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א ו ת ד ר ס ה ס  י

 דוב בעריש וויידענפעלד
 אכ״ד דק״ק טשעבין ור״מ דישיבת ״צוכב מיעקב״

 בעת בעיה׳יק ירושלים תובב״א
 דחוב אבן שפרוט 19 (רחבי,)

 ב״ה ירושלים כ׳ תמוז תשי״ז

 ^פםוד ידידי הרה״ג הרה״ח יקר העיד׳ עדין הנפש חך הרות״ מגזע תרשישים
עקב ורדיגר הי״ו.  ואראלים מוהר״ר 1

 אל נכון קבלתי את המידור תפלח ״צלותא דאברהם* מכ״ק זקנו אור עולם
 תמדת ישראל, מוהר״ד אברהם מטשעכאנאווע זיע״א, כפי אשד ביררו וסדרו
 כבוד זקנו הגה״צ מזאוויערציע זצ״ל ועליהם נלוו הוספות והארות גכבדזת ממע״כ.

 מקרב לב הנני מודה לו על המתנה היקרה הזאת שהתענגתי ושמחתי
 ־עלי׳ כעל כל הון. בטוחני כי כל מוקירי תורה וחסידות ויודעי שמו של אותו
 גאון וצדיק יחזיקו לו טובה מרובה על הפעולה הברוכה הזאת ויכניסו סגולה

 זו לאז״.לם.
 דאלקי אברהם יהיה, ׳בעזרו להוציא לאור עולם גם את החלק השני של

 םידוד זה לטובת ולתועלת הרבים.

 הכדת בברכה טעומקא דליבא
 דוב פעריש וויידעגפעלד

 הרב שלמה יוסף זוין
 ידושלים יונה 6

 כ״ד! יום כ״ח משרי תשי-ז, ירושלים

 שלום וברכה לכבוד ידידי הרה״ג, חכם וסופד, כש״ת מוהר״ר יעקב ורדיגר
 בעונג וברצון קיבלתי את1םפרו היקר סידור ״צלותא דאברהס״ עם

 ״שירותא דצלותא״ סביב לו.
 הספרות הסידורית גתעשרה עושר רב, ובאמת שירות גדול עשה מר
 ?־צלותא, ועוד לא הי׳ח כבשם הזה לברר ולהבהיר כל המקורות, הגלויים והנסתרים,
 לכל נוסחאות התפלה׳ לכלליהס ופרטיהם, וקמטיהם ומנהגיהם המרובים. מחקרים
 משובים נבלעים 3כל דף באותיות הצפופות ומלאות התוכן, וחענין של ה״שירותא״,
 אין ספק שמכאן ואילו כל מי שיתעניין באיזו בעיא שהיא ואיזה פרט שהוא

 בעניגי תפלה ומנהגיה, לא יוכל לפסוח על ספרו המאיר עיגיע.
ו תגה״צ  וכמה הלכתא גברוותא אנו למדים אף מפירושו של ©ר זקנ
 הדמ״מ לנדא ז״ל ״שומע תפלה׳, בו בירר גם ענינים כלליים לעניגי התפלה,
ל. ויפה עשה מר  וגם משנתו והנהגות של הגה״צ הגר״א לנדא מטשעפאנאוו ז״

 עצירף כל אלה לאהל אחד.
 יישר חיליה דמר, יוסיף אימץ ויגביר חיל להזדרז לתועלת הרבים, ולהוציא
 גם את שאר חלקי הסידור עם פירוש מר זקנו ועם ה״שירותא דצלותא״ שלו.

 רבים יהנו לאורו ויברכוהו, ורבים ישתו בצמא את דבריו היקרים.

 ידידו המברםו
 שלמה יוסף זוץ



ה מ  ה ק ד
 אמר דב ספרא צלותא דאברהממכי משהדי כתלי

 אייר יוסף אנן מאברהם ניקום ונגמר (יומא כח)
 .״״אמר רב חמא ב״ר יוסי אין בין החיים לצדיקים
 המתים אלא הדיבור בלבד וכו׳ לפיכך אמר דוד.
 אגורה באהלן• לעולמים (תחלים סא ד) וכי עלתה
 על דעתו של דוד שהוא חי לעולם. אלא מהו הדבה
 הזה שאמר אגורה באהלר לעולם, אמר — יחי
 רצון שיאמרו בשמי לעולם. בבני כנסיות ובבתי
 מדרשות. (פסיקתא רבתי. פרק ב׳, והשווה
 שוח״ט למזמור ל שבתהלים, ושם מזמור א אות ח
 —אמר לו הקב״ה: אע״פ שאתה מת, אין שמך זז

 מביתי לעולמים).

ר שחחייני חיכני להגיש מנחה חדשה למוקירי אורייתא ורחימיד. והוא י י  ג
 סדור תפלה לפי נוסח וסדר שהתפלל האי סבא קדישא, אדוננו מורנו ורבנו

 הצדיק מטשעכאנאוו וקראתי שמו

 צלותא דאברהם
 — בן לצדיק מוהר״ר רפאל זצ״ל, מהצדיקים הנסתרים שבדורו. נין
 ונכד להצדיק הנסתר ר׳ ישכר בעריש זצ״ל, שהי׳ נקרא ר׳ בעריש חסיד א)
 והיה מקובל אצל בני דורו כאחד מהל״ו שבדור (ומשום מעשה שהי/ נתגלה הוא
ם — ראה ספרי זכותא דאברהם וספר ״רבי זאב ליפשיץ״ לר׳ פ. ז. גליקסמן),  ברבי
ד אביו — נצר משפחת צדיקים נסתרים וקדושי עליון. דורות דורות באותה ג  מ
 בחינה ־- כבוד אלקים הסתר דבר. על כך מעידה הקובלנא שהי׳ מרגלא בפומיה«
 אבותי יכלו להסתתר, אבל אני. בחטאי, מנעורי רצים אחרי ב). קובלנא קצרה
 זו פירושה: התמרמרות, צער, עניוות ופשטות. תינה על גורלו שנתגלה ברבים,

 להסתר כלתה נפשו. באבותיו הצדיקים הנסתרים התקנא.
 — באבותיו מצד אביו, בי מצד האם רואים אנו שלשלת ארוכה משובצת
 גאונים וקדושים ואדירי עליון. נין ונכד לבעל עטרת זקנים בס לשו״ע או׳׳ח (ממ׳ה
 מזכירתו תכופות בםידורנו ומכנהו ״זקני בעל עטרת זקנים״) למהר״ל מפראג,
 — זכרם לברכה. ולמעלה בקודש

 נמשכת השרשרת עד דוד מלד ישראל. אאא).
 ״ישמחו הנבונים ויגילו השלמים בראותם,יחד כליל תפארת הספר הנעלה
 והנשגב הזה, אשד זה כמה כלתה אליו נפשות הצמאים לדבר הי, לבקש תורה פםי
 רב הדומה למלאך צבאות, ולהתחמם לאור תורתו של האדט הנדול בענקים, המפורסם
/ רבנו **כרהפ זצוק״ל מטשעכאנאווי, זת״ע.  בשמו הטהור בכל תפוצות הגולה ג
 ומרגלית טובה היתה תלוי׳ בצואדו של אברהם (ב״ב טז), חן הנח חידושי תוו״תו,
 תורה אמש אשר היתה בפיהו, מלאים זיו ומפיקים נגה, פנים מטבירות להלכה,
 ופנים שוחקות לאגדה וכר תופש משוט בים התלמוד לעבור בה לארכה ולרחבה.
 «מש לא הבית פינה בתורה שלא חידש גד, ועשה בד, קישוגזין לאורייתא. והכל
 בדרך פלפול עצום ורב לאמיתה של תורה. והיה יושב ומחדש חידושים נוראימ
 בכל יום ויום, ובכל שבת ושבת, בש״ס ורמב״ם וטושו״ע (ורוב חידושיו לעת זקנתו
 היו בסדר קדשים וטהרות). מלבד נועם שיח שפתותיו בתורת חםד אשר על לשונו
 ולהשיב לכל שואל ודורש עצתו לאלפי ישראל אשר הסתופפו בצלו הקדוש צלא
 דמהימנותא. הוא היה אומר, שכל עצותיו אשר יעץ לכל איש, הכל הוא על פי
 דרך התורה, כי הכל נמצא בתורה. ואם אמרתי אספרה לדור כל מעשה תקפו
 ורום קדושתו, אחשוב כי למותר יהיה. כי על מי לא קם אורהו. ושמעו הולך



 ה ק י ט ה־ ה
 בכל הארצות ד) ועוד בימי עלומיו, בהיותו עוד צעיר לימים, הרעיש את העולם
 בקדושתו ובחריפותו ובקיאותו. ומלבד שהיה נחשב כבד אז בין גאוני דורו, היה
 מפורסם בעולט גפ אז לאיש קדוש ונזיד אלקים. ה) לכז להרבות בשבחו אך למותר

 ולו דומיה תחלה. אשרי הדור שאותו הצדיק היה שרוי בתוכו.
 והגה כשפת אברהם, עמדו כל גדולי חדור ואמרו — אוי לו לעולם שאבד
 מנהיגו ואוי לה לטטינה שאבדה קברניטה (ב״ב שם) וכר. כי עסו ז״ל אבדה
 חכמתו ואין תופש משוט בים התלמוד וכו׳ לאשר דובי תורתו לא נכתבו כלל,
ם שנה קודם הסתלקותו לשמי מרומים, לא כתב על הספר שום י ע ב ר  ובערך א
 דבר מחידושי תורתו הנפלאים. גם בניו ותלמידיו הגאונים, גדולי הדור, וכוי לא
 כתבו דבריו על הספר, וחבל על דאבדין אוצרות חיים כאלה. גם תשובות להלכה
ב יותר מעשרים שנה קודם פטירתו, והיה משיב ת כ  למעשה לזו רצה להשיב ב
 להשואל כי גדר גדר בעדו, מטעמים כמוסים עפ״י דרך התורה, שלא להתערב
 בענייני ההלכה למקומות אחדים. והטעם היה כמום וחתום עמדו, באין איש יודע
 על מה זה מנע את עצמו מלהשיב לגדולי דורו. אשד למוצא פיו כאל מלקוש
 יחילו ו). (אולם זאת ידענו, כי בע״פ השיב לכל שואל, גם ממקומות אחדים. ובסבת
 כל זה יבין כל קורא. למה זה נמצאו רק מעט מחידושיו בכל מסכת, כאשד הנני

 נותן היום לפני הקודאיפ וכו׳ כי לא נכתבו רובי תודתו״ וכר.
 — באלה הדברים פתח נכדו ותלמידו הגאון רמ״ח, זצ״ל, מחבר סידורנו,
ת חסד לזקנו הצדיק זצ״ל. ראויים הדברים למי שאמרם על מנת נ ת  את הספר א

 לעשותם עטרה לראש צדיק, לפיכך נשימם בראשית דברינו:

ל באור תודתם וקדושתם, היה ב  בין גדולי וגאוני ישראל שהאירו פני ת
ב בטשעכאנאוו, פולין, שהיה  אדוננו מורנו ורבנו רבי אברהם זצוק״ל לנדא, ר
 נודע לשם ולתפארת בשם הצדיק מטשעכאנאוו. האדם הגדול בענקים הזה, הרב
, באורחות חייו ובהתנהגותו. ו  הדומה למלאך ה׳ צבאות, ז) היה יחיד בדורותי
 גאון הגאונים בנגלה ובנסתר. קדוש עליון שלא התהלך ד אמות בלא תורה. רועה
ת ישראל שהסתופפו בצלו בחרדת קודש. מיזוג נפלא של הלכה  נאמן להמוני בי
 וקבלה. סלל לו דרך •חדשה: דרך בדרכו ובתורתו של רבן של ישראל הבעש״ט
 זצוק״ל — ולא סר כקוצו של יו״ד מהלכה פסוקה שבשולחן ערוך (ראה הקדמת
ו כאן), והיה עושה תפלתו בזמנה ובנוסח אשכנז דווקא. (מלבד כמה  מרן מחברנ
 שינויים כהודגש בסידורנו במקומם וכצויין בהקדמת מרן מחברנו כאן). גאוני
 וצדיקי דורו, כלם ללא יוצא מן הכלל ח), העריצוהו והחשיבוהו והתייחסו אליו
 ביראת הכבוד הראוי. ואין לנו לשכח, שהתקופה בה חי ופעל, לא היתה תקופה
 יתומה מבחינת. ארזי הלבנון שהשפיעו שפע של תודה וחסידות, ובדור כזה׳ של
 קדושי עליון מפורסמים, היה אישיות מיוחדת במינה. להלן כמה פרטים בפרשה זו«
 ...״ידעתי כי קדוש הוא מרחם״ — אמד עליו היהודי הקדוש זצוק״ל

ר זצ״ל, רבה של פולםוםק גו). ז ע ל  מפשיסחא להגאון הצדיק רבי א
 ״.״בידי זקנו של הצדיק מיטשכאנאווי היה מופקד המפתח של אוצר הנשמות,
 משום כך עלה בידו להוריד נשמה כגון זו לנכדו״ — אמד עליו הרבי ר׳ בונפ

 זצוק״ו מפשיםחאי).
ד זצ״ל עבר פעם דרך עיר פלוצק. מקום שהצדיק היה ג י א א ב י ק  רבי ע
 סמוך על שולחן חותנו הגדול ד׳ דן זצ״ל, ונזדמז להם לשוחח במילי דאורייתא.
 מיד הרגיש בו ובטובו. ואחר כך, בכל פעם כשהיה ר׳ עקיבא זצ״ל מזכיר את
 שמ הצדיק, היה קם ממקומו — זה נודע מפיהם של האדמו״ד בעל אבני נזר
׳ משה, רבה של קוטנה, ששמעו זאת  •ואגלי טל. רבה של םוכאטשוב, והגאון י
 מפי רבה של לודז, הגאון דבי משה — זכר כולם לברכה, שהיה מגדולי תלמידי

 רבי עקיבא איגד זצ״ל.יא)
 סח לי הרב הגאון, ראש בית דין בעיר תל אביב, הרב ברונרוט ז״ל, רבה

ל טשעכאנאוו לשעבר. ששפע מזקני עירו מה דלהלן: ? 



ה מ ד ק  ה
 הגאון הגדול, והצדיק המפורסם, רבה של פלוצק, פולין״ שהיה נודע בש0
ס ושל נ  ר׳ לייביש חריף, זצ״ל, נשלפי הדעות הרווחות היה רבם של רבי ר׳ מ
 הצדיק מטשעכאנאוו, בתורת הנגלה), והצדיק, התנגשו תכופות במו״מ של הלכה.
 הרב דמתא הרגיש עצמו, כנראה, נעלב עי״ז, ובמכתבו האחד לדבי עקיבא איגד
 זצ״ל חתנצל, ש״אבדך״ אחד מצערהו בהלכה. תריץ דבי עקיבא זצ״ל שני מכתבים
 — האחד למדן הצדיק, בו בקשהו שיחוס על כבודו של הרב מרא דאתדא, ולרב

 דמתא העיד, שבר פלוגתיה אינו ״אברו״ אלא ״ארי׳ דבי עלאי׳׳,
 ״.״רבכם הוא דמות פני מלאך אלקים״ — אמר הנשר הגדול, הרבי מקוצק

 זצ״ל, להחסיד ד אבא טשעכאנאווער ז״ליב).
 ״.״ומי ישוה ומי ידמה לאיש קדוש כזה״ — היה הרבי מקוצק זצ״ל אומר

 ושונה בכמה הזדמנויות — ״שכל אבריו תורה וקדושה״. יג)
 רבן של ישראל, האדמו״ד בעל חידושי הרי״ם זצ״ל, כותב בתשובה

 לגאון התר וקדושו, רבי חייט זצ״ל מצאנז, בעל דברי חיים.
 ״.״אודות התרנגולים החדשים, מתחלה כשנראו במדינתנו, היה גס כן קשה
 עלי מאוד ששמעתי שאוכלים באיזה מקומות. גם הבית דין בוורשוי אסרו ואח״כ
 התיר הרב, שהעיד שו״ב אחד שחיבר ספר על שחיטה ובדיקה ונסע לארץ ישראל,
 שראה במדינה שאוכלים אותם כמו שאלה שרואה פד* רציתי לחקור עוד

 והעידו לי שבבית הרב הגאון אב״ד דק׳׳ק טשעךאנאווי אוכלים, וגם הוא בעצמו
 אוכל. ומפורטם לגדול וצדיק. ולא רציתי לחקור עוד״ יד).

 ומעשה בשאלה חמורה של התרת ענונה שבאה לפגי החידושי הרי״ם, ולאחר
 ששקל וטדי בדבר הריהו עונה להשואל:

 .,.״ולאשר כתבתי בהיותי מוטרד, איני רוצה כלל לסמוך עלי לבד, ובקשתי
 מאוד לשאול את כבוד הרב הגאון הצדיק אבדק״ק טשעכאנאווי טו) נ״י. והגמ
 ששמעתי שאינו רוצה לכתוב שאלות ותשובות, על כל זה די שיסכים בעל פה םו).
 החובב ציון הגדול, האדמו״ר הצדיק רבי אליהו גריידיצר זצ״ל, כשהיה

 פונה אל האי סבא קדישא, היה כותב;
 .״״יצוד, ה את הברכה להמבורך בפי כל ישראל מקצה אל קצה ד,״ח האיש

 אלקי מיחידי הדור שלנו, גאון הגאונים״ וכו׳ טז).
 גאוני דודו היו מדקדקים בדיבורו ובמנהגותיו של האי סבא קדישא, כדקדוקמ
 בדברי הראשונים, כיון שבלימודו, בדיבורו ובאורחות חייו היה מפורסם כמי
 שאינו מסיח דעת אפילו רגע אחד מעבודת הבורא. ואלה דברי דברי הגאון הצד?.
 רבה של פולטוסק הנ״ל, דבי אלעזר זצ״ל, חתנו של הגאון בעל חות דעת, הרב

 הגאון הגדול מליטא, זצ״ל, מחבר הפירוד דרך החיים:
 ...״טוב מאוד להתקשר להצדיק האמיתי מטשעכאנאווי ולשמוע דברי קדשו,
 שהם כרשפי אש. ולהדביק במידותיו ועל ידי זה זוכים לחכמה וחיים ארובימ
 ולהשגות בתודה, בנגלה ובנסתר״ — יח<, ציוה הגאון הנ״ל לבניו ולשומעי דבריו.

 הגוה״צ זצ״ל מםוכטשוב, בעל אבני נזר ואגלי טל, כותב בהסכמתו לספר
 ,זכותא דאברהס* לצדיק:

 ״.״דברי איש אלקים, הגאון הקדוש מטשעכאנאווי, אין צריכים שום הסכמה.
 משום אדם״.

 המפלפל הגדול והגאון בדודו, הרב ר׳ שלמה דוד, מחבר םפר ״חידושי
 מהרשד״ם על ש״ס ורמב״ם״, תלמיד מובהק של הצדיק זצ״ל, כותב בהקדמה

 לפפדו הנ״ל:
 .״״מעת לדעה באתי, עיני ולבי נשאתי להיודע ובוחן לבי, לחנני דעה
 ובינה בתורת ה׳ תמימה, וברחמיו שמע בקולי והיה בעזר לי ולמדתי אצל כבוד
 הגאון המובהק, הצדיק המפורסם המנוח דשכבה״ג אבדק׳׳ק טשעכאנאווי בעת אשר
 למד עם ישיבה גדולה, הוא העמיס עלי עול התורה על שכמי והרגיל אותי

 בדרכי עומק הפלפול להתהלך ברחבה״.
 ואף על פי שרבי של חסדים היה, היו גדולי דורו ממחנה המתנגדים נכנעים
 לפניו ביראת הכבוד, מחמת עוצם גאונו בתורה ובקדושה. הרב המאור הגדול,
 מגיד משרים ומו״ץ בק״ק ורשה המעשירה בראשית שנות ת״ר לאלף השישי,



ה ז מ ד ק  ה
 רבי בנימין דוד רבינזביץ זצ״ל יט) מגדולי המתנגדים בדורו׳ חיבר ספר הספד

 על הצדיק זצ״ל בשם ״תולדות אברהם״ ובשער שם כתוב לאמר:
 .״״בזכדון מפטירת עטרת ישורון, צים״ע, בוצ״ק, נזירא ופרישא, א״א
 (איש אלקים) קדוש, הגאון הגדול, ארוך בדודו, וכוי מדנא ודבבא טהור״ר אברהם

 זצוק״ל״ וכד ובו שם לעניננו:
 ״,״הגאון הגדול הנ״ל היה שוקל תחלה ולן מעומק ההלכה וכו׳
 היה מצויין מנעוריו מגדולי הדור, וכל דבריו דברי אלקים חיים ושמעו הולד
 בכל המדינות״, וכוי. ומי האיש אשר לו מעט בינה אשד לא נתן אל לבו להתפעל
 בשמעו תפלתו של הגאון הצדיק זצ״ל ומרבים שמעתי, שנעשו בעלי תשובה בעת
 עמידתם בעת תפלתו וכו׳ שבעת תפלתו היה מרכבה לשכינה, כמו שאמרו זיל

 על הפסוק ״ותל אלקים מעל אברהם״.
 הגאון הצדיק, החובב ציון הגדול רבי צבי הירש קאלישד זצ״ל, כשנתגבדה
 עליו לעת זקנתו חולשתו, ולמרות כל רצה לעלות לארצנו הקדושה, דרש עצת

 הצדיק טטשעכאגאווי וכה דבריו:
 .״״ועתה אדוני ידידי, רבן של ישראל, יתן לי עצתו וברכתו לדרך הדחוקה

 הזו, וישית תפלה שיושיע לעבדו לדרך ישכון אודי וכריז).
ם מייזל, זצ״ל, רבה של לודז, כותב בשערו י י ו ח ה י ל  הגאון הצדיק דבי »
 של הספר ״אהבת חסד״ לצדיק, שהוצא לאור על ידי מדן נכדו ותלמידו, מחבר

 םידודנו, וז״ל:
 ...״להסכים על דברי מאיד עינינו הגאון הקדוש זצ״ל, ייחשב כמעיד על
 שמש בצהרים. שמחתי לשמוע כי יוצא לאור עולם נוגה להאיר עיני חכמים בהלכח,

 אוד תודתו של מאיר עיני הגולה. אוד ישראל וקדושו״.
ו כפני מלאך אלקים. גוף רזון ודל בשר — עור ועצמות, ואף על פי כן י  תוארו: פנ

 היה שלטון הרזה על החומר ממדותיו התרומיות:
 .״״לא ראיתי מעולם שישכב ביום לנוח קצת, אפילו בלא שינה, אף שהיה
 זקן, יותר מגבורות, לבד בשבת ויו״ט אחר הסעודה. וגם לא ראיתיו שום פעם
 שיהא הולך החוצה או לחצרו לטייל מעט ,אפילו לא בימי הקיץ החמים״ —
 כותב מרן מחברנו בספרו ויעש אברהם הנ״ל (עמוד שעח, וראה שם בירור הלכותי

 על נקודה זו ,שהעתקתיה בספרי זכותא דאברהם).
 ״.״בכל לילות השנה, כשהיה ישן בעדך שעה או יותר, נתעורר משנתו
 ונטל ידיו, קם ממסתו והלך בחדרו אנא ואנא וצעק בקולות מבהילים, והיה נראה
 כאומר תחנות ובקשות וכצועק על שבד בת עמו — אבל לא יכולתי להבין מה

 שאומר. ובן עשה הרבה פעמים בכל לילה״ (שם תטו).
 .״״לא ראיתי מעולם לרבינו זקני זצ״ל שיהא יושב בבית המדרש. כל סדר
 התפלה והלימוד הכל בעמידה. ושמעתי כי בימים הקודמים למד (אפילו בביתו)
 רק בעמידה״, ובר. ודא שם עמוד שעו ושעז בירור הלכותי ומסיים ״והחמיר לעצמו

 בעוד כוחו בו בכל לימודו״.
 ״.״דרכו בקודש היה להתענות (לצום) בכל ערב שבת. ערב ראש חודש,
 בה״ב אחר הפסח וםוכות, ביום ראשון דםליחוח, בערב ראש השנה. ובכל יום ה
 מפרשיות שובבים (שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים) ות״ת (תרומה, תצוה)
 בשנה מעוברת — כד היה דרכו בהיותו בן עשרים, וכד היה דרכו בהגיעו לגבורות

 ולמעלה מזה״ (שם עמוד שעח).
 ״..לא ראיתי מעולם אף שחוק קל על שפתיו* (ממכתבו לר׳ פ. ז. גליקמן

 על התנהגותו של הצדיק זצ״ל, הנדפס בםפד ״דבי זאב ליפשיץ״ להנ״ל.
 מצב בריאותיו היה הולד ורע, עד שבא יום המר, בו נצחו אראלים את
. ויכל  המצוק ים. לפני הסתלקותו נתאספו מסביב לערש דויו בניו, נכדיו ומקורביו
 לצות את בניו — ויגוע ויאםף אל עמיו בשעה תשע בערב ליום רביעי בשבת
 פרשת תרומה, ה׳ אדר ראשון, שנת תרלה, ולמחרתו בשעה שתים אחרי הצהרים
 הובל למנוחות בעירו טשעכאנאוו, בה חי ופעל כרועה נאמן לבני עדתו ״ולכל

 מי שבא לקבל ברכתו וליהנות מעצתו.



 ח ה ק ד ft הי

 נאמן היה ברגע האחרון לחייו — לדרך חייו הארוכה: קבלה היא בידינו,
 שמתוך שמחה השיב את נשמתו הקדושה והטהורה למקום מחצבתה — עלה
 למרום ונתעלה בקדושה שלמעלה כששפתיו דובבו ״שיר המעלות לדוד שמחתי

 באומרים לי בית ה׳ נלך/
 — אותה התפלה שהיה רגיל בה לאמרה מתוך שמחה של מצוה והתלהבות
 קדושה בכל יום ויום כשהיה הולך לבית מדרשו — מתוך אותה שמתה והתלהבות
 דובבוה שפתיו בדרך הליכתו לבית עולמו, — אם משום דרשת חז״ל ״בכל נפשך,
 אפילו הוא נוטל את נשמתך, ואם משום תקנת •חז״ל — משנכנס אדר מרבים

 בשמחה.
 ואפס קצהו תראה ממעשי תקפו, גבורתו, פרושתו׳ חסידותו וקדושתו בספרי
 ״זכותא דאברהם״ הנ״ל ומספריו הקדושים: אהבת חסד, זכותא דאברהם ובית
 אברהם, יען בי אלה לבד נשארו לנו לפלטה מכל אוצרו הרוחני, הנכתב בקדושה

 ובטהרה.
 רממנא אידכר לן זכורגא דאכרהמ רחימא

* «• 
ן מקדם — ר׳ יוסי ד  ...״ויטע ה׳ אלקים גן מ
 וד׳ חייא אמרו תרויהו, כתיב אל גבת אגוז ירדתי
 לראות באדי הנחל — ראה, כמה יש לו לאדמ
ק בלב בכל יום דום, ול1ושפש ד ק ד ל  להרהר ו
ק בכל עניניו. ויהרהר בלבו ד ק ד ל  : במעשיו, ו
 שלא בראו הקב״ה ונתן בו נשמה עליונה ומעלה
 על שאר בריותיו, אלא להדהד בעבודתו ולהדבק

 בו״ וכו׳ (זהר חדש לפי בראשית יז ב).
 — מדד, זו שהצדיקים מדקדקים בה, בלשון חכמים (בבא קמא נ א)
 ״חוט השערה״ שמה. גאוני וצדיקי דורו היו מדקדקים בדיבורו ובהנהגתו של האי
 סבא קדישא, כדקדוקם בדברי הראשונים, כיון שבלימודו, בדיבורו ובאורחות חייו
 היה מפורסם כמי שאינו מסיח דעת אפילו כרגע מעבודת הבורא, עבודה תמה
 בלב, במחשבה ובמעשה. ״בן אתדבק תדיר באבוי בלא פרידא וכוי, עבד עביד
 פולחנא דמארי׳ •ואתקין תיקוני דעלמין וכוי, דא איהו בר נש דאתקין רזא דכל
 מהימנותא בכללא חדא, בלי פרידא כלל ומחבר כלא כחדא. דא איהו בר נש
 דקב״ה אכריז עלי׳ בכל אילין חיילין ומשריין דכל עלמין ובכל אינון רקיעין:
 אזדהרו בפני׳ מהימנא דבי מלכא, רכל גנזי מארי״ בידי/ זכאה איהו בהאי עלמא
 וזכאה איהו בעלמא דאתי״ (זהר׳ בהר, קיא אב) — כוו היתה מדתו של אברהם
 אבינו, עליו השלום ׳ודייקנות שמה: תכונה בפני עצמה, שהיה ממצה אותה ככלי
 שרת נושא ברכה בכל הליכותיו ומשתמש בה להאדיר כל שאר סגולות נפשו.
 ומדקדוקו בתורתו, בדיבורו, בקיום מוצא שפתיו, בקיום המצות ובאופן
 הבנתן, (דאה הפרק ״נפש צדיק״ שבספרי זכותא דאברהם) אנו למדים קל וחמו
 — בתפלתו. כחוט השערה היה מדקדק בה, כקוצו של יו״ד ממש. נקודה זו הביא
 לידי בטוי קולע אל האמת, לאמיתה של תורה, נכדו ותלמידו, מחבר סידורנו,
. מראשי רבני פולין הקדומה, רבי מנחם מגדיל חיים  הגאון הגדול בנגלה ובנסתר,
 זצ״ל לנדא, רב בזווירצה, פולין, בספרו ויעש אבהה׳נז, המכיל מנהגי קודש
 ונוסחאות התפלה שהתפלל זקנו הגדול זצ״ל, מבוררים על ידו ע״פ ההלכה

 והקבלה.



to ה ק'ד'מיהי 

 שנה אחר פטירתו, כשהתחלתי לעסוק בהוצאת חי׳בוריו, יקרי ערך׳ שאני
 מפרטם לקמן, נתתי משפט הבכורה לאותו ספד, יען כי שבועות אחדים קודם
 הסתלקותו הביע, מתוד שברת לב ׳והתמרמרות עצומה, את צערו שלא זכה להשלים
 ולזכות את הרבים בחיבורו זה שעסק בו לעת זקנתו, מתוך כוונה טהורה, זכה
 וברה — לעשות עטרה לראש צדי׳ק, םבו הקדוש שטיפל בד בחינוכו כאב בבנו
 יחידו כג). ומשום יד ראיתי עצמי בבחינת *ויעמידה ליעקב לחק״ והוצאתיו
 ראשון, ושילבתי בתוכו את חיבורו ״שומע תפלה״ על תפלה, ׳ועל ידי זה משלימים
 הם זה את זה. וםלהמב וסלהמב וסלהמ
 מאז יצא הספר, הגיתי הרעיון להכשירו לקליטה נוחה בתוך ציבור לומדי
 תורה זמוקיריה, על ידי הצבת הנוסח של תפלה על הדף, ובשוליו דברי המחבר
 םידורנו זצ״ל. שאיפתי זו זכיתי זה עתה בעזרת ד^מל לחייבים חסדים טובים,
 שהצילנו, אותי ואת ביתי,, מכל מדורי הגיהנום שניתחו על אחינו בני ישראל
 בשנות מלחמת העולם השניה, ומעלינו לארצנו הקדושה שלמים בגופנו — להגשים
 בפועל מה שעלה בדעתי מאז, וממת שונות הניאוני ממדבר עד כה. הנה כי כן

 חילקתי את הםפר וי׳עש אברהם לימומחיו, ז3שולי נוהה התפלה נקרא שמו

ה ל פ ת ה נ ד  ש
 — שם שניתן לו מעיקרו על ידי מחברו ז״ל, והשני ראשים שממנו
 מתפרדים, קראתי את שמם: א. ויעש אברהם — בו יוצא מבודר ומזוקק שבעתיים
 על פי הלכה ׳וקבלה, מקורו ויחודו של כל מסח, בו אחז דרכו בקודש סבו,
 הצדיק מטשעכאנאוו זצ״ל, לרבות מקומות שבהם נטה מנסה אשכנז ואחז במנהג
 םפדד; ב. עמק ברכה — בידורי הלכה של תפלה ונוםחאותיה כמו שהיא שגורה
 בפיותיהם של ישראל לתפוצותיה מדור דור, כמבואר בהקדמתו הקצרה של מרן

 מחברנו שלפנינו.
 חבה יתירה לי לספרו זה של מרן מחברנו זצ״ל, בהארת דרכו של האי
 סבא קדישא זצ״ל, הואיל ושארית הפליטה הוא מעושר גדול של כתבי יד שלו
 שהיו אצלי בידי בימיי מגורי בלוח, פולין, עד מלחמת העולם השני׳, שנטפו

 יחד עם הנספים, הי״ד, ובהם החיבורים המפורטים לקמןן
 עטרת זקנים — פלפולים בדברי רבנו זקנו מטשעכאנאוו זצ״ל, בסדר בשיט

 וטהרות. וםלהמב וסלהמב וסלהמב להמב
 ויעש אברהם — מנהגי,קודש ובירור נוסחאות התפלה לפי נוסח שהתפלל זקנו

 הצדיק זצ״ל, מבורר עיי ההלכה והקבלה.
 הגדה של׳ פסח, ברכת אברהם, — ליקוט מדרשותיו לשבת הגדול (יצא לאול
 על ידי מו-ל םודורנו) בצוותא עם דרשות לשבת הגדול למדן הצדיק ז״ל, בשנת תרצ״ט,

 בלודז).
 שבילי חיים — ביאור נפלא ודקדוקים כחמשה חומשי תורה, בדרך מחקר עיוגי,

 והסברת מקראות קשי ההבנה.
 מאורות מנחם — ביאור על התורה בדרך פרד״ם.

 פתגמי אורייתא — העדות רחבות על ״תרגום יהונתן בן עוזיאל״ ו״תרגום
 ירושלמי״ והזהר הקדוש

 אורות מאופל — פירוש על ״דעת זקנים מבעלי התוספות״.
 המדרש והמ&יקתות — ביאורים והערות על המדרשים והסםיקתות.

 מרכבת הטמנה — פירוש על הספר .משנת חסידים״ לר׳ עמנואל חי ריקי,
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 כונת התפלה עפ״י כתבי אריז״ל (המחבר מזכירו בהקדמתו לספר אהבת חסד ומדגיש
 .והוא חיבור נפלא לתועלת התלמידים״,

 אוצר החיים — חידושים ופלפולי דאורייתא בש״ם בבלי.
 ירושלים הבנוי׳ — פירוש נפלא על ש״ם ירושלמי (הערה: את חיבורו ענקי
 זה החשיב הוא ז״ל לגולת הכותרת לעבודתו הרוחנית ובםידורנו מזכירהו בשם —
 ״ובפירושי לירושלמי״) וםלהמבוםלהמב

ח ייייי• וו«זיי־וי1 ייויייויד! !*IMS «יי״« ״ מ ר ת ה דו  רזשו
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 אמרי חיים — כולל דרשות שדרש ברבים במשך שבתו על כס הרבנות בערים
 שונות, וכן מאמרים בדרך מחקר והגיון, בם משתקפת דעתו הרחבה בענייני אמונה

 ותקוו! בגאולה העתידה.
 מקיץ נרדמים — מכיל זכדונותיו, נאומיו והרצאותיו שהשמיע באספת הרבנים,
 בקדקא, בשנת תרםא. מספר תשובות מעניינות, להלכה ולמעשה על השאלות שדנו

 עליהן באספה זו.
 הערות והארות רבות, יקרי ערך, שכתב ורשם על גליוני הספרים שלמד ועיין בהם.
ת ופיוסים, שירים, ושירי זמירות לשבת וליומא דפגרא — כתובים בלשון ו נ י ח  ת
 עבר ובלשון ארמית, תכונה בפני עצמה שהוריש לו סבו הדגול, הדב הגדול, תורה
 וחכמה בו צמודות, רבי דן לנדא, זצ״ל, חותנו של הצדיק מטשעכאנאוו (ראה עליו

 בפרק המוקדש לזכרונו בספרי ״זכותא דאברהם״).
 — לא זכה מרן מחברנו זצ״ל להוריש בפעל ממש, ולהעביר לרשותם
 של הקהל הצמא לדבר ה/ את אוצרו הרוחני הענקי הזה. ובמיוחד נצטער על
 שלא זכה לראות מודפס םפרו ויעש אברהם, הספר שעסק בו לעת זקנתו, כשנחלש
 גופו ותש כוחו, בו הוא מסר מתוך חרדת קודש ודייקניות מפליאה את מנהגי
 קודש שראה במו עיניו אצל סבו הקדוש, שהיה מקובל אצל בני דורו כשלחן
 ערוך ״חי״, ותפלותיו שהי׳ שומע כמות שהן יצאו מפי זקנו הגדול בקדושה
 ובטהרה — אותן השכיל בימי ילדותו ונערותו לחרות על לוח לבו ולסגור
 בבריחי ברזל בזכרונו המפליא, מתוך כוונה רצויה — שיאירו לו בדרך החיים,
 נתבקש לישיבה של מעלה בשבעה לחודש אדר תרצ״ה בעיר אוטווצק,

 פולין, והובל למנותות בוורשה, באהל אבי>ו הגאון והצדיק רבי יעקב זצ״ל.
* * 

 סדדותא דעלותא
 .״״כמה יגיעות יגע אדט הראשון עד שמצא פת
 לאכול — חרש וזרע ויןצר ועמר ודש וזרה וגד
 וטחן וחרקיד ולש ואפה — אח״כ אכל, ואני משכים
 ומוצא כל אלו מתוקנים לפני* (ברכות נח א<
 .״״כשם שנכנסתם ומצאת• נסיעות שנסעו אחרים,
 אף אתם היו נוטעים לבניכם וכר לפיכד לא יבטל
 אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא — יוםיןז ויטע״

 (מדרש רבה לפ׳ קדושים).
 הריני כפרת אבותי הקדושים *) נוחי עדן, שבזכותם אסתייעא לי מילתא

 להיות נטפל לקודש מאחוריוו.
 *) ראה רש״י לגמי מוכה כ׳ א׳ ד״ה הריני— ולשון כבוד הוא זה כשהוא מזכיר אבי־
 או רבו לאחר מיתתו צ״ל כן״. — וראה קידושין ל״א ב', ושו״ע יו״ד סי׳ רמ״ב סעיף
ך י״בחודש, ואילו מרש״י, שמ, משמע — בל אימת ו ת  כ״ח, שמשם משמע שהחיוב היא ב

 שמזכירם.



It' n ד ט p ה 

 שיד ותא דצלותא — מר! החידוש שבו?
 כדי להגדיר תשובה קצרה על השאלה — אפשר לומר:

 הרתבת תחום החישופים של מקורות התפילה׳ או נטויים נוספים להרחבתם,
 על ידי גילוי מקורות חדשים והשתלשלותם עד שנקבעו בדפוסים של קבע כמו

 שהם לפנינו* בהלכה ובקבלה.
 גדולים מעשיהם של הקודמים, דהוו קא מסרי נ9שייהו ועשו תורתן קבע,
 שטרחו ועמלו באהלה של תורה מתוך יגיעה רבה ונאמנה, בחישון* מקורותיהן
 של התפלות, ומהם גם בנוגע לשרשן בהלכה ובקבלה, ויצירותיהם מתגלעים
 לעינינו — אם בצוותא עם סידור־תפלה, ואם בחיבורים עליוה. כל אחד מהם
 הגיע למה שהגיע. רשת מלאה של הישגים פרושה לעינינו, ורשות נתונה לבאים
 אחריהם להמשיך את העבודה באותו כיוון, ליהנות מפרי עמלם, על מנת להקנות

 ידיעות לכל אחד מישראל הצמא לדבר ה׳ — זו הלסה בתפלה.
 ברם, עם כל הכבוד לזכרונם ולמפעליהם שמפיהם אנו חיים, תאמר האמת*
־ נםוי של השלמות והוספות,  עדיץ מורגש תוסר. מקום הניחו להתגדר בו, והוא -
 הרחבת התחום בעומק, ברוחב ובאורך, הקניית ידיעות נרחבות לכל אדם מישראל
 במה שנוגע לתפלה, לרבות גם המנהגים התלויים בה, מנקודת ההלבה והקבלה

 — ולא תהי׳ תפלה כמצוות אנשיע מלומדה.
 — זהו מתפקידם של הממשיכים פעולה בשדה החישופים והגילויים, או
 של המביאים לדפום, בשולי סדור-תפלה, מה שכבר נתגלה, אלא שהוא טמיר
 ונעלם ומפחד בספרים הקדושיום, שלאוו יד כל אדם ממשמשת בהם, וזוהי מטרתנו

 אנו, בעזרת החונז לאדם דעת.
 ובכן: כל מלה ומלה בנוסח אשכנז או בנוסח ספרד (לא לערבב בנוסח
 הספרדים), משפט או חצי משפט, טרחתי למצוא שרשם בדברי רבותינו ז״ל
 שדבריהם כגחלי אש, היכן הם מיוסדים, אם בהלכה ובאגדה ואם בקבלה — ש״ס
 בבלי וירושלמי׳״ ספרי וספרא, מכילתא ופסיקתא ושאר ספרא דתנאי, תשובות
 הגאונים ורבותינו העוסקים ז״ל, ראשונים ואחרונים עד אחרוני אחרונים, ובקבלה

 — בזהר, כתבי אריז״ל ובסידורים שעל פי כוונת אריז״ל.
 מקום שרבותינו הראשונים והאחרונים זיל נחלקו על אמירתו או השמטתו
 של שום נוסח, על חיובו או שלילתו של שום מנהג השייך לתפלות שלפנינו —
 ולהללו בלבד — הבאתי דיעותחהס עם מראי מקומותיהם, שיתתוורו מקורו
 והשתלשלותו של נוסח תפלה זו או מנהג, שיתלבנו דעותיהם של רבותינו זיל
 באותו •עגין — ואדם מישראל יודע מה הרו והגו אבותינו הקדושים, בחיובו

 או שלילותו של אותו ענין.
 ובשולי־ הדברים האלה יודגש, שאין מהצורך להתנצל, שהרי זה דבר
 המובן מאליו׳ על הידיעות שנעלמו מעיני, וכן על הנתונים הטעונים השלמה

 או תיקון, — אקוה ללמוד מהעבר על מנת לתקן בעתיד. במהדודא הבאה
 או בחלק ב העומד להופיע בקרוב בעזר השם יתברך.

 — ילך צלןחא דאברהס ויעשה שליחותו, ויהיו שפתותיהם דובבות בקבר.
 מקב בכ״ר ישראל חנוך, הי׳׳ד ורדיגר

 תליאביב, י*ס םבת תשט׳״ז. מו״ל ומחבר ״שירותא דצלותא״.
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 אאא) ודאה על השושילתא קדישתא בספר ״רבי זאב ליפשיץ״ לר׳ פ. ז. גליקםמן,
 לודז, ובספר ״עיר לינטשיץ״ לרב י. י. פרנקל, תל אביב. את דרכו בקודש מניח
 אחריו הצדיק לארבעה בניו, כולם גאונים וקדושים, הלא המה: רבי זאב דולו*.
 אדמויד מםטריקוב זצ׳ילו דבי דוב בעדיש, אדמו״ר מביאלא, זצ״ל! דבי רפאל זציל
 אדמו״ר בורשה בסוף ימיו! והצעיד דבי יעקב זצ״ל אבי מרן מחברנו. חתניו!
 הרב הצדיק רבי שמואל שינאוועד זצ״ל מחבר פירוש רמתיים צופים על התדב״א
 רבא« חתנו הרב החסיד רבי בועז זצ״ל היה בעלה של בתו הבכירה מרת מדים ע״ה!
 הרב החסיד רבי יוסף מלווםקי זצ״ל היה בעלה של בתו אסתר, ואחרי מותה
 לקח לאשר. את אחותה מרת בריינדיל ע״ה (שנישאה אחר פטירת בעלה ר׳ יוסף
 להרה״צ ר׳ שמואל הנ״ל). ודאה עליהם בפרקים לזכדונם בספרי ״זכותא דאברהם׳׳
 הנ״ל> א) צים״ע זה התנער מעפר יסודו, הכניע חמדו עד קצה האחרון והתפשט
 מעניני עולם הזה. ארבעים שנה רצופות היה יושב בתענית משבת לשבת, ועל
 אבן מראשותיו היה ישן כל ימי חייו. ואבן זאת עשו לו מצבה לפי בקשתו
 ורצונו. מהנוסח הקצר החרות על אבן מצבתו אנו למדים מקצת שבחו: ״פ״ג,
 בוצינא קדישא חםידא ופרישא מ׳ יששכר בעריש ב״ר בנימין״ ואין לנו לשכה,
מ בנוסחאות על מצבות. על זקנו זה  כי בזמנו היו מקמצים בתוארים, ומכל ש
 היה רבי ר׳ בונם אומד, שבידו היה מפתח של אוצר הגשמות, לכן עלה לו
 להוריד נשמה כזו של מרן הצדיק מסזיעכאגאוו. (ראה הערה אאא) מרן מחברנו
 כותב עליו (במכתב לר׳ פ. ז. גליקסמן, הנדפס בספרו של זה ״רבי זאב ליפשיץ״,
ת ועוד ב  גיסו של מרן הצדיק) וז״ל: מנוחתו כבוד בעיר קיםנא. הייתי על ק
 מונחת שם האבן הזאת. יש לנו בקבלה, כי זקננו הרב הקדוש הנזכר (רבי בעריש
 חסיד) אמר בצואתו כי יוצאי יריכו יושעו אם יתפללו על קברו. וכן עשה רבנו
 זקני זצ״ל בסוף ימיו כשחלה צוד, לשלוח ולהתפלל על קברו״ (רבי זאב ליפשיטץ״,
 לר׳ פ. ז. גליקסמן ,לודז)! ב) דאה שם! בב) ראה שט, וספר ״עיר לינטשיץ״ לרב
 *. י. פרנקל, תל אביב> ג) ראה מכתבו של הצדיק רבי אליהו גדיידיצר בםפד
 ״שיבת ציון* לסלוצקי, וספר ״יורה ומלקוש׳׳ להרב קרא ז״ל, רבה של ולוצלווק,
 פולין! ד) שם! ה) שיבת ציון הנ״ל! ספר ״עיר לאםק וחכמיה׳ לד׳ פנחס זליג
 גליקםמן! וספר ״אהבת חסד* לצדיק. בהקדמת מדן מחברנו שם, הקדמת בעל
 אבני נזר ואגלי טל, אדמו״ד מםוכאטשוב זצ״ל, לםפר ״זכותא דאברהס* לצדיק
 מטשעכאנאווי זצ״ל! ו) ראה בהקדמת מרן מחברנו לספר ״אהבת חסד הנ״ל!
 ז) הגדרה זו יצאה מפה קדוש מרן אדמו״ר מקוצק זצ״ל — דאה שיח שדפי קודש
 לדי אליקום קום קדיש, חלק ב. הקדמת מרן מחברנו זצ״ל לספר אהבת חסד
 וספרי ״זכותא דאברהם״, תל אביב תש״ט! ח) ראה םפר יורד. ומלקוש הנ״ל
 וספרי זכותא דאבדהם עמוד כד! ט) ספר חידושי מהרא״ך חלק ב, להגוה״צ רבי
 אלעזד, רבה של פולטוסק, פולין, חתנו של הגאון הפוסק המפורסם מחבר חוות
 דעת ליו״ד והסידור דרך החיים, שכל בית ישראל נשען עליו בעניני ודיני התפלה,
 רבי יעקב זציל מליטא! י) שיח שדפי קודש הנ״ל! יא) הרב בדונרוט ז״ל,
 ראש בית דין בתל אביב ,רבה של טשעכאנווי לשעבר, ששמע מפי זקני עירו,
 וכך שמעתי מעד נאמן שראה זאת בספר אחד ואינו זוכר שמו« יא) שיח שרפי
 קודש הנ״ל« יג) שם! יד) תשובות הרי״ם ליו״ד סימן ח! טו) תשובות
 חדי״ם לאהע״ז סימן לד! טז) ״שיבת ציון״ לםלוצקי הנ״ל! יז) ״כתבי הרב
 קאלישד, עמוד שנו! יח) חידושי מהרא״ד הנ״ל! יט) אגב — בנו נסתפח
 למחנה החסידים, ונסע לקוצק ואח״כ לגור עד זקנה ושיבה בימי הגאון הצדיק
 מהרא״ם זצ״ל, מרן אדמו״ר הקדוש מגור — הוא החסיד המפורסם רבי בן ציון ז״ל
 הנודע בשם ר׳ בךציון אוםטרובר. זה עתה יצא לאור ספר ״וילקט יוסף״ בו נקבצו
 אמרות טהורות ששמע מפי רבותיו הצדיקים הנ״ל! כ) סוכה! כא) ראה ספר
 ״זבותא דאבדהם״ שלי, בפרקים: ״נפש צדיק״, ״תרוממנה קרנות צדיק* ו״צדיק
 מה פעל״« כב) ״זכותא דאברחם* להנ״ל! כג) מרן מחברנו ז״ל זכה ובתמנך
 ונתגדל על ברכי זקנו, האי סבא קדישא מטשעכאנאוו. כבד משחר ילדותו הדגיש
ד דעה, היה מסתופף בצל קדשו י  נטיה מיוחדת ואהבה יתירה לסבו, ומיום שבא ל
 ומתאבק בעפר רגליו. ובה במדה — אהבהו הםבא קדישא. ארשה לי להשתמש
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 בלשזן הפייטן הקדוש (ביוצדותיו לשבת חחזמיפ) ,הכיר ואהב מנמר* — הכיר
 והרגיש את נצני כשרונותיו בעודנו ילה ראה בו כלי מופשר לקבלת תודח
 האבות ולירשח כנכסי צאן ברזל העוברימ ומתנחלים מאבות לבנים. לשם כך
 לקח את גורל חינוכו בידיו הוא — על מנת לחכמו בתודה וידאה. כניסתו לבית
 סבא הקדוש תיאר הוא בהקדמתו לספר ״אהבת חסד״ לצדיק (יצא לאור על ידו
 בשנת תרנ״ז ע״י מרן מחברנו בהצמדת קונטרט מ״עסרת זקנים, חיבורו הגדול
 על טדד נשים וטהרות, המתובל בעיקר פלפולי דאורייתא בדברי זקנו הקדוש זצ״ל)
 וכה לשונו הזהב: -כד הוינא טליא, כבר שית שנין, לקח אותי רבנו זקני זציל
 לביתו נאוה קודש, (אף על פי שאבא שלו, אדמו״ר הגאון והצדיק דבי יעקב י זצ״ל
 — היה קיים, והיה משמש ברבנות בתקופה זו בעיר טשעכאנאוו וכן האם היתה
 בחיים). מפתו אכלתי ובחדרו ישנתי ולא זזה ידו מתיר ידי וקיים בי האמחז״ל
 טפי לי׳ כתורא, ולמד עמי איזה שיעורים בכל יום בתורה שבכתב ושבעל פה,
 וסוגיות עמוקות בחידושים נפלאים. והרבה מהם הכנסתי בתוך החיבור הזה ורשמתי
 עליהם שלא נמצאו בכתובים והוא מאשר שמעתי בעצמי מפי קדשו ז״ל — ה׳
 יזכני להוציאם לאורה. וחבה יחידה נודעת לי ממנו ז״ל, כידוע לכל המקורבים
 אליו ז״ל, וזכיתי כי קודם הסתלקותו קרא אותי אליו והניח ידיו על ראשי
 וברכני, ואנכי אז בן שלש עשרה שנה. אולי היה זה חפצו ורוח קדשו כי על ידי

ו עלי וברכני״. ד  יתגלו חידושי תורתו בעולם, וסמך י

 הודאות וכללים
ר התפלה שלפנינו מייוםד בעיקרו על נוסח אשכנז, נוסח שבו אחז  סידו
 דרכו בקודש מרן הצדיק זצ״ל מטשעכאנאוו, מלבד כמה שינויים המודגשים
 בפירוש ״ויעש אברהם״ ושםגרתי בסוגרים מרובעים. אבל, כדי לעשותו"סידור

 השוה לכל נפש מישראל, איש איש לפי נוסחו, אשכנז או ספרד, שילבתי נוסח
 ספרד לתיד טופס הסידור באותיות קטנות ובסוגרים. ברם, הסוגרים המרובים
 עלולים לגרום קצת בלבול, לכן על המתפלל או על המעיין לדעת ולזכור הכללים

 זההוראות שלקמן:

 כללים
 א) אות, מלה או משפט שלם הבאים בסוגרים עגולים ובאותיות קטנות בתוף

 טופס התפלה, אומדים: זוהי הוםפה של נוסח ספרד.
ם באותיות קטנות אחרי מלה י ל ו  ב) אות, מלה או משפט שלם הבאים בסוגרים עג
י ו נ  או משפט שלם שבםוגדים עגולים באותיות גדולות, או להפך, אומרים: כאן יש שי
 בין נוסח אשכנז לבין נוסח ספרד ובכן: מה שבםוגדים עגולים ובאותיות גדולות — זהו

 נוםח אשכנז, ומה שבםוגדים עגולים באותיות קטנות — זהו נוםה ספרד.
 ג) אות, מלה או משפט שלם הבאים בסוגרים מרובעים קודמ
 או אחרי מלה שבםוגדיס עגולים אומרים: כאן שינה מרז הצדיק את דרכו בקודש והחזיק
 בנוסח ספרד, ובבן: מה שבסוגריים מרובעיט — זהו גוםח ספרד, ומה שבסוגרים עגולים,

 אחריהם או לפניהם — זהו נוסח אשכנז.
 ך) פסוקים, מזמורי תחלים או קטעים שלמים הבאים בסוגרים עגולים, בין באותיות
 גדולות ובין באותיות קטנות אומרים אחת פשתים: זוהי הוספה של נוסח ספרד, או —
 שמנהג סרן הצדיק בייחם לאותה נקודה מוסל בספק, לכן סגרתי אותם בסוגרים. ולמעשה

 — בכל אלה מקומות על המעיין לברר זד. בהערות השייכות לאותו ענין.
 ה) כל שנוי שהמעיין יבחין בו כבלתי רגיל׳ או כל ספק שנתהוה אצלו על מקור
 הנוסח הנדון, מנהגים השייכים לתפלה, מקודם ופמליצפ וכר וכר — עליו להסתכל בהערות
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 השייכים לאותו ענין במקום או במדור ההשלמות וההוספות לאותו עמוד — אולי ימצא

 שם פתרון לבעיות שנתעוררו אצלו.
 ו) הסדר שלאחר תפלת שמונה עשרה — הוא לטי מנהגו וסדרו של מרן הצדיק זצ״ל,
 שכאן היה אוחז דרכו במנהג ספרד, וזאת על המעיין והמתפלל לדעת, כדי להימנע

 מבלבול.
 ז) במקומות שהשנוי ניכר לעינים, סגדתי בסוגרים רק הנוסח שהוא הוא השנוי,

 הוראות
 א) נתקלת בשאלה: מי תיקן התפלה, הנוסח, השינויים, ומי ממליץ אמירתה, בכלל,
 וכר וגו׳ — הסתכל בהערות שמתחת הקו שם או שמעבר לדף — אולי תמצא פתרון
 או השערה, כשלהי. אם לא מצאת במקום — עליך לחפש במדור ההוספות והשלמות.

 לאותו עמוד, — אולי תמצא שם פתרון או השערה.
 ב) נתקלת בשאלה: תפלה זו או זו, על כל השינויים וההוספות שבח, מקורה ושורשה
 בהלכה או בקבלה? — עליך לחפש בהערות שבמקום או במדור ההשלמות וההוספות, כנ״ל.

 דינים השייכים לחלק ראשון של פידורנו
 (לפי הכלל — אין מעבירין על המצות). חאם
 תפלין מזומנין בידו ואין לו צצית, אין צריך
 להמתין על הצצית, אלא מניח תפלין וכשמ־

 ביאים טלית מתעטף בה >שוע סי׳ כה).
 ב, יברך על התפלץ קודם הנחתם, כמבואר

 להלן, ויניחם עליו מעומד.
 ג, יניח של יד תחלה ואח״כ של ראש, וא
 פילו פגע של ראש תחלה בקחתו אותם

 מתיק התפלין,
 ד, לא יפסיק בין הנחת תפלין של יד לשל
 ראש׳ ואפילו לענות אמן אחר ברכה,
 או אמן יהש״ר לקדיש או קדושה עם הצבור

 (אלא שומע וממין למה שאומרים).
 ד- את של יד מניח בבשר הגבוה שבזח־ע
 שמאל ויטהו כנגד לבו, וקודם הקשירה
 יברך עליו ואח״כ יהדקו בקשר הרצועה שבע

 כריכות על הזרוע.
 ו. את של ראש מניח באמצע כנגד בין העי-
 ניס וקצהו התחתון בתחלת עקרי השער,
 שלא יצא ממנו כלל על המצח. הקשר מאחו
 ריו יהיה באמצע העורף ומהדקו סביב על
 הראש שיהיה מכוון במקומות אלה, וקודם
 ההידוק יברך עליו. וראה •ועיין על פרטי

 פרטיו של דין זה במשנה ברורה סי׳ כז.
 ז. לא יהא דבר חוצץ בין התפלין לגופו, בין
 בשל יד ובין בשל ראש >שו״ע כז ס״ק ד).
 ח. ידקדק שצד השחור של הרצועות יהיה

 לחוץ (שם ם״ק יא).
 ט. זמן הנחתם בבוקר משיכיר בריחוק ארבע
 אמות את חברו שרגיל עמו קצת, ובערב
 עד שקיעת החמה. ואסור להניחם בלילה, מל
 בד אם השיבם ויצא לדרך •קגדם עמוד השחר,

 טלית ק!טז*
 א. יברך על הצצית קודם הלבישה.

 ב. יעיין ויבדוק חוטי הצצית קודם הברכה.
ט נקיות, יברך ד  ג, אם לובש בעוד שאין י

 אחרי שיטול ידיו.
 ד, אם לובש קודם אור היום, יברך אח״כ
 כשיאיר היום (משיכיר ברחוק ארבע
 אמות את חברו שרגיל עמו קצת). (שו״ע או״זז

 סי׳ ח ומשנה ברורה באותו םימן).
 טלית גדול וברפתה!

 וא. יברך ויתעטף מעומד בטלית גדול,
 ב. יכסה ראשו ויעמוד כך לפתות כדי הילוך
 ד אמות, ויסדר שיהיו שתי צציות מל

 פניו ושתים מאחוריו.
 ג. אם נפלה טליתו מעל גופו, שלא במתכוין,

 וחוזר ומתעטף, צריך לחזור ולברך.
 ד. השואל מחברו טלית מצויצת, והלובש

 טלית של קהל, מברך עליה.
 ה. מותר ליטול באקראי טלית חברו שלא
 בידיעתו ולברך עליה, ובלבד שיקפל אותה
 אם מצאה מקופלת (בשבת אין לקפלה כקיפו־

/ יד). י  לה) ולא יוציאה למקום אחר (שם ס
 ו. יכוין שןיונו הקב״ה מצוד, זו כדי שנזכור
 את כל מצותיו לעשותן (ראה התפלה
 מיסודה של מרן מחברנו זצ״ל לאמרה קודם
 העטיפה במלית הסדורה בקונטרס עטרת זקנים

 שלפני שער התפלה).
 תפלין וכרכתפ!

 א. אחר שלבש את הטלית גדול, יניח תפלין,
 כי מעלין בקודש. המניח כיס התפלין
 והטלית לתוך כים אחד, צריך ליזהר שלא
 יניח כיס התפליך למעלה, כדי שלא יפגע

 בהם תחלה ויצטרך להניחם קודם הטלית וכשיגיע זמנם ימשמש בהם ויברך.
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 אין צריך לחזור ולברך (ואינו חוזד• ומברך

 בביהכ״נ). (שם). -
 ה. היה ער כל הלילה חייב לברך בהית,
 ואם אפשר ישמע בה״ת מאיש אחר שיכ־
 וין להוציאו ידי חובתו, והוא יתכוון .לצאת

 ידיח ויענה אמן.
 ו, ספק אם .בירך ברה״ת, יברך אשר בחר

 בנו לבדה. (מ״ב שם אות א).
 ז, קראוהו לעלות לתורה קודם שבירך ברכת
 התורה, ובירך בעלותו לספר תורה בר־
 כת אשר בחר בנו, יברך אחיכ ברכת לעסוק
 בדברי תורה והערב נא עד לעמו ישראל,
 יברכך וגו׳ וידלג ברכת אשר בחר בנו, ואם
 בירך ברה״ת ותיכף קראוהו לס׳׳ת, יאמר הפ
 סוק יברכך וגו׳ קודם שיעלה ויברך הברכה
 שקודם הקריאה. (ראה משנה בדורה סי׳ מז).

 ברכות השחר:
 א. המשכים קודם אור היום ,יאמר אלקי
 נשמה ואין .צריך להמתין עד עלות הש
 חר, ואין צריך לאמרה פעם שנית בבוקר,
 •אפילו כשנרדם וישן שנית, אבל כשדעתו לי
 שון עוד אח״כ, יאמר אלקי נשמה בלי חתימה

 כשם! וכן ברכת המעביר שנה יאמר אז ^
 בלא שם ומלכות, ובשיקום שנית יאמר &ותה

 בשם ומלכות (שו״ע מז וראה נדב שם).
 ב. היה ער כל הלילה, יאמר אלקי נשמה

 בלא חתימה בשם. (ראה מ״ב שם).
 ג. כל המברד ברכות אלו מברך אותן אפילו
 לא נתחייב בהן, כגון שלא .שמע קול
 תרנגול, או כשלא הלך או לא התלבש, או לא
 לבש חגורה וכו׳ וכו׳ כיון שאין הברכה דוו־
 קא על עצמ מוסבת. אלא מברכין שהקב״ה
 ברא צרכי העולם (ראה עמק ברכה להלן בסי״
 דורגו וההשלמות לעמוד לח ביחס לברכת לשכוי

 בינה).
 ד. המשכים קודם אור היום, יברך כשיאור
 היום ברכת הנותן לשבוי בינה, ובדיעבד
 יצא יד״ח אם בירך אחר חצות הלילה, אבל
 ואם בירך קודם חצות, אפילו שמע קול תרנ
 גול, לא יצא, וצריד לברד שנית ביום. ואם
 שמע קול תרנגול יכול לברך אותה גם קודם
 אור היום (ראה עמק ברכה לברכה זובסי-

 דורנו).
 ה. אם קדם ובירד זוקף כפופים קודם שבי
 רר מתיר אסורים לא יברכנה. (וראה

 עמק ברכה שם).
 ו. אם היה ער כל הלילה׳ יבי־ד המעביר

 שינה בלא הזכרת שם,
 ז. אין לענות אמן אחר ברכת המעביר שנה,
 כי תפלת יהי רצון סמוכה לה. וראה מש

 נה ברורה סי׳ מו.

 י. מותר לביד על תפלין שאולין, אפילו
 שלא בידיעת בעליהם, רק שיקפלם כב
 ראשונה, ולא יוציאם ממקומם. (שו״ע סי׳ יד

 ברמ״א שם ס״ק ד).
 יא. תפלין צריכים גוף נקי (שם).

 יב. חייב אדם למשמש בהם בכל שעה שנזכר
 בהם, שלא יסיח דעתו מהם, וימשמש
 בשל יד תחלה, וכשיאמר וקשרתם לאות על
 ידך, ימשמש בשל יד, ושכיאמר לטוטפות בין
 עיגיד ימשמש בשל ראש. (שו״ע סי׳ כח

 ונדב שם).
 י. יכוין •אמירת הנוסח לשם יחוד שאומרים
 קודם הנחת תפלין וידקדק בפירוש המלות

 שמוציא מפיו. (שם סק״ה).
 כרכות ענט-י ואשר יצר:

 א. ירחץ ידיו, בשחרית לתפלה( .ויביד אחיכ
 על נטילת ידים ואשר יצר,

 ב. השכים קודם עמוד השחר ונטל ידיו,
 יטלן פעם שניה כשיאיר היום בלא בר

 כת ענט״י.
 ג. היד. ער כל הלילה, יטול ידיו בלא ברכת
 ענט״י ויברד אחדי שיעשה צרכיו קודם
 התפלה. (רמיא לשז״ע סי׳ ד ס״ק יג בשם

 רא״ש וורשב״א).
 ד. אם ישן ביום יטול ידיו בלא ברכת ענט״י

 (רמ״א לשו״ע שם ס״ק טו).
 ה. אם אין לו מים׳ יקנח ידיו בכל מידי
 דמנקי ויברר על נקיות ידים (ראה משנה

 בדורה סי׳ ד אות נה).
 ו. אחר עשיית צרכים, בין גדולים ובין קט
 נים׳ מברכים אשר יצר >שו״ע סי, ז

 ס-ק א).
 ז. השתין אפילו טפח אחת, חייב לברד (שו״ע

 שם ס״ק ד).
 ח. יש נוהגין להמתין לנרד ענט״י עד בואם
 לביהכ״נ, ואומדים אותה על סדר שאר
 הםרכית. ועכ״פ לא יברר אותה ברכ ה ב

 פעמים >שם סי׳ ו ס*ק ב).

 כרכות התורה:

 כ. הכותב בדרד לימודו דברי תורה, אע״פ
 שאינו קורא, צייד לברד (ולא כשמעתיק
 ואינו בדעתו להבין או כשכותב סתם איזה
 דברים באגרת) וראוי שיבטא בפיו קצת מהד

 ברים. (שם).
 ג המהרהר בדברי תורה אינו צייד לברך
 וכן יכול לפסוק דין בלא נתינת טעם

 לדבריו. (שם),
 ד. המשכים קודם אור היום יברר בה״ת,
 ואף אם ישן אח״כ׳ בין ביום בין בלילה,



 (כלומר שאחר שיניח תפלין יהיו הציבור
 בסוף פסד״ז), אומר ברוך שאמר עד מהולל
 בתשבחות, ואח״כ תהלה לדוד עד ועד עולש
 הללו־יה, ואח״כ הללו את ה׳ מן השמים עד
 עם קרובו הללו-יה ואח״כ הללו אל בקדשו
 עד כהת״י (ואם יש לו שהות יותר, יאמר הודו
 לה׳ עד והוא רחום, וידלג עד והוא רחום
 שקודם אשרי, כי בינתיים אינם אלא פסוקים
 מלוקטים) ואח״כ ישתבח ואח״כ יוצר אור וק״ש
 וברכותיה, ויתפלל עם הצבור. ואם אין שהות
 כ״כ, ידלג גם מזמור הללו את ה׳ מן השמים,
 אם עוד אין שהות, לא יאמר אלא ברוך שאמר
 ותהלה לדוד וישתבח. ואם כבר התתיל הציבור
 יוצר, ואין שהות לומר פסד״ז אפילו בדילוג,
 יקרא ק״ ש וברכותיה עם הצבור ויתפלל עמהם,
 ואח״כ יקרא כל הפסוקי חמרה בלא ברכה
 שלפניהם ושולאחדיהמ. ומ^ג יאמר אחרי
 התפלה כל הברכות שמחויב לברך בבוקר. אבל
 ענט״י ואלקי נשמה וברכת התורה יאמר עכ״פ
 קודם התפלה. ואם כשהתחיל יוצר אור ג״כ
 לא יגיע לתפלת הצבור דםמיכת גאולה לתפלה
 בשחרית עדיפא מתפלה בצבור. ראה שו״5

 ומשנה ברורה סי׳ נב).

 כרכו:
 א. אם לא שמע מש״ץ אמירת ברכו רק שמע
 מהקהל העניה ברוך יה׳ לעולם ועד, עונד,
ד ב  עמהם ג״כ ביהל-ו, אבל אם שמע מהש״ץ ל
 כשחוזר על עניית הקהל ביהל״ו, לא יענה
 עמו, רק יענה אמן על דבריו. >ראה משנה

 ברורה סי׳ נז אות א וב).

 קריאת שמע וברכותיה:
 א. זמן ק״ש של שחרית משיראה את חברו,
 הרגיל עמו קצת, בריחוק ד״א ויכירנו,
 וזמנה נמשך עד סוף ג שעות שהוא רבע היום
 (שו״ע סי׳ נח). ומנוד! מן המובחר לקרותה
 כותיקין, שהיו מכוונין לקרותה מעט קודם
 שהחמה מתחילה לזרוח. ואם לא קראה בזמנה,
 ישתדל להקדים קריאתה ככל מה דאפשר.
 גדמ אין צריך להתפלל בגלל זה ביחידות, או

 לקרותה בלא תפלין.
 ב. אם עברה שעה ג ולא קראה, קורא אותה
 עם ברכותיה כל שעה ד, שהוא שליש
 היום. ואם עברה שעה ד ולא קראה, קורא
 אותה בלא ברכותיה כל היום (וראה מ״ב שם

 אות כט).
 ג. כשסיים הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא
 יענה אמן, אם שמע איזו ברכה, שלא
 להפסיק בין ברכת אהבה רבה לק׳יש (שו״ע.

 שם אות ד).

 קריאת שמע קטגה:
 א. טוב לומר בשחרית שמע ישראל וגו׳
 בשכמל״ו, כי לפעמים שוד״ין עם ק׳׳ש
 לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה .אך לא יכיןן
 לצאת בה יד״ח, אא״כ ירא שהציבור יעברו
 זמן ק״ש, אבל כשל1א יעברו, מוטב לצאת ידי
 חובת ק״ש עם הציבור ולקרות אותת כדינה
 בברכותיה .ולסמוך גאולה לתפלה. (ראה רמ״א

 בסוף פימן מו שם).
 פרשיות הקדמות:

 א. פרשיות כיור נחושת ופ׳ תרומת הדשן
 מותר לומר קודם עמוד השחר, אבל פ׳
 התמיד נאמרת רק ביום ומעומד (משנה בדו״

 רה סי׳ א אות יז).

 פשוקי דזמרה:
 א. צריך ליזהר מלהפםיק בדבור בין ברוך
 שאמר עד סוף שמונה עשרה. אפילו לד־
 בר מצוה אין לדבר. ומותר להפסיק (בפסוקי
 דזמרה ולא ביניהם לישתבח) לברך ברכת
 התורה, אם לא בירכה מקודם, וכן לקריאת־
 שמע .אם מתירא שיעבור זמנה עד שיגיע
 לה בסדר התפלה, ולברך על טלית או תפלין
 אם לא היו לו מקודם, וכן לברך אשר יצר
 ולענות מודים דרבנן ופסוק ראשון של ק״ש
 עם הצבור, וקדיש וקדושה וברכו ולענות אמן
 (משא״כ ברוך הוא וב״ש) כשהוא בסיום ענין

 של פםד״ז (שו-ע סי׳ נא ומ״ב שם).
 ב. כשצריך להפסיק מפני איזה הברח, צריך
 לומר, קודם שידבר, פסוקי ברוך ה׳ לעו
 לה או״א וכר עד ויברך דוד׳ וכשחוזר להתחיל
 ממקום שפסק, יאמר ג״ב אלו הפסוקים, וכש
 צריך להפסיק והוא עומד .סמוך לפרק, יזדרז
 לסיים עד הפרק (משנה ברורה שם ובאר היטב).
 ג. אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים הש״ץ
 (או ששמע מאדם אחר שסיים) עונה אחריו
 אמן. ולא יענה אמן משהתחיל ברוך אתה ה׳
 שבברוך שאמר עד שיסיים מהולל בתשבחות.

 ד. אם קראוהו לעלות לתורה והוא באמצע
 פםד״ז׳ מותר לו לקרות בלחש עם הקורא
 את הפרשה שבתורה, אד לא יפסיק לומר לחזן
 לומר מי שברך. ואם החזן התחיל מעצמו ושכח
 שמו ושואלו, מותר להשיב לו מפני הכבוד.
 ואמ הוא עומד בפםד״ז סמוך לפרק שיכול
 לגמור עד הפרק בלי שהות קודם שיעלה
 לתורה, יעשה כן, אבל אם צריך לזה שהות,

 לא יעשה כן מפני טורח הציבור.
 ה. נוהגים לעמוד כשאומרים ברוך שאמר,

 ויברך דוד (עד אתה הוא ה״א) וישתבח.
 ו. אם בא לביהכ״נ ומצא צבור בסוף פסד״ז



פ יו י  נ
 טז. הקורא ק״ש ביםרוס סדר

 המלות, לא יצא יד״ח, אבל אם הקדים
 פרשה לחברתה, אע״פ שאינו רשאי׳ יצא.

 (שם סד).
 יז. טעה ודילג פסוק אחד באמצע, חוזר לראש
 אותו הפסוק שטעה וגומר אותה הפרשה.
 ואם אינו יודע היכן טעה, חוזר לראש הפרשה.
 ואם טעה בין פרשה לפרשה, שסיים פרשה
 ואינו יודע אם ראשונה או שניה ואינו זוכר
 כלל שאמר מפרשה שניה, ועדיין לא התחיל
 ויאמר׳ חוזר ומתפלל והיה אם שמוע. היה
 עומד בוכתבתס ואינו יודע אם בוכתבתם
 שבפרשה ראשונה או שבפרשה שניה, חוזר
 לוכתבתם שבראשונה, אבל אם התחיל למען

 ירבו ימיכם, אינו צריך לחזור.
 יח. התחיל לקרות והפסיק, בין בשתיקה בין
 בדיבור, ותזר וגמרה, אפילו שהה כדי
 שהוא היה יכול לגמור את כולה, יצא יד״ח;
 ואם מתוך אונס הפסיק ושהה כדי לגמור את
 כולה, חוזר לראש. ואם הפסיק בברכת ק״ש,
 לא יחזור לראש הברכה אא״כ שהה כדי שיגמור
 מתחלת יוצר עד גאל ישראל. ואם הפסיק בין

 ברכה לברכה, לעולם אין צריך לחזור.
 יט. ספק אם קרא ק״ש, חוזר וקורא לפניה
 ולאחריה. אבל אם יודע שקראה, אלא שמסופק
 עם בירך לפניה ולאחריה׳ אינו חוזר. וכן אם
 יודע שאמר אמת ויציב ואינו זוכר אם קרא

 ק״ש, אינו חוזר וקורא ק״ש.
 כ. אם לא לבש צצית ותפלין מקודם ונזדמנו
 לו באמצע פרק של ק״ש, ישהה מלהניחם
 עד בין הפרקים, ואז יברך על התפלין. ואם
 נזדמנו לו באמצע ק״ש, יניחם תיכף בברכה.
 והצצית ימשמש בהן אחר התפלה ויברך עליהן,
 ואם הוא יושב בביהמ״ד ומתבייש לשבת בלי

 טלית, יכול לברך בין הפרקים. (שם ם״ו).
 כא. מפסיק אפילו באמצע הפסוק כדי לענות
 אמן יהא שמ״ר, אבל לא יענה יתברל.
 ויענה אמן אחר דאמירן בעלמא, אבל על
 תקבל, ויהא שלמא, ועושה שלום, לא יענה
 אמן. לקדושה — יאמר רק קדוש וברוך, ואל
 יאמר ימלוך ונקדש ושאר הדברים שמוסיפין
 בה. ולברכו עונה רק ברוך ה׳ המל״ו. ולברכת
 התורה יענה ביהל״ו וכן אמן. למודים יענה רק
 מודים אנחנו לך, ולא כל הברכה. וכל זה אפילו
 בין הפרקים וכן מפסיק לענות אמן אחר ברכת
 האל הקדוש ואחר ברכת שומע תפלה. (שם

 ברמיא וראה מ״ב שם).
 כב. לברכת אשר יצר לא יפסיק, רק ירחץ
 ידיו ואחר התפלה יברך (מ״ב שם אות בג).

 אם שומע אותם בין הפרקים.
 כג. לקול רעמים וכדומה יפסיק ויברר עליהם
 כד. .קראוהו לספר תורד״ מפסיק אפילו באמ

י  ר
 ד. אם «עה ואמר כל הנוסח של אהבת עולם

 במקום אהבה רבה, יצא יד״ח.
 ה. סדר הברכות אינו מעכב, כלומר, אם
 הקדים ברכה שניה לראשונה, וה״ה אם
 אמר ברכת אמת ויציב קודם ק״ש, או שאלו
 הברכות אמר אחר ק״ש, או אפילו אחר התפלת,
 יצא יד״ח חובת הברכות. ואם בירך ברכה אחת,
 ושניה לא בירר כלל, יצא ידי חובת אותה
 הברכה שבירך (שו״ע סי׳ ס וראה מ״ב שם).

 ו. יקרא קיש מתוך כוונה וחביבות כאילו היו
 דברים חדשים.

 ז. הקורא את שמע ולא כיוון את לבו בפסוק
 ראשה, שהוא שמע ישראל, לא יצא יד״ח,
 והשאר אם לא כיון לבו, יצא, אפילו היה קורא
 פתורה או מגיה הפרשיות וקוראה כהלכתה,

 בעונת ק״ש (שו״ע שם סי׳ םא).
 ח. צריך ליתן ריוח (להפסיק קצת) בין
 ישראל לה׳, בין אלהינו לה׳ השני, בין
 היום לעל לבבך, בין היום ללאהבה, בין וחרה
 לאף, בין נשבע לה׳, לפני כל מלה שתחלתה
 באות כסוף מלה שלפניה, בין כל אלף שאהר
 אות מם ולפני כל מלה שתחלתה אל״ף. ולהד
 גיש היוד של ישראל, וכן היוד של והיו, וכן
 כל מלה שתחלתה יוד וכן אות ז שבמלה
 תזכרו, ולדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק
 הרפה, ולא יניח הנד ולא יניד הנח וכן בכל
 אותיות של ק״ש, שלא להבליען ולא להחליפן

 בדומות להן (שו״ע שם).
 ט. בדיעבד אם לא דקדק בכל זה, יצא יד׳יח.

 (שם סי׳ כב).
 י. המדקדקים מחמירים לקרות את קיש
 בטעמים כמו שהם בתורה. (ראה ויעש אברהם
 בםידורנו עמוד רסב בייהם למנהגו של מרן

 הצדיק זצ״ל).
 יא. כשיאמר וקשרתם לאות על ידך ימשמש
 בתפלין של יד, וכשיאמר והיו לטוטפות
 בין עיניך ימשמש בתפלין של ראש וכן פרשה
 שניה, וכשיאמר וראיתם אותו ימשמש בשתי
 צציות שלפניו. ויש נוהגין להסתכל בהן אז,
 להעביר אותן עד העינים ולנשק אותן (ראה

 ההערות לק״ש, להלן בסידורנו).
 יב. מי שהוא יושב, אסור לעמוד כדי לקרותה

 מעומד.
 יג. המהלך בדרך ורצה לקרות ק״ש, צריך
 להתעכב במקום אחד בשעת אמירת הפסוק

 הראשון וכן בשכמל״ו.
 «ד״ לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתיו,
 ולא יראה באצבעותיו בפרשה ראשונה.

 ןשו״ע שם סג ם״ק 0•
 סו. היה עוסק במלאכתו ורצה לקרות קיש,
 יתבטל ממלאכתו עד שיקרא פרשה רא־

 שונה. (שם ס״ק ז),
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 ב. אין לענות אמן אחרי קדיש, וכן לא קדושה,
 ברכו ומודים בין גאולה לתפלה. (וראה

 משנה ברורה סי7 קיא).
 תפלת שמונה עשרה:

 א. זמנה: ראה שו״ע סימן פט ומשנה ברורה שם.
 ב. משהתחיל אור המזר, אסור, קודם התפלה,
 לקדם ברכה ולומר שלום לשום בן אדם,

 ולהשיב שלום מותר (שם שם).
 ג. מי שהוא בדרך ומתירא שיעבור זמן תפלה
 עד שיבוא למקומו, יתפלל גם תפלת יח

 בדרך, כשהוא מהלך או מיושב.
 ד. אין להתפלל אלא בגוף נקי. ואפילו אם
 יעבור עי״ז זמן התפלה. ישתדל להתפלל
 בביהכ״נ וברב עם, ואפילו היו בהם חוטאים,
 לא ימנע מלהתפלל עמחט, וכן אם נאנס ולא
 התפלל בשעה שהציבור התפללו, והוא מתפלל
 ביחיד, אעפ״כ יתפלל בביהכ״נ• (שו״ע פי׳ צ

 וראה מ״ב).
 ה. כשעומד עם הצבור, אסור לו להקדים
 תפלתו לתפלת הצבור, אם לא שהוא חולה
 או אנוס, או שהשעה עוברת ואין הצבור
 מתפללים, לפי שהם מאריכים בפיוטים או

 לסבה אחרת (שו״ע ומ״ב שם).
 ו. יתפלל במקום קבוע בביהכ״נ ואפילו בביתו

 (שו״ע שם ומ״ב).
 ז. ישתדל שלא יהא שום דבר חוצץ בינו

 לבין הקיר בתפלתו. (שו״ע שם ומ״ב).
 הכנתה וכוונתה:

 א. המתפלל צריך שיהיה כל הגוף מכוסי־״
 ולא יתפלל כשהוא לבוש באופן שאינו

 דרך כבוד (שו״ע סימן צא ומ״ב שם).
 ב. המתפלל צריך לבדוק עצמו מקודם אס
 צריך לנקביו, וצריך להסיר קודם התפלה
 כיחו וניעו וכל דבר הטורדו בגופו, ואם
 התפלל כשהוא היה צריך לנקביו, צריך לחזיר
 ולהתפלל, אם שיעד בעצמו שלא היה יכול
 לעצור עצמו כשיעור שעה וחומש. ואם באמצע
 התפלה נתעורר לו הצורך, יעכב עצמו עד
 שיגמור, ואם דחוק לו ביותר, יפסיק תפלתו
 ויעשה צרכיו, «ד לא יפסיק בדיבור. (ראה

 שויע ומשנה ברורה סי׳ צב אות יא).
 ג. בשעת התפלה לא יגהק ולא יפהק ואם
 לירוק אז, ואם מוכרח לירוק, ישתדל לעשות
 מוכרח לזה, יכסה בידו את פיו וכן אסור
 את זה באופן שלא יהא נראה, לא לימינו ולא
 לשמאלו. (שו״ע שם ומשנה ברורה סי׳ צז).
 נשמט טליתו ממקומו, אפילו רובו, יכול
 למשמש בו ולהחזירו, אבל אם נפל כולו,
 אפילו נשאר אוחז בידו לא יחזור ויתעטף בו,
 ואם עבר והתעטף בו׳ כשיגמור את תפלתו
 ימשמש בו ויברך עליו, ואם נפילת הטלית
 מטרידתו מכוונת התפלה, יחזור ויתעטף בו

 יזז
 צע. רק אם הוא באמצע פסוק ראשון
 זבשכמל״ו, יגמרם ואח״כ יעלה. ואם אפשר לו,
 יסיים עד הפרק, ואם לאוו, עכ״פ עד לסיום
 הענין, אך לא יתעכב בשביל זה, ולא יקרא
 בתורה עם החזן רק ישמע ממנו, ולא יפם־־ק
 לאמר לש״ץ לברך מי שבירך. ואם החזן
 שואלו לשמו, מותר להשיבו מפני הכבוד. אבל
 לכתחלה לא יקראוהו כשהוא עומד בק״ש או
 בברכותיה. ואם אין שם כהן אלא הוא, יקראוהו,
 אם הוא עומד בין הפרקים. ויותר טוב שיצא
 «קודם מביהכ״נ. וכן הדין בלוי. ואם ספר תורה
 על השולחן ואין מי שיקרא בתורה אלא הוא,
 יפסיק בקר״ש וברכותיה, ואם אפשר יסיים
 מקודם עד הפרק, ולא יקרא את הקרואים
 ל עלות לתורה (שם בשו״ע ס״ק ד וראה מ׳׳ב

 שם).
 כה. יחיד מסיים ה׳ אלהיכם אמת, ואח״כ עם
 הצבור אינו חוזר לומד אמת, כי אם מת

 חיל ויציב ונכין וכו׳ (שו״ע שם).
 כו. אם מפני ההכרח הפסיק אחר שאמר
 אמת, אינו צריך לחזור ולומר פעם שניה

 אמת.
 בז. אט לא אמר אמת ויציב. יחזור ויאמרנח

 עם ק״ש אחר התפלה.
 כח. אם אמר בשחרית אמת ואמונה׳ אם
 עדיין לא אמר השם של סוף הברכה,
 יחזור לתחלת הברכה, ואם אמר כבר השם,

 יסיים, ואין צריך לחזור.
 כט. אם מחמת אונס אין לו פנאי, יקרא ק״ש
 בלא ברכות, ואח״ב יחזור ויקרא ק״פו

 וברכותיה ויתפלל.
 ל. הש״ץ צריך להשמיע קולו בשמע ישראל,
 כדי שהקהל ישמע וימליכו שם שמים

 ביחד.
 לא. הנכנס לביהכ״נ ומצא צבור שקורא ק״ש,
 אם הוא במקום שרשאי להפסיק, יקרא
 עמהם כל ק״ש. וחייב הוא לקרות עמהם פסוק
 ראשון ובשכמל״ו, ואם הוא עדיין לא קרא
 ק״ש, לא יכוון בזה לצאת ידי חובת ק״ש, ואס
 לא בירד עדיין ברכות התורה, יאמר עמהש
 רק פסוק ראשון. (וראה על דינים אלה במשנה

 ברורה ה׳ ק״ש, החל מסימן נח).
 ממיכת גאולה לתפלה:

 א. לא יפסיק אחר שאמר גאל ישראל, אפילו
 שהיה בעלמא, רק אם מתוך אונס לא
 הניח תפלין ונזדמנו לו אז, מניחם בלא ברכה
 ואחר שיתפלל ממשמש בהם ומברך עליהם.
 אבל בטלית לא יתעטף אז. ואם עד שלא אמר
 גאל ישראל נזדמנו לו טלית ותפלין, מניחם
 ויברך על התפלין להניח תפלין לבדה, אבל
 הטלית ימשמש בה אחר התפלה ואז יברך עלית.
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 פזיז דידויד עפ זמנוד:

 א. הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור מתפללין,
 אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע
 ש״ץ לקדושה, או שכבר שמע קדושה, יתפלל
 עמהם, ואם לאוו אל יתפלל עמהם אם אין
 השעה עוברת. אם בא סמוך לקדושה׳ ואם
 ימתין עד אחר קדושה לא יגמור את תפלתו
 עד אחר קדיש ,אינו יכול, מפני שזמן תפלה
 עובר, טוב שיתחיל להתפלל קודם קדושה
 ויוכל לענות אשי-ר. אם בא סמוך לקדושה,
 ואם ימתין עד אחר קדושה לא יוכל לאמר
 מודים דרבנן, ולהמתין עד אחד מודים אינו
 יכול, מפני שיעבור זמן תפלה, מוטב שיתחיל
 להתפלל אחר קדושה, או שיתפלל עם הש״ץ
 בשוה ואז יהיו לו קדושה ומודים. אם בא אחד
 קדושה ואם ימתין עד אחר מודים לא יוכל
 לענות אשי״ר, ואם ימתין עד אחר הקדיש
 יעבור זמן תפלה, יתחיל מיד. אם בא למנחה
 ומצא סמוך לקדיש, ואם יתפלל תיכף לא יענה
 איש״ר. ואם ימתין עד אחד הקדיש לא יוכל
 להתפלל ערבית עם הצבור, יתחיל מיד להתפלל
 מנחה, וכן לענות אמן בהאל הקדוש ושובע
 תפלח, צריד להתכוון כמו לקדיש וקדושת״
 ואם לא שמע ברכו, אם יוכל לגמור תפלתו
 קודם שיאמרו ברכו, יתפלל, ואם לאוו ימתין
 עד בשירה חדשה עד שישמע ברכו. ואם הוא
 אחר קדושה, אם יכול להתחיל ולגמור קודם
 שיגיע ש״ץ לאמן של שומע תפלה, או שיוכל
 להגיע בתפלתו בברכת ש״ת עם הש״ץ בשוה,

 יתפלל עמהם.
 ג. אם כבר אמר גאל ישראל, או שהשעה
 עוברת וצריד להתחיל ולהתפלל עמהם,
 ונזדמן לו שהוא באמצעה של אחת מהברכית
 הגיע הש״ץ למודים. ישחה עמו. אבל לא
 כשהוא בתחלת ברכה או בסופה, וכן יאמר אז
 עם הש״ץ כל הקדושה וברכות האל הקדוש

 ושומע תפלה.
 ג. יחיד העומד בתפלה וכשהגיע לקדושה,
 שמע שאומרים קדושת יוצר או קדושה
׳ קט וראה  דםידרא, אינו אומר עמהם. (שו״ע סי
 המפרשים שם וכן משנה ברורה באותו סימן).

 הכריעות ככרכות:
 א. המתפלל צריך לכרוע ברכות אבות ומודים
 בתחלתן ובסופן, עד שמתוך הכריעה יהיו
 בולטין קשרי החוליית שבשדרה. ואם הוא זקן
 או חולה ואינו יכול לשחות עד שיתפקקו, כיון

 שהרכין ראשו די.
 ב. לא יכרע באמצע מתניו וראשו ישאר

 זקוף, אלא גם ראשו יכוף כאגמון.
 ג. כורע במהירות בפעם אחת, וזוקף בנחת,

 ראשו תחלה ואח׳י׳כ גופו.
 ד. כשכורע יכרע בברכיו ב*ברוך״ וב״אתה•

 כשיסיים הברכה.
 ד. לא יפסיק בתפלתו לא להפסד ממון וכר.
 ומותר לרמז לתינוק הבוכה כדי שישתוק
 ולא יטרידו מתפלתו. אם הש״ץ ממתין לו וזה
 מטרידו בתפלתו, מותר לו לרמז לש״ץ שיתפלל

 (שערי תשובה בסי׳ קד לשו-ע או״ח).
 ה. אינו פוסק כשקראוהו לספר תורה׳ ולא
 לענות לקדיש ולקדושה ולברכו, אלא
 ישתוק ויכיון למה שאומר הש״ץ ויהא כעונה
 ולא חשיב הפסק. (שו״ע סי׳ קד וראה ביאור

 הלכה במשנה ברורה שם).
 ו. ספק אם התפלל, חוזר ומתפלל, ואם התחיל
 להתפלל על דעת שלא התפלל ונזכר שכן
 התפלל, פוסק אפילו באמצע הברכה (שם קה

 ונדב שם).
 ז. אם דלג או טעה בברכות האמצעיות, חוזר
 לראש אותה הברכה, ומשם ואילך על
 הסדר, ואפילו לא נזכר אלא אחר כמה ברכות.
 ואם נזכר בעוד שהוא באותה ברכה, חוזר
 למקום שטעה. אבל דלג או טעה בברכות

 ראשונות או אחרונות, חוזר לראשיתן.
 ח. טעה או נאנס ולא התפלל, מתפלל התפלה
 שלאחריה פעמיים, הראשונה לחיובה שב
 שעתה, והשניה לתשלומין לקודמת שלא
 התפלל. ואם הפך והתפלל הראשונה לתשלומין
 והשניה לחיובה של אז, לא יצא ידי תשלומין
 וצריך לחזור ולהתפלל אותד* וכשמתפלל

 תפלה שניה לתשלומין, צריך להמתין בין
 שתיהן כדי הילוך ד אמות, ובתוך כך יאמר
 אשרי (ראה משנה ברורה בסי׳ קה אות א),
 אבל לא יפסיק ביניהן בשום דבר שאינו מן

 התפלה.
 ט. אין תשלזמין אלא לתפלה הסמוכה, ולא

 לתפלה שלפניה. כגון בערבית לשחרית.
 י. עבר כל היום ולא התפלל מוסף, אין לה
 תשלומין. וכן אין תפלת מוסף מועילה
 לתשלומין לשחרית. שכח ולא התפלל שחרית
 ומויםף, ונזכר במנחה, יתפלל מנד1. ואחריה
 מוסף ואחריה לשחרית, ואם התפלל מוסף

 קודם מנחה, יצא.
 יא. הזיד ולא התפלל, אין לו תשלומין, אפילו

 בתפלה הסמוכה.
 יב. המתפלל בראש חודש ערבית תשלומין
 למנחה של ער״ח, יזכיר גם בה יעלה
 ויבוא, ואם לא הזכיר בראשונה והזכיר בשניה,
 צריך לחזור ולהתפלל אותה. התפלל בר״ח
 שחרית תשלומין לערבית, ולא הזכיר בשניה
 יעו״י, וכן ערבית תשלומין למנחה, ולא הזכיר
 יעו״י, אין צריך לחזור. ואם ר-ח ב ימים
 והתפלל תשלומין למנחה של יום א, אינו
 צריך לחזור. (ראה על דינים אלה בשו״ע סי׳

 קח ובמפרשים ומשנה ברורה לאותו סימן).
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 קדושת. ולא יפסיק באמצע קדושה לענות
 איד״ש״ר אלא גומר קדוש עד כבודו ואז אומר

 איהש״ר,. (שו״ע קכה וראה מ״ב שם אות ט).
 חמלו הקדוש:

 בעשי״ת אומר המלך הקדוש, ואם טעה או שהוא
 מסופק אם אמר, חוזר לראש התפלה,
 ואם תוך כדי דיבור שיוכל לומר שלוש מלות
 בינוניות נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך
 לחזור, אפילו לא זכר מתחלה שהוא בעשיית
 והיה בדעתו לסיים האל הקדוש. אבל אם
 התחיל כבר הברכה הסמוכה, חוזר לראש. (שויע
 תקפב) אם אמר בשאר ימות השנה המלך

 הקדוש, אינו חוזר (ריעב״ץ).

 ברכת השנימ:
 it ברכת השנים צריך לומד בה בימות
 הגשמים ותן טל ומטר — בחוץ לארץ
 מן לילו של יום ס אחר תקופת תשרי (ודם
 התקופה הוא בכלל הס), ובארץ ישראל מליל
 ז במרחשון עד תפלת המנחה של ערב יו״ט
 הראשון של פסח ועד בכלל. בי p ארץ ישראל
 שבא לחו״׳ל בין ז במרחשון לס׳ שאחר תקופת
 תשרי, כולל שאלת טל ומטר בשומע תפלה
 (קודם כי אתה שומע וכו׳ ואם הוא בתענית
 יאמרנה שם קודם עננו). ג. שאל מטר בימות
 החמה, אם נזכר כשסיים תפלתו, חוזר לראש
 התפלה ואם קודם שסיים תפלתו, ואפילו קודש
 שסיים הברכה, חוזר לתחלת ברכת השנים.
 ואם חזר רק מ״ותן ברכה״ וסיים הברכה,
 ואפילו נזכר אחר כדי דיבור, שיוכל לומר
 שלש מלות בינוניות יצא. ד. לא שאל מטר
 בימות הגשמים, מחזירין אותו, אע״פ ששאל
 טל, אבל שאל מטר ולא טל, אין מחזירין
 אותו. אם נזכר קודם שיסיים הברכה, יאמר
 במקום שנזכר, ואם נזכר אחד ״כשנים הטובות׳,
 יחזור מ״ותך וכוי׳ ועכ״פ יחזור ויאמר ״וברך
 שנתינו כשנים הטובות״. ואם קודם שהתחיל
 ״תקע בשופר״ נזכר שלא שאל מטר, שואלו
 ב״שומע תפלה״. ואם לא נזכר עד אחר שומע
 תפלה, אם קודם שסיים תפלתו, חוזר לברכת
 השנים, ואם כשסיים תפלתו, חוזר לראש הת
 פלה. ואם נזכר אחר שחתם שומע תפלה, קודם
 שהתחיל רצה, אומר ותן טל ומטר ואח״כ אומר
 רצה. (שו״ע סימן קיז וראה המפרשים שמ

 ובמשנה ברורה באותו הסימן).
 זזמלד חמשפט:

 בעשרת ימי שתובה אומר המלך המשפט. ואם
 אמר מלך המשפט או מלך אוהב צדקה
 ומשפט, לא יחזור. אך אם נזכר תוך כדי דיבור,
 שיוכל לאמר שלוש מלות בינוניות, אומר

 ישחה עד קשרי החוליות, וכשזוקף זוקף
 בשם. ובמודים יכרע ראשו וגופו כאגמון בבת
 אחת ויעמוד כך עד ד (עד שיגיע ל״אתה הוא
 ה׳״ וכוי) ואז יזקוף. (שו״ע סי׳ קיג וראה

 במפרשים שם ובמשנה ברורה).

 הזכרות תוך תפלת יח:
ו בעשי״ת: אם לא אמר זכרנו נ ר כ  א. ז
 ונזכר קודם שאמר השם מהחתימה, חוזר
 ואומר זכרנו, מלך עוזר וכוי. ואם כבר אמר
 השפ, אינו חוזר (ואסור לחזור). ואם אמר
 זכרנו בשאר ימות השנה ונזכר קודם שאמר
 כתבנו, פוסק ומתחיל מלך עוזר, ואם כבר
 כתבנו, חוזר לראש תפלת יח (שו״ע סי׳ תקפב

 בשו״ע או״ח וראה מ״ב שם).
: מתחילין לומר בברכה שניה ל ט  ב. גשם ו
 משיב הרוח ומוריד הגשם בתפלת מומף
 של יו״ט האחרון של חג, ואין פוסקין עד תפלת
 מוסף של יו״ט הראשון של פסח. אם אמר
 מוריד הגשם בימות החמה, חוזר לראש הברכה,
 ואם סיים הברכה, חוזר לראש התפלה. בימות
 הגשמים אם לא אמר מוריד הגשם, אפילו אש
 אמר משיב הרוח׳ חוזר לראש התפלה אם כבר
 סיים הברכה והתחיל לומר אתה קדוש או
 נקדש, אבל אם אמר אז מוריד הטל, אין
ר כ  מחזירין אותו, אם כבר סיים הברכה. ואם מ
 קודם שיסיים הברכה, יאמר מוריד הגשם
 במקום שנזכר, אך אם נזכר אחר שאמר ונאמן
 אתה להחיות מתים, יחזור ויסיים ונאמן אתה
 להחיות מתים. במה דברים אמורים, שחוזר
 לראש הברכה׳ כשטעה, בשוגג, אבל במזיד
 ובמתכוין, חוזר לראש. בימות החמה אם
 נסתפק אם הזכיר מוריד הגשם אם לא, עד
 ל יום בחזקת שהזכיר הגשם וצריך לחזור.

 (שו״ע סימן קיד וראה מ״ב שם).
ך בעשי״ת: אם לא אמר מי כמוך ו מ  ג. מי כ
 ונזכר אחר שאמר ברוך אתה ה׳ בסיום

 הברכה, לא יחזור. (סי׳ תקפב).
 קדושה *

 א. יש ליזהר לענות קדושה עם הצבור, לא
 להקדים בעוד ש״ץ הוא בקרא זא׳׳ז, ולא

 לאחר אחרי הצבור.
 ב. אין לדבר באמצע הקדושה, וצריך לכוין

 בה ביותר לקדושת השם•
 ג. טוב לכיון רגליו יחד כשאומר קדושה, כמו
 בתפלה, ולישא העינים למרום ולהרים
 גופו ועקבו. (ראה ההערות בעמוד רפ ביחס

 למנהג זה ומקורו).
 ד. עניית יהש״ר עדיפא מקדושה, אבל אם
 קדיש כבר שמע, וקדושה לא שמע עדיין,
 ונזדמן.לו לענות קדושה וקדיש, מוטב שיענה
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 ברכה, כל זמן שלא הזכיר את השם, אפילו
 נזכר בין אתה לחשם חוזר. (שו״ע סי׳ תרפב

 ומשנה בדורה שם).
 ב. בפורים אומר על הנסים ביום שחל בו
 פורים באותו מקום במוקפים ביום טו,
 ובפרזים ביום יד ואם לא אמר, אין מהזיריז אותו
 ובמקומות הספיקות אומרים בשני ימים (שו״ע

 תרצג ומשנה בדורה שם).

 וכתוב«
 בעשרת ימי תשובה אומרים וכתוב, ואם לא
 אמר, ונזכר אחרי שאמר ברוך אתה הי
 בסיום הברכה, אין מחזירין אותו (שז״ע תקפב

 ומשנה ברורה שם).
 נשיאת כפים :

 א. אין נשיאת כפים בפחות מעשרה והכהבים
 מהמנין ואפילו אם גומרים את התפלה
 בחזרת הש״ץ בפחות מעשרה, מפני שהתחילו
 בעשרה ואת״כ יצאו. ואם התחילו ג״כ בעשרה

 ויצאו מקצתם, גומרים.
 ב. כהן שנשא כפיו ואח״כ מצא ציבור קודם
 ברכת כהגים יכול שוב ליישא את כפיו,
 אע״פ שאינו עובר אם לא יעלה, אפילו אם
 אמרו לו עלה, כיון שכבר עלה פעם אחת ביזם
 זה. וכהן שלא התפלל עדיין ומצא ציבור
 מתפללים נושא את כפיו קודם תפלתו. ואם
 הוא רואה שיעבור זמן ק״ש ותפלה ע״י זה,
 יצא (יו״ד צרויה), אבל אם קודם רצה אמרו
 לו עלה, צריך לעלות ויקרא פסוק ראשון אם

 לא קרא עדיין ק״ש.
 ג. ביהכ״נ שכולו כהנים אם אין שם אלא
 עשרה, כולם עולים לבד מהש״ץ. ואם יש
 שס יותר ^עשרה, !היתרים מעשרה יעלו

 והעשרה יענו אמן.
 ד. כשאינו רוצה לעלות מפני חולשה ובדומה,
 צריך לצאת מקודם שמתחילים רצה עד

 שיגמרו ברכת כהנים.
 ה. שאר עבירות, חוץ מעבודה זרה, ורציחה
 ואיסורי כהונה, של נשואין או של טומאה
 למת או שנולד מאיסורי כהונה, ונתחלל עי״ז
 מן הכהונה, אינן מונעות מנשיאת כפים. ואע״פ
 שאינו מדקדק במצוות ואפילו המורות כעריות,
 וכל העם מרננין אחריו, אפילו רנון של אמת,
 שמפורסם לכל ברשעתו, ואפילו לא עשה

 תשובה עליהן, נושא את כפיו.
 ו. לא ישא את כפיו לא במנעלים, לא בסנדלים
 זכשתולצן לנשיאת כפים, חולץ של ימין

 תחילה.
 ז. נוטלים ידים לברכת כחגים במים דווקא,
 עד הפרק שהוא חבור היד עם הזרוע. והלוי
 יוצק המים, גם אם הלוי ת״ח והכהן ע״ןע

 המלך המשפט. ואם אמר בכל השנה המלך
 המשפט, או האל המשפט, יצא. (שו״ע סימן
 קיד וסימן תקפב, ודאה משנה בדורה באותם

 הסימנים).
 גחפ:

 בתשעה באב במנחה אומר נחם בבונה ירושלים.
 ואם לא אמר, אין מחזירין אותו. אם נזכר
 קודס שופע תפלת, אומרו בשומע תפלה, ואם
 אח״כ, אומרו ברצה ק:דם ותחזינה. (שו״ע

 תקנז ודאה משנה ברורה שם).
 עננו:

 כל יחיד המתענה, בין בתענית ציבור ובין
 בתענית יחיד, אומר עננו במנחה בשומע
 תפלה, וכן גם ש״ץ כשמתפלל בלחש. ולא
 יחתום עונה בעת צדה, אלא כשמגיע לבכל עת
 צרה וצוקה, יסיים כי אתה שומע וכו׳. ואם שכח
 ענינו, אינו חוזר ואע׳יפ שלא פתח בברכה
 שלאחריה. ואם נזכר קודם שסיים תפלתו,
 אומרו בלא חתימה, אחרי תפלתו באלהי נצור,

 (שו״ע תקסה ומשנה ברורה שם).
 יעלזז ויבוא:

 א. בראש חודש ערבית שחרית ומנחה בתפלת
 יה ברכות אומר יעלה ויבוא ברצה, ואם
 לא אמרו ערבית ונזכר אחד שאמר ברוד אתה
 ה׳ בסיום הברכה, אין מחזירין אותו, בין שר״ח
 יום אהד בין שהם ב ימים. אבל אם לא אמרו

 שחרית ומנחה, מחזירין אותו.
 ב. בחול המועד ערבית שחרית ומנתה אומר
 יעלה ויבוא, ואם לא אמרו, מחזירין אותו.
 ג אם נזכר קודם שהתחיל מודים, אומר
 במקום שנזכר ואם לא נזכר עד שהתחיל
 מודים, אם נזכר קודם שסיים תפלתו, חוזר
 לרצח, ואם לא נזכר עד שסיים תפלתו, חוזר
 לראש. ואם ספק אם הזכיר או לאוו, צריד
 לחזור* אד אם ברור לו שהיה בדעתו להזכיר,
 ואח״כ, לא מיד אחר התפלה, נסתפק אם הזכיר,
 הוזר. ואס כשהיה מתפלל ג ראשונות, על דעת
 להתפלל מוסף, נזכר שלא אמר יעלה ויבוא
 בשחרית יסיים בשל שחרית ואח״כ יתפלל
 מוסף. (שו״ע תכב ומג״א שם ומשנה ברורה
 שם, שו״ע תצ ומשנה ברורה שם, וראה מגיא

 בסי׳ תכו).

 על הנהיב:
 א. בחנוכה ובפורים אומר על הנסים בתפלה
 בברכת מודים, ואם לא אמד אין מחזידין אותו
 ואחר גמר התפלה יאמר ״הרחמן יעשה לני
 נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים
 ההם בזמן הזה בימי״ וכוי. ואס נזכר באותה
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 בגי ראשונות, מתחיל השני בראש ואם בג׳

 אחרונות. מתחיל רצה.
 (ורק אם דלג ברכת ולמלשינים מסלקים אותו
 ו. כל מקום שהיחיד חוזר ומתפלל, אם טעה,
 ש״ת חוזר ומתפלל, חןץ משחרית של ר״ח
 או של חוה״מ ששכח בה יעלה ויבוא. ואם

 נזכר קודם שסיים תפלתו, חוזר לרצה.
 ז. טעה ש״ץ כשהתפלל בלחש, אינו חוזר
 ומתפלל, אלא סומך על תפלתו שבקול רט.

 (שו״ע סימן קכו וראה משנה ברורה שם).
 ח. ש״ץ כהן, במקום שאין מנהג קבוע בזה,
 כשיש שם כהנים אחרים לא ישא את
 כפיו, אם לא אמר לו שום אדם עלה, ואם אין
 שם כהן אלא הוא, והוא מתפלל מתוך הסידור,
 יטול ידיו קודם חזרת הש״ץ׳ ויעקר רגליו
 קצת בברכת העבודה וישא את כפיו. (שו״ע
 שם וראה שערי תשובה שם ומשנה ברורה

 שם אות יא).
 ט. ש״ץ עונה אמן אחר ברכות כהנים, אם
 מתפלל מתוך הסידור, ולא אחד ברכת
 אשר קדשנו בקדושתו וכו׳ (שו״ע סי׳ קכח,
 וראה באר היטב שם ומשנה ברורה אות עא).
ית צבור אומר ש״ץ בשחרית ובמנחה  י. בתענ
 עננו בין גואל לרופא, וח,תם בא׳׳י •העונה
 בעת צי־־ה, ואם שכח ונזכר אחרי שאמר ברוך
 אתה ה׳ בסיום רפאנו, אומר בשומע תפלה.
 ולא יחתום שם בברכה אלא יסיים כיחיד, כי
 אתה שומע (שם סימן קיט ורמ״א שם ומשנה
 ברורה שם וראה ההערות לב׳ עננו שבסידורנו).

t עניית אמן 
 א. על כל ברכה יאמר (כששומע הזכרת השם)
 ברוך הוא וברוך שמו, ואחרי כל ברכה
 יענה אמן. לב״ה וב״ש לא יפסיק אם עומד
 בפסד*ז, או בק״ש וברכותיה אפילו בין הפרקים,
 או שהוא מתכוין לצאת בברכה זו (ראה בסידו־
 דנו עמ׳ קנט בויעש אברהם שם, והערות על

 לחזרת הש״ץ עמוד שלג).
 a מיד שכלה הברכה מפי המברך, יענה אמן.
 ולא ימהר לענות אמן קודם שסיים המברך.
 ולא יענה אמן בחסרון קריאת איזו מהאותיותית
 או בשינוי ניקוד, ולא יענה אמן אלא כשהוא
 יודע איזו ברכה היא. ולא יגביה קולו באמן
 יותר מהמברך. (ואם כוונתו לזרז שיענו אמן,

 מותר) (שו״ע מימן קכד).
 ג. יכייז באמן שאמת היא תברכה ויאריך

 בו כדי אמירת אל מלך נאמן.
 ד. אם כשהוא מתפלל סיים ש״ץ הברכה.
 ועם שהצבור עונים אמן סיים זה תפלתו,

 עונה עמהם אמן.
 ה. עונים אמן אחר ברכתם של קטנים שהם
 בני חינוך, וגם של נשים שבירכו על

 וכשאין לוי, יוצק בכור פטר רחם. וכשאין
 גם בכור, ימול הכהן בעצמו. ואם אין מים,
 יוצא במה שנטל ידיו שחרית, כשלא הסיח

 דעתו ויודע שלא נגע במקום מטונף.
 ח. כל כהן שבביהכ״נ נעקר ממקמו לנטילת
 ידים קודם שמתחיל ש״ץ רצה, ואף אם
 יגיע לדוכן רק כשיסיים הש״ץ ברכת מודים.
 ואם לא עקר רגליו, לפנות לצד הדוכן, עד
 שאחרי שסיים הש״ץ ברכת רצה, שוב לא
 יעלה. (שו״ע סימן קכח וראה משנה ברורה

 שם).
 ט. בשחרית, במוסף ובתענית ציבור, אם אין
 נשיאת כפים׳ אומר הש״ץ או״א ברכנו
 ובו׳. ואם לא אמר, אין מחזירין איתו. ואין
 הצבור עונין אחריו אמן, אלא כן יהי רצון.

 (ראה משנה ברורה שם בסי׳ קכט אות ד).
 בספר חיים*

 בעשי״ת אומרים בספר וכו׳ ואם לא אמר
 ונזכר אחרי שאמר ברוך אתה ה׳ בסיום
 הברכה, לא יחזור (שו״ע תקפב ומשנה ברורה

 שם).
 חזרת הש״״ן:

 א. אחר שסיימו הצבור תפלתם יחזור הש״ץ
 התפלה בקול רם, ואחר שמיים תפלתו
 ופסע ג פסיעות לאחוריו, יעמוד כדי הילך ד
 אמות קודם שיחזור למקומו להתפלל, ואומר

 אדני שפתי תפתח. (שו״ע קכד).
 ב. בעת חזרת הש״ץ יש לשתוק ולכוין
 להברכות שהוא מברך ולענות אמן. ואסור

 לישב בתור ד אמות לש״ץ. (שם).
 ג. נכנם לבית הכנסת ומצא ציבור שהתפללו
 בלחש ואין בהם אחד שיוכל לחזור
 ולהתפלל בלחש (ואז פוסע ג פסיעות אחרי
 תפלתו שבקול רם). וכן אם היא שעת הדחק,
 שיראים שיעבוד זמן התפלה, יוכל להתפלל
 מיד בקול רם והצבור מתפללים עמו בלה
 במלה בלחש, עד אחרי האל הקדוש. וכן כשהוא
 צריך להתפלל (תפלת) תשלומין, יוצא הוא ידי
 התשלומין במה שחוזר כל התפלה בקול רם.

 >שו״ע שם וראה הרמ״א שם<
 ד. ש״ץ קבוע לא ימתין שיאמרו לו להתפלל,
 ושאינו קבוע יסרב בתחלה, וכשיאמרו לו
 פעם שניה, מכין עצמו לעמוד ובפעם השלישית
 יעמוד. ואם אדם גדול אמר לו, לא יסרב כלל.
 ואם טעה ש״ץ, לא יסרב מי שצריכים להעמידו

 תחתיו. (שם סי׳ קכו).
 ה• ש״ץ שטעה ודלג איזו מהברכות ואינו
 יודע לחזור למקומו כשמזכירים אותו,
 עכ״פ) או שנחלש ואינו יכול לגמור, יעמוד אחר
 תחתיו ויתחיל מתחלת הברכת שטעה זה,
 ואפילו לא טעה אלא בסוף הברכה. ואם טעה



ם כג י נ י  ד
 לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי כל הצבור.
 והקורא ממשיך בק,ל רם ומפסיק קצת להתחלת

 הקריאה.
 ד. ברך ברכת התורה לעצמו (בבוקר על סדר
 ברכות השחר) ותיכף קראוהו לתורה, צריך
 לחזור !לברד ברכת התורה אשר בחר בני
 וכו/ וישתדל לקרות עכ״פ פסוק אחד בדרך
 הילוכו לס״ת. ואם קרא. הו לס״ת קודם שבייד
 ברכת התורה לעצמו, נפטר בברכת אשר בחר

 אבל לא משאר ברכות התורה ושלאחריהן.
 ה. טעה בברכה ראשונה ואמר אשר נתן, אם
 נזכר קודם שאמר השם בסי;ם הברכה,
 יתחיל מאשר בחר בנו, ואם כבר אמר השם,
 אף שעדיין לא אמר נותן התורה יסיים אותה
 הברכה, ולאחר הקריאה יאמר אשר בחר בנו.
 ואם טעה בברכה שניה ואמר אשר בחר בנו,
 אם נזכר ק דם שסיים נותן התורה, יתחיל אשר
 נתן לנו, ואם כבר אמר השם, וקודם נותן התורה
 נזכר, יאמר מיד אמ״ה אשר נתן לנו וכו׳.
 ואם כבר סיים נותן התרה יתחיל עוד פעם
 מתחילת הברכה. (שו״ע קלט ס״ק ד, ו, ח, ט
 יא וראה באר היטב שם ומשנה ברורה שם).
 על דיני הפסק בברכת התורה, ראה שו״ע סימן
 קמ ומשנה ברורה בא תו סימן. אם כשלא
 סיימו ועדייז הקיייא־ ־:יצא פסול בספר ת רה
 — ראה שו״ע סימן קמג ס״ק ג ובמשנה ברורה

 שם.
 קדיש שלם - תתקבל:

 הקדיש שאומרים אחר ובא לציון גיאל שייך
 לתפלת יח, ואם אחרי שהתחיל הש״ץ
 חזרת התפלה בעשרה, יצאו מקצתם ונשארו
 רובם, גומרים את כולה וגם קדיש שלם

 שלאחריה (שו״ע סימן
 קדיש יתום:

 הקדיש אחר עלינו לשבח אומרים יתומים,
 וכשאין שם יתום. אומרו מי שאין לי אב
 ואם, ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לאומרו
 אס הס לא מקפידין על זה. (שו״ע קלב וראה

 רמ״א שם ומשנה ברורה שם).

 זקנים
 בטור א*״ח (סי׳ כ״ד), עיי״ש׳ ובב״י שם. ועיין
 תוס׳ מנחות (מ״ג ע״ב) שהציצית מעידין על
 ישראל שהם עבדי קיב״ה, עיי״ש. ומאן דמבטלן
 האימא, בודאי דמיקרי עבריינא, כי כבר שוינהו

 עליהם כל ישראל לחובה.
 ב. עיקר מצותן בדרך עיטוף. דכתיב על ארבע
 כנפות כסותך אשר תכסה בה. וכיסוי בבגד
ס (בראשית כ ת  לשון עיטוף הוא. ותקח הצעיף ו

 מצות עשה שהזמן גרמא (שו״ע סימן קכד
 וראה באר היטב שם ומשנה ברורה).

ם:  נפילת אפי
 א. אין להפסיק ולעסוק בדברים אתרים בין
 התפלה לנפילת אפים, אבל לענות אמן
 יהא שמיה רבה וכל דבר שבקדושה מפסיק

 אפילו בתוך נפילת אפים,
 ב. נוהגין שאין נפילת אפים אלא במקום
 שיש ספר תזרה וכן שאר ספרים קבועים
 ללמוד תורה, ובלא זה אומר שלא בכסוי
 הפנים. ואם מתפלל מחוץ לביהכ״נ ויוכל לראות
 משם מקום הארון, צריך נפ״א. וכל עיר
 הקודש ירושלים ת״ו חשובה לזה כמקום שיש

 ארון ום״ת בתוכו.
 ג. נוהגין שלא ליפול על פניהם לא בבית
 האבל כל שבעה, ולא בבית החתן כל
 שבעה, ולא בביהכ״נ, וגם בעזרה של אותו
 ביהכ״נ) ביום מילה שתהיי שם, ולא כשמתפלל
 שם אבי הבן או הסנדק או המוהל של המילה
 שבאותו יום, או החתן כל שבעה ואם הוא אלמן

 ג ימים).
 ד. כל ימים שאין בהם נפילת אפים, אין
 נפילת אפים גם במנחה שלפניהם, חוץ בערב
 ראש השנה זבערב יוכ״פ. שי^ע קלא באר
 היטב שם וראה משנה ברורה שם אותיות —

 יא, יג, כד, כה, כו עד לז).
 ברכות קריאת התורה :

 א. קודם שיברך ברכת התורה שלפניה, פותח
 הספר ורואה הפסוק שצריך להתחיל בו,
 ומנשק ע״י הצצית או לבוש הס״ת ואומר ברכו

 והברכות בקול רם ובעצימת העינים.
 ב. כשמברך צריך לאחוז בשתי ידיו בשני
 עמודי הס׳״ת, ובעת הקריאה יאחז בימץ.
 ואחר הקריאה ינשק הס״ת, ויניעיהו כשאומר
 ונתן לנו את תורתו, וכשאומר נתן לנו תורת

 אמת.
 ג. אין הצבר רשאי לענות אמן עד שתכלה
 ברכה מפי העולה, ואץ הקורא רשאי

 עטרת
 עיונים בעניני ציצית

 א. אין אדם חייב מן התורה לקנות בגד שיש
 בו ארבע כנפות שיתחייב בציצית, אלא
 אם לובש טלית בת ד׳ כנפות, אז מתחייב
 לעשות בה ציצית. אבל כבר נהגו כל ישראל
 להדר אחר מצוד. זו ולהביא עצמו לידי חיוב
, כנפות, לפי שהרבה הזהירו  ללבוש בגד בת ד
 חכז״ל באגדות וספדו בשבח המצוד״, כמובא



 בד עטדת זקנימ
 (רם״י ט״ו) בשם תשו׳ הרמ״». ופשוט דאין

 לברך עליו אס אין בו כשיעור הזה.
 ה. ואעפ״י שלילה לאו זמן ציצית הוא, יש
 נוהגין לישן בט״ק בלילה מטעם
 ידוע להם, וזקני הגאון מאור הגולח זצ״ל
ג י ן ה ו ו נ י  ובניו הגאונים זצ״ל אחריו לא ה
 לישן בט״ק. וכשלבש בגדיו לבש הט״ק ואח״כ
 משהאיר המזרח היה מישמש בהם זבירך אשד

 קדשנו במצותיו וצונו על מצות ציצית.
 (דאה בירור הלכותי על נושא זה בספר ויעש אבדהש
 עמוד ז ובםדורנו חלק ב, בסדר קריאת שפע על הפטה)
 וי נהגו העולם לברך על ט״ק אקב״ו על
 מצות ציצית. וכ״כ הרמ׳׳א ז״ל (בסי׳ ח׳ סעיף
 ר). וכבר כתבתי לעיל עמוד כ שכן נהג גס
 מאד זקני מאור יהגולה זצ״ל. וכתבתי שם עוד
 דאין לברך רק כשיש בו כשיעור עכ״פ אמה על
 אמה. והנה בברכה זו לא מצינו בקדמונים
 שתקנוה חכמים. שהרי לא הזכירו בכל דוכתא
ף בציצית. וכתב הב״־־ ט ע ת ה  בגמ/ אלא ל
 שם י־אף דאין מתעטף בו, אלא לובשו. מ״מ
 מביר להתעטף, כיון דעיקר תחלת הברכה כן

 הוא.
 והנה מצינו פלוגתא כזו (בסי׳ קנ״ט) דכתב
ת ל י ב  המחבר, המטביל ידיו אינו מברך על ט
ת ידים. והרמ״א שם כתב ל י ט  ידים אלא על נ
 דהעיקר לברך על טבילת ידים. והנה נוסח
 ברכה על טבילת ידים לא מצינו. בש״ס אלא
 על נטילת ידים (בברכות ד״ם ע״ב). ומ״מ
 מברכין לפי ענינו• וכמ״ש הרא״ש (בסוף ברכות)
ת ידים ופסקו ו י ק  דאם מנקה ידיו יברך על נ
 המחבר (בסי׳ ד׳ סעי׳ כ״ב). ומה שהקשה עליו
 המג״א שם ממ״ש המחבר (בסי׳ קנ״ט סעי׳ כ׳)
 דאם מטביל ידיו לא ישנה מנוסח הברכה ויברך
 על נטילת ידים עיי׳׳ש, שאני התם כדאמר
 טעמיה, דלא תקנו חכמים כלל טבילת ידים,
 דהיכן צוגו על טבילת ידים. וגם במה שאומד
 על נטילת ידים אין זה דובר שקרים, שישנו
 בכלל מאתים מנה. וטבילה ודאי עדיפא יותר
 להעביר טומאה, וא״כ נטילה בכלל טבילה היא.
 אבל אט מנקה ידיו ויברך על נט״י, הות דובר
 שקרים. ואין לומר דלא תקנו כלל נקיות ידים,
 דהא איתא בברכות (דט״ו ע״א) מקנח ידיו
 בעפר או בצרור, עיי״ש׳ וא׳׳כ שפיר פסק הב״י

 דמברך על נ ק!י ו ת ידים.

 ת א  ב״ד ם״ה) תרגם יונתן ונסיבת רדידא ו
י פת ביה. וכן ותכם בצעיף ותתעלף. אלא ט  ל
 שצריך בכאן להיות מעוטף גם הגוף, ולא
 הראש בלבד, שדרשו בספרי כסותך ולא כסות
 דאש, ולכן תקנו הברכה להתעטף בציצית. אלא
 שמ״מ אין זה רק מצוה מן המובחר, ולא
 לעיכובא. דעיקר קרא לשיעורא נאמר, שדרשו
 שיהא הקטן מתכסה בו ראשו ורובו, כדאיתא
 בספרי. וגם לשון כיסוי אינו מורה עיטוף ממש
 דוקא. ויש דעות בפוסקים. ואיכא דם״ל דאין
 חייב בציצית רק בבגד של חתיכה מתבעת,

 עיין כל זה בב״י (סי׳ י׳).
 ונהגו כל ישראל מימי קדם לחוש לחומרא
 במצוד. גדולה *זאת, ומתעפין בטלית של
 חתיכה מרובעת׳ בדרך עיטוף ממש, עכ״פ בשעת
 התפלת של שחרית. ויש שמכסין גם ראשן
 בטלית, ויש שמכסין רק גופם לחוד, ונהרא
 נהרא ופשטיה. ומ״מ בשעה שמברכין ברכת
 להתעטף, נהגו כולם לעטוף גם ראשם ולעמוד

 כך כדי שיעור הילוך ד׳ אמות.
 a וצייד להתחלה לעשות הט״ק וכן הט״ג
 מצמר כדאיתא (בסי׳ ט׳). וכן
 מדקדקין שיהי׳ הטלית לבן. מיהו העולם לא

 נהגו לדקדק בכ״ז בט״ק רק בט״ג.
ם י ב ח  ויש לעשות הכתפים של הט״ק ר
ת דלא ו ר צ ת ק ו ע ו צ ט ולא ר ע  מ
-נראה כבגד אחד. ומה שכתבו שצריך שיהיו
י ר א דהך -כ״כ רחבים כי היבי דלא ליתי א ו
 גיסא ודהך גיסי, ומבטל לי, כבר עמדו
 האחרונים ז״ל על זה שהוא תמוה, דלא שייך

 ביטול אוידין בבגד.
 ד. ולפי שאי אפשר לנו להיות לבוש כל היום
 בטלית גדול, נהגו בכל תפוצות
 ישראל ללבוש טלית קטן תחת הבגדים. וצריך
 לכתחלה שיהא עשוי ג״כ חתיכת בגד פשוט.
 ואעפ״י שאינה מרובעת מדתו ממש בארכו
 וברחבו, וחותכין בו בית צואר ולובשין אותו
 דרך אותו הקרע. וצריך שיהא בו כשיעור
 שיהא הקטן מתכסה בו ראשו ורובו. (ובס׳
 מחצהש״ק שם (סי׳ ט״ו) כתב בשם ס׳ צ״ק
 שהוכיח דלרש״י שיעורו אמה על אמה, עיי״ש.
 ואם אין בו כשיעור הזה, אין לברך עליו. והעולם
 נוהגין שלא להקפיד על שיעורו. עיין מג״א



 .עמלת זקגיס כד.
 וקיומה תלוי׳ בכונתת, שיכון בשעת עשיית
 המצוה. משא״כ שאר מצות, דיוצא ידי חובתם
 אע״פ שלא יכון בהם, כי אם שעושה המצות
 לשם הי, שציוה אונתו לעשותם, עיי״ש. ואף
 דלכאורה הך מילתא דזכירה קאי על פתיל
 תכלת, דכתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל
 תכלת וגו׳ וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות
 ה׳ וגו׳ למען תזכרו, וכמו שהבינו מפרשי
 התורה ז״ל ובזוה״ק (ס״פ שלח), אבל כד דייקת
 שפיר, ע״כ אתה אומר, דעל כל הציציות קאי,
 שהרי אמר ״והי׳ לכם לציצית״ ופתח בלשון
, דמשמע שהפתיל תכלת יהי׳ ה י ה  יחיד, ו
 לכם לציצית, ומעיקרא אמר שעיקר הציצית
 הם החוטין האחרים, אלא שנותן עליהם פתיל
 תכלת. וא״כ הול״ל ״והיו לכם לציצית״, כלומר,
 כולם יחד, הלבן והתכלת יהיו לכם לציצית

 וראיתם אותו.
 ונראה לי, דמשום הא דרשו ארבע ציציות
 מעכבין זו את זו, כי ארבעתן מצוה אחת.
 כדאיתא (מנחות כח ב) משום דכתיב והי׳ לכם
 לציצית, כללן הכתוב כחד. ור׳ ישמעאל דס״ל
 שם להיפך, דארבע מצות הן צ״ל דקאי אכנף,
 דכל כנף וכנף יהי׳ לכם לציצית בפ״ע, אבל
 לכ״ע לא קאי אפתיל תכלת. ולפי שכתב בלשון
. ו ת ו , כתב נמי וראיתם א ה י ה  יחיד, ו
 ופירושו, כל חד וחד והודיה. ומינה ילפינן
 דתכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו
 מעכב את התכלת. (כדאיתא בר״פ התכלת),
 וא״ב זכירת המצוד׳ תלוי׳ אפילו בלבן לחוד.
 ולפי מה שכתב הב״ח. כנ״ל (בסי׳ ח לאו״ח),
 שבציצית ותפלין צריך להתכון בעשייתם, לכן
 סידרתי (לעצמי) תפלה זו לאמרה קודם עטיפת
 הציצית, כדרך שאומרים קודם הנחת תפלין!

 וא״כ הכא בט״ק כשמברך על מצות ציצית,
 זדאי דאין כאן דובר שקרים. ומה דלא מצינו
 להדיא בגמ׳ נוסח זה, לאו מידי הוא, דהא ודאי
ו וסדר עשיית המצוה, נ י נ  דמברך לפי ע
 וכמש״ל לענין נט״י. ואם יברך להתעטף והוא
 לא התעטף, יש בזה משום דובר שקרים ודאי,
ת ציצית• ותמהני על ו צ  דאין לברך אלא על מ
 המחבר ז״ל למה פסק כאן שיברך להתעטף
 אע״פ שאינו מתעטף ומ״ש מסי׳ ד סעיף כב
 ומ״ש הב״י מסוכה שמברכין לישב והיינו אע״פ
 שאינו יושב ממש, שאני התם דישיבה היא ג״כ

 לשון עכבה היא, ואין כאן דובר שקרים.
 ולכן נראה לי, שאין לשנות המנהג ויברך
 •על מצות ציצית, כיון דלתעטף משמע שהוא
 עתה מתעטף. מיהו לתרץ את הב״י נראה לי,
 שהוא סובר שמה שלובש על הגוף, ג״כ מיקרי
 עיטוף. וא״כ לא הוי דובר שקרים. וממילא
 דעדיף לומר בלשון שתיקנו חכמים בברכה.
 ונהגו העולם לברך על הטלית קטן, אפילו אם
 אין בו כשיעור המבואר בסעיף הקודם. ונראה
י טעמא, שסומכין על מ״ש הדרכי משה (שם  ל
 אות ה) שאין זה בגדר ברכה לבטלה, כיון
 שהקב״ה צונו על זה. ואף שאין מקיים אתה
 המצוד׳ כתיקונה, מה שאין כן כשהוא אומר
, משמע דקאי על המעשה עצמו ף ט ע ת ה  ל

 שהוא עושה באותה שעה.
 ז.) כםידורים האחרונים נדפסה תפלה קודם
 הנחת תפילין עפ״י מש״כ הטור (בסי׳
 כ״ד.) לכוון כהנחתן. ולא ידעתי למה לא סידרו
 גם לפני עטיפת ציצית ע״ס מ״ש הטור (בסי׳
 ה) וזו לשונו: ויכון בעטיפתו שצונו המקום
 להתעטף כדי שנזכור כל מצותיו לעשותם. וכתב
 הב״ח שם׳ דלפי שכתוב בפ׳ ציצית (במדבר
 הו מ) למען תזכרו וגו׳, יורה כי עיקר המצוה

 הנני מוכן ומזומן לקיים מצות ציצית כאשר צוני ה׳ אלקי כמו שכתוב בתורה
 ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. ונאמר גדילים תעשה לך
 על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. למען אזכור לעשות את כל מצות ה׳.
 ולא לתור אחר חמדת לבי ומראה עיני. ככתוב בתורה והיה לכם לציצית וראיתם
 אותו וזכרתם את כל מצות \7י ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
 עיניכם אשר אתם זוניס אחריהם. ואתה ה׳ החיינו בדרכך. העבר עיני מראות
 שוא. ונצור לבי ממחשבות און ולעולם לא אשכח פקודיך. ככתוב למען תזכרו
 ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלקיכם. אנה ה׳ כי אני עבדך. קדשני



 עטוית זקנים
 לעשות רצונך. כי אתה אלקינו ואני
 עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ

 דאיתא במו״ק (דכ״ב ע״ב) דקורע חלוקו
 וכתב הרמ״א (ביו״ד םי׳ ש״מ) דאנו נוהגין
 שאין קורעין החלוק של פשתן שהוא בגד
 הזיעה וא״כ ע״כ שאין אנו מפדשין חלוק בגד
ת נ ו ת כ , אלא הבגדים שעל ה  שעל בשרו
 מלמעלה, וא״כ אין ראי׳ כלל שעשוי כצורת
 שכתב הר״י, ואפשר שעשו כמו המלבושים
 שלגו. וגם מבואר בספרי (פ׳ תצא) ומובא
ר לפ^  גם בילקוט שם, פרס לתכלא ליגא כ
ל ק ה  שאינם מרובעים. ולכך נהגו העולם ל

 במלבושים שלנו.
 ט. תליית הציצית בטלית רבנו זקני היתה
 כמו בטלית גדול״ ולא כמנהג העולם
 לעשות בטלית קטן שני נקבים ברוחב כמו
 צירי. ועיין בבית יוסף לאורח חיים

ו נ  םם״י יא) שהביא בשם בעל העיטור דאי
 כשר אלא בדרך שיעשה ב׳ נקבים בטלית
 ומטיל בהם ציצית ונוציא אותם לצד אחד.
 ודעת מהר״י אבוהב לחוש לזה. וע״ז כתב
 הב״י דהמחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהין
 ומיחזי כיוהרא דמעולם לא נהגו כזה, עי״ש.
 ורח״ו זצ״ל כתב בפרי עץ חיים (שער הציצית),
 שהאריז״ל הי׳ עושה כד במ״ק לחוש לד׳
 בעהעי׳, והמסדר שם רוצה לתת לזה טעם
 ע׳׳פ הסוד. אבל המעיין שם יראה שאין זה
ר אבל ד ס מ ה  מלשון הא ר י ז״ ל, רק מ
ה כד בעל :  טעמו של האריז״ל שחשש להל
 העיטור, ומ״מ בט״ג לא רצה לשנות ממנהג
 העולם משום דמיתחזי כיוהדא אבל בט״ק
 שהוא היה רגיל ללבוש תחת בגדיו, כדאי,
 בפרעה״ח, ליכא חשש יוהרא לכן החמיר
 כבעהעי׳. ואפשר עוד שהי׳ מפרש דעתו של
 מוהרייי אבו הב כמו שמפרש בחידושי אגדות
 שילבש שתי טליתות לכל מד כאית לי׳.
 ולכאורה יל״ד, אם עיקר ראייתיו של בעל
 העיטור הוא מדאיתא בספרי (ס״פ שלח)
 דחנותן על הקרן פסולה משוט שהתורה אמרה
 ״על ארבע״ ולא על שמונה, ופי׳ (בעהעי,):
 לפי שאס יתן אותה על הקרן, אן לכל צד
 שתתהפוד הטלית יכולים להשתמש באלו
 הציציות והרי כאילו היו בכאן ח׳ ציציות

 בקדושתך, הבינני ואדעה עדותיך. למדני
 עבדך. ככתוב כי לי בני ישראל עבדים.

 מצרים אני ה׳ אלקיכם.
 פירוש: הנני מוכן ומזומן. כתב רש״י ז״ל
 (בראשית כב א) ויאמר הנני, כך הוא ענייתן של
 חסידים. לשון ענווה היא ולשון זמון, ע״ש.
 ומזה נוהגין לומר קודם כל מצוד. ״הנני מוכן
 ומזומן״ וגו׳: העבר עיני וגוי: לפי שמצות
 ציצית תפעול שלא אתר אחרי הלב ועינים,
 מתפלל, כי השי״ת יסייע לו בזה. כי אני עבדך:
 כתבו התוס׳(מנחות מג ב) שהציצית מעידין על
 ישראל שהם עבדים להקב״ה. שכן עושין
 לעבדים חותם שיהיו ניכרין שהם עבדים. ולכן
 נקראו הציצית שם בגמ׳ בשם חותם, עיי״ש.
 ונראה, דלהכי הזכיר יציאת מצרים בציצית,
 לפי שעל ידי יציאת מצרים נעשו עבדים
 להקב״ה. ולכך ניתן להם חותם זה. קדשני
 בקדושתך: עי׳ מכילתא (סוף פ׳ שלח) והייתם
 קדושים לאלקיכם, וזו קדושת צצית, מגיד

 שהציצית מוספת קדושה לישראל.

 *, נראה לי דמשום הכי נהגו העולם שלא
ה י ש ו ב ל ם מ ו ש  לעשות ציציות ב
 וילנו, רק בטלית גדולה שהוא רק חתיכו{
 גדובעת, או בטלית קטן שהוא ג״כ רק חתיכת
 בגד אלא שמחותד בו בית צואר, דםבירא
 לחו דלא חייבה תורה רק בבגד שעשוי
 להתכסות בו ולא בדרך לבישה. וזה שאמדו
 בספרי זוטא, מובא בהגמי״י ובב״י, (סי׳ י׳)
, כלומר פרט ם י ק ו ל ח  אשר תכסה בה פרט ל
 לבגדים העשוים כמדתו של אדם ללבשו בדרך
 לבישה כמו החלוק. ומה שפירש הרר״י שט
 דהיינו כשעשאו סתום מלמעלה, אינו מוכרח
 כ״כ, דמי יודע אופן עשיית החלוקים בימיהם.
 יפשוט דהחלוק לא הי׳ עשוי כעין כתונת דהא
ית (די״א ע״ב) איתא, שמשה שמש כל ד  בתענ
ת נ ו ת ק לבן, ולא אמר כ ו ל ח  ימי המלואים ב
 >בנה שהוא שם של בגדי כהונה. ש״מ שהחלוק
 שונה מכתונת. ואם נדרוש התיבה נראה
 דמשו״ה קראי לו חלוק, משום שהי׳ חלוק

 מלפניו לגמרי כמו המלבושים שלנו.
 . ונראה לי דהר״י כתב כן לפי שהוא סובר
 דחלוק היינו בגד שלובשין על בשרו וכמ״ש
 רש״י בשבת (דק״כ ע״א). אלא דלפי מה



 זקנים מ
י ה כ ל  מד׳ אצבעות, מטעמא דבגמ׳ התם. ו
 לא הביאו הפוסקים דעת בעל העיטור לפי

. ׳ תי ו א כו ל  ממלשון הגמ׳ מישתמע ד
 והנח צריך לבאר הלשון ״נוטפ,ת״ על
 תקין. בם׳ ״הערוד״ לא ביאר המחבר
 ז״ל ביטוי זה דהכא. לפי פידש״י שפירש שיהא
 תלוי באופן שיהא מכה על ד,קר\
 מישתמע שהוא כאילו יוצא לחוץ מן הקרן
 ומכה עליו ממש (בתנועותיו אנה ואנה) וא״כ
 יהי׳ זה מלשון ״טפי״, כלומר, שעודף״ על
 הקרן ותלוי מחוצה לו וזה כמנהג העולם
 שמוציאים הציצית לחח מהקרן. ובם׳ האשכול
 (ח״ב טי׳ לג) כתוב: הטיל ציצית על הלרז
ם, עב״ל ועיי י  הקרן שנאמר על כנפי, שנ
 הגמ״יי (פ״א מציצית אות כי) ״כתב רא״מ
 וצריך לתת הציצית באורך הטלית (פי׳ לפי
 שהיו רגילין להתעטף בארך הט׳ לצד הראש
 וקומת האדם הוא לדחבו שה״ט) ולא ברחבו
 דבעינן שתהא כו׳ תלוי על הקרן ואי הוי
 ברחבו לא הי׳ נוטף שהרי כלפי הרקיע (צ״ל
 הקרקע) הוא תולה״, עיי״ש. וזה כפירש״י.
 וכתב עוד שם ,שמהר״ם מד״ב מתחלה הי׳
 נוהג כן. ולפי שלובש הט׳ אם מצד הרוחב
 אם מצד האורך, הקפיד שיהיו עשויים באופו
 שלא יהיו תלויית כלפי הקרקע, אלא שאח״כ
 אמר מהר״ם ז״ל דהכל נקרא נוטף על הקוץ
 ובלבד שלא יהא קשור באלכסון נגד ק״ז.
 ור״י פי׳ (צ״ל רש״י) שיהא תולה ומכה על
 הקרן״, עיי״ש. וזד. דלא כמוהר״מ בסבדתי
 ב׳ אלא כמהרא״מ. והב״י כתב שם דכן כתב
 הרוקח והכלבו והא״ת. ומעתה תמה אני על
 הב״ח ז״ל (בם״ם י׳) שרוצה לתת פנים דבעל
 העיטור לא קאמר לפסול הציצית שלנו אלא
 להחמיר לכתחלה, לפי פי׳ שפ״ש, (מה שאיני
 סובל הלשון של בעהעי׳ שהעתיק בב״י ש*
 כמבואר להמעייי ולהכי בט״ק שתתת בגדיו
 נכון להחמיר כרעהעי׳, וזה תימה שחרי לרום
 פוסקים שהזכרתי שזה פי׳ הגמ׳ דבעינן שיהא
א אלא קולא. ד מ ו  חוץ לקרן וא״כ אין זו ח
 להקל נגד דעת רש״י, האשכול, רוקח, או״ת,
 כלבו ורא״מ, זכר כולם לחיי עד. ומש״כ בשם
 האריז״ל, עי׳ בשע״ת (שם ס״ק יא) שהביא
 מספד ברכי יוסף שמוחר״ש וויטאל העיד
 שאביו הרח״ו לא הי׳ עושה כמין צייר״י אפילו
 בט״ק, הרי אם האדיז״ל הי׳ מגלח שזה נכון

 עטרת
 ולהכי פסל כל שעושין בזו הדרך, א״כ לפ״ז
 יש מקום לומר דעיקד קפידא איכא במ״ג
 שמתננדד ונראה מב׳ צדדים, אבל בט״ק
 המונח במקום אחד על הגוף ונראה רק בצד
 אי, אין קפידא בכך. והנה הפוסקים ז״ל לא
ו כלל חומרת בעל העיטור. ונראה לי א י ב  ה
 הטעם, משום דדינו של בעל העיטור בנוי
 על דברי הספרי שמפרש, על הקרן פסולה
 לפי שנאמר על ארבע ולא על שמונה, אבל
 הגכד דידן לא ם״ל כטעמו של ר״א הא
 דהםפרי, דבגמ׳ (מנחות מב א) הכי איתא,
 הטיל על הקרן כשרה. (פידש״י, על שפת
 הודה של קרן) ראב״י פוסל וכו׳ כמאן אזלא
 הא דא׳ רב גידל אמר רב ציצית צריכה שתהא
 נוטפות על הקרן במאן כראב״י, ופירש״,
 צריך שיגבהנה למעלה מהשפה כדי שתהא
 תולה ונוגעת התלוי׳ בקרן והיא מכה על
 הקרן. והדר מייתי התם, א״ר יעקב א״ר
 יוחנן וצריך שירחיק מלא קשר אגודל, עיי״ש.
 משמע מזה, שאילו מדרב גידל איר רב אם
 הגביה לעשותה למעלה מחודד, של זויות,
 אפילו בשפתיו ממש, הוי מיתכשר כיון שהוא
 נוסף על הקרן ולהכי הוסיפו דצריך להרחיק
 משפתו כמלוא קשר אגודל, ואם נימא כמו
 שפי׳ בעהעי׳ בספרי דםעמא דר״א דעל הקרן
 פסולה משום דנדאה כשמוגה, הרי אפילי
 תלאה בשפה למעלה מהזויות ג״כ פסול, וא״כ
 דגא״ר לא אתיא כר״א וע״כ דגמ׳ דידן לם״ל

 דטע׳ דר״א משום דהוי כשמונה.
 וכדי להשוות הספרי עם הגמ׳ יש לפרש.
 דהםפרי נמי לא אמר אלא בק״ז משום תראה
 מצד האורך ומצד הרוחב הוי׳ לי׳ כשמונה,
 (וכדרך שכ׳ התום׳ זבחים פ׳ ב׳ ד״ה בל
 תוסיף וכר ויש לומר מתנה ראשונה של עולה
ת מב׳ צדדין והוי׳ לי׳ בל תוסיף) ר כ י  נ
 והכי נמי אם יעשה הציצית בק״ז איפוא
 שניכרת מב׳ צדדיו בארך וברחב, הרי מיתחזי
 בכפולה, כאילו עשה א׳ בארך וא׳ ברחב
 והוי כשמונה. אבל אס עושה מרוחק משפתו,
 בגובה, כיון שהוא במקום שאין כאן אלא
 צד אחד, בארד או ברחב, לא מיסתבדא כלל
 לומר שהוא נראה ככפול וא״כ הוי כשר
 כשעשה אפילו על שפתו ממש בגובה הבגד.
 שלא מדר״י אר״י ומדר״פ, התם שמענו שצייד
 להיות רחוק מהשפה כמלוא קשר אגודל ופחות



 כת עטרת זקנים
 כמו בטלית גדול, במו שנהגו אבות אבותינו

 מאז ומעולם וכמנהג ייבינו זקני זצ״ל.
 עיונים כעניני תפלין

ל (בסי׳ כ״ה)  א. וראיתי בביאורי הגר״א ד
 שהרבה להקשות על הסוברים שתקנו
 ב׳ ברכות לש״י וש״ר, כ״א בפ״ע, מהא דאיתא
 בתוספתא (פ״ו דברכות) גבי ברכת תרומה
 ומעשר — היה מהלך להפריש תרומה ומעשר,
 מברך ברכה אחת באקב״* להפריש ״תרומה
 ומעשר״. ובירושלמי דמאי (פ״ה ה׳׳ב צריך
 לברך חמש ברכות, תני ר״זז — כוללן בברכה
 אחת. וכ״פ הדמב״ם (בפ״א ממעשר הט״ו),
 ובטור וש׳׳ע יו״ד (סי׳ של״א סי״ח) ולא הגיה
 שם הרמ״א כלום. הרי דיכול לברך ברכה אחת
 לכמה מצות חלוקות ולא שם אהד להן אלא א״כ
 הפסיק ביניהן. וגם מאי שנא מטליתות של
 ציצית, שאם לבש הרבה זה אח״ז אינו מברך

 אלא ברבה אחת, אם לא כשהפסיק, עיי״ש.
ג המצוה ו  והנה מטלית לא קשה כ״כ, דשם ס
 אחת, אלא שחייב בכל טלית וטלית. אבל
 מתרומות ומעשרות קשה, שהם מצות חלוקות,
 כמו בתפילין ש״י וש״ד, ופדמ כוללם בברכה

 אחת.
 ונראה, דהנה לכאורה קשה שפסקו הרמב״ם
 והטור וש׳׳ע תוספתא וירושלמי הנ״ל, והא
 מבואר בבבלי בסוכה (דמיו ע״א) היו לפניו
 מצות הרבה, אומר באקב״ו על המצוות. ר׳
 יהודה אומר, מברך על כאדא בפ״ע. ומפרש
 בגמ׳ טעמא, דכתיב בחך ה׳ יום יום כו׳ ה״ז
 בכל דבר ודבר תן לו. מעין ברכותיו. ואםקינן
ל (בפי״א  התם הילכתא כר״י. ופסקו הרמב״ם ד
 מברכות האי). זא״כ תיקשי — למה פסק
 כהתוספתא וירושלמי שכולל תרומות ומעשרות
 כחדא. וצריך לומר דעד כאן לא פליג ר׳ יהודד״
 אלא אמאי דס״ל לתיק דכולל הכל ואומר על
 מצות סתמא, וליכא היכירא דברכה לכל מצוד,
 בפ״ע, אבל כשמפרט כל מצוה ומצוה בפ״ע,
 לית לן בה, דזה מיקרי נמי תן לו בכל דבר
 ודבר מעין ברכותיו, אע״פ שכוללם בברכה
 אחת, כיון דאיכא היכירה לכל מצוה ומצוה
 מדע. אלא דלפ״ז יוקשה, למה בתפילין, לשיטת
 הרמב״ם אינו מברך אלא ברכי׳ אחת לשתיהן,
 והא שתי מצות נינהו ובעי היכירא לכל מצוד!

 ע״פ ם ו ד, לא הי׳ נאמן ביתו ותלמידו המובהק,
 שד בית קבלת האד״י, משנה מדבר מורו,
 וע״כ דמה שנהג האריז״ל כך, זה רק משום
 שהי׳ נראה לו לחוש לד׳ בעהעי׳. ולתלמידו
 הרח׳׳ו לא הי׳ ישר בעיניו מנהג זה להלכה
א נגד שאר הפוסקים ל ו  משום שהוא ק
 מפורסמים דכולי עלמא גריר בתרייהו ולהכי
 לא נהג בזה מנהג מורו הקדוש דל. ועי׳
 בספר שם הגדולים (מערכת ספרים אות ק׳
 קבלה( מ״ש ״שאין לנו רק מה שכתב הרח״ו
 דל בשם האר״י דל לפי שהוא הי׳ תלמידו
 המבוהק״. עיי״ש, גט בם׳ משנת חסידים לא
ר מנהג זה של הארידל. עי״ש במם׳ י כ ז  ה
 ציצית, ומעתה מנהגו של רכינו זקני זצ״ל
 לא לשנות תליית הציצית בט״ק מט״ג יפה
ה ואין לשנות. וכש״כ שזה וודאי כ ל ה  הוא ל
 אם בעל העיטור לא אמרו אלא לחומרא בעלמא
 ולא לפסול, כאשר חשב הב״ח ז״ל, לא הי׳
 לנו לחוש כלל לדבריו נגד מנהג כל ישראל
 שנהגו כפוסקים אחרים. ואם באנו לחוש דם״ל
 דפםול מן התורה, א״כ יהי׳ זה תרתי דםתרי,
א דבעל העיטור ולובש ב י ל  בשלובש ט״ק א
ל לבעל העיטור. וכמ״ש הב״י ו ס פ  ט״ג ש
 (בסי׳ לב) בשם מהר״י דילאון בהסכמת חכמי
 דודו דאםור לעלות לתורה בתפלין העשויין
 כדעת הרא״ש, בם״ת הכתובה בפרשיות פתיחות
 וסתימות על סדר הרמב״ס, עיי״ש. וזה לא
 דומה למניח תפלין של רש״י ור״ת כאחד,
 דהתם לכל אחד ואחד הוי לי׳ אחריני
 בעלמא, משא״כ הכא, לדעת בעל העיטור
ן וכאילו לבוש בגד ד׳ י ל ו  הציצית שלנו פ פ
ת בלא ציציות והיוצא בו בשבת חייב ו פ  מ
 חטאת (כההיא דסי׳ יג שם). וזה שכתב הב״י
 כאן, כיון דאם ילבש ב׳ בגדים לכל מר
 כדאית ליי, נפיק מיני׳ חורבא וכר עי״ש
 ובחידושי הגהות שם וברמ״א (שם ם״ג יג)
 מה שהקשה על בהעי׳ מגמ׳ מנחות. ודע
 שמש״כ הב״י ״דהמחמיר כבעל העיטור אינו
 מן המחמירין אלא מן המתמיהין״, לא כתב
 זה אלא ביחס למי שאוחז כשיטת בעהעי׳
 בכל הטליתות, אבל אם יעשה הט״ק כבעל
 העיטור והט״ג כמנהג העולם, ע״ז כתב תפיק
רב א ומכש״ב כשיוצא בהם בשבת  מיני ח ו

 יכש״כ למעלה.
 ולו עמי שומע לי לעשות גם בטלית קטן



 זקנים נס
 ברכה אחת, ולכלול בפירוש הש״י והש״ר, אלא
 שבכאן רצו דוקא בשתי ברכות, וכמו שאכתוב

 בס״ד בסמוך.
 ב. עוד הקשה בביאורי הגר״א שם: דהאיך
 תיםק אדעתין לברך ב׳ ברכות על ש״ר בסח
 בינתים, או באין לו אלא תפלה ש״ר, והאיך
 יאמר וצונו ב״פ על מצוה אחת, עיי׳׳ש. וכבר
 קדמהו בקושיא זאת הגאון מהר״ל מפראג זצ״ל,
 מובא בב״ח שם׳ ועיי״ש מה שהאריך הב״ח בזה.
 ואנכי אינני רואה כ״כ תימה. דאשכחן כה׳׳ג
 במצות מילה, שתיקנו ב׳ ברכות על המילה
. ו נ ו צ  ולהכניסו בבריתו, ובשתיהן הוא אומר ו
 וכן במילת עבדים וגרים מברך על המילה וגם
 אקב״ו למול את הגרים ולהטיף ממנו דם ברית
 כר, כדאיתא כ״ז בשבת ס״פ ר״א דמילה. ולרי״ף
 והרמב״ם אתי שפיר, דלא גרסי להו בגמ׳
 שבת שם שתי ברכות בעבדים וגרים. עיין
 רמב״ם (פ״ג ממילה ה״ד) ועיין ב״מ שם. וכן
 ברכת להכניסו ס׳׳ל להרמב״ם שם תתקנה
 רק עבור האב, לפי שיש בהאב מצות נוספות,
ת מצוה זו פ ס ו  יותר מעל שאר בנ״א. ועל ת
 הוא מברך אותה ברכה. ולכך אי ליכא אב,
, עיי״ש, ו ס י נ כ ה  לא מברכין כלל ברכת ל

 וא״כ לא מיקרי שתי ברכות על מצוד. אחת.
 אבל לפי מה שנוהגין כהטוד שם, דאי ליכא
 אב, מברך הסנדק או הב״דברכת להכניסו, וכן
 בעבדים וגרים מברכין ב׳ ברכות, כדאיתא
 בטור וש״ע יו״ד (סי׳ רם״ז ורם״ח). א״כ מציגו
 שתקנו ב׳ ברכות למצוד. אחת ובשתיהן הוא
 אומר אקב״ו. ונראה טעמו, משום שהמילה מצוה
 חשובה היא למאוד, ומלבד מעשה המילה עצמה
 שהיא המ״ע שבשעת עשייה, נחתם בבשרנו
 אות ברית לעולם, עטתה בשתי ברכות, אחת
ת ד מ ת  על מעשה המצות עצמה, ואחת על ה
 המצוד. לאות בבשרנו תמיד. ובגרים ועבדים
, ברכת אקב״ו ו ת י ר ב  תקנו במקום להכניסו ב
 למול את הגרים ולהטיף ממנו דם ברית,
 שאלמלא דם הברית מ׳. כמ״ש הב״י (בסי׳
 רס״ז) בשם ר״י גאון ז׳׳ל, עיי״ש. והיינו
 שמזכירין שדם המילה ברית עולם הוא. וא״כ
 ה״נ לענין תפילין יש לומר, דלתב חשיבותה
 וקדושתה, תקנו ב׳ ברכות. א׳ על מעשה המצוד.
 שבשעת העשייה, ואומר להניח תפילין. ולכך

 ומצוה בפ״ע. ועכ״פ היה צריך לכוללם ולהזכיר
ש ״להניח תפילין על היד ועל הראש. ו ר י פ  ב
 וצריך לומר, דכיון דשתיהן נכנסים תחת שם
 אחד, א״צ להזכיר באו״א בפ״ע. ומה שהקפיד
 ר׳ יהודה בסוכה שם, הוא רק בשתי מצות,
 שהם אינם תחת שם אחד. אבל כשהן תחת שם
 אחד. כשמזכיר הנחת תפילין, ממילא שתיהן

 בכלל.
 ובזה יתיישב לי מה דקשה לי על הרמב״ם
 (בפ״א ממעשר שם) שכתב, דכמפריש תרומה
 ומעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני ומעשר
 מן המעשר מברך ברכה אחת לכולן ואומר
 להפריש תרומות ומעשרות. וקשה — הא עכ״פ
ו בפ״ע, מ ש  צריך להזכיר כל מעשר ומעשר ב
 שהרי מצות נפרדות הן. דקיי״ל כר״י בסוכות
 דתן לו מעין כל ברכה וברכה, ולפמ״ש אתי
 שפיר — דהרמב״ם למד זה מתפילין, כיון
 דלפי גירםתו, בגמ׳ מנחות שם, דלא גרים
 ״חוזר ומברך״ וכמ״ש הרשב״א בתשר, מובא
 בביאורי הגר״א שם, לא תקנו אלא ברכה אחת
 לשתיהן, ולא תקנו ג״כ להזכיר הש״י והש״ר
 כאו״א בפ״ע. דהא נוסחת ברכה זו מפורש בגמ׳
 ״להניח תפילין״ ותו לא׳ א״כ ע״כ דאף בב׳
 מצות נפרדות, שהם משם אחד, לא צריך לפרט
 כל מצוד. ומצוה בפ״ע. ולכך סובר נמי דסגי אם
 מלל כל המעשרות והתרומות בברכה אחת
 ובשם אחד. וכ״ז לגירסת הרמב״ם ז״ל ודעימיה,
 בגמ׳ מנחות שם, אבל לפי גירםתינו שהיא
 גירסת שאר הפוסקים, דגרסי ״םה חוזר ומברך*.
 וא״כ פשטות הלשון הוא, שחוזר ומברך על של
 ראש גם ברכת דשל יד, וא״כ בלא סח תקנו
 ב׳ ברכות לפי שהם שתי מצות׳ א״כ באמת
 במעשרות, אף דסגי בברכה אחת כוללת, מ״מ
 עכ״פ צריך להזכיר כל מעשר ומעשר בפע״א.
 ומה שהב״י בשו״ע יו״ד (סי׳ של״א ס׳׳ח)
 העתיק לשון הרמב״ם, דמברך להפריש תרומות
 ומעשרות, והרמ״א הגיה כלום, דעכ״פ צריך
 לפרט כל מעשר ומעשר בפ״ע. אפשר משום
 דתו״מ אינן נוהגין במקומותינו, הילכך לא חש
 הרמ״א ז״ל לדקדק כ״כ בפרטי לשון הברכה.
 (ובאמת מיעטו מאוד הגהות הרמ״א ז״ל בסי׳
 הג״ל ומטעם הנ״ל. וכמ׳׳ש הטור רס״י הנ״ל,
 עיי״ש). ובאמת גם בתפילין חוה םגי לברך



 זקנים
 וצייד לברד עליה. ואל תשיבני לומר: דהא
 תינה לדעת המחבי (במעין* י״ב) דאמ הזיז
 התפילין ממקומן אדעתא להחזירם״ א״צ לברך
 דזה אינו, דשאני התם דס״ל להרמ״א דביון
 דדעתו עליה, לא פסק כה הברכה הראשונה,
 אבל הכא, כיון דקרא קפיד שתהא הויה אחת
 לשתיהן, שלא יפסיק ביניהן, וכמ״ש הבעה״מ
 שם, ולהכי כשהפסיק לכו״ע עכ״פ צייד לברד
ה ר ק ע  ברכה של ש״ר, א״כ בשיחה זו כבר נ
 הברכה הראשונה. ואפילו לפי אותה הסברה
ת להחזירם נ  שם״ל, שאם הזיזם מדעת על מ
 מיד, א״צ לברד, מ״מ הכא באס שח חייב לברד
 על של יד, אף אם הזיזם ע״מ להחזירם. וא״כ
 ליכא כאן חשש ברכה לבטלה לכו״ע. ורק משוס
. וזה לא ה כ י ר  חשש גורם ברכה שאינה צ
 שייר היבא שעושה משום רוצה לצאת לדעת
 הסוברים שבאמת תקנו ב׳ ברכות, אפילו על

 ש״ר לחוד היכא שסח בינתים.
 ד. ואים אין לו אלא תפלה של ראש לחוד!
 הרוצה שלא לברד רק על מצות
 תפילין לחוד וחושש משוס ברכה לבטלה, אין
 מזניחין אותו, ואין כאן משום משנה מהמנהג,
 כיון דלא שכיח כ״כ, לית בי׳ משום מנהג.
 וכמ׳׳ש הרמ״א בחו״מ (סי׳ של״א ס״א) דאינו
 קרוי מנהג, אלא בדבר השכיח ונעשה הרבה
 פעמים. וכתב שם הש״ך, שכן מבואר ברמב״ם.
 ועיין ברמב״ם (פי״אא משחיטה הי״ג) שדבר
 שאינו מצוי, אינו מנהג. ואף שנתפשט המנהג
 במדינותינו כהסוברים לברד ב׳ ברכות, מ״מ
 אפשר סברי כהנמוק״י ובעה״מ, דס״ל דמברד
 ב׳ ברכות. וכשסח מבדד שתים. ומ״מ אין זה,
 אלא כשיש שתיהן לפניו, אבל כשאין לו אלא
 אחת, אינו מברך לדידהו אלא אחת, וכמ׳״ש

 הב״ח (בסי׳ כ״ו).
 ד- תמיה לי לפמ״ש הרמב״ם (בפ״א ממעשר<
 וטור ושו״ע יריד (סי׳ של״א), דאם
 מפריש תרומות ומעשרות הרבה, כגון מעשר
 ראשון שני ותרומות מעשר, מבדד ברכה אחת
 לכולן, ואומר על הפרשת תרומות ומעשרות.
 והוא מתוספתא (פ״ו דברכות) וירושלמי (פ״ב
 דדמאי ה״ב). וא״כ אנו שנוהגין להניח טלית
 ותפילין מיד בזה אחד זה, ובשעת הברכה
 שתיהן לפניו, למה לא נכלול ב׳ הברכות יחד

 ל עטוית
 ס״ל לבעל הילכתא עתיקתא, שבראש ה׳ תפילין,
 וה״ב על התמדת המצוד, ואומר על מצות תפלין
 (ונאספה גם אל המדרש תנחומא שלפנינו(בס״פ
 בא) שיש בו הרב־ הוספות מהלכות עתיקות
 כמו השאלתות בפ׳ בראשית׳ עיי״ש) שלעולם
 תקנו על כל תפלה ב׳ ברכות, אם מניח רק
 אחת. והרבה מד.פ.סקים ס״ל כן, עיין בב״י

 (סי׳ כ״ו).
 מיהו אנן קיי״ל דאינו מבדד ב׳ ברכות רק
 >ל תש״ר לבד, דמעיקרא כי תקנו לברד על
 התמדת המצוה, לא תקנוה רק על של ראש
 לבד, לפי שקדושתו גדולה יותר, כדאי׳ מנחות
 (דף ל״ד). ועוד, שתפילין שבראש הוא לפרסם
 חבת ישראל אצל הקב״ה׳ שייחד שמי עליהם.
 וכמו שדרשו ברכות (ז׳ ע״א) וראו כל עמי הארץ
 כי שם ה׳ נקרא עליד ויראו ממד, אלו תפילין
 שבראש. ולכך תקנו לי׳ נמי ברכה פרטיית
 על התמדת הא:ת הזה, כלומר, על מה שמונחין
 אח״כ על הראש׳ אף שכבר יצא בברכת להניח
 על מעשה ההנחה עצמה. (וראה לקמן בסידורנו
 יעמוד ל״א ד״ה ואבא מד, שמרן מחברנו זצ״ל

 הביא בשם אביו זצ״ל).
 ג. וכסח בינתים! העיקר לברד ג״כ על ש״ר
 ב׳ הברכות. ויזיז השל יד ממקומו,
 ויחזור ויהדקו ויברר להניח, ואח״כ על ש״ר
 ע״מ תפילין. וכמ״ש הבעה״מ (בשלהי מס׳ ר״ה)
 ובכה״ג כבר יצא מחשש ברכה לבטלה, כיין
 שמהדקן ומקשרן. ואף דבשו״ע (סי׳ כ״ה מי״ב)
 פוסק דאם הותרו התש״י קודם שהניח הש״ר
 ומהדקן, א״צ לחזור ולברר, מ״מ הא איתא התם,
 דאם כבר הניח ש״ר והותר הש״י, צריד לחזור
 ולברך וצ״ל דהיינו טעמא — משוס דכל זמן
 שלא הניח הש״ר, אכתי לא גמר המצוה ועדיין
 עוסק בהמצוה, דהא ברכת להניח קאי ג*כ על
 הש׳י׳ר. וא״כ לא נגמרה המעשה שכבר בירד
 עליה, אבל כשהניח הש״ר, כבר גמר המצוד,
 ואינו עוסק עוד במעשה המצוה, והו״ל מעשה
 חדש הילכד צריד לברר• וכמ״ש הט״ז שם
 (בס״ק י״ב). וא׳׳כ לפ״ז בסח, כיון דעי״ז נגמרה
 הברכה שבירך על של יד, דהא גם הנהו רבוותא
 ס״ל, דכשסח צריך לברך ברכה אחרת על
 הש״ר ולא מיפטר בהברכה הראשונה ע״י
ש ד  השיחה, ממילא הוה ההידוק מעשה ח



 זקנים לא
 הפסק כלל. וגם אין לומר דבעת ההפרשה
 הראשונה פטור מן האחרונה, דהא על הטבל
 הזה שייך כל ההפרשות כולן, זו אחר זו. וא״כ
 המצות של כל ההפרשות יש להן קישור וחיבור
 זל״ז. משא״כ מצה ומרור, כיון דאי בעי אכיל
 מרור ברישא, שפיר הוי אכילת מצה הפסק
 בין ברכת המרור לאכילת המרור, וכן בציצית
 ותפילין לא יכלול אותם בברכה אחת, דהעטיפה

 הוי הפסק.
 ולפ״ז בתפילין ש״י ותפילי ש״ר, אף שב׳
 מצות הן, מ״מ כיין דדרשינן כל זמן שבין
 עיניך יהיו שתים, א״כ השל יד צורך של ראש
 הוא, וסגי שיכלול שתיהן בברכה אחת. או
 אפילו לכלול א״צ, וכמש׳״ל כיון דשם תפילין
 אחד הוא. ומ״מ לדעת הסוברים שתקנו ב׳
 ברכות תקנו כן על התחלתה ועל הגמר, כמ״ש
 הרא״ש. או כמ״ש לעיל על המעשה ועל
 ההתמדה, שאחר המעשה. וכמש״ל באות הקודמ.
 ו. הט״ז כתב (בס״ק ו׳) תשובה ארוכה מאחיו
 הגאון הר״י הלוי ז״ל, לומר על מצוות
 בחולם בלשון רבים דקאי גם על תפלה של יד
 עיי״ באריכות. והמג״א שם (בס״ק ט׳) הביא
 דברי הלחם חמודות דאף לפי שיטת הסוברים
 דקאי על של יד ג״כ. מ״מ הוא נוהג לומר
 מצות בפת״ח בלשון יחיד דתרוויהו כחדא נינהו.
 והמג״א כתב ראיה לדבריו דהא איתא בסוכה
 >דף מ״ו) כר״י דאין לברך על המצוות על שתים
 כאחד, כלומר וא״כ על כרחך אתה צריך לומר
 שאפילו לאותן הסוברים דקאי גם על של יד
 דשניהם כאחת חשיבי, דאל״ה היי צריך לברך
 על כאו״א בפ״ע. וא״כ עדיף לומר על מצות
 בלשון יחיד, כדי לצאת גם ידי הידיעות דס״ל
 דמברך על ש״ר לחוד. עוד כתב המג״א, דמצינו
 מצות על מצות רבות, דהרי כתיב מצות ה׳
 ברה וקאי על כל המצות. משא״כ כשיאמר על
 מצוות בחול״ם לא אתי שפיר להםוברים דנתקנה

 על ש״ר לחוד, עיי״שי
 והנה מה שהביא מסוכה. בבר כתבתי (לעיל
 אות ר מאי דקיי״ל במפריש כמה תרומות וכמה
 מעשרות כאחד, דמברך על הפרשת תרומות
 ומעשרות, ולא קפדינן על תן לו מעין ברכותיו,

 עטרת
 ולומר — אקב׳יו על מצות ציצית ותפילין. או
 להתעטף בציצית ולהניח תפילין, ואח״כ יברך
 על ש״ר ע״מ תפילין. ואין לומר דמעשה המצוה
 הוי הפסק, דהיינו העטיפה הוי הפסק בין
 הברכה להנחת תפילין, דזה אינו, דהא בהפרשת
 תרומות ומעשרות ג״כ א״א שיפריש כולם בפעם
 אחת. ועוד, דהא צריך להפריש על הסדר, מקודם
 תרומה ואח״כ מעשר ראשון, ואח״כ מעשר שני.
 ואי לא הפריש כסדרן. עובר על מלאתד ודמעד
 לא תאחר. וע״כ ד מ עשה המצוה לא הוי
 הפסק. ואפשר דלא אמרו לכלול שתי מצות
 בברכה אחת, אלא כששניהן מסוג אחד, דכל
 ההפרשות באו להכשיר הטבל, ולצורך נתינה
 לכהן, אבל כששניהן אינם מסוג אחד, כגון
 תפילין וציצית, צריך דוקא ב׳ ברכות. אלא
 דמ״מ אני תמה, למה במצה ומרור לא יברך
 על שתיהן ביחד, אף בשאכלן בזה אחר זה.
 ולמה כתב הרמב״ם (בפ׳׳ח מחו׳׳מ ה״ו) דאם
 אכלן ביחד מברך על אכילת מצות מרודים,
 ואם אכלן זה בפע״א וזה בפ״ע, מבדד על כאו״א

 בפ״ע, עיי׳׳ש.
ה הוי ש ע מ  ונראה לי דודאי מסתברא ד
 הפסק. דכיון דקיי״ל דהעוסק במצוה פטור מן
 המצוה. א״כ בעידנא דעםיק בהאי מצוה, פקע
 מיני׳ חיובא דמצוה שיעשה אחריה. והרי
 בעידנא דמיפטר ממצוה, בטל כח הברכה
 הראשונה. אלא דבהפרשת תו״מ שאני, כיון
 דאיכא איסורא שלא להקדים המאוחר, וסדר
 הפרשתם ביכורים תרומה מעשר ראשון תרומה
 מעשה הלה ואח״כ מעשר שני או מעשר עני.
 כדאיתא בדמאי (פ״ה מ״א) עיי״ש בר׳׳מ ור״ש,
 א״כ כשמפרישין על הסדר, לא הוו הראשונים
 הפסק בין האחרונים. דהא אסור להפריש האחרון
 קודם הראשון. ודמיא למאי דאיתא בברכות
 >ד״מ ע״א) דגביל לתורא לא הוי הפסק בין
 ברכה לאכילה. כיון דאםור לאדם לטעום כלום
 קודם שיאכיל לבהמתו, א״כ שיד זה להאכילה
 עצמה, עיי״ש. וא״כ ה״נ בהפרשת תו״מ. כיון
 דאםור להפריש האחרונה קודם שיפריש
ד ר ו  הראשונה, א״כ ההפרשה הראשונה ג
 הפרשה האחרונה, ושייכא אליה, ולא מיקרי



 זקנים
 בלשון רבים וכמו שכתבתי לעיל בברכות ענט״י

 שהברכות נאמרין על לשון בנ״א).
 ולפ״ז מה שהביא המג״א ראיה מסוכה שם,
 הנה לפי מה שכתבתי יש להוכיח בהיפך. דהא
 קיי״ל כהתוםפתא וירושלמי בתרומות ומעשרות,
 דכולל הרבה מצוות בברכה אחת. (וכתבתי
 לעיל דהיינו היכי דהמצות שייכות זה לזה).
 וא״כ צ״ל דלא פליג ר״י התם אלא על מה דם״ל
 להת׳׳ק שכולל המצות ואומר על המצוות
 בלחוד. וס״ל לר״י דלא סגי בהכי אלא צריך
 להזכיר כל מצוד׳ בפני עצמה. מיהו הלשון של
 ר״י שאומר ״מברך על כל או״א בפ״ע, משמע
 דברכה ממש קאמר. ומ״מ צ׳׳ל, דבהא לא
 קיי״ל כוותיה. ואמרינן דכיון דמזכיר כל מצוד.
 ומצור׳ בפ״ע, מיקרי נמי תן לו מעין ברכותיו.
 ואם המצוות נכנסין תחת שם אחד, א״צ להזכיר
 הפרטיים ג״כ, וסגי במה שאומר בלשון רבים.
 דהא כתב הרמב״ם ז״ל (בפ״א ממעשר) דעל
 תרומות ומעשרות הרבה אומר על תרומות
 ומעשרות. ומהא דתקנו על של יד לומר להניח
 תפילין בלשון רבים, מבואר ג״כ משום דנתקן
 על של ראש ג״כ, ולהכי מזכיר שניהם. ומ״מ
 אינו מזכיר פרטיהם להניח תפילין על הים
י  ועל הראש. דכיון דשניהם משם אחד הוא, סג
 בברכה אחת לאומרה בלשון רבים דוקא. וכמ*
 שהוכחתי מלשון הגמ׳ שמדייק בלישניה לומר
 ״על תפלה של יד אומר״ וקוראה בלשון יחיד
 ותפילין של ראש אומר בלשון רבים. ש״מ
 שכך היה הלשון שגור בפיהם׳ לקרוא לתפילין
 של יד בלשון יחיד ולתפילין של ראש בלשון

 רבים.
 ומ״מ תקנו נוסח הברכה על ש״י להניח
 תפילין בלשון רבים כלומר להניח שתי תפילין.
 אבל בשל ראש אי נימא דברכת על מצוות
 תקנוה ג״ב על השל יד, א״כ במה שאומר
 תפילין בלשון רבים׳ אין כאן הוכהה דקאי גם
 על השל יד, כיון דהשל ראש לחוד נקרא ג״כ
 תפילין בלשון רבים. וא״כ ע״כ דלאותן הסוברים
 דנתקן על של יד ג״כ, קבעוה מתחלה לומר
 על חצות בחולם, בלשון רבים, דכיון דשתי
 מצות עשה נינתו, צריך למיעבד להו היכירא
 בברכה ולאומרה בלשון רבים. ומה שואמר על
 השל ראש תפילין בלשון רבים, ליכא היכירא,

 לב עטדת
 כיון שמזכיר כל או״א בהדיא. ואדרבא בהא
 דתפילין דלכו״ע ברכת להניח קאי גם על ש״ר,
 בין לשיטת הסוברים דאם לא סח מברך רק
 אחת, ובין לשיטת הסוברים דסח מברך על
 ש״ר גם להניח. וא״כ כולל הש״ר והש״י בברכה
 :אחת ואינו מזכיר כלל פרטיווויהם. וצ״ל כיון
 דהם משם אחד, סגי בהזכרה אחת. ולא משום
 דתרווייהו כחדא השיבי. דהרי תרומה וחלה
 ומעשר ראשון ומעשר שני אומר על הפרשת
 תרומות ומעשרות. א״כ שתי המעשרות ושתי
 התרומות כוללם כאחד. וכדאיתא בירושלמי
 (פ״ה מדמאי ה״ב). וכבר כתבתי דטעמא משום
 דהמצות צריכין להדדי, כוללם כאחד, עיי״ש.
 זה״נ בתפילין. וא״כ כמו דאומר התם ״תרומות
 ומעשרות׳/ בלשון רבים, כמ״ש הרמב״ם
 (בפפ״א) מהל׳ מעשר). כן כך צריך לומר כאן

 בלשון רבים.
 וגם נראה לי, כי לשון להניח תפילין לשון
 רבים הוא ג״כ. כי תפילין אחת קרויה תפלה
 בלשון חכמים׳ כדאיתא במשנה (כלים פרק י״ח)
לה ד׳ כלים. ובמס׳ (מקואות פרק י׳) והקמיע  הפ
 והתפלה. ובגמ׳ (מנחות ל״ד ע״ב) תפילה של
 יד כותבה על עור אחד. אלא לפי שהשל ראש
 הוא ד׳ בתים, ואיתא התם במתניתין דכלים
, נשתרבב אח״כ לומר ם י ל  שהם ארבעה כ
 על התפלה של ראש בלשון רבים, תפילין. אבל
. דוק היטב ה ל פ  השל יד נשאר עליו שם ת
 בגמ׳ מנחות (דל״ו ע״א) דאיתא התם הלשון:
 על תפילה של יד אומר באקב״ו להניח תפילין,
 על תפילין של ראש אומר באקב״ו להניח
ה ולשל ראש ל פ  תפילין, הרי של יד קראו ת

 קראו תפילין.
 !ותקנו לשון הברכה על של יד להניח תפילין.
 וענינו, להניח שתי תפילין, לפי שקאי לכו״ע
 גם על ש״ר. שהרי ר׳ יוחנן האומר זאת המימרא,
 מדייק בלישניה וקורא לתפלה של יד בלשון
 יחיד. ואח״כ נשתרבב הלשון מתפילין של ראש
 לומר גם על של יד בלשון רבים. כדאיתא
 כמה פעמים במנחות שם תפילין של יד עיין שם
 (בדל״ל ע״ב ובדל״ז ע׳׳ב). ולכך נ״ל דהאידנא
 אפילו מי שאין לו רק תפלה• של יד לחוד
 אומר הנוסח להניח תפילין בלשון רבים. לפי
 שכן קורין האידנא לתפלה של יד ג״כ תפילין



 זקנימ לב
 וצ״ל, משום דאינו מוסיף שם ומלכות בשביל
 ר״ח, לית לן בה וה״נ דכוותיה. והא דאיתא שפ
 (בסי׳ ר״ח) בברכה מעין ג׳ דלא יכלול בה על
 הספק שוס תוספות ואע״פ שאינו מוסיף שם
 ומלכות׳ ע״ש, שאני התם דשמא אינו שייך
 באותה ברכה כלל. אבל הכא הרי הוא שייך
 באותה ברכה אלא שאינו חייב בה. וכיון דליכא
 הזכרת. שם ומלכות לית לן בה. וא״כ אפילו
 להסוברין דלא נתקנה ברכת על מצות תפילין
 רק אשל ראש גרידא, מ״מ אי בעי לכלול בת
 שבח להשי״ת גם על שצוונו על תפילין של
 יד שהוא מקיים גם עתה׳ אין קפידא בדבר.
 כיון באמת הוא מקיימה עתה, אלא שנפטר
 מלברך עליה עתה, מאחר שכבר בירך עליה,
 ומלבד זה הדבר פשוט, דלדידן כיון דאיכא
 פוסקים האומרים שנתקנה על של יד ג״כ, א״כ
 דמי ממש למ״ש הט״ז(שם בס״ם ר״ח), דהיכא,
 דכבר אכל ואיכא ספיקא ממש, גם התה״ד מודה.
 דיכלול על הספק. כיון דליכא חשש ברכי,
 לבטלה. והתה״ד לא אמר אלא דלכתחילה לא
 יאכל ויכניס עצמו בספק, עיי״ש. והאחרוגי5
 ז״ל נמשכו אחר הט״ז שם. עיין בלוח ברכת
 הנהנין (פ״א ס׳׳כ) וחיי״א (כלל נ׳ אות כי)
 וכ״מ בפמ׳׳ג שם, עיי״ש. וא״כ לדידן ודאי
 דצריכין לומר על מצות בחולם ולכלול השל

 יד גם כן בברכה.
 ועוד, הרי התורה עצמה, שהיא כלל המצוות,

 נקראה בשם מצרה לבד׳ כמש״נ (דברים ה< •
 ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים
 וגו׳ וזאת המצוה והחקים, וע׳ (הוריות ד א<
 מצות תרתי משמע. להכי נראה לי דעדיף טפי
 לומר על מצות בתול״ם, לדידן דמברכין ב׳
, הרי זה. ן י ל י פ  ברכות..ועוד, כיון דאומר ת
ה ל פ  במילא לשון רבים, כיון דאחת נקראת ת
 בלשת חכמים. עיי משנח (פרק ית דבלים מ״ח<.
 תפלה דכלים. וכן בכמה מקומות במנחות (בם״פ
 שם תפילין, זה מתוך שגרא דלישנא ולא על

 הקומץ רבה). ומה שתמצא לפעמים גם על אחת.
 צד הדיוק. וא״כ מדמברך על מצות (בחול״ם)
 תפילין, ע״כ דקאי אתרווייהו. וראיתי עתה
 בביאור הגר״א ז״ל (שם בסי׳ כה) שהאריך
 להוכיח דעיקר כשיטת רש״י ז״ל דאין מברך
 אלא ברכה אחת. וכתב דעל דברי ר״ת קשר.

 עטת*
 דבעת שסדרו הברכה, כבר קראו להשל ראש
 תפילין, בלשון רבים, וכמו שהוכחתי מלשון

 הגמרא.
 ומ״ש המג״א מהכתוב ,מצות ה׳ ברה״ והתם
 ע״כ קאי על כל המצות כולן, וא׳״כ גם מצות
 בפת״ח משמש ללשון רבים, וא״כ להנהו דסברי
 דקאי על של יד, םגי במה שאומר ״על מצות״
 (וואוו פתותה) דג״כ משמש לפעמים בלשון
 רבים, משא״כ כשאומר מצות בלשון רבים
 דוקא, לא אתי שפיר להסוברים דקאי על של
 ראש לחוד — במחילה מכבודו הרם של מאור
 עינינו, רבעו המג״א זצ״ל, דלפום ריהטא לא
 ירד כאן לעומק פשוטו של מקרא זה. דהפירוש
 הוא — כל מצוה ומצור, ממצות. הי, היא ברה
 ומאירת עינים. ואלו היה הפירוש כל המצות
 כולן, הול״ל ״מצות ה׳ ברות מאירות עינים״,
 וכמו שכתוב באותו פסוק עצמו לעיל מיניה
 ״פקודי ה׳ ישרים משמחי לב״. וכן כתוב שם
 ״עדות ה׳ נאמנה״ והיא בלשון יחיד. כי בלשון
 רבים אומר עדות, דכתיב אלה העדות והחוקים
 (דברים ד׳ מ״ה). ושם ג״כ הפירוש — כל עדות
 ועדות מעדות ה׳, נאמנה היא ומחכימת פתי.
 וגם נראה לי, דאפילו להסוברים שתקנתה על
 של ראש לחוד, מ״מ אין קפידא אם יכלול השל
 יד ג״כ, כיון דקושטא דמילתא שנצטווינו עליה.
 אלא שא״צ לברך עליה עתה, משום שכבר בריך
 עליה. וכל כה״ג ליכא חששא, דהא אינו אומר
 בשביל זה שם ומלכות. וראיה לזה, מחא דשכח
 להזכיר שבת בבהמ״ז, ונזכר קודם שהתחיל
 הטוב והמטיב, דמזכיר אז בברכה בשם ומלכות.
 כדאיתא באו״ח (בסי׳ קפ״ח). ובשכח להזכיר
 של ר״ח, מזכיר בלא ברכה, כיון דסגי ליה בלא
 פת. ואס הוא שבת ור״ח והזכיר של שבת ולא
 הזכיר של ר״ח, א״צ להזכיר של ר״ת בברכה.
 וכתב הטור, די״א דצדיד להזכיר של ר״ח
 בברכה, כיון דהאידנא עכ״פ לא םגי ליה דלא
 אכיל פתא משום שבת. ומ״מ לכו״ע אם שכח
 של שבת, ג״כ כולל ר״ח עמו בברכה׳ עיי״ש.
 הרי דאף דהזכרת ר״ח הוא בלא ברכה בשם
 ומלכות, מ״מ כו״ע מודו, דיכול לכוללה בברכה
 של שבת. דכיון דקושטא דמילתא שהוא ר״ח,
 אלא שמחמת ר״ח הוא נפטר מברכה. מ״מ אי
 בייל ליה בתוך ברכה שנתחייב בה, שפיר דמי.



 עטרת זקנים
 למחלוקת הפוסקים, אי אפשר לנו לשנות ממה
 שקבלו עליהם אבותינו ע״פ גדולי אשכנז
 וצרפת, אשנו מבני בניהם, וכמ״ש הרמ״א ז״ל

 בהקדמת דרכי משה עיי״ש.
 ז. אם הזיזן ממקומן או הסירן על מנת להחזירן!
 נוהגין כהרמ״א (בסי׳ כ״ה סי״ב) שלא
 לחזור ולברך. אבל כשהםירן כדי לכנוס
 לביהכ״ם, כיון שהי׳ פטור אז לגמרי ממצות
 תפילין, וא״כ נעקרה המצוה ממנו לגמרי, צריך
 לחזור ולברך. וכן כתבו האחרונים ז״ל, הגאון
 מהרש״ז בש״ע שלו (שם סעי׳ ל׳) ובחיי״א
 (כלל י״ג אות ו׳) דלא כהמג״א. ובן אם נפסק
 הקשר של יד או הקשר של ראש אחר שכבר
 הדקן ונגמר מצותן, צריד לחזור ולברך. וטעמא,
 משום דכשאין להם קשר, נדחו ממצותן. דכיון
 דקשר של תפילין הלמ״מ, כדאיתא (מנחות
 ל״ה ע׳׳ב). א״כ כשנפסק הקשר, אזדא ליה
 מצותה ואדחיה ליה. ובמג״א מבואר דטעמא
 דנפסק הקשר דצריך לחזור ולברך, משום דהוי
 כנשמטו ממקומן. וא״כ לדידן דנוהגין דכשנש־
 מטו ממקומן אין חוזרין ומברכין. וכמ״ש המג״א
 (שם בס״ק כ״א) בשם של״ה הק׳, לפי שבשעת
 תפלה מסתמא אין מסיח דעתו מהם, וא״כ
 בנפסק הקשר, א״צ לחזור ולברך. אבל
 לפי מי• שכתבתי דאידחו להו ממצותן, צריך
 לחזור ולברך. וגם בנשמטו ממקומן, יותר נראה
 דצריך לחזור ולברך. דלא גרע מגפלד. טליתו
 שלא במתכוון, כדאיתא (בסי׳ ח׳). שוב ראיתי
 שכ״כ בחיי״א (כלל י״ג זי) ובנ׳׳א שם לענין
 נשמטו, עיי״ש. אלא שכבר נהגו כהשל״ה הק׳.
 אבל בנפסק הקשר׳ צריך לברך כיון דאדחי
 ממצותו. ואפילו לשיטת רבינו אליהו בתוס׳
 (מנחות דל״ה ע״ב) שצריך לעשות הקשר בכל
 יום. מ״מ הא צריך לעשות הקשר קודם הנחה,
 כמ״ש התום׳ שם, דגרסינן בגמ׳ לשיטתו משעת
 קשורה עד שעת הנחה, עיי״ש. וא״כ ההנחה
 צריך לןושות כשהקשר כבר עשוי. וממילא

 כשהקשר נפסק׳ בטלה ממצותו לגמרי.

 לד

 מהתוספתא (פרק ו) דאיתא כשהוא מניחן אומר
 אקב״ו להניח תפילין ע״ש. וזה קושיית הרי״ף
 מירושלמי. וכבר הבאתי לעיל (ראה לקמן
 בםידורנו עמוד ל ד״ה ובסמ״ג) בד״ה ובםמ׳׳ג
 עשין, שהסמ׳׳ג מתרץ זה׳ דזה נאמר קודם
 שידעו ממימרא דר׳ יוחנן, דצריך שתים. ואין
 להקשות — איך יחלוק ר״י על ברייתא׳ דמצינו
 במה פעמים דאמוראים פליגי אפילו על סתם
 מתניתין, שהם ידעו דנשנית אליבא דיחיד.
 עי׳ תוס׳ (פסחים קג א) ד״ה וא״ר יוחנן, ועי׳
 נמי איכא למימר, דר׳ יוחנן עצמו תיקן ברכה
 דשב״ם (ב״ב קל ב) ד״ה עד שיאמרו כו. אי
 לשל ראש בפני עצמו. דאמוראי היו מתקני
 ברכות, כמ׳׳ש למעלה בענין ברבת התורה.

 דאמוראי תקנינהו, ע״ש.
 עוד הקשו שם, דאיך נאמר דתקנו ברכה לכל
 מצוד, בפני עצמה, והא איתא בתוספתא, וכן
 פסק הרמב״ם (בפ״א ממעשרות), שאם הפריש
 מעשר ותרומת מעשר ומעשר עני כוי, מברך
 ברכה אחת לכולן, ןמוכ״ש הכא דאיך יאמר
 ב׳ פעמים ״וצונו על מצוה אחת, ע״ש. הנה
 כבר הבאתי לעלי ממצות מילה דמברך וצונו
 על המילה. מברך וצונו להכניסו בבריתו שא״א.
 והדר מברך אשר קדש ידיד מבטן, והיינו טעמא
 משום דמצוה גדולה ותשובה תקנו ברכה לכל
 חלקי המצוה מילה ופריעה ודברי הודאה. וכן
 לברכת התורה למקרא משנה ומדרש. ומכש״כ
 לפי מאי דקיי״ל דב׳ מצות ניגהו. ולא דמי
 להפרשת מעשרות דהבל יודעין שהן מצות
 נפרדות. אבל כאן תקנו ב׳ ברכות כדי להורות
 שכל אחת מצוה בפני עצמה. ולכן אין לזוז
 ממנהג אבותינו בידינו לברך ב׳ ברכות וכן
 נהגו צדיקי דורות האחרונים, אף שהם מתנהגים
 בתפלתם בנוסח ספרד ומנהגיהם ע״פ המקובלים
 ז״ל. מ״מ מברכין בכל מדידות פולין ורוטיא
 ב׳ ברכות על התפילין שלא לזוז ממנהג
 אבותינו גדולי אשכנז ז״ל. והטעם פשוט שלא
 הנהיגו אלא להתפלל בנוסח ספרד. כי השינויים
 קטנים ואין נוגעים לעיקר הדין. אבל מה שנוגע

 (הלכה פסוקה מאת מרן הצדיק זצ״ל)

 הורה הלכה למעשה בחולץ תפילין ונכנס לביהכ״ם, כשהוא לובשם חוזר ומררך
 שתי ברכות, וזה לשונו! עי׳ במג״א (סי׳ כ״ה ס״ק כ״ב) שכתב דאפשר



 עטרת זקנים לה
 לומר דדוקא ביה״כ שלהם, שהי׳ בשדה ע״ש. ולפענ״ד דברי המג״א תמוהים
 בזה. דמלבד דא״כ נתת דבריך לשיעורין ותורת כל אחד בידו, כמה הוא שיעור
 הריחוק שיהי׳ הייב לברך שנית. אף גם קשה מאוד, דזה אינו שייך רק אם היה
 חילץ התפילין בביתו. אבל באמת מדינא דגמ׳ אינו חולצן רק ברחוק ד׳ אמות,
 ומניחן אח״כ כשמרחיק ד׳ אמות, כמבואר (ברכות דף כג). ומסתמא גם רבא
 נוהג כך (כדאיתא בגמ׳ (בסוכה מיו א) דרבא כל אימת דהלך לביהכ״ס כשיצא
 משא ידיה ומנח תפילין ומברך, שהראשונים היו נזהרים מאוד מלילך ד׳ אמות
 בלא תפילין. רק במקום שאינו נקי. וא״כ אין לך מקום קרוב יותר מזה ואפ״ה
 היה מברך אח״כ. א״כ מוכח להדיא דלא תלוי בקירוב או בריחוק. רק כיון דלא
 חזי בביהכ״ם להניח תפילין, צריך לברך שנית, וכמו שכתבו הד״מ והב״ח והט״ז,
 :לפענ״ד יש לנהוג כן. •וראיתי בפרמ״ג שם, שכתב דנוהגין כמג״א וכן משמע
 בבאה״ט שהעתיק דברי המג״א (ועי׳ באה״ט (סי׳ נ״ג ס״ק ג) שכתב להדיא
 כהמג״א להלכה. אך בס׳ חיי אדם כתב ג״כ דראוי לנהוג כט״ז וב״ח, עיש
 דהמג״א לא החליט איפכא, רק דספוקי מספקא ליה. ולדעתי כן ראוי להורות.

 ודברי המג״א תמוהים בזה״ — ע״כ מלשון של רבינו זקני זצ״ל.

 קטן הי׳ מברך עליו. וצ״ל הטעם משום דאי
 אפשר לטבול בט״ק משום חציצה וכיון שמוכרח
 להסירו אזדא לה מצותה. ואף דאנן לא נהיגן
 כן, מ״מ בתפילין שאסור ליכנם בהם לביהכ״ם
 כש״כ דבטלה מצותה לגמרי וצריך לברך שנית.
 ח. כתב בשו״ע או״ח (סי׳ ל״ח סעי׳ י״א) לא
 יחלוץ תפילין בפני רבו כר עיי׳׳ש,
 ועיין מג״א (שם ם״ק י״ד). והאידנא לא נהגו
 להקפיד בכך. ונראל לי דהא דהקפידו בגמ׳
 שלא לחלוץ תפילין בפני רבו, הוא לפי שה
 תלמידים א1 נהגו לגלות תפילין שלהם בפני
 רבים. וכדאיתא נמי בשו״ע (שם סו״ס כ״ז)
 עיי״ש. והוא מדברי הגאונים עיין ב״י שם. וכן
 משמע להדיא בגמ׳ (ברכות דף ל׳) א-ל אנא
 תפילין קא מנחנא. א״כ ש׳׳מ שהיו מכוםין תחת
 המצנפת ולא ידע רבו שהוא מניח תפילין. ולכך
 הקפידו נמי על החולץ תפילין בפני רבו דמראה
 לרבו שהוא לבוש תפילין. אבל האידנא דלא
 נהגו להקפיד לגלות התפילין בפני רבן׳ כיון
 שאין מניחין רק בק״ש ותפלה. וכמ״ש הרמ״א
 (שם סו״ם כ״ז. א״כ מכ׳׳ש דאין להקפיד
 בחליצת תפילין לפני רבו. ואפשר שלזה כוון
 המג״א שם (סי׳ ל״ח סס״ק י״ד) שכתב ועיין
ר דאין קפידא כלל ש פ  סייס כ׳׳ז. ולפ״ז א

 לחלוץ תפילין בפני ספר תורה.
 ט. ראיתי בפרמ״ג(בסי׳ ל״ז בא״א סק״ב) שהוא
 במסתפק, אם מצות תפילין מצותן כל

 כן ראוי להורות: ועי׳ בשלחן ערוך הרב בעל
 התניא זצ״ל (בסימן כה) שכתב כהמג״א. ובן
 כתב בסידור דרך החיים. ומהם נוהגים העולם
 שלא לחזור ולברך. ואמנם יפה נוהגים העולם
 שלא לחזור ולברך. ואמנם יפה תפש רכינו
 זקני זצ״ל על המג״א ז״ל. ונראה לי לפי מה
 דאיתא שם (בשו״ע בסעי׳ יב) דאם הזיזם
 ממקומם אדעתא דלהחזירם מיד צריך לברך.
 וכתב על זה הרמ״א ויש אומרים שלא לברך
 והכי נהוג וכבר נתבאר לעיל (סי׳ ח סעיף יד)
 עכ״ל. וע״ש במג״א (ם״ק יט) מה שהאריך
 לבאר דברי הרמ״א שם. וכתב דבפשט סתמא
 ולא התכוון כלל אם לחזור וללובשו או לא.
 אם יש עליו טלית קטן עדיין לא הסיח דעתו
 מהמצוד. ואין צריך לברך שנית. ואם אין עליו
 טלית קטן צריך לברך שנית ע״ש. ולפ״ז
 בתפילין בחלצן םתמא צריך לברך שנית לכולי
 עלמא. ואם כן נכת שלא לחשוב בשעה שחולצן
 שהוא עתיד ללובשן עוד הפעם וממילא דצריך
 לברך שנית לדברי הבל. אי נמי שיאמר בפירוש
 שהברכה היא רק על לבישה אחת ושכן הוא
 רוצה תמיד שלא לפטור בברכה זו רק על
 לבישה אחת. ומהני. דלא גרע מהרוצה שלא
 יתקיימו נדריו אומר בר״ה שכל הנדרים שידור
 לא יהי׳ להם קיום׳ כדאיתא (ביו״ד סי׳ ריט).
 שוב מצאתי כתוב בשם האר״י ז״ל שכשהי׳
 הולך לבית הטבילה, כשלבש אחרי כך הטלית



 זקנים
 — לע״ע לא ידעתי דוגמא לזה. והא ודאי מילתא
 דמסתברא הוא, דברגע אחת קיים מ״ע, כיין
 דמ״ע כל היום׳ א״כ בכל רגע ורגע מ״ע הוא׳
 ואף שלא קיים כל היום כולו, מ״מ הא קיים

 המצוה של אותה שעה שהניח.
 הגע בעצמך: מצות כא״א היא מצוד. תמידית.
 האם נאמר, דאם עבר על כאו״א בפעם אחת,
 לא קיים המצוה כתיקונה גם במה שכבדם בפעם
 אחרת. וה״נ דכוותיה. וכן בסוכה מ״ע בסוכות
 תשבו שבעת ימים, ולא מפסקי לילות מימים.
 הכי יעלה על הדעת לומר, דאם ביטל פעם אחת,
 אבד כל המ״ע. אבל מ״ש דכל היום לא הוד.
 מ״ע ממש מן התורה, אלא מצוה מן המובחר
 מן התורה. לא ידעתי דוגמא לזה, לבד במ״ע
 של תלמוד תורה. דודאי לדברי הכל מצוה
 מה״ת ללמוד תמיד, וכמ״ש הר״ן בנדרים (ד״ח
 ע״א) דהא דאמרינן התם דבת״ת מצי למיפטר
 נפשיה בק״ש שחרית וערבית, לאו לפטורי ממש
 קאמר, דהא ודאי מצור. ללמוד תמיד, דכתיב
 ושננתם לבניך, שיהא דברי משוננים בפיך,
 כדאיתא קדושין(ד״ל ע״א). והאי לא םגי בק״ש.
 אלא כיון דלא מפורש בקרא, רק ממדרש חכמים,
 שבועה חיילא עליה. והאי דקאמר מגו דאי בעי
 פטר נפשיה בק״ש, ה״ק — מהאי דמפורש
 בקרא בשכבך ובקומך מצי למיפטר נפשית
 בק״ש. ואידך דרשת חכמים היא ושבועה חלה
 עליה, עיי״ש. וא״כ בת״ת נמי מצוד. מן המובחר
 מןהתורה כל היום. ומ״מ בפסוק אחד כבר

 נפטר ממ״ע.
ש מ  אבל זה ליתא — דהתם מ״ע מה״ת מ
 ללמוד הרבה, אלא שאין זה מפורש בקרא רק
 ממדרש חכמים, ומשום דהוי ממדרש חכמים,
 הלה שבועה עלה. ואין זה בגדר מצור׳ מן
ר אלא מצוה ממש. ועוד. ודאי נימא ח ב ו מ  ה
 דהכא בתפילין הוי כמו בת״ת, א״כ תהא שבועה

 חלה נמי על תפילין, וכמו שהקשתי לעיל.
 שוב נזכרתי, דלפמ״ש התום׳ רי״ד (קדושין
 דף נ״ח), מובא במשל״מ (במתנות עניים פ״ו
 הל׳ ז׳), דתרומה אף דחטה אחת פוטרת כל
 הכרי, מ״מ מצרה מן המובחר מן התורה להפריש
 דבר חשוב כדי נתינה׳ עיי״ש. א״כ מצינו מצוה
 כזאת, שיש בה מן התורה מצור! מן המובחר,
 ומ״מ בשיעור כל דהו נפטר ממ״ע. אלא דזה

 לו עטרת
 היום מן התורה, או מן התורה די ברגע אחד,
 ומדרבנן כל היום. והביא דברי הלבוש שמן
 התורה מצותן כל היום. וסיים — ועיקרן של
 דברים דאם לא הניח יום א׳ תפילין כלל, ביטל
 מ״ע. ובהניח רגע עליו קיים מ״ע. אבל מצוה
 מן המובחר מן התורה והיותן עליו כל היום.

 ויש כמה דברים מן התורה כך.
 והנה בהא שנסתפק הפרמ״ג אי מה״ת מצוה
 להיותן עליו כל היום או רק•מדרבנן׳ נראה
. דהא תנן ה ר ו ת  לי להוכיח דהוהי מן ה
 בנדרים י(דט״ז םא״ע) דשבועה אינה חלה אם
 גשבע לבטל את המצוה, כגון שלא לישב בסוכה,
 שלא ליטול הלולב, שלא להניח תפילין, דחשיב
 להו התם. וקשה, דלמה לא יחול על תפילין,
 לפי מאי דקיי״ל, דאם נשבע על דבר מצוה
, כגון שבועה שלא אוכל מצה, שלא ל ל ו כ  ב
 אשב בצל סוכה, חיילא שבועה. כדאיתא ביו״ד
 (סי׳ רל״ו םיה). והוא מהירושלמי שהביאו
 הרי׳״ף והרא׳״ש (בפ״ג דשבועות). וכאן הר׳׳ן
 שם, דאע״ג דאיכה נמי סוכת הרשות, וא״כ כי
 קאמר נמי שלא אשב בסוכה, הו״ל כולל. מ״מ
 לא דמי למצה, דבלשון בנ״א מצה כולל כל
 לחם העשוי מצה, משא״כ סוכה סתם, בלשון
 בנ״א סוכה של מצוד. לחוד הוא, וכן לולב,
 עיי״ש, וא״כ הוא הדין תפילין נמי ליכא אלא
 של מצוה, ולא חיילא שבועה. והשתא — אי
 נימא דמה״ת סגי אפילו בהנחה אתת, ומדרבנן
 בעינן כל היום, א״כ אי אמר שבועה שלא אניח
 תפילין, א״כ כולל ג״כ החיוב של דרבנן. וכיון
 דקיי׳׳ל דמצוה דרבנן שבועה חלה עליה, כדאי׳
 התם (בסי׳ רל״ט ס׳׳ו), א״כ מצוה דרבנן הו״ל
 כדבר הרשות לענין שבועה, וממילא אם כולל
 מצוה דרבנן עם מצוד. דאורייתא אז חלה
 השבועה על הדאורייתא, מתוך שהיא חלה על
 דרבנן. וא״כ חיילא שבועה כי אמר שלא אניח
 תפילין. והא ודאי דבלשון בנ״א כולל הנחת
 תפילין, הן כמה שהוא מחוייב מה״ת, והן במה
 שהוא מדרבנן. והוי כאומר שלא אוכל מצה
 סתמא. אלא על כרחך דמה״ת מצותן להניח

 עליו כל היום, ולא חיילא שבועה עלה.
 ומה שכתב הפרמ״ג, דברגע אחת כבר קיים
 המ״ע, אלא שמצוה מן המובחר מן התורה להיות
 עליו כל היום, ויש כמה דברים מן התורה כן



 זקנים לז
 גדול חזכים לא יקראנה ד כפולה.

 ומצאתי בםפר מצות שמורים שכתב ה׳׳ל:
 ״מצאתי כתוב מהחכם לונזאנו בספר עדי זהב
 וזה לשונו: קשר זה נעלם מעיני רבים ובבחדותי
 הוקשה לי כי הקשר שהיה לי היה בצורת
 ואנן צורת ד׳ בעינן ולא מנין הדלי״ת שהיא
 ארבעה. ועוד כי צורה זו עושין גם מבפנים
 ואנן בחוץ דייקא אמרינן. ובזהד פ׳ פינחס אמרו
 ד׳ כפולה. ולא נתקרר דעתי עד שעליתי לארץ
 ישראל ועשו לי תלמידי האר״י ז״ל קשר
 כצורת דלי״ת כפולה. וקשר זה אי אפשר ללמדו
 אלא במראית העין. כי הוא צורת ד׳ כפולה

 מבחוץ כזה עכ״ל. ונדפס זה גם בהג״ה
 לספר פרע״ח (שער התפילין פ״ה) ע״ש.

 ואני ראיתי בבחרותי קשר כזה אצל אחד
 מתושבי ארץ הקדושה שבא לחדל. ובמדינה זו
 לא נהגו בקשר ד׳ כפולה ואין אנו בקיאין
 בעשייתו. ויש לומר, דכיון דבקשר שלנו יש
 צורת ד׳ בהרצועות התולין מן הקשר, נקרא
 ג״כ קשר כפול. ואף שמהרא״י דל, בפסקים
 וכתבים שם, הוכיח דמה שהוא צורת ד׳
 בהרצועות התלויות, לא מהני אם אינו בקשר
 עצמו, ומובא בפרישה שם, עייש, זה קאי אהא
 דלא מהני צורת ד׳ ברצועות, אם לא יהיה
 בקשר עצמו. אבל כיון שעשה צורת ד׳ בקשר,
 ממילא נעשה גם צורת ד׳ ברצועות. והזוה״ק
 נמי לא קאמר שיעשה ד׳ כפולה, אלא קושטא

 דמילתא קאמר, שבזה נעשה ד׳ כפולה.
 וכעת לא מצאתי עוד בכתבי ד״אד״י ז*ל
 שהזכירו תלמידי האר״י ז״ל מענין קשר כפול,
 אע״ג שנזכר בזוה״ק. ורק מוד״רנ״ש במצת
 שמורים, ובהגתותיו לסר״ח הביא ממוהר׳׳ס
 דלונזאנו, וממנו העתיקו בספר משנת חסידים,
 אבל לא נזכר בספר נגיד ומצוה ושו״ע האר״י
 דל וספר הכוונות. והטעם, לפי שממילא נראה
 צורת ד כפולה, כלומר, שני צורות דלית׳ץ,
 הד׳ בקשר והד׳ ברצועות. ואתי שפיר מנהגו

 של רבינו זקני זצ״ל ע׳׳פ הזוח״ק.

 עטרת
 אינו. דמלבד דהתום׳ רי״ד הוא יחיד בדבר,
 גם הדמיון עצמו אינו עולה יפה. דהתם מצד
 מצות הפרשה להציל מאיסור טבל, באמת פגי
 בחטה אחת, אלא מצד מצות נתינה לכהן, בעינן
 דבר חשוב. ולכך מצוה מן המובחר להפריש
ד דבר חשוב, כדי לקיים מצות נתינה לכהן.  מי
 וא״כ אין זה מצד עצם המצוה עצמה. משא״ב
 בתפילת, הוא דבר רחוק שבעצם המצוה עצמה
 יהא נפ״מ מן התודה ע״ד החיוב וע״ד המצוד,
 מן המובחר. ובפרט דלשון הכתוב מורה על
 ענין תמידי, כמש״נ וקשרתם וגו׳ והיו לטטפות
 בין עיניך. ומה בין זה למזוזה דכתיבה בה
 וכתבתם. והיא מצוי׳ תמידית בכל עת ובכל

 שעה, מצות עשה ממש.
 י. קשר התפילין של רבינו זקני זצ״ל היה
 לו צורת ד׳ ממש. ולא כהנוהגים
 לעשות כמ״מ םתומה. ואומרים שזו ד׳ כפולה
 מכל צדדיה. רבים במדינתנו וכולם במדינת
 גאליציא עושים הקשר של ראש באופן שיהיה
 נראה כאילו שתי דלתי׳׳ן מכל צד. ועי׳ במג״א
 (סי׳ כח ס״ק ט״ז) ומ״ש עליו בדגול מרבבה.
 ועי׳ עוד שם (בסי׳ ל״ב ס׳׳ק ס״ט) מ״ש מהב״י
 דעכשיו נוהגין לעשות הקשר בענין שיהא
 נראה מבי צדדין, ע״ש. ופירושו נראה׳ שיעשה
 כמין ד׳ בכפל. ויש לזה מקור בזוה״ק (פ׳ פנחס
 דף רנ״ד א) ולקשר ד׳ מאחור ד׳ כפולה אוף
 הכי ש׳ כפולה, ע״ש. וא״כ כמו דהשיני׳׳ן הם
 בפולים ממש שני שיני״ן, כן כך צריך להיות
 שני דלתי״ן ממש בצורתן. וא״כ זה לא יהי׳
 אלא א׳׳כ יהיה אויר ביניהן שתהיה ד׳ נראית

 מכל צד,
 ואיתא להדיא בתה״ד (בפסקים וכתבים ם׳
 קעט) וז״ל. ונראה לע׳׳ד דצריד שיהא ניכר
 כמין ד׳ לאותו העומד מאחריו שיראה דלי״ת
 בכתיבתו ,:כזה ד, עכ״ל. ומובא בפרישה (סי׳
 לב ס״ק נו) ע״ש. וא״כ הקשר במדינות אלו
 בצורה שציירתי, שאין כאן אלא חתיכה מרובעת.
 לאו צורת ד׳ בכתיבה היא כלל. ואפילו ד



 לה ענזרת זקנים
 דרכו הקודש היה להתפלל כל התפלות בסדור קול יןןקכ להמקובל הקדוש
 מוהר״ד יעקב קאפיל זצ״ל, בעל המחבר ס׳ שערי גן עדן, וכתב הגהות על הגליון.

 והנני להעתיק כאן כל ההגהות, ומה שראיתי להעיר עליהן:

 דדעתו דבזמן ביהמ״ק הי׳ מדאורייתא ואח״כ הוא
 מדרבנן, זכר למקדש, כמו לולב במדינה שבעה,

 ודומיהן.
 ד) שם נד ב: מתחברין ג׳ שמות אהיה הוי״ה
 אדנ״י בגימ׳ רבא. נכתב בצידו! מתחברין ג׳

 שמות הוי״ה אלקי״ם הוי״ה אדנ״י׳ כצ״ל.
 ה) שם נה ב: אל נקמות אדנ״י ר״ת אנא

 סוד מ״ן כי הוא גימ׳ ב״ן. (צ״׳ע טובא דלא
 כתיב אדנ״י אלא הוי״ה ואין כאן א׳ לעשות ר״ת
 אנא). נכתב בצידו: צ״ל אה״ו (ז) ר״ת אני

 גימט׳ בן עם ט׳ אותיות!
 ו) שם גט* וזוקף לכל הכפופים כוי וזוקף

 יהי׳ בהכאה יפ״יי הפ״ה הוא ק״ן. ושם מ״ה
 שהוא ז׳׳א כו׳ הרי קן מ״ה גימ׳ וזוקף. מלת ה

 פ״יה מוקף, נכתב בציידו: :הפ״י.

 הוא סתם רבי יהודה שבש׳׳ס והיה בזמן רבי מאיר
 לאחר החורבן מתלמידי רבי עקיבא. ואיך לבש
 כלאים בציצית אס חיוב התכלת אינו אלא מדרבנן.
 ומבואר מכל זד. דגם לאחר החרבן חייבין בתכלת
 מדאורייתא. וצע״ג. ושמא גש האר״י ז״ל לא בא

 אלא למת טעם למה נגנז בדורות האחרונים.
 ד. פירוש: הוי״ה אלקי״ם הוי״ה אדנ״י עולה ר״ג
 בגמטריא רבא. וענין זה מבואר למעלה (דף נ״ג
 ע״א) בדבור המתחיל ועתה נבוא כוי עיי״ש ותעמוד

 על הגה״ה זו דרכנו זקני זצ״ל.
 ה. פירוש: עם ט׳ אותיות של שם ב״ן הם 0״»
י זצ״ל ממשכן ו זקג נ י כ  בגימט׳ אני• והנה ר
 נפשי׳ אדרב לתרץ בדוחק דברי המחבר זצ״ל והמציא
 דרך להוסיף הט׳ אותיות של שם ב׳׳ן. אבל הנראה
 מלשון המחבר ז״ל שכתב ר״ת אנא סוד מיין נוקבין
 כי הוא גימס׳ ב״ן. א״כ כוונתו מאחר שהוא בגימט׳
 ב״ן לכן הוא סוד מיין נוקבין לפי שהשם ג״ן מודה
 על מ״ן. וא״כ אם הוא בגימט׳ ס״א אין הכרע
 שהוא מיין נוקבין. ועוד לנראה להדיא שרוצה לומר
 דלהכי יש כן שט אדנות שהוא מלכות נוקגא. וע״
 בכוונות אנא שבהלל. ויש לדחוק שרצונו לומר שיכון

 השפ בקריאתו באדנות וצע״ג.
 ־ ו. פירוש: חשבון הכאה בפי חכמי האמת הוא
 להכות הכפל באותו המפר עצמו. כמו ב׳ פעמים
 ב׳ הוא ד׳ ג׳ פעמים ג הוא ס וכן להלן. וא׳׳כ
 בשמנה אותיות י״ה אתה צריך לומר י׳ פעמים
 י׳ ה׳ פעמים ד. כמו שכתוב בפנים. אבל אינו עולה
 יותר מקכ״ה. לכן הגיה רבנו זקני זצ״ל הפ״י.
 ר״ת ה׳ פעמים יוד. כלומד שמכין גם הה״א ביו״ד

 א) בדף יז א, בזמר אל מסתתר רשום מעל
 גביו שחיברו הרב ר׳ אברהם בן הרמב״ם.

 a בסידור שם, בדף יח א: והוא סוד הציץ
 שהוא למעלה מן התפילין. (נכתבה בצד הגהה
 של מרן הצדיק זצ״ל, וזה לשונו: הכוונה על ה
 חוטין שתלוי׳ בהן בהן על המצח, שהם למעלה

 מן התפילין.

 a שם ע״ב: ולכן בזמן שהי׳ בית המקדש
 קיים יהי׳ נוהג תכלת, אך עתה כוי. נכתב בצידו:
 הענין הזה הוא מכתבי האר״י ז״ל בשינוי לשון
 מעט. והדבר תמוה. והרי מבואר בגמ׳ דגם בימי
 האמוראים היו מחזירין אחר תכלת. (כדאיתא מנ
 חות מב ב, דא״ל אביי לרב שמואל בר רב יהודה
 האי תכלת במה צבעינן לה. וכן כל הני אמוראי
 דאמרי התם במאי מבדקינן לה עיי״ש). וצ״ל

 אמר המסדר: א. (זה שיבוש מהמדפים. כי מחברו
 היה תלמיד הד׳׳מ קרדווארו זצ״ל. והיד, שמו ר׳

 אברהם מימין).
 ב. פירוש: דקשיא לי לרכינו זקני זצ״ל דהא
 תפלין למעלה מן הציץ כדאיתא בזבחים (י״ט ע״׳א)
 שערו היה נראה בין ציץ למצנפת! ששם היה מניח
 תפלין. והציץ היה על המצח ממש עיי׳׳ש. ולהכי
 מפרש דקאי על חוטי הציץ ועי׳ ברש״י ז״ל בפ׳

 תצוד, בפסוק על פתיל תכלת.
 ג. פירוש: עדיין צ״ע דהא שם (8׳ ע״א) איתא
 סדין בציצית ב״ש פוטרין וב״ה מתירין. א״ר אלעזר
 ב״ר צדוק והלא בל המטיל תכלת בירושלים אינו
 אלא מן המתמיהין. אמר רבי א׳׳כ למה אסרוה.
 ופירש״י דראבר״צ פליג אבית הלל עיי״ש. דהא
 אי מותר למד. הוא מן המתמיהין. וכן רבי שאל
 למה אסרוה כיון דודאי קיי״ל כב״ה. והרי רבי
 ור״א בר״צ בזמן חדא היו וזמן רב אחד חרבן
 הבית. ואי נימא שאחר החורבן אינו אלז; מדרבנן,

 א״כ למד. מתמהו ראבר״צ ורבי על מה שנהגו \
 שלא לעשות כלאים בציצית. ואמר רבי הטעפ לפי
 שאין בקיאין לדרוש םמוכין ויבואו להתיר כלאים
 בעלמא. והא שפיר לא דחי כיון דאינו אלא מדרבנן.
 וכדאיתא שם בגמ׳ לעיל מינה אלא אי אמרת דרבנן
 היכי מישתרי בהו כלאים עיי״ש. וכל שאין בו
 תכלת אלא לבן לחוד לא מישתרי כלאים כדאיתא
 התם בגמ׳ כיון דאפשר במינן לא עיי״ש. והכי נמי
 איתא בשבת (כ״ה ע״ב) דד יהודה ברבי אילעי
 היה מתחלף בע״ש בסדינין המצוייצין. דס״ל דהלכר,
 כב״ה דציצית דוחה כלאים. והרי ר״י ב״ר אילעי



 עטרת זקנים לט
 יג) ־ שם שם: ושם יג״ל פז״ק יסוד דבריאד,

 הגובר באותו יום. נכתב בצדו: יסוד דיצירה כצ׳׳ל.
 יד) שם קו ב: ירא את ה׳ בני ומלך ועם

 שונים אל תתערב ור״ת של בני ומלך ועם בגימט׳
 כוי* בצד: לא נמצא בפסוק כן, רק עט בלא
 וא״ו (משלי כד כא). ואפשר הי׳ כוונתו לשנות
 קצת ולומר עם וא״ו כפי הכונוה שכתב. צ״ע בזה

 אם מותר. עי׳ או״ח סי׳ קם״ז:
 (מרן מחברנו לא האיד הערה זו של מדן הצדיק, וראה
 מה שכתב בעל מנחת שי לפסוק הג׳׳ל — מו״ל

 םידודינו^

ב ת כ  טו) שם קח א: בנקודת את אשר יביאו. נ
 בצדו: הניקוד של תיבת את הוא בציר״י. ונראה

 שהוא טעות הדפוס.
 טז) שם קיח ב: בכוונת הלימוד והוא ביגמ׳

 מדת התורה ונשאר קנ״ב. נכתב בצד: צ״ל והוא
 בגימ׳ מדת התורה ועם אהי״ה דיודי״ן שהוא

 לבוש הפנימי דיםוד אימא עולה אלף רי״ו
 ונשאר קנ״ב.

 דאימא ולא בהיפך. וכן כתב לקמן בד״ה כתיב
 וידעת כר וירד מן הדעת דז״א אשר יסוד אימא

 ניתן בתוכו כן׳ דהבן.
 יב. פירוש: שחסר כאן מאמר זה לפי המבואר
 למעלה בכוונת הימים שלפניו עיין במקומם. א״כ
 צריך לומר כאן ג״כ ואות ה׳ אהי״ה יה״ו. פירוש
 הה׳ של יה״ו כו. עיין היטב בכוונות שאר הימיט
 ותראה שיש כאן חסרון אלו התיבות ועל דדך שסדרם,
 רכינו זקני זצ״ל. ולדעתי נכון לגרוס ואות ה׳
 מן יה״ו של אהי״ה יה״ו יסוד דבריאה ומשם יאיר
 לאות וא״ו. וכן הוא הכוונה בכל הימים שלמעלה

 עיין עליהם.
 יג. פירוש: כי כן כוונת כל הימים להאיר מן
 הבריאה ליצירה אלא שבכל יום משתנה לפי הספירה
 הגוברת באותו היום. ביום א׳ חסד דיצירה כר ונמצא

 שביום וא״ו הוא יסוד דיצירה.
 טו. פירוש: לפ׳׳ז צריד להגיה גם אח״כ מ״ש
 של מילוי יריד בניקוד את בציר״י כזה יוד. אבל
 מהמשך הדברים שכתב אח״כ ״ולפי שהוא יום א׳
 שהוא בחי׳ חסד צריך לכוון לשם הספירה השולטת
 בו היום ולשם השולט בזה היום והוא יהוה והמלא

 כים היוצאים מנקודת סנ״ל כוי״.
 פירוש לפי שצריך לכוון בכל יום לטי חמלאכים
 היוצאים מהנקודות מהכתוב את אשר יביאו. וביום
 א׳ שהוא מדת חסד מכוון להשם בניקוד םנו״י
 עיי״ש. וא״כ כוונתו על םנו״ל דוקא והרי בכתוב

 מנוקד בציד״י, וצע״נ.
 טז. פירוש: לפי מה שאמר למעלה החשבון

 ז) שם סה ב: את שם כו׳ סוד זו הקדושה
 דיוצר כי עתה עולה המלכות דבריאה בהוד

 דא״א, נכתב בצידו: צ״ל בהוד דז׳׳א.
 ח) שם סז ב: בכוונת ק״ש. ודי בתים ד׳ או
ות אדנ״י. נכתב בצדו: צ״ל והבית ד׳ אותיות,  תי

 ט) שם עח ב: תכוץ לקדש כו׳ הנקרא רישא
 דלא שהוא לעילא.

 י) שם פח א: יאר כו שהוא בינה דל׳ דצלם.
 נכתב בצדו: דמ״ם דצלם כצ״ל.

 יא) שם פט ב: בברכת שים שלום. ברכה זו
 כו׳ ויורד הטפה כו׳ מדעת דז״א הנתון בתוך

 יסוד אימא בו תיבת בתוך מוקף, נכתב בצדו:
 בתוכו כצ״ל.

 יב) שם קג ב: ליום הששי. הנה כו׳ ושם אל
 שדי נשמת הבריאה. נכתב בצדו: ואות ה׳ מן
 אהי״ה יה״ו יסוד דבריאה ומשם יואור לאות וא״ו
 משם יו״ד ה״א וא״ו ה״א כללות היצירה ושם

 אל הוי״ה רוח דיצידה.

 ואז עולה ק׳׳נ. מיהו עדיין אינו מתיישב במר, שכתב
 דק״נ עם מ״ה עולה למנין וזוקף שהרי עולה קצ׳׳ט.
 ואפ תסיר וא״ו השמוש עולה קצ״ג. וק״נ עם מ״ד,
 עולה קצ״ה. ושמא כוונתו עם הכולל של י״ה ושל

 מ״ה הם קצ׳׳ה ובהסרת וא״ו השמוש.
 ז. פירוש: זה פשוט דאין כאן מקום לומר בהוד
 דארך אנפין. ומ״ש אח״כ בשם הרח״ו ז״ל שיש
 לומר עם ברוך כבוד ה׳ ממקומו נס פסוק י>׳
 ימלוך לעולם ועד. לא נמצא כזה בכתבי האר״י

 ז׳־ל. ולא נמצא בשום נוםחא.
 ח. פירוש: הוד, קשיא לי׳ לרכינו זקני זצ״ל
 דהא בתפלין של יד קאי דאין בו אלא בית אחד.
 ולהכי הניד, והבית. ומ-מ עדיין צ״ע דמה ענין
 בית בית אחד לד׳ אותיות אדנ״י. ולכן נראה לי
 להגיה וד׳ פרשיות ד׳ אותיות אדנ׳׳י. פירוש לסי
 שתפלין של יד הוא בנוקבא כדאיתא בזוה-ק דלהכי
 צדד להיות בישיבה. להכי צריך לכוון שבד׳ פרשיות
 ד& עד ד׳ אותיות את״י שהוא בחיי נוקבא. אבל
 בתפלין של ראש השנה שהוא בדוכרא צריך לכוון
 בד׳ אותיות אהי״ה. ועי׳ מ״ש לעיל בשער התפלץ
 אחר ציור השל יד. דבשל יד ג׳ שמות אהי״ה
 הוי׳׳ה אדג״י כוי עיי״ש הטיב ותבין כל דבריו

 שבכאן.

 ט. פירוש: צ״ל רשימה כזו״ על תיבת דלא, ויהי
 דית דלא איתידע שהוא לעילא.

 י. פירוש: הלמ״ד דצלם הוא מקיף קטן והמ״ם
 הוא מקיף גדול. וכאן שמכוון להמשיף מקיף גדול.

 כדאיתא בפגים. על כרחך דצ״ל מ״ם דצלם.
 יא, פירוש; שציל עהדעת דז״א מלבוש ליסוד



 עטרת זקנים
 ועם ע״ב פשוט הוא די״ו.

 כד) שם בסידור חלק ב׳ לט ב: קודם ברכת
 קידוש שחרית. בגימ׳ מיס הם סוד ג״פ י״ה
 במילוי ההי״ן עם יין שבכוס הוא קס״א שם אה
 י״ה ביודי״ז ותחבר עם שם ס״ג הוא באר והוא
 סוד קידושא רבא אותיות באר. נכתב בצד: ותקח
 מילוי דקס״א שהוא ק״מ ותחבר עם שם ם״ג כצ׳ל
 כר.) שם עד א: בסדר של פסח שבכל הלילות
 אנו אוכלין שאר ירקות כר בגימ׳ מרור היינו
 עם תחשוב בדרד הזה יו״ד פעמים יו״ד בוי. נכתב

 בצד: בלא המילוי.
 . כו) שם עט א: ונצעק אל אל ה׳. סוד הצעקה
 הוא למתק הדינין של פרה אדומה. צעקה בנימי

 פרה. נכתב בצד: אפשר שט״ס (טעות סופר)
 בדבריו.

 כז< שם שער השופר קכח א: כתיב מן המימי
 וכוי. וכבר נתבאר שזה הב״פ י״ה שבדיקנא

 הוא במילוי ה׳ כזה יו״ד ודה יריד ה״ה. נכתב
 בצד צ״ל ה״י.

 כח) שם בסמוך: והם ממש אותן ב״פ י״ה כי
 יו״ד פעמים ה״ה גימ׳ שי״ן. נכתב בצד: צ״ל ה״י.

 לכוון להמשיך אורח אבא שהם ג׳ הויות. ועל זד,
 אמד שהם בסוד ג׳ אלפי״ן שמצטרפין עם דם.

 כב. פירוש: אהי׳ דאלפי״ן עולה קנ״ב. לכן הוסיף
 עם הי׳ אותיות היינו המלואים של אה״י דאלפין,
 כג. פירוש: דהוי״ה בריבוע אין בו אלא ב׳ פעמים
 ע״ב. להכי צריך להוסיף עם ע״ב פשוט. ולי נראה
ד ד  להגיה זה אח״כ לאחר שחושב הוי״ה בריבוע י
 כר ור ה״ה שם צ״ל ועם ע״ב פשוט הרי ג׳ פעמים

 ע״ב בגימ׳ רי״ו.
 כד. פירוש: כי כפי הנדפס אינו מובן. כי קס״א
 עם ם״ג עולה רכ״ד. אבל לפי הג״ה של רכינו זקני
 זצ״ל מובן. ופירוש דטתחלה אסר כי ג״פ י״ה במילוי
 ההי״ן שעולים תשעים ויין עם הכולל שעולה ע׳׳א
 עולה קם׳׳א שהוא בגימט׳ שם אהי׳ ביודי״ן. ועוד
ד ה׳ עולה  תקח המילוי של שם אהי״ה ל״ף ה׳ ו

 ק״מ ועם שם ם״ג עולה ר״ג כמנין באר,
 כה. פירוש: לפי שנדפס השם במילואו בא רבינו
ל לרשום שלא תכה בכל האותיות בנדפס בפנים  ד

 אלא צ״ל י׳ פעמים י׳ ותו לא וכן בכולם.
 כו. פירוש: דצעקה עולה דס״ה. וצ׳׳ל דלא גרים
 כלל הא דצעקה בגיפ׳ פרה. דבלא זה מבואר דבריו

 היטב.
 כז. פירוש: דצריר להיות במילוי יודי״ן.

 רח. והוא מוכיח שהרי אמ תגה יו״ד במילואה
 שהם עשרים על ה״י שהוא ט״ו ותאמר עשרים

 יז) שם קכ ב: בברכת בפה״א. הרי ב׳ פעמים
כתב בצד:  הבל בגימ׳ ניחוח עם ב׳ כוללים. נ

 צ״ל ניחת
 יז0 שם קכג ב: בכוונת המילה. והנה אחר

 שנסתלק סוד הערלה מיד מתגלים בו הב׳ חסדים
 ושליש חסד המגולים כוי, נכתב בצד: ושני שלי

 שי חסד כצ״ל.
 ינ0 שם קבו א: במצות חלה, והם ב׳ קבים.

 נכתב בצד: חסר חומש.

 0 שם: במצות שחיטה: וענין השחיטה למתק
 הדינין שבגרון שהם ב׳ פעמים אלקים בגימט׳

 גרון: נכתב בצד: צ״ל ג׳ פעמים אלקים.
 כא) שם ע״ב: ג״פ מ״ב בגימט׳ פגם וג׳ או
 •תיות סוד ג׳ אלפי״ן שמצטרפין עם דם ונעשה

 אדם. נכתב בצד: צ״ל ואם ג׳ אותיות.
 כב) שם קכט ב: אשרי דמנחה. ר״ת של

 פסוק ראשון עולה בגימ׳ קמ״ג אהי׳ דאלפי״ן.

 נכתב בצד: קנ״ג אהי״ה דאלפי״ן עם י׳ אותיות.
 כג) שם קמו א: בק״ש שעל המטה. ע״י ג׳

ב בצד: ת כ  ׳ע״ב בגימ׳ רי״ו שם הוי״ה בריבוע. נ

 שעולה אלף שס״ח א״כ לא יוצדק החשבון שאח״כ.
 להכי גורם מדת תורה שעולה אלף נ״ה. והוסיף
 אחי״ד. ביודי״ן שהוא לבוש פנימי דיסוד אימא. וזד.
 כנגד מה שאמר אח״כ שנשאר קנ״ב שהוא אהי״ה
 דההי״ן שהוא לבוש חצוני דיםוד דאימא. הגיה כאן
 דצ״ל אהי״ה דיודי״ן שעולה קס״א. וא״כ עולה אלף
 די״ו. תנכה אלף רי״ו מן האלף שם״ח נשאר קנ״ב

 דהוא בגימ׳ אהי״ה דההי״ן עם הכולל.
 יז. פירוש: שכן בכל התודה ניחח חסר וא״ו חוץ
 מן תלת ע״פ המסורה ועולה ע״ו כמנץ ב׳ פעמים

 הבל וב׳ המלות הבל.
 יח. פירוש: דמבואר לקמן שבהסתלק עור הפריעה
 אז מאירים בו גם האור של שליש החסד של ודת
 שהי׳ מכוסה עיי׳יש. וא״כ על כרחר דגרםינן כאן
 בעור החיתור שע״י מתגלים שלישי חסד. והכוונה
 בקיצור לפי שיש ה׳ חסדים המכוסים והס בתוך
 חג״ת נ״ה. וע״י חיתוך הערלה מתגלים ב׳ חסדים
 של נ״ד. וב׳ שלישי חסד של תפארת, וע׳׳י הפריעה
 מתגלה השליש הגי של תפארת. וןי׳׳י הםרת הדם שע״י
 זזמציצה מתגלים ב׳ חסדיס של חו״ג. דוק ותמצא

 אמיתות הג״ה זו של דכיגו זקני זצ״ל.
 כ׳ פירוש: עם הכולל של פ׳׳א אלקים.

 כא. פירוש דג׳ אותיות מחוברין למעלה שפגם עפ
 x׳ אותיות דגימ׳ קכ״ו במנין ג״פ «״ב. והא דאטר
 סוד ג׳ אלפי״ן קאי על מה שאמר לפגי זה שצךיך



 זקנים מ*
 בצד: לא ידעתי כוונתו. ואולי יש איזה ט״ס

 בדבריו.
 לא) שם קפ א: בכוונת הסוכה. אח״כ כשתשג
 בסוכה תכוון כי שיעור רחב הסוכה ד׳ אמות
 ומשהו. נכתב בצד? ד׳ טפחים כצ״ל וכוונתו על
 פס ד׳ ומשהו של דופן ג׳ שמכשיר את הסוכה.

 עטרת
 כ0) שם קלא ב־ שער השופר. ונחזור אל ה
 ענין כר. הכוונה כי תשר״ת סדרא קדמאה הרי
 משכנו הד׳ מוחין הרמוזין בתשר״ת בחסד דז״א.

כתב בצד: צ״ל בחכמה בינה דעת דז״א.  נ

 ל) שם קלד א: למנצח לבני קרח מזמור כז/
 ויש מ״ט תיבין בגד מ״ט פנים טהור ומ״ט פנים
 סמא. ובזה מתמתקין ויוצאין זכאין בדין. נכתב

 ואינה הכרח כלל דהא יכול לעשות דופן של*
 ואינה הרכח כלל דהא יכול לעשות דופן שלם>
 ובודאי הי׳ לדבינו זצ׳׳ל כוונה עמוקה בהגה״ה שלו
 על דברי הקדוש המחבר זצ״ל והיא נעלמה מאתנו.
 וכשאני לעצמי לולא דמםתפינא הייתי אומד כי
 המקובלים חכמי האמת ז״ל לא חשו אם כתבו
 הכוונה אליבא דחד תנא אף דלא קיי״ל כותית.
 וכמו דאיתא בסידור האדיז״ל בכוונת חג המצות
 כוונה על סוד שור בכזית וחפץ בכותבות. שהוא
 רק לב״ש (ברפ״ק רביצה) ואגן הא קייל בב״ה דזה
 וזה בכזית (אמר המעתיק עי׳ בביאור דברי האריי
 ז״ל אלו בתשר חת״ם חל קאו״ח סי׳ קצ״ז וגם
 בגירםא הפוכה שהי״ל בסידור כת״י עיי״ש), וכן
 כתב הקדוש המחבר זצ״ל כאן הכוונה אליבא דמאן
 דס״ל הכי (בסוכה ג׳ ע״א). ומה שכתב ומשהו אפשוז
 טעמו. משום דאי אפשר לצמצם. גם הפייטן ביוצוז
 דשבת חוח״מ סוכות חשבוה ארבע ארבע. סםולח
 פחות מארבע — עד כאן ממה שמצאתי בגליון כתב
 יד קודש של רבינו זקני זצ״ל, ובזה תם חלק
 הראשון של הספר הזה, ויהי רצון שאזכה להשלים

 חלק השני על הזמנים המקודשים.

 פעמים ט״ו עולה שי״ן. וא״כ על כרחך צריך לומר
 ההיין במילוי יודי״ן.

 כט. פירוש: דזה מבואר ממה שאמר למטה שהם
 סוד מדרא קדמאה תלת קשודין דמהימנותא שהם
 חב״ד חג״ת נד.״י ולקבליהון ג׳ סדרי. א״ב תשדית
 שהוא טדרא קדמאה הוא מחב״ד. וכן משמע מדא

 דאמר לעיל מינה דמתלבש בדעת דז״א.
 ל. פירוש: אפשר כוונת הקדוש המחבר זציל,

 לפי שהמיס פנים טהור מקודם במדת הדחפים
 ומ״ט פנים טמא מקורס בפרת הרין. והמזמור הזה יש
 בו ד פעמים אלקים. וכשאומרו ז׳ פעמים יש באמירה
 זו מ״ט פעמים אלקים. ועל ידי האמירה מתמתקין
 הדינין של אלקים שבמ״ט פנים טמא. ומה שכתב
 מ״ט תיבין. פירוש תיבין של אלקים. אבל בהסזמור

 עצמו יש בו הרבה יותר ממיט תיבין.
 לא. אמר המחבר: כמה נדחק רבינו זקני זצ״ל
 *העמיד דברי הקדוש בעל המחבר זצ״ל. מה שאין
 דבריו מראין על זה כלל. שהדי נתן טעם גם לגובה
 הסוכה. וא״כ כאן כוונתו ג״כ על רחב הסוכה ממש.
 ועוד דלמה יצאה פס ד׳ ומשהו לכוון בד. והיא אינה
 באה אלא להכשיר כדי שתהא כדופן ג׳ שלימה
 כשמעמידה בפחות משהו מג׳ ספחים אצל הכותל.



 מב שירותא השלמות והוםפית דצלותא
 הרב געה״ת מעיר על פס?! של חר״י דלטאש, שלפ*
י ״בעל תולעת יע$ב ספרי• פ  השערתו לא היו ל
 הזהר מודפסים, ומכאן השינוי בגוםת, כנ״ל; המג״א
 (בהתחלת סימן מו) מביא בשם ספר ״כתבים״ (כתבי•
 אריז״ל) שקודם כניסתו יאמר ואני ברוב חסדך וגו׳,
 ועם כניסתו יאמר בבית אלקים נהלך.בדגש> בשערי
 תשובה (באותו סימן) דייק המחבר זיל מ״כתבים״
ם  וממשנת חסידים, שאלה שני פסוקים נאמרים ע
 הכניסה לביהכנ״ם: מהר׳׳ם פאפירש ,^מליץ לומר
 קודם הפסוק בבית אלוקים ואח״כ ואני וגו׳ וכמ״כ
 ריעב״ץ, אבל בעל קיצור של״ה סידר .קודם ואב^
 וגו׳ ואח״כ בבית אלקים וגר, וכן כתב בעל כף החיים,
 שכד מוכח מספד הכוונות, וכד סידר מרן מתברבר
 ז״ל בסדר המליכה לביהכב״ם מביאו בסידורים: של״ה,
 רי״ק, ר׳ שבתי ור׳ אשד וכן בסידורי ספרד סודר
 הפסוק מה טובו בין שאר הפסוקים, בשינוי םדר*
 מנהג מרן הצדיק זצ״ל לא ניתן לקבוע בוודאות:
 וזוהי מרוצת לשון מרן מחברנו זצ׳״ל בספרו ויעש־
 אברהם (ויעש אברהם, דפוס לוח, פולניה׳ שנת תרצו,
 הוצאה שלי, עמוד מד שם): ״אחר לבישת התפלץ־
 תלך (מרן הצדיק) לביהמ״ד מעוטף בטלית ותפלין
 ובדרכו הניח ידו על המזוזה והיה אומד כמה פעמים
 בקול רם (הפסוק) שמחתי באוגרים לי בית ה׳ זלד
 וכוי. התחיל התפלה בפיוטי אדון עולם ויגדל׳ וכ,*׳
 ולא הזכיר אף מלה על מנהגו בקודש ביחס לאמידת
 מה טובו. וזאת לדעת, כי מזה שכן סידרתי כאן את
, ב ו נ  הפסוק, אין להסיק מסקנה בידם למנהג צי כ •
 כי זוהי דעת עצמו של סרן מחברנו זצ״ל, שהעתקתי
 מספרו שומע תפלה, לסידור התפלה, ?•השלכתי בספרד

 ויעש אברהם הנ״ל.

ר הפסוקים: שמחתי: תחלים קכב א? מה טובי.- ו ק  מ
 במדבר כד ה» ואבי ברב חםדד: תהלים ה ח! שומעי
 תפלה: שפ םה כ: בבית אלקים: שם נה טז« ה׳ אהבתי!
 שם כו ח: דגלי עמדה: שם יב! ואבי תפלתי: שם םמ
 יד« הקשיבה: שם ג דז אליך: שט ל ט! שמעה תפלתי:
 שם לט יג: ש»ע קול: שם כת ב: אבי קראתיך: יז ו*

 ה׳ שמעה: שם קל ב.
ר הפסוקים העתקתי מספד ויעש אברהם הנ״ל, ד  פ

 עמוד מהימו.

 לעמוד ב:
ה טובו: ראה עמק ברכה כאן ולנקודה זו הארה  מ
 נוטפת: עצם הזכרת הפסוק מה טובו המתחיל פרשת
 בל־; ובלעם, מקורה בגמ׳(ירושלמי, ריש פרק דברכות
 ומיסודה של רבי יהודה בר זבודא) ״רב שמואל בי•
 נחמן בשם רבי יהודה בר זבודא בדין הוה שיהיו
 קודין פרשת בלק ובלעם בכל יום, ומפני מה אץ
 קורין אותן, שלא להטריח על הצבור״, ובבבלי, ברכות
 יב ב, שומעים אנו אותם הדברים כפי רב אביו
 בן זוטרתא בשם אותו רבי יהודה; ברם למעשה
 נתקבל הפסוק מה טובו בלבד, ורב עמרם גאון
 מביא כבר את המנהג, שלפיו נאמד הוא עם הכניסה
 לבית הכנסת, ״הנכנס לביהכ״נ אומר מה טובו״
 וכן הפסוק ואני ברב חסדך: כן מביאו בעל מחיו,
 אלא בשינוי סדר, והיינו: ואני ברב חסדך, ואני
 תפלתי, מה טובו, ועוד פשוקים מפוזדימ* אבודדהם
 מביא רק הפסוק ואני ברב הסדר (הלכות ברכות
 שער ח) וכן הכל בו (בסימן פז, ה׳ ברכות)! הרמ״א
 (בדרכי משה לטור או״ח סימן ו אות ג) מביא. בשם
 הכל בו גם הפסוק מה טובו, (בכל בו שלפנינו לא
ב חסדך): המהרי׳׳יל מביאו מתוד ו ר  מצאתי אלא ואני !
 פשיטא, וכותב (שו״ת מהרי״ל סימן קנ) ״לדידהו ־מי
 הנכנסין לביהכנ״ם שחרית, ״מי לא אמר״ מה טובו
 וכפה פסוקים״ וכר* וכן יעל מטה משה, תלמיד
 מהדש״ל, למרות שרבו מיאן לאמרו* כותב בספרו
 הנ״ל ״ובבואו לביהכנ״ס נוהגין לומר מה טובו: וכן
 מובא בסדר היום, בהוספת פסוקים שונים ותחנה
 מיוחדת: בפרי עץ ודים לדבי חיים ויטל זצ״ל מדובר
 רק על הפסוקים ״.ואני ברב חסדך״ ו״בבית אלקים
 נהלך בדגש״: והשוה נגיד ומצוה ושו״ע אריז״ל
 בהוספת מזמור סז« בזהר מובא דק הפסוק ואני ברב
 חסדך, ואלד. ד״פ, הדברים בהקדמה לבראשית ובויהדא
 ח ב: -לא בעי בר גש למיעל לביהכ״נ אלא אי אימלך
 בקדמיתא באברהפ יצחק ויעקב׳ בגין דאינון תיקנו
 צלותא לקמי קב״ה הה״ד ואני ברוב חסדך אבוא
 ביתד דא אברהם, אשתהוה אל היכל קדשך דא יצחק,
 ביראתך דא יעקב״: בתולעת יעקב מביא המחבר ז״ל
 ״מה טובו אוהליך יעקב — דא יעקב״, כנראה, שהיתה
 גירסא זו מהד שלפניו: בעל שער הכולל לסידור

 לעמוד ג:
 נטילת ידים בבקר, מנהגיה ומקודם: בקיצור שו״ע׳ סי׳ ב — ״לא יגע קודם נטילה: לא בפד״ ולא
 בה־זם ולא בעינים ולא באזנים ולא בפי הטבעת, ולא באוכלין ולא במקום הקזה, ומפני שדוח רעה
 השורד על הידים קודם נטילה מזיק לדברים אלו״« המקור בגמ׳ שבת (קח ב) ״הוא היה אומר
 (דרי מונא) ,׳יד לעין תיקצץ, יד לחוטם תיקצץ" •וכו׳ ורש״י שפ — ״יד לעין, שחרית קודם שיטול
 •די,׳־ תיקצץ — נוח לו שתיקצץ, שדוח דעה שורה על היד ומםמחי וכן כולם״! וביתר הנמקה בזהר
 (לפי נ־שב קפד ב) — ד׳ שמעו פתח ואמר ארחוץ בניקיון כפי וכוי אבל ת״ח רזא דמלה, דהא לית
א  בד נש בעלמא דלא טעים טעמא דמותא בלילה, ורוח מםאבא שריד, על האי גופא וכו׳ ועל דא י
ל לון וכד נטייל ידוי הדקא •זד, ט י בגין דההוא רוחא דמםאבא שרי עלוי עד ת ו נ י  יעבוד ׳•דר על ע
 כדין אתקדש ואקרי קדוש״ו בעל אליהו רבא (בסי׳ ד לאו״ח) כותב — ״יש לירא שמים לההמיד



 שיתתא השלמות והוספיח דצלותא
 ולעשות במ״ש ספרי׳ מוסד שיכין האדם ב כלים׳ אחד עם מים ואחד ריק סמוך למסתרי! יסוד הדברים
 ומי,ירם — בזהד (שם) וז״ל — והאיר בעי לאתקדש? בעי חד כלי לתתא וחד כלי מלעילא דיתקדש
 מד״ייא דלעילא וההוא דלתתא דיתיב זוהמא דמסאבו ביה! ודא כלי לקבלא מסאבא ודא לאתקדשא
 מיייה, דא ברוך ודא ארור״ וכו׳ ן סדר הנטילה לפי הדין הוא — •נושל כלי של ימים ביד ימינו ונותנר
 ליד שמאלו כדי שיריק מים על ימינו תחלה ואח״כ על יד שמאל, וכד עושים בםידוגין ג פעמים
 (ראה טור או״ח ס*׳ ד וקיצור שוי׳ע סי׳ ב אות ג)$ למנהג זה ישנו אסמכתא בזהד (מקץ קצה כ<
 וז-ל — ״הא תנינן, כד בד נש קם בצפדא, בעי לאסחאה ידוי !מגוי נטלא דמיא וכו׳ ותו דבעי ליה
 לב״נ לנטלא ׳ידא ימינא בשמאלא, בגין לשלטאה ימינא על שמאלא, בגין דלא יה״ב דוכתא ליצר הרע
 לשל0אה כלל״« בשו״ע שם: ״צריך יטול (לרחוץ) ידיו דווקא לתוך כלי ואסור ליהנות ממי הנטילה,
 מפנ« שרוח רעה שורה עליהם וישפכם במקום שאין בני אדם הולכיף — גם פרט ותנאי זה מקורו
 גזהר (לפ׳ וישב שם) -ומאנון מיין אסור למיעבד בתו מידי. אלא בעי •לאושדא להון באתר דבבי אנשא
 לא עבדי עלייתו ולא יבית לון בביתא, כיון דאתושדן בארעא, דודא דמסאבא אשתכח תמן ויכיל
 לנזקא וכו׳ וקב״ה בעי לזכאה לישראל למיתו״ קדישין״« המקור ויסוד המנהג לרחוץ הידים עט
 דיקיצה מהשינה, נמצא בזהר (בהקדמה לבראשית י ב) — ״הסירי קדסאי בזמנא
י בלילה, אםהון ידיהו וקיימי", ומכאן בתולעת יעקב (עמוד ח) ״מנהג חסידים הראשונים ת ע ד א  ד
 מיו מכינים קיתון מים אצל מטתיהם וכשננעדו בלילה רוחצין ידיהם והם על מטתם״) ודאה משיכ

 על ענ׳ז זה הרחיד״א, במורה באצבע, היי ב אות ם« .. -

 ״ציצית כפול שמונה״ הרגילה בפי רבים, ואד מעטים
 יודעים משמעותה הנכונה ומהי מםמלת: ההלכה
 בשו״ע או״ח סימן יא ם״ק ב אומרת ״וצריכין

 שזירה״, כלומר, שחוטי הציציות צריכים להיומ
 שזורים, ולא חוטים בודדים. בשערי תשובה שם אות
 ב מעיד המחבר דל: ״מי שעושה חוטי הציצית
 מעשה עבות, דהיינו בתחלה שזור ב חוטין (כנ״ל)
 ואח״כ שזור מעשה עבות מארבעה שהם שמונה
 חוטים דקים בכל חוט, שהם סד (ששים וארבע),
 בכל כנף, אין מוחין בידו״ז בעל קיצור של״ת
 מסביר נקודה זו בשם םפר באר עשק וזה לשונו;
 ״יש עושין כל חוט כפול שמונה, כי הטלית היא
 דוגמת הכסא הכבוד, וכמו שבכסא הכבוד ד חיות
 (דאה יחזקאל א, כל הפרשה), כמו כן יש ד ציציות,
 וכמו שלכל חיה ד פנים ולכל פנים ד כנפים ולכל
 כנף ד גדפין, הרי סד גדפין לכל חיה, כמו כן
 בכל כנף ח חוטין שהם כפול שמונה, הרי סדי«
 היסוד להסבר זה נמצא בזוהר, תיקוני זהר תיק^
 י: כל מאן דאתעטף בעטופי דמצוה (היינו הטלית),
 כאילו אתקין כסייא לקב״ה, ואיבון יאקדנוק״י (שמ
 הוי״ה בחילוף אותיות) לכל חד ארבע אנפין וארבע
 גדפין, סלקו סדי וכו׳« הגר״ר מרגליות (בטסרו נפש
 חיה, סימן יא לאו״ח) מעיר ומצביע כעל אסמכתא
 למנהג הנ״ל, על המאמר בתיקוני זהר שם, שלפיו
 שימשו הרמונים שהיו תלויים במעיל האפוד של
 כהן הגדול במקום ציציות וז״ל בת״ז — ״על כנפות
 כסותך אשר הכסה בה, דאיחו כגוונא דמעיל האפוד,
 דפעמונים ורמונים איבון לקבל (מקביל) שמע ישראל
 ה״א וגר דאינון הליין וקשורין שולי המעיל אינןן
 לקבל כנפי מצוד,״ וכו. ופגמ׳ יומא עא ב מוכח,
 שהרמונים היו כפולי שמונה, ודאה רש״י .שם ך״י?

 שמונה.

 נטילת ידים: יראה פירושו של ד״י ברצלוני
 לספר יצירה עמוד די המביא בשפ אגדתא דרות
 (פרשה ה ט) וז׳׳ל — ״וכההיא דאמרינן באגדתא
 דרות הדין עלמא דמי לגלגלא דנטילא וגלגלא הוא
 גלגל הבור שעושין אותו מכלים קטבים הקרוין
 נטיליא ומשום האי טעמא קא מברכינן בלשון
 גסילל.״, והשמן 30ר העתים (לאותו ד״י ברצלוני)

 עמוד קמה.

 לעמוד ח«
 התפלה .אלקי הרוחות״ סודרת אדרי ברכת אשר
 יצר בסידור דפוס ברלין משנת תם כשמעל בבד.

 כותרת ״בשם הד׳׳י זיל״.

 לעמוד טז:
 טהורה היא* בנוסה הגמ׳ (ברכות ם ב) המלה
 *היא״ אינה, ובן לא ברע״ג, במח״ו, ברמב״ם וברא׳׳שן
 הרי״ף כן הציגה ומכאן ברא״ש שם« וראה שערי
 תשובה (בסי׳ ז לשו״ע אויח אות 0 המביא בשם
 בונות אדיז״ל, שלפיה מספר התבות בברכה זו ה-א
 «ז, ולפי זה יש להשמיט תיבת ,היא״« בסידור עליות
 העולמות למקובל ד׳ שבתי זצ״ל, המיוסד ע״פ תורת
 אריז״ל, כן גורם לה ובמקומה, כדי לשמור על המספד
 זע״לן מנסח הוא ״לעתיד״ במקום ״לעתיד לבוא״ז
 דהצאת שלוט בין אדם לחברו; בנוסח ספרד
 מוסיפים ״ובין איש לאשתד עפיי רמ״ק, סידור אדיז׳ל
 סדר היום וסידור של״ה« והשוד. תשובה סד של שדת
 מהרש״ל; עצם ההגדרה מובאת בתנא דבי אליהו ־*דק
 י1. לעניו אהרן הכהן שהיה ממדותיו להשכין שלדמ

 בין יריבים.

 לעמוד כ:

ת: רצוי להבהיר לרבים משמעות ההגדלה צי  צי



 מד שירותא השלמות והוספות דצלותא
 הטלית על הראש* בסידור של״ת מסיק נכד המחבר
י ב ש ל י שהניח אותי על הראש ו ד ח  זיל לדרכה א
 שמתעטף בוז וראה באר היטב ושערי תשובה בסי׳
 ח לאו״ח: ושער הכולל לסידור הרב בעה״ת: מדן
 הצדיק זצ״ל היה מבדד בשעת העטיפה (לפי ספר
 רעש אברהם עמוד לא א) וזאת הדגשתי בכותרת
 שמעל גבי הברכה< כסיוע להכרעה זו יש להצביע
 על פשטות לשון התוספתא לגמי ברכות פרק ט
 אות ה ״כשהוא מתעטף״ וכן בבמ׳ ברכות ם ב ,כי
 מעטף בצצית לימא באקב״ו״: אבל בירושלמי ברכות
 פ״ט היד ״נתעטף אומר״: אבודרהם כותב —
 •כשמתעסף טצצית מברך" וכוי. בשו׳׳ע (סי׳ ח
 ם״ק ט) ״קודם שיברר יעיין בחוטי הצצית אם ־ש
 כשרים כדי שלא יבדד ברכה לבטלה״! המקור
 בפסיקתא זוטדתא לפ׳ שלח — ״המתעטף צריך
 לעיין בצציותיד• ההגדרה ״שס״ד. גידי ורמ״ח אברי״
 המודגשת בנוסח לשם יחוד — על יסוד מאמרם זיל
 ״ושקולה מצות צצית כנגד כל מצות שבתודה*
 (נדרים כד, א וצעחות מג א) וראה תרגום ירושלמי
 לבראשית א כז ומשנה ח באהלות פרק א. אבודרהם
 מסביר: ״גדולה מצות צצית וכו׳ שנאמר וראיתם
 וגו׳ וזכרתם את כל מצות ה׳ ה׳ בגימטדי׳ תרי״ב
 ומצות צצית אחת הרי תדי״ג, ועוד תמצא כי צצית
 עולה למנין ת״ר וח׳ חוטין וה קשרים הרי תדייג״,
 ודאה והשוה רש״י לגמי מנחות לט א דיה לאו
 ויראים השלט סי׳ תא׳ רא״ש הלכות קטנות הלכות
 צצית סי׳ טו׳ טור או״ח סי׳ ח וב״י וב״ח שט«
 המקור במד״ר קרח פרק יח אות כא, והשוה מדרש
 אגדה לפ׳ שלח אות לט׳ ותנדו-מא &5׳ קרח אות יב
 (בהוספה) ועיין במבוא לתנחומא הוצאת רש״ב עמוד

 נא י.

 .לעמוד כא:
 לשפ יחוד: מתקנות אריז״ל לומר קודם עשיית
 מצוות, כדי לעורר הבונה: ההגדרה׳ כשלעצמה, יסולה
 ומקורה וחוזרת ונשנית בזהר! לדוגמא — (בזהר
 ויקהל) ובעי בר נש לשוואד, לבא ורעותי׳ ולכוונא
א לביד, ד ה י  פומית ולבא ורעותא כחדא וכף ל
 בתקונא דפולחנא דמארי׳״: ובתיקוני זהר׳ תיקון ע
 ע5׳ קלב א — ״מאן ד מ י ח ד לקב״ה בשכינת בהאי
 עלפא, קב״ה מזווג לי׳ בבת זוגי׳ בהאי עלמא״«
 הגאון בעל נודע ביהודה (תשובה צג במה״ק ליו״ד
 «־קז מה״ב לאו״ח) קורא תגר עליה וכן הגאון מחבר
 שו״ת חות יאיר (בסי׳ די): הגאון בעל סידורו של
 שבת מסנגר ומצדיק אותה. הריני מתעטף: הנוסח
 בשערי ציון, בסידור שליה ובקיצור של״ה: (בשי
 נויים קטנים). נוהגין להוסיף לבסוף את הפסוק ויהי
 נועם (תהלים צ יז), מנהג המסתמך על המאמר מהר
 (יתרו צג ב) ויעביד עובדא דמצוה על דא צלי צלותא
 דא ומעשה ידינו כוננה ואתקין תקונד לעילא כדקא
 יאות עלינו״: וראה ראשית חכמה׳ פרק ט משער
 אהבה׳ ופרק טו, ובמורד, באצבע לרחיד״א, סי׳ י

 אות א׳ ובתיקונים תיקון ו עמוד קמו ב.

ד כב:  לעמו

י מברכיןז נקודה זי ת מ י  להתעטף בצצית: א
 שנויה במחלוקת רבותינו האחרונים ז״ל: רוב האח
 רונים מצדדים לברך ״הברכה קודם העטיפה דהיינו
 בשעה שהוא אוחזו בידו ורוצה להתעטף בו״ (משנה
 ברורה באות ג לסי׳ ה ובשער הציון שם בשם ספר
 עולת תמיד׳ לבוש, שאגת ארי׳ וביאור הגד״א): בחיי
ה שמניח את ע ש  אד& מצדד המחבר זיל לבדד ב

ה ההערות בםידורנו עמוד כב« בעל קיצור שלייה מייחס התקנה לאמדם עם עטיפת: א ר ר ק  0M י
 הטלית, למקובל מהרנ״ש, מחבר ספר מצת שמודים (עמ׳ כד א)« בספר כף החיים סי׳ ח
 לאויח מביא זאת המחבר זיל מספד יד אהרן בשם משנת חסידים למקובל ר׳ עמנואל חי דיקי ז״ל וראה

 והעוה חסד לאברהם יב ב ושלמי צבור לב א, וסידור בית עובד (לפי כף החיים)

 כרכי נפשי; ראה ההערות שם: כוונת אמירתם — לעורר על גאמרם זיל בשעה שברא הקב״ה את
ר ז א ת  עולמו, עשה מאור התורה טלית״, וזה מש״כ לבש ה׳ עוז התאזר (תחלים צג) ה
 בגימטרי׳ תדי״ג, המרמז על מצות צצית השקולה ככל המצות. קביעת מקומפ: לפי קבלת אריז״ל
י העטיפה והברכה, אבל הסדר שלפנינו הוא עפ״י הסדר שבסידור נ פ  וזד־ סדר הרגיל, נאמרים הם ל
 קול יעקב למקובל רי״ק, שכן כד היה נוהג מרן הצדיק זצ״ל (ראה ספר ויעש אברהט עמוד לא א,
 תםא ב ובויעש אברהם כאן: ודאה מהרש״א, בחי-דושי אגדות לראש השנה יז שכתב — ״ובספר
 ישן מחכמי המקובלים מצאתי וזה לשונו: נתעטףהקב״ה כאור טלית לבגד. שנתעטף בברייתו של

 עולם שעליו נאמד ״עוטה אור כשלמה׳.



 שירותא השלסו* והוספית דצלותא
 המשחית, והסדר שלפנינו הוא עפיי םדה״י.

 לעמוד צ:
 יהדי׳׳מ אאו״א שתהא אמידה וכוי: בקצת סידורים
 מסודרת כאן פיסקא־תחבה זו׳ שבעצם היא חוזרת
 ונאמרת לפני איזהו מקומן בשינויים! מלשון בעל
 סדר היום לא בהיר, אם כוונתו לפיםקא זו שלפנינד
 כאן׳ או לזו המסיימת התפלה ובוז העולמים שלפני
 אזימ׳ כנ״ל: בסידורי רמ״ק, של״ה׳ רי״ק. ד׳ שבתי*
 ר׳ אשד, הרב בעה״ת וריעב״ץ לא סודרה! בפדע״דו
 ונגיד ומצוה לא הוזכרה! מדן מחברנו ל_א העיר
 כאן על מנהגו של מדן הצדיק ומכאן יש מקום
 להנחה שאף הוא ז״ל השמיטה! בעמק ברכה כאן
ה •מחברנו על הנוסח ש(זצת סידורים  העיר מ
 ,אתה הוא אאו״א אבותינו״ והדגיש ,׳ונכון הוא״,

 והנה זהוא הנוסח בסידור הרב בעה״ת.

 לעמוד צב־
 ©טופ הקטורת ביצה בשו״ע סוף סימן א
 אומרת ההלכה — ״אוו״כ אומרים פרשת הקטדוו
 ועשייתה׳, וראה ב״י לטור או״ח סימן א ורמ״א
 בסימן קלב וט״ז שם« להכרעה זו ישנה אסמכתא
 מפורשת בזהר (ויקהל ריח ב) ״כל מאן דקרי בכל
 יומא פרשתא דקטרת ו ע ו ב ד א (כלומר — ועשייתה)

 דקטרת׳ ישתזב מכל מילין בישיר.

 לעמוד קג:
ה סתה בעל קיצור של״ה מגביל אמירתו לימות ת  א

 החול, כיוון שאמירתו כשלעצמה היא סגולה להנצל1
 מםמאל (שט מלאד רע ששמו נרמז בראשי התיבוזן
 של הפסוק — אתה סתר לי מצר) ובשויו״ט אין לי
 שליטה כלשהי! בעל אור צדיקים מדגיש שלא לאומרו
 כימים שלא נאמד בהט תחנון! בפרע״ח לא הוזכר.

 לעמוד קה:
ט חשבת: בםידורנו סידרתי פסוקים אלה כמי ו י ג  ו
 המקובל בדובא דדובא נוסחאות, והיינו אחד הקר־
 בנות, לפי מה שמרן מחברנו ז״ל מוסר לנו בספרו
 ויעש אברהם (עמוד קלב א), אבל הסיום בויעש
 אברהם כאן, האומר ״וכמו וכו׳ לומר בשבת ובראש
 חודש פרשיות המוםפין אחר פרשת התמיד״ מטיל
 ספק בדייקנותו של הסדר שלפנינו! ויש להוסיף,
 שבעל סדר היום ודמ״ק סידרו פסוקים אלה אחה

 פרשת התמיד.

 לימוד לח:
 לשכוי בינה: דאה עמק ברכה׳ כאן, באות ג׳
 השאלה אם מותר לברד הברכה קודם עלות השחר׳
 שימשה נושא לאחד מרבותינו מבעלי התוספות׳
 לשאול עליה תשובה מן השמים, והרי היא לפניני;
 (שאלד,) ״על הברכות שמברכין בכל שחד״ת, שנש־
 תפקנו בהן וכו׳ שאם לא שמע קול תרנגול׳ יא
 יברך אשר נתן לשבוי בינה״ — (תשובה) ״כמו
 כן אע״פ שלא שמע קול תרנגול׳ וכוי מברך עליהן״

 וכו׳ (ספר ״שאלות ותשובות מן השמים״).

 לעמוד נט:
 יהר״מ ה׳ אלקינו: נוסה ספרר עפ״י מחיו, וכך
 מנסחים הספרדים, השל־ה ורב בעה״ת ובנוסח זח
 אחז מר הצדיק! ה׳ אלקי: נוסח אשכנז עפ״י רע״ג,
 רמב״ם, אבודדהם וכך מנסח רמ״ק! בנוסח רי׳־ק
 וריעב״ץ מותנה — היהיר אומר בלשון יחיד וברבים
ה הצדיק ״ותדביקני*  נאמר בלשון רבים. שם: נוסח מ
 ותדבילןני: עפ״י אבודדהס, ומכאן בסידור רמ״ק
 וברוב סידורי הספרדים, וכך מנוסח בסידור דפוס
 ברלין ״תפלה מכל השנה״ משנת תס, במחזור תאכיל
׳ (לפי מנ-;ג ד י  (לפי מנהג תימן), ובסידור ״סדר התג
 קארפינטראץ ) וכן הרב בעה״ת וריעב״ץ! ודבקגי:
 זהו הנוסח בגמ׳, בבה״ג, בסרע״ג, ובדא״ש לגמי שם,

 וזהו נוסח אשכנז וכן של השליה.

 לעמוד ם:
אל ישלוט: זהו נוסח הרמב״ס, מח״ו וראיש לגמ׳  ו

 שם! .

no לעמוד 
הי רצון: ראה ויעש אברהם שם׳ והרי הארות  י
 נוספות: בקטע הראשון שם, דיה יהי רצון, נימק
 מדן מחברנו קביעת היהי רצון השני כאן: ויש להוסיף
 שכיוון בזה לדעת השל״ד* מובא בעמק ברכה ,
 שבנוסח היהי רצון קצא נכללו הי״ח ברפות, ומב»ן
 ממך לקביעת מקומו של היהי רצון השני אחריו,
 שהרי בעיקרו תיקנו רבי לומר אדרי תפלת 1י״ח
 בנוגע לניסוחו בלשון רבים יש לציין, שזהו הנוסח
 במחזור ויטרי. בנוגע לההוםפה שבסוגריפ ״מעין ״״רע
 — ממקדים רעים* — הנה ההגדרות ״מעין הרע
 מלשון הרע" ישנן בםדר היום וכן מביאן המקובל
 פהר״ן שפירא זצ״ל (לפי ספר שלפי צבור). ומדינה
 של גד,יננ» במח״ו נקבעה הגדרה זו אחר ופשטן

 לעמוד קטז:
ד סודר אדרי משבה 1 יה -יהר״מ אס בתחייבתי״ וא*לו ר פ  יחי רצץ: בסידורים שע״& !וטח ס
 אחרי משנה ד ו וז ״יהר״מ כאילו הקרבתי״, והרי הארה על עצם אמירתם ועל השנוי
 בנוסח••- הטור בסי׳ א לאו״ח כותי — ״וכשסיים פרשת העולה יאמר יהר״מ וכר וכן יאמר בפ׳ המנחה
 יהשלצים והאשם, ואחר פ׳ החטאת לא אמר כן, לפי שאינה באה נדבה״. והשו״ע העתיק אלה הדברים
 מתון השמטת ״אשם״: םהרש״ל (תשובות סי׳ סד ומובא במג״א סי׳ א) העיר, שאפילו אחר אשפ



 שיתתא השלמומ והוספית דצלותא
 וחטאת יאמר יהר״מ, אלא שיאצר בצודה של תנא״, היינו׳ ״אם נתחייבתי״ שיהא זד? במקום קרבן,
 ׳ואם לאוו יהא נחשב כקורא בתורה (פרי מגדים סי׳ א אות מ״ז שם). ודאה ב״ח וט״ז שם,• המג״א
 בסי׳ א אות ז שם מפריך גם צורה זאת שעל תנאי, מכיון שחטאת טעונה ידיעה בתחלה ובלעדה אין
 יכפרה, והתבואות שוד (לשמלה חדשה פי׳ ה) מתרץ נקודה זו וכותב — ״שמעתי מתרצים אם נתחייבתי,
 ׳פיר יש, שמא עברתי שוגג ונודע לי אח״כ ונתחייבתי חטאת, אלא שעתה הכל שכחתי, יהא זה חשוב,
 והטיבו אשר דיברו״: כל האמור מוסב׳ לכאורה, על אמידת יהד״& אחר פרשיות שבתורה׳ ולא
 ־אחר אמידת (במקום לימוד) בשניות, אבל הדרישה בסימן א אות ז דן על נקודה זו ומסיק להלכה
 כ«נ,׳,1 ספרד כזה ומדגיש שכד שמע מפי מורו* בסידורי אשכנז לא סודרו« בעמק ברכה ובויעש

 אברהם שלפנינו לא הזכיר מדן חברנו על אמירתם, וכנראה שגפ מדן הצדיק השמיטמ.

 להםמיד ביותר אמירתו לסדר הקדבנות, שהרי בעיקרו
 תוקן לאמדו על אמירת פרשת התמיד, מקביל לאמי־
 דתו בעת הקרבתו בזמן שבית המקדש היה קיים.

 (ראה ההערות להודו בםידודנו עמוד קסח).

 לעמוד קעז:
 מזמור לתודה: אמירת המזמור בכל יום, מנמק
 הכל בו על יסוד מאמרם ז״ל שאין בעל הנם יודע

 הנסים הנעשים לו בכל יום.

: ד ע  לעמוד ר
 ״ורפ״ גימסרי׳ ״יצחק״, כלומר, לפי המסורה
£  שיצחק תיקן תפלת מנחה, (ברכות כו ב) ל

 ניסח המקובל רי״ק לתפלת מנחה ״ורב*.

 לעמוד רעט:
 וכן כתוב: בקטע ״נקדישד ונעריצך* שם, בשורה
 המתחילה ״אותיות״ סודרה הערה המסתמכת על
 המאמר מהר פרשת משפטים, והנה הערה זו מקומה

 בקטע שלפניו, ״נקדש/ בסוף הקטע שם.

 לעמוד רל!
ה מחברנו מתוספות ק ברכה שם ציין מ מ ע * 
 לגמ׳ ערכין (טו א ד״ה כשם)׳ שלא עבת את הי•
 מעבר לעבר וכוי ויש להוסיף ממדרש שכל טוב
 (מובא בתורה שלמה) וז״ל — ״אמרו רבותינו לא
 עברו ישראל את הימ משפה לשפה׳ אלא להטביע
 את מצרים. נבנפו ישראל מצד זה ובו מהצד בעצמו
 יצאו למדבר כמין ftxp וראה אבן עזרא לפסוין
ך ו ת  כב, שמות יד: ובחזקוני כאן: ״ויבואו בניי ב
 הים׳ לא שעברו בני ישראל את הים דדך רחבו,
 כי ידוע שאין הים מפסיק בין ארץ מצרים ובין
 ארץ כנען׳ אלא לא היה צריד שיכנסו בה רק כדי
 שיכנס פרעה אדדיהם ויטבע. ונכנסו בו כחצי עגול,
 שהרי ממדבר איתן נכנסו לים ולמדבר חזרו כן

 הים״.

 לעמוד רמח:
 יוצר אוד וכד! בשער הבונות׳ דרוש יוצר וק״ש
 דף יד! ״שכמתחיל ברכה זו תמשמש בתפלה של יד

ד קבב:  לעמו
 י חכי ישמעאל אומה ברייתא זו מתחילה הספרא
 'לספר ויקרא! נקראת נם ״תורת כהנים״! בתלמוד
 'בבלי לא הוזכר במפורש שרבי ישמעאל דרש ולמד
 הי״ג מדות אלו (וראה: יבמות ז א! שבועות כז ב:
 סנהדרין פו א: והוליד קטו א) אלא בתלמוד ירושלמי,
 פאה, טרק א הלכה ג נקראת מדד, אחת מהי״ג מדות
 *כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר חדש נעקר
 מן הכלל״, על שמו של דבי ישמעאל* בברייתא זו
 'המובאת בשלמותה בדיש תורת כהנים, כנ״ל, מובאים
 ׳מדרשים לפרשת המדות, וכן פירש אותם רב םעדיה
 גאון (יצא לאור עם הערות ותיקונים ומראה מקומות
 ע״י הרה״ג רבי חיים יהודה עהרנדייך ז״ל בשנת
 תרפ״ב, דפוס קלוזנבורג) וכן אבודרהם! ודאה רבינו
 בחיי לפרשת בהעלותך עה״פ ואביה ירק ירק בפניה.
 בספר גנזי נסתרות, קובץ א צד לח, נדפס ״פירוש
 על מדרש ד׳ ישמעאל בייג מדות שהתודה נדרשה

 !בהן להיר שלמד, יצחקי זיל (רש״י4

ד קנט: ו מ ע  ל
 האדרת והאמונה: השיר מובא בפרקי היכלות
 רבתי׳ פרק כו ט״ז: בספר שלמי צבור מביאו המחבר

 גם בשם ספר הקנה, וראה ויעש אברהם כאן.

 לעמוד קם:
ך שאמד: לא מצאתי מקוד מפורש למנהג ו ר  ב
 המקובל לנשק הצציות עם סיום ברכת ברוד שאמד:
 בםרע״ח (שער הזמירות פרק ד) מדובר רק על
ה הצפיות בעת אמירת הברכה — ״אז ז  א ft י
 האחז הטלית בבי צדדין שהן נגד פניך׳ ביד ימין״
 וכוי וכן בשאר כתבי אריז״ל: ואולי יכול לשמש ־סוד
 מש״כ הדמ״א כבסימן כד לשו״ע או״ח) ״ונותנים
 קצת לנשק הצצית בשעה שרואה בס והכל הוא
 חיבוב מצוה״, וטכאן סיוע למנהג המקובל לנשק
 אותן בעת אמירת ״וראיתם אותו״, כלומר, כשמס

 תכלים בהם.
ף שאמר: מנהג אשכנז להקדים ברכה זו ו ר  ג
 להודו לה׳, כדי להקדים הברכה לכל המזמורים
 שלאחריה (טור או״ח סימן נא), ואילו מנהג ספרר
 להקדים הודו וגף, מנפק הכל בו בזה, שצריכים
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 הםפד, ובכן: שויח הלכות קטנות סימן קמט..

 לעמוד דסא:

 כהערות ל״אל מלך נאמן״; דאז? זהר לפרשת
 אחדי מות (בהמיאת מלם הזהר עמוד יח) ״אמר
 יניקא — תלת סיביו אינין דחםרין מן ק״ש שן
 רמ״ח תיבין, ובמה אישתלימו? אמר — אנא שמענא
 מאבא׳ עט ה׳ אלוקיכט אמת שחש״ץ חוזר בקול״«
 והשוה תיקוני זהר׳ תיקון י׳ ״דק״ש איניו דמ״ת
 עם אל מלך נאמן ובנין דלא הוי הפסקה, תיקוני

 למיהדר שליחא דצבודא ה׳ אלוקיכם אמת״.

 שמע ישראל: לפי קבלת אריז״ל ,ספר הכווןא!)
 יש לעצם העיניס עד שגומרים הפיםקא ברוך שט
 כבוד וכוי! ובשו״ע אריז״ל עמוד יז הק״ש אות ב:
 ״כשיאמר שמע •סגור עיניו בידו הימנית בסוד

 עולימתא שפידתא״.

 לעמוד רסג:
 ׳בקטע ״ואהבת — וקשרתם לאות״: המגד!
 המובא בשו״ע שציינתי שם, מביא כבר אחד

 מרבותינו הראשונים ז״ל׳ בעל ארחות חיים.

 לעמוד רםז:
 ורוממו אל: זהו נוסח אשכנז וכך מנוסח במחזור
 ויטדי כתב יד י (לפי בעל מקור הברכות לסידור
 רע״ג); ודממו לאל — זהו נועה ספרד עפ״י רע״ג
 וכך מנוסח במחזור ויטרי הוצאת מק״נ ע״פ כתב יד

 לונדון.

 לעמוד רע:
 נענועים בתפלה: בירושלמי(ברכות פר קא הלכה
 ה) ,וכפיו פרושות חשמיט, איר אייבו כגון חדין
 נקדים היה עומד׳, ופירש הפני משה שם ״כעין
 המנוקד ומצויר על הכותל, כך היה עומד מבלתי

 תנועה, אנה ואנה׳.

 לעמוד רעכ:
 אדני שפתי תפתה! לפי קבלת אריז״ל יש
 למשמש בתפליין של ראש עם סיום הפסוק ולפני
 התחלת השמ״ע! וראה מש״פ ע״ז: שער הכוונות
 דרוש א דעמי־דה (כח ד)ז ספר חסד לאברהם אות א)
 וכף החייט סימן נט לאו״ח מביא זה גם בשם
 מהרש״ו (בנו של רח״ו ז״ל) שכתב כך על
 הגלית של ספר פדע״ח׳ שער הק״ש פ״א; ודאה

 ההשלמות וההוספות לעמוד רמח.

 לעמוד רעג:
ן אברהם: דאד, זהר לד לד מב א. ג  מ

 אשר היא בעולם הבריאה׳ בסוד המעשה, כנגד תפלת
 יוצר שהוא בבריאה בסוד הדיבור״, אבל בתפלין
 1של ראש אין למשמש עתר״ בברכת יוצר אור׳

 אלא לפני התחלת תפלת שמ״ע, כמבואר להלן),
 אבל המנהג למשמש גם בתפלין של ראש עם אמירת
 דבורא חושך׳ מקורו ויסודו במשנת חסידים׳ וראה

 כאד היטב, סימן נט לאו״ח.

 לעמוד רג•
 בהערות שט ״וגלד עולם״; ויש להוסיף מספד
 •יצירה (המיוחם לאברהם אבינו ע״ד.) פרק א משנה
 א — ״בשלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק
 •יה ה׳ צבאות אלוקי ישראל אלוקים חיים ומלך

 עולם' וכו.

 לעמוד רנב:
 קדושה כולם: בעמק ברכה כאן ד״ה ומאחר מצדד
 מוץ מחברנו למרוצת הפיםקא ״קדושה כולם כאחד
 עונים״! והנה לנוסח זה ישנה אסמכתא מתשובת רב
 שרירא נאון (מובאת בפרדם לרש״י דפוס ויניציה
 גח ב ודפוס ודשא סימן סא וכן באוצר הגאונים,
 תשובות, לגמי ברכות כא א) שכה לשונה: ״יה׳־ד
 המתפלל אם אמי עונין באימה ואומרים ביראה׳ צ״ל
 >צדיד לומר) קדוש קדוש קדוש, אבל אין לו דש ־ת

 לומר ״קדושה כולן כאחרי וכף אלא אומר בורא
 קדושים וכשיגיע עד שפה בתרה ובנעימה — מדלג
 ואומר לא־ל ברוך וכוי״! אבל בשבלי הלקט (סימן יג
 ש השלם עמוד ז א והקצר טיטן ה) מובאת תשובת
 רב נטדונאי נאון, שלפיה המלה קדושה גם היא שם
 התאד ונמשכת למעלה וז״ל: ״ובשם נטתנאי גאון
 זצ״ל מצאתי שאומד ״בשפה ברורה, בנעימה ובקדו

־ כולם כאחד״. שה -

ד רנז:  לעמו
 פיוטים: לעני ןאמידתפ בין יוצר להשפיע שומעים
 :אנו הגדרות שליליות, אופייניות במיוחד, מפי רב
 נחשון גאון וו״ל: ״בכל אתר דאיכא רבנן לא משנינן
 כלל מתפלות דתקינו רבנן ואין אומרין לא וכר •לא
 יפיוט ואין מכניסין לבית הכנסת חזן שיודע פיוט,
 וביהכ״ב שאומרים פיוט, מעידין על עצמם שאי:ם
 תלמידי חכמים״! רב עמרם גאוז כותב: ״אין אנו
 •משנין ממה שאמרו חכמים וכר ואי מקלעינן לאתרא
 מםלקינן ליהי« ורב צמח דיאנא רבה כותב: ״שליח
 דאמר הזן מאי דלא דמי למטבע שטבעו חכמים —
 צבור דמוסיף וכר בר נדוי הוא ומתבעי לאעבודי״
 (קטע מפי ר׳ יוחנן די אחדידא על השאילתות מכתב

 יד ברלין 333 אור. אוקטי דף קכד).

 ׳לעמוד רבח!
 קוממיות לארצנה בהערות, שורה הושמט שם



 שירותא העלמו״ ™™n דצלותא
 אחרת — ״וששאלתם, ישראל שחלה חודש אחד או
 שני חדשים ועמד מחליו, יכול להתפלל כל אותן
 התפלות ביום אחד של שבת ושל חול זה אחד זד״
 אי אפשר לומר כן. אלא עבר היום בטל קרבנו
 וכל שכן זה שאסור היה ולא ביטל במזיד ואיך
 עליו בדבר זה שוון״! ואותה תשובת מובאת בשבלי
 לקט (השלם סימן נד ובהקצר מוייס סו) בשם רבי
 נטרןנאי גאון המסיימת ״וחיים וברכה מרפא וארוכה

 ושלום עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן״.

 רפאנו: ראה פסקי תוספות לסוף גמרא. ראשי
 השנה — ״לא נגזר על החולה מתי יתרפא ויש
 להתפלל עליו״: ודאה תוספות לגמי ראש השנה טז &

 ד״ה כמאן.

 לעמוד רצ:
ק ובמשפט! לנוסח ספרד הערה נוספת: ברוב ד צ  כ
 סידורי ספרד מנוסח ״וצדקנו בצדק ובמשפט״: להדגשה
 כפולה ״וצדקנו בצדק״ אין יסוד ומקור אצל מנסחי
 ומסדרי התפלות, וכאן נראה לעיניס ערבוב נוסחאוה
 של מדפיסים שעבד מדור לדוד, והרי ביתר הדברים:
 רע״ג מנסח (לפי גידסא האחת) ,ומלוך אתה ה׳ לבדך
 בצדק ובמשפט״, ולפי השניה .לבדך בחסד וברדמימ
 בצדק ובמשפט״* אבודרהם מנסח: ,ומלוך עלינו אתה
 לבדך ברחמים בצדק ובמשפט״, ובעקביו הלך רמ׳ק«
 . הרמב״ם (בסדר תפלות כל השגה): ״.ומלוך עלינו אתה
 לבדך בחסד. וברחמים בצדק ורנישפט׳/ כך מישתמע
 ממרוצת לשון רבי חיים ויטל זצ״ל (בפדע״ה שער 15
 שעד העמידה פרק יח ד״ח השיבה): הרב בעהי׳ה
 שהחזיק פאן בנוסח ספרד, ״בצדק ובמשפס״, אף הוא
 ז״ל השמיט ״וצדקנו״: בסידור ספרדי ישן, בשם עבודת
 תמיד, דפוס ליורנו, ראיתי י־ ״ומלוך עלינו מהרה
 אתה ה׳ לבדך בחסד וברחמים ובצדק ובמשפט*

 ביחס לינסוחו של הגריעב״ץ ז״ל יש
 להדגיש, שבדפוס ראשון, שהוצא בחייו, סודר לשי
 : נוסח אשכנז ״וצדקנו במשפט״, אלא שהמדפיס־ ם
 שהוציאוהו לאור כחדש, מעובד לפי נוסח פפדד,
 הציגו על דעת עצמם אותו הנוסח שברוב סידורי
 פפרד, ״וצדקנו בצדק ובמשפט״, הרכבה שאין לה
 יסוד וקשר הגיוני> מכל האמור יש מקום להניח,
 שזוהי אי דייקנות מצד המביא לדפוס או המעתיק
 הראשון, ואהריו החזיקו בה המדפיסים, וכך עבדה
 הנוסחא מדור לתר: בםידודנו באה אי דייקניות שי״
 דתית זו על תיקונה בזה, שהצמדתי ״וצדקנו״ לנוסה
 אשכנז לבד, וםגרתיו בםוגרים יחד עם ״במשפט״*
 ח«לף הםשפס: ראה ההערות שם ויש להוסיף,
 שאלה דברי רש״י ״מובאים בספר חפש מטמונימ
 סימן ד (ספר המכיל תשובות דש״י לרבי נתן בד
 מכיר, והשוד, פרדס לדש״י עלוד קטז ב: מח״ו עמוד
 שמד,; סידור רש״י עמוד י: ספד הרקמה לר״י גנאת

 לעמוד רעה:
 קדושה: ראה ההערות בסידורנו שם, ולנקודה
 זו העדה נוספת: לפי דעת דורשי רשומות משמשים
 מקור ראשון לאמירת הקדושה בצבור, הקטעים,
 י משרידי הגניזה, בשם ״מפרקי בן באבוי״, מהגאונים
 שחיו לפני רב עמרם גאון, וזה לשונו שם: ״וכן אמר
 מד יהודאי ז״ל שגזה שמד על בני ישראל ש וא
 יקראו ק״ש ולא יתפללו והיו מניחין אותן ליכנס
 (לבית הכנסת) בשבת שחרית ולאמר מעמדות והיו
 אומרין בשחרית מעמד וקדוש*(תרביץ, דפוס ירושלים

 משנת תרצא).
 בנופה הקדושה: ״קדוש קדוש קדוש* נאמר
 בקול דם, מנהג שיש לו אסמכתא מליאה בירושלמי
 וזה לשון הגהות מיימוניות (ברמב״ם׳ בתפלת כל
 השנה אות נ) — ״בירושלמי תגי* עונין עם המברך
 רבי יהודא אומד, אומר הש״ץ קדוש קדוש קדוש״,
 ונ״ל דהיינו מלשון ותען להם מדים׳ וענו הלויים
 ואמרו, דהיינו בקול רם׳ ומכאן נהגו לומד קדוש זה

 בקול רם.

 לעמוד רפ
 למנהג המקובל להתרומם קצת עם אמידת קדוש
 ק״ק, ישנה אסמכתא נוספת שבעל ארחות חיים
 מביא וכותב בזה״ל (ה׳ תפלה עמוד יח) ״טעם
 לבני אדם הנושאים עצמן בשעת קדושה, יש להמ
 סמך בספרים הפנימיים. אמר הקב״ה — ברוכים לי
 שמים וארץ ואופני מרכבה, אם תגידו לבני מה
 אני עושה בשעה שהם מקדישים אותי ואומרים
 לפני קדוש קדוש ולמדו אותם שישאו עיניהם למרום
 בבית תפלתם וינשאו ע*ממ כי אין לי הנאה בעולמי
 כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם.
 עוד טעם אחד במדרש מפסוק וינועו אמות הסיפים
 וכתוב אחר אומר ותשאני רוח, כלומר, כשהייתי

 עומד בקדושה, דוה היה נושא אותי, ע״כ״.

 לעמוד דפג: כ
 אתה חונן: דאה עמק ברכה שם ד״ה דעה, שמרן
 מדברנו ז״ל ניסח (לעצמו) ״חכמה בינה דעה והשכל״,
 ויש להדגיש שראיתי כך מנוסח בסידור ספרדי, עולת
 תמיד, דפוס לימדנו, משנת תרנ׳ד, בשינוי קטן —

 ״דעת״ במקום ״דעה״.

 לעמוד רפה:
 רפאנו: בגמ׳ ערכות כו א גרמינן — ״מעוות
 לא יוכל לתקון, זה שביטל ק״ש של ערבית וכו׳
 או חפלה של שחרית״ — מאמר חז״ל זה נתן
 מקום לשאלה ״אש יש אדם במקום סכנה או תולה
 ואינו יכול להתפלל אפילו בסוף ימים, מונה אותן
 תפלות וכולל ביום אחד ומתפלל״ וכו׳ (לפי בעל
 אוצר הגאונים לגמי ברכות, בשם תורתן של ראשו
 נים ח״ב עמוד יב)! ושם ח״ג עימן מח בצורה
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 שז, דש להוסיף שבסידור דפום ברלין המיוהד בעיקרו
 על נוסח אשכנז בתוספת ביאור עפ״י דגמת הנסתר,

 מנוסח כך בכל שלש תפלות.

 שאנו מודים לך: בסופם הסידור הישמט ע״פ טעויונ
 הנוסח שהספרדים מחזיקים בו והוא ״על שאנו מודים״
 שזהו נוסח הגמרא, וכך מנסחים המקובלים יכן הרב
 בעל התניא• על נוסח מרן הצדיק לא העיר מרן חברנר

 בעמק ברכה כאן,

 לעמוד שט:
 מודים דרבנן! אופן הכריעה — בההעתת
 למודים דרבנן הדגשתי, שלפי קבלת אר«ז״ל -ש
 להרכין הראש לבד (שער הכוונות בסוף דרוש ד
 דחזדת העמידה); וראה שם דרוש ב דעמידה׳ כט א•
 ודרוש ו, לז ב, ופרע״ח שער העמידה פרק כ
 (לכן צריך הת״ת (התפארת) לכוף ראשו״ וכו׳)*
 וראה שלמי צבור קלט ב> דחיד״א במורה באמצע,
n בקשר אגודל סי׳ ח״ אות כ: היסוד לשנוי 
 במודים דרבנן תאים אנו מפורש בדמב״ם (בפרק:
 ט מהלכות תפלה הלכת ד וז״ל — ״וכשיגיע ש׳״ן
 למודים וכורע כל העם שוחין מעט ולא ישחו
 יותר מדי״)׳ וביותר ע״פ ההסבר בכסף משנה שש,
 — ״וטעמא דלא *שחו יותר מדי׳ נראה מפני שהוא
 כבר התפללו ואינם שוחין אלא כדי שלא ידאד
 ככופרים ולזה די שישחו ראשם מעט ומי ששוהה
 יותר מדאי, מחזי כ״והדא״ וראה ב״ח ומג״א בסיבו

 קכז לאו״ח.

 לעמוד שי:
ה שם המקומות שציינתי, שמהם מתיקים •די א  ר
 ההשערה שהתואר כהן גדול מתייחס ליוחנן ומהם
 המחזיקים ידי ההשערה, שמתייחס למתתיהו, והרי ציוך
 מקורות נוספים: במגילת תענית, פרק שביעי -~

 ״וכשגברה בית החשמונאי ,נצחום׳ התקינו שי־דד
 כותבין שם שמים ואפילי בשטרות, וכד היו כותבין
 — כך וכך ליוחנן כהן גדול שהוא משמש ל־אל
 עליון״: ועוד שם — ״ובת אחת היתה למתתיהו
 בן יודנן הכהן הגדול החשמונאי וכשהגיעה זמנה
 להנשא, בא הקסטדין לטמאה ולא הניחו אותו וקנאו
 מתתיהו וביו וכר וגברה ידפ על מלכות יון״. *עוד
 שם — א״ר שמעון בן יוחאי וכו׳ שנכנסו להיכל
 הלך יון אחד ולקח ספר תורה וכוי חנה בת יוחנן
 כהו גדול וכו׳ ורצה אותו יון וכו׳ ומיד הדים אליעזר
 הסייף והרג אותו ימי. וראה המנהיג (דפוס ברלין
 קד מימן ק«ו), ויהבדפס ׳מדדש ע״י אחינ£ לוין
 עפשסיין ירושלים תשיא, עמוד קסד״ שכתב —

 ״מצאתי בדושלימי ובילמתו למה נסמכה פרשת
 בהעלותך לחנוכת המזבח וכר שיעשו בגי בנ־ז
 מתתיהו כהן גדול וחשמונאי ובניו״: והעדה בוםפתג

 עמוד רכב, וראבי״ה לברכות סימן מא.

 לעמוד רצה:
על זקני: לנוסח ספרד ״ועל זקני שארית עמך  ו
 בית ישראל״ הערה נוספת: ראיתי בסידור ספרדי
 ישן, בשם עבודת התמיד, דפוס ליוודנו, ששם מנוסח
 ״ועל שארית עמד בית ;שראל ועל זקניהם״,

 ואולי נובע מכאן ההרכבה שבנוסח ספרד. כנ״ל.

 לעמוד רצז:
 ולירושלים עירך: בסידור המקובל רבי משה
 קודוביידו זצ״ל מסודרת הפיסקה ״וכסא דוד עבדך
 מהרה בתוכה תכיר לפני דפיסקה ״ובנה אותה״
 וכר וכן בסידור הרב בעה״ת זצ״ל, והדגשת• בדר
 העדות שם, שכנראה בא כאן השנוי משום הכלל
 שצריך להיות ״מעין חתימה סמוך לחתימה״׳ כלומר׳
 הילכך מסודרת ״ובנה אותה״ סמוך לחתימת ״בונה
 ירושלים״: וראה תשובה ארוכה על נקודה זו בספר
 משאת בנ״צין, סימן נה, על שנוי זה של הםטרדים
 ומסיק שגם נוסח דידן ״הוי שפיר סמוך לחתימה
 בעין החתימה וכו׳ משום דענין דוד וענין בנין
 ירושלים הכל ענין אחד, וכן יסד הפייטן ביום
 הפודים וארגמן יפעט לכונן עיר דוד בא״י בונה

 ירושלים״,

 לעמוד רצט:
ת הצדיק זצ״ל אחז כאן בנוסח  אב הרחמן: «
 ספרד והקדים לברכה זו ״אב הרדמן״: ויש להדניש,
 שגט בסידור טיהינגן בשנת שך, שבעצם הוא מיוסד
 על נוסח אשכנז, הוקדם תואר זה ל״שמע קולנו״,

 כבנוסח ספרד.

 לעמוד שה:
 יעלה ויבוא: לענין עניית אמן אחדי זכרנו
 ה״א לטובה׳ וכן אחד• ״לישועה״ ו״לחיים טובים״,
 הצבעתי על המקור בשב״ל בשם .רב האי גאץ,
 אבל בספר עולת תמיד עולת שבת (הםג״א מזכירו
 תכופות) מתנגד המחבר למנהג׳ וכותב ״ואין להפסיק
 ביניהן באמן והעולם אין נוהגין כן ואיינו נכון
 וכ״כ בספר תולעת יעקב״: וראה והשוה ספד שלמי

 הנינה רכב #
 כי לא תמו חסדיך: בעל מקור הברכות לסידור
 רב עמרם גאון בשם מחזור ויטרי (כתב יד א
 כתב יד על קלף הנמצא באוקספורד) ושם מנוםח
 ״לא תמו״ ואילו במח״ו כתב יד לונדיני מנוסת

 במו שהעתקתי בפנים םידורנו: ״לא תמנו״.

 לעמוד שו«
 «ורי&: המופקדות ^ד — המקובל די״ק מנסח כך
 לתפלת שחרית ומדן מחברנו העיר ע״ז שט עמיד
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 א, וראה שם ההדרה מספר ח) — ״כהן שירד
 לפני התבה ובשעת עליית הכהנים לדוכן, לא היה
 שם כהן, מהו שיעלה אותו שליח צבור כהן לדוכן
 ״ומחזיר פניו ומביך״ ואח״כ חוזר ועומד במקומו

 שיט שלום ומסיים״,
 לעמוד שיח:

— מנהגים: יד* נוהגין לומד  ברכת כהניט י
 ״יישר כח״ לכהניט החוזרים מדוכנח,

 רגילים להצביע על מקור למנהג בהגהות
 רש״ש לשביעית פרק ד משנה ד הכותב — ״ובזה
 יישבתי המנהג שאומרים לכתגים יישר כוחכם׳ אשר
 דבים לעגו ע״ז, כיון שהם מצווים בכך׳ ועובדים
 על ג עשיו אם לא יברכו, דהא הכי נמי מצוו״&
 הבעלים להפקיר (השדות בשביעית) ואפ״ה מותר

 להחזיק להם טובה לכו״ע״ו

 לעמוד שיח:
 ברכנו בברכה: שורה המתחילה ״בנשיאות כפיס׳
 מעונה תיקון והדי הוא ״גס דעת מהר״מ, מובאת
 בחידושי אנשי שם על המרדכי לגמי מגילה נוטה,

 כנראה, לדעת הגהות מיימוניות״ וכו׳

 לעמוד שיט
ת כתנים: אוא״א ברכנו בברכה: דאה רפ״א כ ר  ב
 לם״ק י — ״ולא יאמר אוא״א וכו ויש אורים
 שאומרים אותו בלהש עד מלת כתנים ואז אומרו
 בקול רם (כלומד — כהניס) וחוזר ואומר בלחש
 עם קדושך כאמור וכן נוהגין במדינות אלו״: הט׳׳ז,
 שם, מטעים — ״שהכהנים הם אומרים הברכות
 ולמה יאמרם הש״ץ* הב״י מטעים בשם המדדכי,
 כי מה שהכהנים אומריפ יה״. רצון הוא במקום

 שהש״ץ אומר ברכנו״ וכר.
 ברכת כהנים: ראה עמק ברכה שם ציין הערת
 הרמ״א סימן קכז םק״ג בשם זהר חדש, וזה לשון
 הזהר (לפי נשא) וכדין בעי ליה ש״ץ ל&ימר
 יברלך ה׳ כלפי ההיכל, וישמרך לאסתכלא לפטרא
 דימינא דיליה יוכו׳ ויחנך לאיסתכלא לפמהא דשמאלא

 ליהדא בימינא״.
 בקדושתו של אהרן: בספר ה״חינוך״ מנוסחת
 הברכה ״אשר קדשנו במצותיו וצונו בקדושתו של
 אהרן״ וכר, ועל זה העיד הגאון בעל מנחת חינוך,
 שזוהי טעות מצד המעתיק: בקשר לכך יש להעיר
 ולהדגיש, שנוסח זה מובא גם בדש״י לגמי מגילה
 כז ב ד״ה ולא נשאתי, אלא שהםלים ״במצותיו
 וצונו״ מוקפות מוגרים, •מה שמרשה להטיל ספק
 בדייקנותה של .הגירסא: אבל כפי שציינתי
 מ״שאילתות׳, מספד היראים ורוקח, הושמטה שם
 ההגדרה ״בקדושתו של אהרן״, ולכן ניתן, אולי,
 לשער, שרבנו בעל ה״חינוד* ניסח נוסחא פשרנית,
 המורכבת מאותה נוםחא ומהנוםח הרגיל. אהל כך,

 ציינתי כראיה לההשעדה שהתואר כהן גדול מוסב
 על יוחנן, מגמ׳ סוטה ותוספתא לגמ׳ סוטה: והנה
 הדושמי רשומות מייחסים מעשה זה ליוחנן כהן
 •גדול בן בנו של מתתיהו, שהוא שלח את שני בניו
 אנטיגנום ואריטטוטלס ללחום עם השומרונים ולהחריב
 את מקדשם בהר גריזיס ועליהם שמע יוחנן כ״ג
 בת קול ״נצחו םליא״ וכו׳ (ראה ר״א הימן ״תולדות
 התנאים ואמוראים״ עמוד תדפ״)! ואולי צודק המחבר
 אבל נשאלת השאלה — היתכן שיסופר מקודס על
 המעשה שאירע לנכד, לבנו של יוחנן, ואח״כ מה
 שאירע לסבא שמעון הצדיק, שאף הוא שמע בת
 קול — שואל הרב עהרנרייך באוצר חיים שלו
 י>ספר שלישי משנת תרפו) וטורח לתשב לפי הכלל
 ״אין מוקדם ומאוחר״. וראה מדרש מעשה תנוכה,
 בית המדרש חדר א עמוד קלב, (מכתב יד מינכן
 הנדפפ באוצר טוב חלק א, ובבית המדרש חלק ה,
 ובאוצר המרשים לר״א אייזנשטיין עמוד קפא׳ ובית
 המדרש חדר א בשם מדרש לחנוכה ובאוצר המדרשים
 שם עמוד קצ, וראה אוצר החיים להרב ערנרייך שמ).

 לעמוד שיג:
כל החיים: הכ״ף גיקדתי בקמ״ץ ע&׳׳י הסידורים  ו
 שפרטתי שם, ויש להוסיף, שבסידור טיהינגן המפורסם,
, גם שם הכ״ף קמוצה, ז נ כ ש  המסודר ל8י נוסח א
 וכן בסידור דפוס ברלין בשנת תם, וברוב סידורי
 הספרדים: ולבסוף תיקון טעות: בשורר. האחרונה של
 ההערות לאותו עמוד, סודרה הערה בשורה האחרונה
 שם המתחילה ״ולענין איפן הכריעה" וכו׳ — והנה
 הערה זו שייכת למודים דרבנן שבעמוד ש״ט ומקומה
 שם אחרי השורה הקצרה שדמוגריימ (יסושה״ע בשמ

 כוונות).

 לעמוד שיד:
 •ברכת כהנים במקדש: ציינתי פמקי תוספות
 לגמ׳ תמיד, וראה תוספות ברכות יא ב דייה
 וברכת — ״ואין זה דוכן שהרי לא היו עומדים

 לדוכן עד לאחר הקטרת אימורים״ וכו׳.
ד שטו  לעמו

 ברכת כהנינז. בההערות הדגשתי בשם ההרדים,
 שמצוה מוטלת גם על הישראל — להתברך: וראה
 והשוה ספר הפלאה לכתומות כד, המביא הכרעה זו
 של בעל החרדים! וראה חידושי הר«טב״א לגמי סוכה
 לא, לענין בל תוסיף׳ המסיק להדיא, שהחיוב חל
 על הכהן המברך בלבד, ולא על הישראל המתברך*

 (וראה מנחת חינוך מצוד, שעת ומגן גמר״ם<

ד שטז:  לעמו
 ברכת כתנים: על השאלה; אימתי מברכיפ הכזד
 נים, קודם שמחזירים פניהם בלפי הקהל או לאחר
 כן, שומעים אנו בעקיפין חשובה בדורה מפי

 נטרונאי גאון וזה לשונו (באוצה״ג שם לעמוד לד
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 ובפפד חיים: הנוסח שלפנינו, בכללו, הוא על~פי
 ניסוחו של הרב בעל התניא, שמקורו בסידור רב
 עטרס גאון, וזהו הנוסח בסידורים שע־־פ כונת
 אריז״ל (הוא״ו של ובספר הושמטה על פי סעות)!
 במח״ו הנוסח שונה! נוסח אשכנז: בספר חיים ברכה

 ושלום ופרנסה טובה נזכר וכר.

 לעמוד שכו:
 יהי רצון — והכנעה וענוה: דאה ירושלמי ברכות
 פרק ד משנה ב! הפסיקא בשלמותה מביאים מהד״ם
 פאפירש בספרו אור צדיקים ובעל קיצור של״ה.

 מלכנו — עדתך: עפ״י רע״ג ופח״ו, בשינויים.

 לעמוד שלג:
 בענין הגי פסיעות של ש״ץ לפני שחוזר דל
 התפלה: דעת רמב״ס (ה׳ תפלה פ״ט ה״ג) שכן
 צריך לפםוד; בדל אורחות חיים מביא תשובה לרה״ג
 שמדינא לא צריך, ומסיים ״ויש בש״ץ שמחמיר על
 עצמו לפסוע, אלא שמבליע פסיעותיו לבלתי הראות,
 דלא ליחזי כיוהרא אע״פ שהתפלל בלחש״: ובשם
 הריא״ג (ר״י גיאת) מסיק הוא שפ ״וש״ץ נמי
 אינו צריך לפסוע והנוהג לעשותן בהבלעה (כדעת
 רב האי גאון) שלא בפרסום, מנהג בורות הוא

 לעמוד שלה
 עניית אמן: סידור רש״י סי׳ לב: והשוה מחיו:
 האשכול (חלק א עמוד כז): המנהיג (סימן נה),
 ואבדדהט, והמקור במדרש תהלים למזמור לא אות ח.

 לעמוד שלז:
ן: בכותרת שם צ*ינתי גם פסה שני בין ו תחנ 1 

 הימים שלא אומרים בד,פ תחנון, ויש להדגיש, בי
 מנהג מרן הצדי? היה כן לאמר תחנון בפסח שני,
 כפי מה שנמסר לנו מפי נכדו, מרן מחברנו, בספרו
 ויעש אברהם עמוד תמס, לכן סגרתי המלים ״פסח

 שני״ שם בסוגרים,

 לעמוד שמד:
 מנהגיה: בשער הכונות דרוש ג דנפילת אפ״ס
ד *דו ו  ״יזהר כשנופל על פניו, שלא ישים פניו ת
 השמאלית ממש, אמנם ישים פניו על זרועו השמאלי״,
 השוה מודה באצבע, קשר אגודל סימן יש אות ג
 בשם גורי אדיז״לו ובעל כף החיים מביא ב נום
 שיורי כנסת הגדולה ״דהמנהג לכסות פניו בסלית
 או בסידור כשאין לו טלית והטעם כד״ שלא יפול
 על כף ידו, (כיון) שבה כתובים עונותיו״: (שם

 סימן קלא אות מז).

 לעמוד שעא:
 ההערות ציינתי דברי מהרש״א בידם להגדרת
 •חייבים״, אבל מזהד חדש לפ׳ בלק, עמוד ד(בהוצאת

 לעמוד שכ:
 אדיר במרום: בהערות — העדתי על ההוספה
 ״ועל עמך בית ישראל חיים וברכה למשמרת״ שאינה
 בנוסה הגמ' שם, וזעה מצאתי, מלבד המלה ״למשמרתי
 בהגהות מיימוניות לרמב״ם, הלכות תפלה (נשיאת
 כפים) סדק יד, הלכה ח וזה לשונו: ״וכשאין יכזל
 להאריך בה עד הסוף, מוסיף — אדיר במרום שובן
 בגבורה אתה שלום ושמר שלום יהי רצון מלפניך
 שתשים עלינו ועל כל עמך ברכה וחיים ושלום״ וכר:
 ההגדרה ״למשמרת שלום״, נבראה לפי הנוסח שבסוף

 ברכת המזון ״שתהי למשמרת שלום* וכר.

 לעמוד שכא:
ם: המנהג לומר פסוקים בשעת ברכת קי  פסו
 כהגים׳ מקורו בגם׳ (סוטה לח ב) ״בזמן שהכהנים
 מברכים את העם פה הן אומרים אמר רב ז״רא
 אמר רב חסדא ברכו ה׳ מלאכיו וגו׳ וכר, ודאה שם
 השקלא וטריא והמםקנא, והשוה גמ׳ ירושלמית
 (ברכות בריש פ״א) ורי״ף לגמי סוטה לט א המסיים
 ״והמסקנא דלא מבבעי למימדינהו כלל״: והשיח
 תוספות (סוטה מ ד״ה כל האומרים): מנהגנו לן
 דאמד׳ ברם הפסוקים המודפסים בסידורים׳ ננקודו
 באדחות חיים עמוד מב ב ומכאן בכל בו (קכח),
 אבל לפי עדותו של הרה״ח דא״ב (בספרו תרומות
 לפרושי דש״י, עמוד יז ו כג) מובאים אותם הפסוקים
 כבד ב״סדר נשיאות כהנ״ם״, כת״י לדש״י׳ הנמצא
 בדומא: וראה דש״י לגמי סוטה (לח ד״ד, לעקור,
 שהזכיר שם ״סדר נשיאות כפים״ והשוה תוספות
 שם לח א ד״ד! כי מהדר׳ שהוזכר ג״כ ״פדר נשיאית
 כפים מפי דבינו שלמה״, המדאה על עצם מציאות
 ח«בור לדשיי תחת שם זה: והערה דרך אגב:
 כשנדייק בדברי רש״י הנ״ל׳ שכתב ״עוקד דגליו
 בעבודה (עם אמירת ב׳ דצה ע״י הש״ץ) ממקומו
 ובא לפני חתבה (היינו — כשפניו כלפי ההיכל)
 ומתפלל יהי רצון שתהא ברכה זו וכו׳ וכר ושל״ח
 צבור קורא כהנים אם שנים הם, ואם יחיד הוא
 אינו קוראו והוא מחזיר פניו מאליו (חיינו —
 כלפי הקהל) וכר וכשכלה דבור מפי׳ קורא׳ מברך
 אשר קדשנו וכר״׳ נראה שסובר, שהכהן מברך
 הברכה כשפניו כלפי הקהל׳ בניגוד להראשונים
 שציינתי לקמן ב״מנהגים״ (אות ו). והשוה תוספות
 הנ״ל); הוזכרו גם בפסקי הרא״ש למגילה פ״ג אות
 בג: נם אבודרהם מזכיר המנהג בשם ״מקצת יחידים״,
 אבל מסיים ״ואין ראוי לאמרם מפני הטעם שאמרנו״;
 ודאה מש״כ על ענין ומנהג זה — טור או״ד קכח,
 ב״ח וב״י שם, שו״ע או״ח קכח אות כו׳ ט״ז שם
 ם״ק כד ו כה, מג׳׳א שם ס״ק לט ובאה״ט שם לל
 התפלות: ״ותערב״׳ ״רבונו של עולם״, ״יהי רצון
 מלפניד שתעשה״, ראה בםידרנו חלק ב, בתפלת

 שבת, בהתערות לבי כהנ^פ שם.
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 ויטל זצ״ל בשער הבונות׳ בסוף דרוש הקד«ש,
 טז ד בסופו שט — .״מה שרגילין העט לומד פסוק
 ועתה יגדל נא וכו׳ בעת שהש״ץ אופר קדיש׳
 וכנזכר בספר התיקונים, הנה מורי ז״ל מנעני
 מלאומרו ולא גילה לי טעמו של דבר, ואולי שגם
 זה אינו מהתיקונים״! והשוה פדע״ח שעד הקרי
 סוף פרק ו׳ ונגיד מצוד! (מג״א מזכיר זה ב&פו

 דס״ק ז ש&).
 ועתה יגדל: אמירת פסוקים אלד, הוזכרה בראי
 שונה בפרדם המיוחס לרש״י (בהוצאת הרב ערנריך
 סימן שכז ושם הודגש *ומלחשין*, וכן במחזור

 ייםרי בשמו של רש״יי

 לעמוד שפז*
 ראה ויעש אברהם כאן, ד״ה רבינו זקנ«,
 ולנקודה זו הערה: בספר שלמי צבור (עמוד לה ב)
 המביא המחבר ז״ל בשם ספר משנת חסידים, י-דך
 על נושא זה ומסיק להלכה׳ שאין כאן משום בזוי־
 פצוה, אלא הטעם הוא ״כדי שלא «דרם בהם ויפסיקו״,
 ומביא שם גם בשם •ספר בדכי יוסף לרחיד-׳א,
 בשם מהר״מ מזרחי׳ ״כי טלית ארוך יכול לתחוב:
 הצצות בחגורתו אשר במתניו כד• שלא יגרדו׳
 ומסיים שם ״ומורי ז״ל כתב דטפי עדיף לתוחבם
 •בדגורתו מאחודיו״: מנהג ישראל — תורה, ומכאן
 השינויים באופן העטיפה בטלית שאנו רואים אצל
 חם״דים ואנשי מעשה. מנהג השלכת הצציות מאחוריו
 הוא מנהג ישן שהוזכר כבר במדרש, וראה באר׳!
 הלכות סוכה, סימן שיד — ״יודע להתעטף׳ חייב
 בצצית. לא סוף הדבר אלא להשליד ב׳ כנפיו לאחוריד
 ובדוקח (סימן שסא) ״כשמתעטף משליך הכנפ־ם
 ובי כנפיו לפניו ואוחז בצצית כשורה בשעת ק״ש«
 מאחריו כדאיתא במדרש אבכיר בפסוק והמים להם
 חומה, שהכריז נבד״אל לטיפ שאחריהם — הזהדו
 שעתידין להשליך צצית לאחריהן וקשר של תפליך*
 וראה דעת זקנים שמות יד פסוק כט, ואשכול הלי

 צצת עמוד קה.

 לעמוד שצד:
י של יום: במחזור רומא (שהודפס בראשונה י  ש
 בשנת ש לאלף השישי) סודרו המזמורים כשמעל גי.׳
 מזמור ליום הראשון מתנוססת כותרת: השיר שהלויים
 היו אומדים. (נקודה אחד המלה אומרים) וכן המלות
 ״ביום הראשון״, ואילו מכאן ואילך סודרו כותרות
 קצרות מעל גבי המזמורים של כל יום וירט ״בייט

 השני״, ״ביום השלישי״ וכוי.

 לעמוד שצו:
ו נרננה: הג׳ פסוקים שמוסיפים אחרי המזמור כ  ל

 ליום ד, סודרו במחזור רומא חידוע.

כ  נ

 סלם הזהר) מישתמע, לכאורה, ש״חיביף ו״דשעין״
 שתי הגדרות נפרדות הן.

 לעמוד שעג:
 על פי ה׳ ביד משה: על ההוספה הזו המסיימת
 אח הפסוק ט של הפרשה כט בבהעלותך — הארה!
 רבים מתקשים על הצמדת ׳סוף פסוק זה לכאן, וראה
 מש׳׳כ בהערות ש0 בשם הגאוז הצדיק רבי חיים
 מוואלוזין זצ״ל! והנה ראיתי בסידור בשם ״תפלה
 מכל השנה״ משנת תם דפוס ברלין, מסודר קובץ

 פסוקים ואחרי כל סטוק ופסוק •מוצגת נקודה, ,
 וכן בסידור טיהינגן בשנת שך ובסידור הדרת קודש

 לר״נ טריויש משנת שםא ובכן:
 וזאת התודה — בני ישראל. על פי ה׳ ביד משה.
 וכן אחרי הפסוקים הנוספים המובאים שם> על כן
 יש להניח, שבעיקרו הוצג סוף פסוק זה בפני עצמו,
 אלא שבעת מ1 העתים, השמיט מדפיס או מסדר אהד,
 בכוונה או שלא בכוונה, הנקודה, ובעקביו הלכו
 המדפיסים והמולי״ם, וכך נתהוה במרוצת הימים הר
 כבה זו הסודרת בסידורים אי מדיוקים של נוסח ספרד:
 כראיה חזקה •להשערה זו יש להוסיף, שבסידור ספרדי,
 בשם עולת תמיד, דפוס ליורנו משנת תקנד, סודר
 סוף פסוק זה זה במקום שלישי לפי מספד סידורי,
 א ב ג)! אלא שהודגש ״ויש מוסיפים״, ואח״כ אות ג
 (כמספד סידורי), ואחריו פיםקאות קצרות ״אל אמת״.
 ״׳משה אמת״. ״תורתו אמת״. ״ברוך שנתן לנו תורת
 אמת״! כאמור לעיל, יש מקדימים לפני וזאת התורה
 את הפיסקא ,׳ה׳ אלקינו אמת תודתו אמת״ וזאת
 התורה וגו׳, מנה: ישראל תורה — כנראה, שיש
ח מחברנו ס  להם על מה להםתדך. נוסח מדן הצדיק ו
 לא ידוע, לכן הצגתי הסוף פסוק הנ״ל בסוגרים וכן

 נקודות לפניו ולאדךיו, כמו בסידורים הג״ל.

 לעמוד שעו:
ד מזמור: המנהג לאמיר אותו המזמור בשעית ו ד  ל
 הולכת הספד תורה להיכל בימות הרול, מביא גם

 בעל אשל אברהם בסימן קמט לשו״ע או״ח אות ב.
si המוזמור -לדוד מזמור״ סודר לימות החול 

 בסידור דפוס ברלין בשנת תס.

 לעמוד שעז:
 ו0נחה יאמר: ל״ובנחה יאמר״ ,הבעתי השערה
 שכונת אבדרהם גם על אותו פסוק, ויש להוסיף משיכ
 בעל ארחות חיים (בהלכות שבת עמוד סה) ״יהללו
 ובנחה יאמר ויש מקומות אומרים קודם ובנחה יאמר
 שובח למעונד ושכון בבית מאויך וגו׳ ובנחה״ וגר,

 — הרי אסמכתא נוספת להשערתנו.

 לעמוד שפג:
ה יגדל נא נח הי: זה לשון רבי חייט ת ע  ו



 שירו׳תא ה&ול&ומ• יד.ים0יה דצלותא
 בסידור *תפלה מכל השנה״ משנת תס דפוס ברלין,
 המביאו בשם ״תפלת (תפלה) מדויקת בוורמיישא״

 לעמוד תמד:
 ובראשי חדשיכם: בסידור רע״ג שלפנינו לא
 מודדו בתפלת ר״ח וכן לא ביו״ט, אבל בעל המנהיג
 מביא בשם רב עמרם כן לאומרם וז׳׳ל (דיני תפלה
 אות טו) *ואשר כתב רב עמרם לשבת וביום השבת,
 לראש חודש ובראשי חדשיכפ, וכן מנהג פרובינצא
 וספרד, לא יתכן, דהאיך נזכיר קרבן המוספים לתמיד
 השחר ועל מקומן הן נזכרים במוסף, וצא ולמד
 מכל שעירי הרגלים שאינן נזכרים כי אם בתפלת
 מוסף בלבד, וכן מנהג צרפת! בפח״ו סודרו בשני
 כת״י, בזה של אוקספורד וכן של לונדון, לפי
 בעל האשכול אינם נאמרים בר״ח, כיון שבלאו הכי

 קורין בתורה בענין היו*

 לעמוד תמו*
ת ראש חודש: והדי מר. שכתב מרן מחברנו ד ו ע  ס
 זצ״ל בספרו ויעש אברהם עמוד תנג: ״הנה כבד
 הבאתי שראיתי לזקני מאור הגולה מהד״א זצ״ל
 מטשעכאנאווא שעשה סעודה בראש חודש אב עם
 קרואים (מוזמנים, אורחים) מיוחדים לשולחנו, כמו
 בכל ראש חודש ואכלנו מאכלי חלב. ונראה הטעם,
 עשה״כ (הושע ב יג) והשבתי כל משושה חגה חדשה
 ושבתה. מיהו בשבת (כן) אוכלים בשר, לפי שהנהיגו
 זכרון אחד, והוא שלא להחליף הבגדים. ועוד,
 דבהדיא איתא (במתניתין דשלהי תענית) דאפילו
 בסעודה שמפסיק בה, מעלה עליה כסעודת שלמה
 בשעתו. להכי לא רצו חסידי אשכנז להקל בכבוד
 השבת נגד המשנה. אבל בראש חודש הנהיגו אבלות
 במילתא דקביע, על שם הכתוב והשבתי משושה
 חדשה וגוי. ומדודי מו״ד הרב הקדוש ר׳ זאב וואלף
 זצ״ל מםטדיקוב שמעתי הטעם שאין אוכלין בשה

 בראש חודש אב, לפי שהוא תענית צדיקים.

 לעמוד תמז:
 סעודת ריח: המנהג של עריכת סעודות בראשי
 חדשים שציינתי מא״ח וכל בו, מביא הארחות חיים
 בשם פרקי דרבי אליעזר וזד, לשונו (בהלכות ראש
 חודש עמוד עט א) ובפרדב״א מצאנו מנהג גדול
 בישראל שעושין סעודה גדולה בר״ח ובי׳׳ט (וביום
 טוב) כדי שנזכור תפלת המוספין ושאסור דיו!

 לעשות מלאכה לנשים וי״ט אף לאנשים״.
: ט  לעמוד ש

ל הנימים: הזכרת חנוכה במוסף של ר״ח שנויי  ע
 במחלוקת האמוראים בגמ׳ שבת כ״ד אי, וראה רש״י
 שמ דייה של חנוכה ותוספות ד״ד. מהו, ירבנו חננאל
 שם ובסוף יומא. הרמב״ם (ה״ת פ״ב הלי י״ג) השמיט
 דין זה. מנהגנו לומר על הניסים מבוסס על הכרעת
 המור לאו-ח סי' תרפ״ב, שמקורה ויסודה בפסיקתא

׳ וירושלמי ברבות פ״ד ה״א.  רבתי, פרשה ו

 לעמוד תב!
 לדוד ה׳ אורי וישעי: ציינתי מאמר הזהר, שלפיו
 מסתיימים ימי הדין ב־הושע״ר, אבל כאסמכתא למנהג
 המקובל לאמד אותו מזמור עד שמיני עצרת, יש
 להצביע על מאמר מהר שהגאון הצדיק בעל בני
 יששכר זצוק״ל מעיר ושלפיו ה״חותם״ נגמר ביום
 שמיני עצרת בתפלת מוסף (ראה מפרו הנ״ל מאמרי
 חודש תשרי מאמר יב ד״ד, ומעתה) וכוףב שפ —
 %,נם שרמ״ע (רמ״ע מפאנו) ז״ל מיאן בזה,ודעתו
 ׳*ט״מ (שטעות ע\פר) הוא בזהר, קשה לשבש כל
 ספרי הזהר שבידינו ואין לזה הברה״; הגאון.הקדוש
 >זנ״ל לא ציין לאיזה מקום בזהר הוא מתכון,
 ואולי כונתו ז״ל לזהר פרשת ויחי עמוד רכא א
 שז״ל שם — ואי לא פקיד מלכא למחתם פתקין
 זכו׳ תליין ליה עד ההיא יומא בתראה דעצרת דהוא
 תמינאה לחג״ן וראה להגדיר מרגליות (בזהר שם,

 לעמוד תיג:
 למנצח: ציינתי שפ בשם ספר אגרא דפדקא ט
 שסגולה לאפר המזמור מתוך ציור מנורה, אבל אח״כ
 מצאתי מקור יותר קדום למנהג בסידור קול יעקב
 למקובל דבי יעקב קאפיל זצ״ל, .מחבר ספר שעדי
 גן עד4 הכותב במפורש ״מצאתי כתוב שצריך לאמד
 מזמור אלקים ירננו, וצריך לאמרו מתוך ציור מנודה!
 ואולי שימש סידור זה גם מקור לבעל אנרא אפרקא.

 לעמוד תפ
 שש זכירות: והרי מד. שכתוב בשל״ה, עמוד
 התשובה, מסכת יומא, ״המצוות שציוותה התודה
 לזכרון מצותן בכל יום, על כן ירשום אותם על דף
 אחד להיות לו לזכרון תמיד דבר יום ביומו אלו
מ וזכרת את ה׳ אלקיך כי הוא הנותן לך כח  ה
 לעשות חיל. אח״כ פרשת זכור את יום השבת לקדשו
 וכוי עד ויקדשהו. אד.״כ זכור אשר עשי׳ לד עמלק
 כד עד לא תשכח. והחסיד ד׳ אליעזר הזכיר גם
 הפסוק זכור אשר הקצפת וגו׳ כי זאת הזכירה תביאנו
 שיזכור נם בעונותיו ובמדדיו להש״י על כל הטובות
 שהטיב עמו השי״ת ומתוך זה יתעודד. וכן בזכירת
 פרים יתעודד להשמר אפילו מאבק לשון הרע, וכן
 בשמירת שבת יזכור תמיד כל ימי השבת על השבת,
 ובפסוק וזכרת יתעורר לתלות הכל בגדולת השי״ת

 ב״ה וב״ש״.

 לעמוד תלו:
 לגמור את החלל — כך מנוסח בסידור טיהיניגן
 משנת שך« באחזור רומא מנוסח כמו שלפנינו ״לקרוא
 את ההלל״{ בסידור משנת תס דפוס ברלין מנוסח;

 ״לקרוא את הלל״ לפי הלבוש.

 לעמוד תמג:
 זכרץ לשמך היו: כך מנסח הגר״א, כפי שציינתי
. נוסח זה רואים אנו כבד מאה שנה לפניו,  שם, עז



* ו ו ג י ה ־ י ש א  ר

 מהרש״ל); מה״ש — מלאכי השרת«

 ני- ג״א — גוםח אשכגז* ג״ם — גוםח ספרד: גש״כ
 — נשיאת כשיים (דרכנו);

 &. םדה״׳י — סדר היום (לרבי משה בן מכיר מצפת,
 הי בשנת ש לאלף השישי)« ם״ק — סעיף קטן.
 םק״א — סעיף קטן א,׳ ס״י — סימן י; סס״י —
 סוף םימן י* ם״ד. —ספד חסידים (לדבי יהודה

 החסיד)! סה״ם — סידורי הספרדים י

ז ע״ח — י ם! ע״פ — על פ עי  ע. עס״ז — עטרת ז
 . עץ חיים! עבו״י — עבודת ישראל (סידור)

 P פררד״א — פרקי דרבי אליעזר• פד״ח — פרי
 חדש« פ״א — פרק א׳ (פ״ב — פרק ב וכוי)«

 פדע״ח — פדי עץ דוים (לרח״ו)«

 p ק״ש — קריאת שמע!

t ד. דה״ג — רב האי גאון ז רם״ג — רב סעדיה גאון 
 רעיג — רב עמרם גאון! רח״ו — רבי חיים
 ויטל; רי״ק — רבי יעקב קא&יל (מחבר הסידור
 קול יעקב ע״פ הקבלה והספר שעדי גן עדו);
 רמ״א — רבי משה איטרלישז רגי״ק — רבי סשה
 קורדווויידא: ר״ת — רבנו תם (נכד רש״י, מבעלי
 התוספות)! ר״ח — ראש חודש! דש״ו — רבי
 שמואל ויטל (מקובל, בנו של דבי די־ים) > רמ״ע׳ —
י רבי חיים  רבנו מנחם עזריה (מ&אגו); רהידיא —
ו חננאל* ריעב׳־ץ  יוסף דוד אזולאי! ר״ח — רבנ
 — דבי יעקב עמדין בן צבי! דבה״ת — רב בעה
 התניא* ר״ח — ראש השגתן רז״־ה — ר׳ זאב

 היידנהיים (מדקדק מפורסם)!

 ש. שב״ל — שבלי הלקט« שע״ת — שערי תשובה ז
 שו״ת — שאלות ותשובות! שו״ע — שלחן
 ערוך (לבית יוסף)! שוד״ט — מדרש שוחר טיב
 על תהלים! של״ה — שגי לוחות הברית! שעהק״ש
 — שעד קריאת שמע! שיה״ש — שיר השירים ז

 ש״ץ — שליח ציבור!

 ת׳ תר״י תוספות רבנו יונה! תולי״ע — תולעת
 יעקב! ת״ז תיקוני זהר,׳ תוםיו״ט — תיםפות טס

 טוב; תר״י — תלמידי רבנו יונה.

 א. א״ח — אדרות חיים « או״ח — אורח חיים!
 או״ז — אוד זרוע! איה׳׳ש — אמן יהא שמיד.
 רבא! אח״כ — אחר כך! אריז״ל — אדוננו רבי
 יצחק ז״ל (לוריא); א״ז — אליהו זוטא« א״ר —
 אליהו רבא; אוצה׳יג — אוצר הגאונים; אא״כ —
 אלא אם כן! אוצה״ת — אוצר התפלות (סידור);

־ בית יוסף; בת״ש —  ג. ב״ח — ביח הדש! ב״י -
 בתשעה באב! בר״ד — בראשית רבא («דרש)«•
 ברהמ״ז — ברכת המזון; ביהפ״ק — בית ד,מקדש«
 בםרע״ג — בסידור רב עמרם גאון! בםרס״ג —
 בסידור רב סעדיה גאון; ברמ״ק — בסידור רבי משד,
 קורדוויירא; בסרי״ק — בסידור דבי יעקב קאפיל:
 בבו״ה — ביום ב וביום ה (של השבוע); ביהכ״ג —
 בית הכנסת; בםש״ש — בסדר של ישבת« בזה״ל —
 *m הלשון $ yru — בעלי הלכות גדולות % בעה״ת

 — בעל התניא (הרב ז״ל מליאדי);

t ד. ד״ד, — דיבור המתחיל« דגו״פ — דגול מרבבה 

 ה. ה״ת — הלכות תפלה; ח״א — הלכה א (ה״ב
 — הלכה ב וכו׳) % הגר״א — הגאון רבנו אלידו

 מווילנא;

 י. ובלצ״ג — ובא לציון גואל!

 ז ז״ח — זהר חדש; זא״ז — זה אל זח!

 ח, ח״ב — דלק ב׳ (ח״ג וכו׳)! ח״א — חלק א!
 ח״א — חידושי אגדות!

 טי. טאו״ח — מור אורח חייט,- מ״ו — מורי זהב;

- ים של שלמה (למהדש״ל): יו״ד ״  י. יש״ש י
; יכיושה״ע — יסוד ושורש העבודה: ה ע  יורה ד

 ל. לפי״ז — לפי זד»

־ מגן׳  מ. מהרש״ל — רבנו שלמה לוריא! מג״א ־
 אברהם (פוסק); מש״כ — מד. שכתוב; מש״כ —•

; םה״ו — מחזור ויטרי (לתלמיד רש״י)  מה שכתבתי
 מ״ב — משנה ברורה! מו״נ — מודה נבוכים!
 מד׳רי״ל — •מורנו הרב יעקב לנדא (פוסק מאחרוני
 ראשונים)> ט״ם — מסכת סופרים,• מצייץ — מעץ
 חיים (לר״ח ויטל); מט״מ — מטה משד, (תלמיד



 תקוני מעדיות והשמטות:
 עמוד שורה המתחילה נדפם בטעות צריך להיות

 טא עיייש ובכל יום: ובכל יום ויום:
י על וגכון וכגון  ק

 שם ממש אוינו. אינו
 קלב וגבי ואולי ואילו
 קלו ; ניגוב שבלי שכלי

 קלז נוסח הקדיש וזה הקדיש של הרפב״ם וזה.
ד שהי׳ מבוקב פקובל  מ

 קפא היה בםדע״ג והוזכי בםרט״ג וםרע״ג והוזפר
 רמח . מיושב • נימוג נימוק
 רמח (ברכות יא) קבלפ קבלת
 שם מיושב. נימוג נימוק

 רםג הכא בכל בו בא״ח ומכאן בכ״כ
 שם שמים שמו . שמים

 רפו עפ״י מח״ו עפ״י אור *רוע עפ״י ירושלמי, וכן בערוך
 ובאור זרוע.

 שם אל רשענו י ואל תםתר בירושלמי ״אל תכחד״
 רפו כדקא רע״ג רע״ג (במהרה)

 דפז כאמור עפ״י רמב״ם עפ״י ירושלמי וכן בערוד
 וברפפ״ם.

 רפט זמנה שראל ישראל
 דצ במשפט והשוה מגילה והשוה רש״י, מנילה

 שם שחרב דרבייהושע דרבי יהושע
 שם וראה שמבא שמביא

 רצז שצריך חתימה לחתימה
 שם בעמיים כיבואר כמבואר

 רצח ׳ בנחמה כח״י כת״י
 שם שעד מקמן מקומן

 שם לעיל מהינותא מהימנותא
 שם תוספות איפה איפא
 שה שכינתו ד״ד ד״ה

 שם רב בצין בציון
 שו בעת בן בר

 שם אהדת ובםידרויס ובסידורים
 שיב וכו׳ (ש״ג במרדכי) שלטי הגבורים על המרדכי

 שיג (לפי מקורה בעצם מובאת גם
 שיג (לפי הנחה זו בא״ח מובאת גם כא״ח

 שם וכך לבוב בומברג
 שיד רגיל פרק טו פרק יד

 שיח בנשיאות מרדכי הגהות מרדכי
 שטו מא) בראשיפ בראשית

 שטז הלכה הכל בו בעל א״ח ומכאן בכל בד
 שיח והשווה תניא רבתי אדחות חיים, תניא רבתי

 שם מימוניו מימוגיו מימוניות
 שיט שורש ברכה את הברכה

 שיט שורש עירובין כ מגילה כז ב
 שם פש״ר באמירת לאמידת

 שב אז עדיין עדיין לא
 שכי בתחלה הןמי־א םנ8׳קת ושם ד ב מנמקת הגם*

 שם אלא ברכות פרשיות
 שלג (סי׳ רצה) נדע נודע

 שלד צריד שימנו שיאמנו
 שם מתים ועדיי ועדיין



 תהןוגי טעויות והשמטות:
 עמוד שורה המתחילה נדפס בטעות צריך להיות

 שלה אבינו תענית תענית בגלל
 שלו לאסרו רמ״א דרכי משד ליפ״א

 שלן מח״ו כסדר בסדר
 שמא נשא שהי״ שמי״ג

 שט כתבו הברי•״* הברייתא
 £»מב אינו המקובל למקובל

 שמו אלמנה אלמיי־נושא ואלמן ^ושא
 שמש ימי כ בואר כמבואר

 ׳שנז ייקח העם גף העם״ (דברים י) וגר
 :שנח שחרית אות אותה

 שנם כד הגהות מפריד בעל הגהות
 שסג שבת פרע״ע פרע״ת

 שסט מימוניות בביאו בביאור
 שעו תיכף אשרי אשרי״ למנציז

 שעז ובנחה לבד בכל to לבד באו״ח ובכל 0
 שפ השמים וב״ד וב״ח

 שסב הוא לרתגם לתרנם
 שפג וגו׳ ואצבר ואעבד
 שפד ה׳ וגר וא״כ יאח״כ

 שפו . יעשה נקודה נקודה זו
 שפט מדן לפי ויעש לפי ספר ויעש

 שצא הלויים מבא מביא
 שצב מהמשנה לפי לפי המבואר

 שצח (שסש לחדתא עלמ* לחדתא בעלמא
 שם משוס טורקלב טור קלב

 שם תדצג מגיד מגילה
 •תו וכד הכנות הכוונות
 חז בצוצ״ש כניסתו התחלתו
ז t הטקרת הקטרת  ת

 שם פסוקים אייה פסוקים אלה ג׳ פסוקים הראשונים
 •חט כאמור בלבוש ובלבוש

 חיב הכולל יריד״א לרחיד״א
 היב וכונתו ועד« יש ועד כאן מנסח הגר״א

 יתיג מתוד צור ציור
 תיד אלא ובשבלי לקט ומשבלי הלקט

 תטו נוסחאות שם ״ותנני* שם ״ותתנני״
ז בפירושו טיחינגן הדרת קודש  תי

 שם שעצם ישראל ישראל שבבל
 תכא (חרדים רסב״ם רמב״ן

ד שונות שמספרם שמספרן ל  ח
 תלט היא השמעם השמיט

 שם הנוסח אבודרהם עפ״י אבודרהם
 חמב שגם ובד״ח כמו ובר״ח ועם עמך

 תמד מהר״ם בסידור טיהינגן בפירוש לסידור טיהינגן
 וכן בסידור כתר יוסף דםום
 משנת חם כבר ישנה תונה

 חמה אבל ולמ״מ וכמ״כ
י כמו של הב״י  שם קודם ןזיא הבי

 m משנה לכל דעות לכל הדעות



 לזבדלז ללקלד נשמרת

 ששת מליוני סחשיי עמנו הי״ד
 מוהדמזת בוהדודא זו

ב רחם א ד א ת  ו





ה ל פ ר ת ו ד  ס

 ׳צלותא דאברהם
 על פי נוסח וםדר ממתפלל

 אימנו מורנו ורבנו, הגאון הקדוש, שר התורה, גאון !?גאונים,

ם זצוקי׳ל ל נד א ה ר ב  רבגו א
 אבדק״ק משעכאגאוו, פולין

 מבורר ע״פ ההלכה והקבלה ע״י נכדו ותלמידו
 הגאון הגדול והצדיק המפורסם

 רבי מנחם מנדיל חיים זצ״ל לגדא
 אבדק״ק זאויערציה, פולק.

 ונקרא שמו

 טזומע תפלה
 המתפרד לשני ראשים

 ויעש אברהם
 בירורי טשנתו, נוסחאתו ומנהגותיו

 בתפלה של מרן הצדיק זצ״למטשעכאנאוו

 ־עמק ברבה
 עיונים ובירורי הלכה כלליים לתפלה

 ועליהם נאד•

 עזיררתא דצלותא
 הערות הארות ומקורות לתפלה ומנהגיה בהלכה באגדה ובקבלה

ת א  פ

 לעקב בכ״ר ישראל חנוך זיל ורדיגה

 חלק א
 מכיל תפלת שחרית של חול ומוסף של ראש חודש.



ת מחברנו זיעיל  הקדמת מ
 כעזהי-ת קונטרס שומע תפלה, מה שכתבתי בעניני נוסחאות התפלה
 והעדות וביאורים תולעת יעקב דופק על שערי התפלה לעורר חסד
 ורחמים ולזכות לעלות על ההר חמד אלקים לשבתו, מקום שערי התפלה

 פתוחים.
 שאלתני אהובי תלמידי לבאר לך עניני נוסח התפלה, אשר שמעת
 ממני כמה שינוים מכפי אשר ראית בסידורים, ולא תדע אם הוא נוסחוא
 אשכנזית או ספרדית, תן חביבי תלמידי, כי הורגלתי להתפלל בנוםחא
 ספרדית, אם כי מארי רבי המובהק זקני הגאון ה׳ מוהר״א זצ-ל

 מטשעכנאווי התפלל בנוסחא אשכנזית אבל אח׳׳כ הורגלתי להתפלל
 טפרדית על פי אאמו״ר הגאון הקדוש זיצ׳׳ל ושאר רבותי הקדושים זצ״ל.
 ואמנם דע כי הנוסחא הזאת הרגילה במדינתנו כשם נוסח ספרד, איננה
 הנ!ו0חא הספרדית האמיתית שרגילין ביה כני גולה ספרד שבארצות
 תונרטח וארץ הקדושה, אבל חיא מורכבת מנוסחא אשכנזית וספרדית
 יחד. והסידורים כולם אינם שווים בנוםחא אחת. וכל מדפים הדפים כפי
 העולה על רוחו, וגס הרכה שבושים וערב רב עלה בהם ולכן הרשתי
 לעצמי לשנות הרבה דברים ולברור לי נוסחא כשפה ברורה. ולרוב
 הפצרתך ידידי• תלמידי ושלא להיות בכלל מונע בר, אכתוב לך כאן
 באריכות הנוסחאות שאני נוהג בהם . ורובם אכתוב לך טעמו של דבר

 וטקורו מספרי רבותינו ז״ל.
 ואגב אכתוב איזה הערות ופירושים בעניני נוסחאות התפלה ונוסח
 הברכות ומאת החווק לאדם דעת אשאל עזר היה עם פי בעת תטיפי

 שלא אכשול בלשוני ולא אנקש בשעוני, ואכתוב על סדר התפלה
 מנחם מענדיל חייה כר פה זאיוויערציע

 שגת תרע״ב לפ״ק

 הקדמת אדמו׳ר הקדוש ססטריקוכ זצ׳ל
 (לספר ויעש אברהם)

 נכד ה&בא קדישא מטשעכאנאוו ובן דודו של מרן מחברנו זצ״ל
 מה נכבד היום בהגלות נגלות אוצר חביב. והן כל יקר ראתה עיני מנהגים,
 מנהגי קודש מראשית השנה ועד אחרית שנה. מב״ק זקני גאון הגאונים!
 איש אלקים סבא קדישא קדוש ונורא דמינו אברחמ זצהללה״ה זי׳׳ע
 מטשעכאגאוו. שנאספו ונקבצו ע״י נכדו ש״ב הה״צ הגאון המפורסם
 םוה׳׳ד מנחפ מענדיל חייפ זצ״ל. הנקרא בשם הרב מזאוויערצא. בן דודי
 הגאוה״ק מוהר״י זצה״ה מנאשעלפק. אשד גידולו בקודש חי׳ כמה שנים
 בימי נעוריו על ברכי זקני זצ״ל הנ״ל. ועטרוהו בעטרת זקניפ בגי בנים

 לברר כל דבר ממקור הש״ס ופוסקים. כי ידיו רב לו ככל המקצועות.
 וחנה בעווד שש״ב הגאוה״צ זצ״ל הי׳ בחיים חיותו הגיד לי מזה שעוסק
 בסידור מנהגי קודש הנ׳׳ל. ושחפצו להוציאו לאור. ואז אמרתי ישמח
 לבי גם אני. ועתה קם אחריו נכדו חאבדך היקר המופלג מו״ה יעקב נ״י
 ונטל עליו עבוה׳׳ק לגמור הדבר בכי טוב ולהיות ממזכי הרכים. עי׳כ
 הנני מחזיקנא לי׳ טיבותא שעל ידו יהיו שפתי צדיק דפר. כי אחד חי׳
 אברהס ועודנו עומד לפני ה׳ להשפיע שפע כרוה״צ כרו״ג לכל המסייעים

 והמחזיקים.
 אלימלך מנחה מענדיל לבית לאנדא

 הכותב למען כבוד קדושת זקני הקוה״ט זצצלוד׳ה וב׳׳ק.
 הגאוה״צ המחבר זצ״ל

 אור ליום מקץ ה׳ דחנובה תרצ״ו לפ׳׳ק פד, זגיערש
 בהה״ק זצלה״ה זי״ע מביאלא



 סדר ה#כמת הבוקר

 כשמתעורר משנתו יאמר זד״ ואין צריך לרחוץ הידים (לפי בעל סדר היום):

 הנוסח הרגיל הנוסח ע״ם הקבלה, לפי סידור קול יעקב
 (המלים שבםוגדיס לא מבטאים)

 מודה אני לפניך מלך (מלכות) חי וקים
 (יסוד) אדיר(הוד) ונאור (נצח) המפואר(תפארת)

 בגבורה (גבורה) וגדולה(חסד) ולו הבינה(בינה)
) והכבוד >׳5תיקא כתי ר ( ת כ ־ ה (חכמה) ף מ כ ח ? ן  ו

 קדישא) א#ר ברוב חסדו ואמיתו החזיר בי נשמתי אשר פקדתי בידו.

 מוןה אני לפניך מלך חי
a #ה!ז*וי* בי נקודתי {ח$?ה £ l 

. ז ן יגסי מ ה «  ב3

: בגמ׳ (ברכות ם ב) מפורטות הברכות שיש 'לאמרן עם היקיצה מהשנה* הראשונה י נ  מודה א
ת הנשמה, אבל למעשה אין אגו ר ז  היא אלקי נשמה וכוי, שהיא ברכת הודאה על ה ה
 נהגין לברד אותן לפי הסדר שהכתיבו לנו חז״ל (ודאה מש״כ ע״ז בעמק ברכה כאן)* אותה נקודה
 מכעיס תר״י לרי״ף על הגמ׳ הנ״ל וכותב — ״וזה תיימא היא (הכוונה לרמבי׳ם שם״דר אמידת הברכות
 לת׳ הסדר שבתלמוד שם), שמאחד שאין ידיו נקיות, האיד אפשר לומד שיברך אותם, ומה שסדרו
 אותם בתלמוד כך, מפני שהיו קדושים, ומתוך כך היו נזהרים ורוחצים ידיהם ועומדין בענין שהיו
 יכולים לומר הברכות בנקיות, אבל אנו שאין אנו יכולים ליזהר ולשבת בנקיון כל כך, אין נכון
 לאמרם אלא אחר נטילת ידים״ וכו* וראה שו״ע סוף ס״טן ד — ״לא תקנו נט״י אלא לק״ש ולתפלה
 אבל ברכות דשחרית יכול לבדד קודם נטילה, אא״כ הוא ישן על מטתו עדום, שאז אסור להזכיר
 אי! השם עד שינקה אותם״, ועיז העיר המג״א שם (אות כח בשם בעל סדר היום) ״ומ״מ בקומו יאמר
 מודה אני וכר רבה אמונתך שאין בזה לא שם ולא כנו*״ (סדר היום עמוד א) — ומכאן הנוסח מודה
 אנ וכר, הרגיל, שלפנינו * המקובל ד׳ יעקב קאפיל זצ״ל חיבר ותיקן סיסקא בנוסח משלו, וסידרה,
 בשידור שלו ״קול יעקב״, לפי העשר ספיירות (בשינוי סדר, מסיפא לרישא), והיות שמת הצדיק
 זצ״ל התפלל מתוך אותו הסידור, כפי מה שנמסר לנו מפי נכדו מרן מחברנו (ראה ההערות למדן
 הצדיק לסידור הגיל עם ההערות על הערותיו לנכדו מרן המדבר המודפסים לפני השער לםידורנו^
י ת מ ש  הצגתי גם את נוסחו המיוסד ותוקן, כאמור, לפ« סודי ורמזי הקבלה. והרי כמה דיוקים : נ
״ מנמק בעל ליקוטי מהרי״ח עפ״י רש״י לגמי י ח ו  בחמלה ההטיה מלשון הפסוק ״ביז־ד אפקיד ד
 (סנהדרין קח א) ״נשמתן קשה להם בגיהנוס — נשמת עצמן שדפתן דכתיב רוחכם אש תאכלם״
 (*שעיהו לג יד): אותר. הנקודה וביתר בהירות רואים אנו ברש״י לג«׳ חגיגה יב ב ד״ד. ורוחות -
 וליחות ונשמות חדא היא* בדמלה: ההדגשה ״בחמלה״ יש לנמק עפ״י המאמר בזהו־ (ואתחנן) עפ׳
 דככ) — ״ובקומך למיהוב תשבחון למאדיה דאתיב נשמתא, דהא בכמה חובין אשתכח קמי׳ מארי׳
ה אמונתד: ב ד ואתיב לה לגופה״, ודאה זהר במידבר קיט א* ר ס  והב״ה עביד עמה (עט הנשמה) ח
 עכיי המדרש המובא בטור או״ח סי׳ מו« ובעל תולעת ״עקב מצביע על מדרש איכה (ג כג) ״א״ר
ה לתחיית המתים׳*, ב  אלכםנדדי — על שאתה מחדשנו בכל בוקר ובוקר, אנו יודע־יז שאמונתד ר
 ודאה שעד הכוונות (דרושי הלילה) מש״כ על הענ״ן ע״פ סודי הקבלה. בעל יד אפריט בסי׳ ד לשו״ע
 או״ח, מעיד — *ת״בת בדמלה יש לומד כאתנחתא וכו׳ וטעות היא ביד האומרים בנשימה אחת
 ימפדידין בין רבה ובין אמונתך׳• ולבסוף הארה : מפשטות לשון בעל מג״א ניתן להטיק. שאמירה
 מודה אגי וכו׳ לא מותנה בנטילת ידים קודם, אבל דיעב״ץ מסיק להלכה, שמ• שלא ישן בבתי ידים
 כפפית), לא יבטא הנוטה דק יהרהר במחשבה לבד* בעל קיצור של״ה מביא בשם ספד רכב אליהו,
 כעין פשרה, שבהתחלת הנטילה, כלומר, אחרי שרחץ •דיו פעם אחת, יאמר הנוסח* ולהלכה למעשה
 ראה שו״ע הרב בעה״ת ומשנה ברורה* הדיעב״ץ ממליץ תפלה קצרה אחר מודה אני וכה תוארה,
 ״יהר״מ האו״א אבותי שיהא לבי נכון ומסור בידי שלא אשכחך״* היסוד להוספה זו היא מהר הדש,

 בבדדש הנעלם שם, לפ׳ נח.



 ב פדר הליכה מפית לגיוזכ״צו"
 כשיוצא מפתח ביתו אומר: שמחתי באומרים לי בית יי נלך.

 פשתאה ביהכ״נ סמוך לו. אומד: מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.
 כשעומד על מפתן פתח ביהכ״נ, אומר • ואני ברב חסדך אבא אשתחוה אל היכל קדשד

 ביראתך. שומע תפלה עדיך כל בשר יבאו.
 עס כניסתו יאמר: בבית אלהים נהלך ברגש.

 כש*כנס יאמר: יי אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך,
 כשעומד במקומו הק3וע, יאמר ז

 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יי. ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון״ אלהים ברב חסדך ענני
 באמת ישעד. הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי, כי אליך אתפלל יי, מקר תשמע קולי בוקר
 אערוך לך ואצפה. אליך יי אקרא ואל יי אתחנן. שמעה תפלתי יי ושועתי האזינה״ אל דמעתי
 אל תחרש. שמע קול תחנוני בשועי אליך״ בנשאי ידי אל דביר קדשך. אני קראתיך כי תענני

. . יי שמעה בקולי. תהיינה אזנד קשובות לקול תחנוני  אל, ד,ט אזנך אלי, שמע אמרתי
 עמק כרכה . שומע תפלה עמה ברכה

 םזז טובו: ועי׳ (סנהדרין קה) דדרשינן זה על
 בתי כנסיות ובתי מדרשות. וראיתי
 בשרית מוהרש״ל שכתב בשם זקנו, שלא לומר
 פסוק זה, משום שאמרו בלעם, ע״ש. וזה תימה,
 דהא אמרו (ברכות יב ב) בקשו לקבוע פרשת
 בלק בק״ש, מדכתיב בה ״אל מוציאם ממצרים׳
 ולא קבעוה משום טורח הצבור. ואף שאמרו זיל
 דברכות בלעם חזרו לקללה, מ״מ הא איתא
 (בסנהדרין שם) דפסוק זה נשאר לברכה, עיש.
 ה׳ אהבתי מעון ביתך: ועי׳ בזוה״ק (בראשית
 יא. ויקרא ח). ומשתחוה לפני ההיכל ואומר ואני
 אשתחוה ואכרעה לפני ה׳ עשי (תהלים צ״ה)
 ובשינוי, מלשון רבים ללשון יחיד. ובדרך תפלה
 מותר לשנות מלשון הכתוב מיזזיד לרבים,

 כשיוצא מניח ידו על המזוזה ומסתכל בה.
 ויזכור ביהוד השם הנורא, ב״ה. ויש
 לזה מקור בגמ׳ (ע״ז יא) חזא מזוזה דאנחא
 אפיתחא אותיב ידיה עליה. וכמ״ש הטור (יו״ד
 ס׳ רפ״ה). ונראה לי, דזהו שאמרו חז״ל, מי שיש
 לו תפילין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו,
 מוחזק הוא שלא יחטא. מפני שיש במזוזה יחוד
 שמו של הקב׳״ה, ותמיד, בבואו ובצאתו, יזכור
 יתודו של הקב״ה ותהי׳ יראתו על פניו לבלתי
 יחטא. וכל הזהיר בה, יאריכו ימיו ושנותיו.
 דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשערך, למען
 ירבו ימיכם וימי בניכם. דמכלל הן אתה שומע
 לאו. וכן (שבת לב ב־ בעון מזוזה בניו ובנותיו
 מתים כשהם קטנים, ע״ש. ולכן נוהגין לבדוק

 כדאיתא (באו״ה ם׳י קט*). המזוזה כשיש חולה, ר״ל. בבית.
 וטוב לומר עכ״פ פעם אחת ביום:

 הריני מכוון כמצות מזוזה לזכור ביהוד יוצרנו יתברך שמו. כי הוא
 יחיד ומיוחד ואין יחידהת סםוהו בשום פנים. ואתה יי חט לבי
 ליראתך ואהבתך ללמוד תורתך לשמור ולעשות בכל מצותך אשר
 צותני בכל לבבי ונפשי ובגופי ובממוני. וזכני לאורך ימים אותי ואת
 אשתי ואת זרעי ותשמרני מכל רע. ככתוב יי ישמור צאתך ובואך

 מעתה׳ ועד עולם.
 וכתבו תד״י (בר״פ היי קורא) שבתפילין של
 ראש משעבד האדם את הנשמה שבמוח להבורא
 ב״ה, ושבזרוע משעבד הוא את גופו ובמזוזה
 את ממונו, ע״ש. ונראף״ דענין הנחת היד על
 המזוזה שנזכר בגמ׳, כמ״ש למעלה, הוא כדי
 שיעמוד מעט ולא ירוץ דרך המזוזה אלא יכוון

 בה מה ככתוב למעלה.

 פירוש־ דכיון דחייבה תודה לכתוב על. המזוזה
 ב׳ פרשיות הללו׳ ע״כ צריך לזכור יעניני
 הפרשיות. ואיתא במשנה (ר״פ היה קורא) דפרשה
 א׳ •היא קבלת עול מלכות שמים, ופרשה ב׳
 היא קבלת עול מצות. ולכן מסודרת בתפלה זו
 אמונת היחוד וקבלת האהבה ולימוד התורה

 וקבלת המצות, בלב ונפש וממון

 «ה Wtt : על אמירת פסוק זה וכן הפסוקים הסדורים כאן, ראד. השלמות לעמוד זה.



 תפלת שחרית ג
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ש אכרחמ ע י  תפלה ו
ל נטילת ידים. כתב הדא״ש (בט״ם דברנות)  ע
 דלהכי תיקנו הלשון ,נשילת ידים״ משוס
 דבעי כלי והכלי נקרא ״אנטל*. ואף דלא בעי כלי
 אלא לאכילה מ״מ לא ישנה הברכה. ועמ״ש בפעי״ט
 (אור ד) בשם תוי״ט (רפ״ח ברכות) שקשה לומר שזה
 יהי, הטעם כולו. ובאמת הדבר מוזר מאוד שבגלל האי
 טעמא ניטחו לשון נטילה שאינו ברור כ״כ כפו ״רחיצת
 ידים״, ולי נראה הטעם שבחרו בלשון זח. משום
 דמצינו שחכמז״ל קבעו טפט הברכות לפי לשון המורגל
 בפי העם בזמנם. לדוגמא הברכה ״לקבוע
ד הדלת, ו מ ה משמעותה ע ז ו ז  מזוזה*. והרי מ
 אבל משום שבימיהם הורגלו לקרוא הקלף שעליו היו
 כתובות הפרשיות שמע והי׳ אם שמע בשם מזוזה,
 קבעו גם הברכה בלשון זה אף שהוא לא על דרך
ת הידים הי׳ העם רגיל צ י ח  דקדוק הלשון. כמ״כ ר
ת ידים כדאיתא בדפ״ח ברכות בפ״ב ל י ט  לקרוא נ
 ידים ובעוד מקומות. ומה דאיתא שם בפ״א הלשון
 ״נותניך לידים״. הנה משנה זו מובאה גם בגמ׳ נזיר
 לח. ניטין טו וחולין קז והגידסא שם ״נוטלין לידים״.
 ואפילו את״ל שהגירםא שלפנינו דווקנית היא, יש
 לומר שזה לשון משנה קדומה כשעדיין לא התרגלו
 ל״נםילת ידים״, אבל בכל המשניות המאוחרות תמצא
 הלשון נטילת ידים, כי כבד הי׳ רגיל החמץ לרחוץ
 ידיהם בכלי הנקרא ״אנטל״ או ״נטלא׳ וע״ש זה קבעו
 הדרכה. וזו כוונת הדא״ש שכתב, -שתיקנו הברכה
 ע״ש הכלי אנטל״. וכד מורה לשון בעל הערוד, ערד
ו נאמדת פ  נטל וז״ל: כלי מיוחד לנטילה ועל ש
 רחיצת ידים נטילה. עכ״ל. והא דאיתא (חולץ קז א)
 אתקץ דיי מנהר פקוד נסלא בת רביעתא, אץ הכוונת
א תיקן ליטול הידים בכלי שנקרא נסלא, משום ו ה  ש
 שזה השפ כבר הי״ ידוע מים1י המשנה. אלא שהנהיג
 בעידו שהנטלא תהא בה שתור רביעית שלם, לפי טה
 שרבא אמר התם כלי שאץ בו רביעית אץ נוטלץ ממנו
י חלמיד רבא, לכן הנהיג כך בעירו,  לידים, והוא ה
 אבל צורת חנטלא שהיחח מיוחדת לרחיצת הידים,
 כבד היתד. ידועמ להם מקדמת דנא. לטי רש״י היתח
 היא של זכוכית. ורב אשי לא הקפיד שתהיי דווקא

 עמק כרכה שומע
 ,x על נטילת ידים. לשון הברייתא (בברכות
 מ׳ ב׳) כי משי ידי׳ לימא וכר ענ״י כי משי אפי׳
 לימא וכר המעביד שינה וכר. כתב הרא״ש
 דמה שתיקנו נט״י בשחרית משום ק״ש ותפלה
 ד,וא וזה צודק לשיטתו דגם לת׳ מנחה בעי
 נט״י וברכה. אבל אנן לס׳׳ל הכי אלא שאין
 זזכרח בנט״י לתפלות מנחה וערבית (אדח
 דלג), א׳׳כ קשה למה תיקנו נט׳׳י בשחרית
 דווקא.ובברכה. הרשב״א בתשובה, מובאה בב״י
 שם סי׳ ד, כתב הטעם לפי שבבוקר נעשה
 האדם כבדיה חדשה וצריך להתקדש בקדושתו
 וליטול ידיו מכלי ככהן הנוטל ידיו מן
 הכיור לפני העבודה. ולא זכיתי להבין דבר׳
 הקד׳, דא״כ הי׳ צריך ליטול ידיו קודם
 שמתחיל להתעסק במצוות ה׳ ותהי׳ הנטילה
 וברכתה לפני הברכות כולן ואבן תנינן
 בברייתא מדר נט״י אחרי שכבר לבש ציצית
 ותפילין. ומ׳׳ש הב׳׳י שם בשם האבודדה״ם
 שהנטילה באה דק כדי להעביר דוח רעה,
 ג״כ תמוה, דא״כ לא הוי אלא כדי להרחיק
 גזק ועל זד. לא שייכת ברכה, כמ״ש במים
 אחרונים דאף שהם חובה מ״מ אין מבדכין
 עליהם לפי שלא באו אלא להרחקת הנזק
 (שם בסי׳ קפא). ומה שנראה לי בזה: ברכה
 זו נתקנה לפי סדר מעשי בני אדם כשקמים
 בבוקר אז רוחצים ידיהם ופניהם כדי להתהדר
 ולהתיפות ולהסיר רשמי השינה מעל פניהם
 וגם להתחזק עי״כ מהעיפות שמתוך השינה.
ש מ ת ש  ואיתא בתוספתא ברכות רפ״ד לא י
 :אדם בפניו ורגליו אלא לכבוד קונהו שנאמר
, למענהו. וכל המעיין שם יראה  כל פעל ה

 נטילת ידי8: אבודרהם — ״נט״יי לשון נטילה היא לפי שצריך ליטול פן הכלי, והכלי שפו גמלא
 בלשון תלמוד! וי־מ שמא הגבהה וכר בפ״ק דםוטד, 0־ ב) הנוטל צריך להגביהם ל«עלמ
 שלא יבואו המים שחח לפרק ויחזת *טמאו את הידים* וכך במפורש בזהד (לפ׳ ואתחנן) — *דכד
 ב״נ קם בצפרא ובעי לאםחאה ידוי מגו אנטלא דםיא דאיהו פאנא (כלי) ליטול מיני׳ מיא״ * והשית
 דא״ש לגמי ברכות פרק י בשם דב הא״ גאון* וראה: גמדו היי םז« עדוך, עדך נטלן תרגום לתהלים
 קלב ב« גיטין םט א ודש״י שם ד״ד. נטלא* וראה — ברכות נא א* ב״כ נח ב« אבודדהם ה׳ נטילת
 לוב! רד״ק ליחזקאל ג ׳יב* מרדכי לגמ׳ ברכות פרק ח אות קצב* ב״י םי׳ קטב ובביאורי ד״גר״א שס«
י נט״י« תנ״א רבתי טי׳ כב« ופרישה טי׳ ס אות ד משיכ בשם האגוד ג זד סעודה * ארחות חיים ז י  דמד

 ומיי ח! ויאה בירור «דויפ בויעש אטיד״פ באו. וההשלמות וההוספות בםידוהו.



ת י ר ח ת ש ל פ  ד ת

 עמק ברכה שומע תפלה ויעש אכרהם
 נטלא ועשה בוזא של חרם שהחזיקה רביעית. ובזה
ת התוםיו״ט (ברפ״ח דברנות) י י ש ו ז ל ת ק  א
 שהקשה מגמ׳ חולין, עיי״ש. והא דאיתא (ב״ב נח ב)
 ואיזהו אנטל זהו רביעית של תורה, היינו לבתר תיקון
 ד״י מנהר פקוד נטלא של רביעית, וכמ״ש רשב״ם שם
 שאין זה מדברי ר׳ בנאי אלא לשון הגמ׳ וא״כ •ש
 לומד שמזמן מאוחר, אחדי ד״י מנהר פקוד. אי נמי
 נטלא לחוד ואנטל לחוד ולפי״ז צריכים לגרום ברא״ש

 נטלא ולא אנטל.
 בדרך זו נראה לי פירוש לשון הגמ׳(סוכה לז ב)
כר  אמר ר׳ ירמי״ וכר מ״מ לא מברכ? אלא בלולב ו
 לפי שבמינו גבוה מכולן. וזה אינו מובן, וכי בשביל
 שמל אילן שלו גבוה מאחרים יברכו דק עליו ולא
 יזכירו גם השאר פינים הכתובים בתורה, אבל הטעם
 לפי שבזמנם כבר נשתרש בפי העם לקרוא לכל המינים
ם  יחד בשם ״לולב״. ולכן אתה תמצא שבכל מקו
 במשנה וגמ׳ הכל נקרא על שמו לבד, לולב וערבה
 ששד, ושבעה (בר״פ לו״ע) מצות לולב כיצד (שם)
 וכמ״כ הברכה עצמה. והטעם למה התרגל העם לשם
 הכולל זה, לפי שגבוה מכולן וחשוב בגלל גבהו ולכן
 תיקנו הברכה על שמו, שכבר בשמו ישנו המובן של
 הד׳ מינים. וכמ״כ קראו בימי חכמי התלמוד לכל
 המינים יחד בשם ״הושענא״, כדאיתא (סוכה לג א) לא•
 לינקט אמש הושענא בסודרא, ומהך טעמא, שהתפללו
 אז בלשון ״הושענא״. והנה מתחילה חשב ר׳ זדיקא
 שר׳ אמי אמד זה מפני שהוא גבוה ונראה יותר לעינימ
 משאר המינים שבאגודה שהרי נתנו בו שיעור של ד׳
 טפחים, והקשה ו ל י ג ב י׳ לאתרוג ולברך עליו, כלומר
 שהרי הוא יותר חשוב, מכיוון שבו התחילה התורה
 ולקחתם וכוי פרי עץ הדר, והשיב לו ר׳ ירמי׳ הואיל
 ובמינו גבוה מכולן, פירוש, ולהכי נקרא על שמו.
 ובדרד זו אזלת קושיית התוספות שם, ד״ה וליגבי*•

. ן ב ה  עיי״ש ו

 לרחוץ ידים פנים ורגלים יהד, כלשון השים
 שציינתי לעיל (מתוספתא דברכות, לא ישתמש
 אדם בפניו ידיו ורגליו), ולכן באה באחרונה,
 דשמא כך היה מנהגם אז, אחרי שכבר לבשו
 ציצית ותפלין שהיו הולכין בהם כל היום
 בביתם ואחר כך כשיצאו החוצה היו רוחצין
 ידיהם ופניהפ להתהדר לכבוד קונם בבואם
 בין הבריות ואז ברכו על רחיצת הידימ על
ם המעביר י נ פ  נטילת ידים ועל רחיצת ה
 שינה וכר. ומה דאיתא שם בגמ׳ (דף טו)
 נוטל ידיו ומניח תפלין, וקורא ק״ש ומתפלל,

ש שייך ו מ ת סופר, דאיזה ש ו ע  שיש כאן ט
ש ת טף פי׳ לא  בפנים. ונראה לי דצ״ל לא י
 ירחץ וכמ״ש הגר״א ז״ל שם ״לא ירחוץ״.
 ובם׳ חסדי דוד מפרש לא ישתמש, משום
 שדרכן הי׳ להשתמש בזולתם לרחיצה. וזה
 דוחק ומה שכתבתי הוא הנכון, מכיוון שזה
 רק תיקון קל באותיות מ ״ישתמש״ ל ״ישתטף״
 וזה גם לשון הכתוב וידיו לא שטף במים.
 ובגמ׳ שבת נ׳ ע״ב איתא מד״א דכל מה
 שעושין בשביל ליפות אסור, והמתירין םברי
 כי הא דתניא רוחץ אדם פניו וכו׳ בשביל
 קונו וכו׳ ופירש״י בשביל קונו, לכבוד קונו
 דכתיב כי בצלם אלוקים עשה את האדם ועוד
 דהרואה בריות נאות אומר ברוך שככה לו
 בעולמו וכו׳ שהכל ברא לכבודו. וזה מה
 שאמר בתוספתא, לא ירחוץ פי׳ לא הותר
 לו לאדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו אלא אם
 הוא עושה זאת לכבוד קונו. וכמו שתיקנו
 ברכה על ההתהדרות במלבושים, אף שאינו
 חיוב להתהדר בם, אלא משום שדרכן של
 בנ״א ללבוש סידרא תיקנו לברך עוטר ישראל
 בתפארת וכן על לבישת נעלים שעשה לי כל
 צרכי ועל חגורה אוזר ישראל בגבורה, כמ״כ
 תיקנו ברכות על רחיצת הידים והפנים, כי
 בזה מיחסים אנו כל ההנאות להשי׳׳ת, שמידו
 כל אלה לנו ויש בזה גם מצוה משום שעושים
 זה לכבודו יתברך. ולא תיקנו מטבע מיוחדת
 על רחיצת הידים אלא כללוה בברכה על נטילת
 ידים. ואע״ג שאין זו נטילה ממש אלא רחיצה
 דאנן קיי״ל דלא בעינן בכלי. מ״מ לא חילקו
 בברכות וכמ״ש הב״ח (בר״ם ד). ובהכי אתי
 שפיר מה שאיחרו בברייתא סדר רחיצת ידים
 וברכתה עד אחרי כל ברכות השחר וסמכוה
 לרחיצת הפנים. דהרי זה וודאי שהיו מנקים
 ידיהם קודם כל הברכות, כמו שכתבו תר״י
 (בפ׳ הרואה) שאסור לברך בידים שקדמו
 ומשמשו בהם מקומות המטונפים, אבל ברכה
 זו נתקנה על הנאת רחיצת הידים להתיפות
 לכבוד קונו, וסמכוה לרחיצת הפנים (כי משי
 אפיה לימא המעביר שינה) שכן דרך בני אדם



 תפלת שחרית ה

 ?רוך אמה ן; אלסינו מלך העולם אשר;צר את האןם בחכמה יברא בו־
 נלןבים נ?ן3ים חלולים מלולים גלוי ףזדוע למי בםא ?בוךך #אם לפסח אחד
 מהם או ?םסם אחד הסם אי $?שר ?מהקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה

 אחת. ?רוך ארגה לי רופא $ל בשר ומפליא ??נשות:

 עמק כרפה שומע תפלה ויעש אברהם
: תיקנו לשון י צ י ד ה ה מ כ ח  אשר יצר את האדם ב
 משום שמוסב על יצירת הגוף שנאמר בו(בראשית ב)
ר ה׳ אלקים את האדם עפר מן האדמה, אבל צ י י  ו
א אלקים את האדם בצלמו, נאמר על הנשמה ר ב י  ו
 ומעלתה. היצירה בכללה ואופן הרכבת כל חלקי הגוף
ה רבה, ששיקל ושיער מראש מ כ ח  ואיבריו עשוי׳ ב
 מה שצריך לו לאדם לקיומו ואיך להדחיק ולמנוע
 ממנו כל נזק. חלולים הלוליה t נוסחת הגמ׳ שלפנינו
 ״חללים חללים״, אבל הדי״ף, הרמב״ם והרא׳׳ש גורסים
 ״חלולים חלולים״. (מזה לכאורה סתירה למאי דפשיטא
 ליי לבעל פרמ״ג במשב׳׳ז לא״ח סי׳ ו דלא שייך לשון
 יצירה אצל נקבים ויתבאר במרוצת דברינו בעמק
 הברכה שלפנינו). בתנחומא פ׳ שמיני אות ח איתא
 ״חלולים חלולים״ בגימטרי׳ ר מ ״ ח. ונראה לי שאינו
 מבנין ״פעול״ כמו שחשבו המדקדקים, וגם האבודרה״ם
 דחה זה, אלא זה בנין בפני עצמו וביחיד ״חלול״
 ובארמית ״חליל״ כש״ת אונקלוס (שמות כז ח) נבוב
 לוחות חליל לוחץ ופידש״י שם שהוא מלשון חלל,
 והוראתו נקב. לשון ברכה זו מיוסד על הפסוק (יחזקאל
 כח) מלאכת תפיך ונקביך בד ביום הבראך כוננו. תפיך
 הם האברים החלולים כתוף וכן הנקבים שבהם נתקנו
 מלאכתם ביום הבראם. בתרגום יהונתן שם, ״ברם לא
ן י ב ק ו נ ן ו י ל ל  הסתכלת בפגרך דמתעביד ח
 דאינון צורכך דאי אפשר לך דתקיים בלא בהץ מיומא
 דאברייתא עמך מתקנין,״ פירוש, שהאברים הפנימיים
 חלולים באמצע כתוף לקבל המאכל ויש בהם נקבים
 לדחות ולהרחיק המותרות שאץ בהם צורר לקיום הגוף.
 והקדים נקבים יחלולים ולא שמר סדר הכתוב ת פ י ך
, משום שעיקר ההודאה כאן על הנקבים ך י ב ק נ  ו
 הצרובים לו לעשיית צרכיו, ועוד דהרי לא כל האברים
 החלולים יש להם נקבי הוצאה והכנסה בפ״ע, כמו
 למשל הריאה והלב שרק נקב אחד להם המשמש דרך
 יציאה וכניסה יחד. אבל גם הגירסא ״חללים״ אתי
 שפיר, כמו שהוא בתי יהונתן שציינתי לעיל וכמ״כ
 יש במשנה חולץ פ׳ ג׳ נקב הלב לבית חללו, אלא
 שיותר ניחא להם להפוסקים ז״ל הגידםא שלפנינו או
 משום טעמא של הדרכי משה (בם׳ ו) לפי שחלל ג״כ
 לשון הריגה הוא, או כמ״ש בשם המדרש חנחומא,
. גלוי וידוע ח ״ מ  שרצו לרמז בזה על גימטרי׳ ד

 זו רחיצה אחרת וביוצא מביה״כ מיידי, דהרי
 לא אמר נוטל ידיו ומברך. מיהו אנן דנהגינן
 לרחוץ הידים וגם הפנים תיכף לקימה, מקדימין
 לראשונה ברכת ענ״י שעל הרחיצה קרוב
 למעשה הרחיצה ואח״כ מםדרין שאר הברכות.
 ועוד טעם, משום שנטילת ידים תדיר וכמו
 שכתב המהרש״ל בענין ברכת אשר יצר וברכת
 המזון. ובדרך שכתבתי כאן, יש להוסיף על
 דברי רש״י (כתובות ח א) שכתב בטעם ברכת
 שהכל ברא לכבודו, בבית חתנים, שנתקנה
 לכבוד אסיפת העם שנאספו לגמול חסד זכר
 לחסדי המקום שנהג עם אדם הראשון שנעשה
 לו שושבין ונתעסק בו ואסיפה זו כבוד המקום
 הוא, עיי״ש, ויש להטעים דברים אלו לפי
 מה שכתב רש״י (בגפ, שבת שם) שההידור
ת הן לפי שבצלם אלקים ו צ  וההתיפות מ
 עשה את האדם וראוי להיות נאה שהרי
 תקנו ברכה להרואה בריות נאות וזה כבוד
 להשי״ת כדתיב כל פעל ה׳ למענהו, כלומד,
 שהכל ברא לכבודו. ולהכי תקנו נמי ברכה
 זו, לפי שדרך בג״א לבוא לשמחת נישואין
 כשהם מרוחצין יפה ובמלבושי כבוד וזה
 הגמילת חסד שעושים עם החתן והכלה לשמח

 אתם בדרך כבוד וזד. גם כבוד שמים.
 א, חלולים חלולים. כתב הב״י דאי אפשר
 לגרום ״חללים״ דא״כ יהי׳
א החלל והרי לא שייך לשון ר ב  הפירוש ש
ה על דבר שאין בו ממש, אלא שקאי א י ר  ב
 על האברים שהם חלולים. ובב״ח שם דחה את
 זה, דהא מצינו ״ובורא חשך׳׳ שהוא ג״כ רק
 העדר האור, ומפרש דלהכי לא גרםינן חללים
 לפי שלא יוצדק הלשון ״שאם יפתח אחד
 מהם״ דקאי על האברים החלולים וא״כ ״וברא



ת י ר ח ת ש ל פ  ז ת
 תפלה ויעש אכרהפ

 לפני כםא פפודך. כך הגירםא ממי, ברי״ף
ד ו ב א כ ס  וברמב״ם. הלשון כשלעצמו תמוה, כי כ
 בדברי חז״ל משמעו דבר הנברא םהקב״ה לכבודו
 יתברך ורגיל זה הלשון בהרבה מקומות שבש״ס, כמו,
 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי׳ העולם (עירובין יג
 מגילה יג), גלוי וידוע לפניך (ברכות כד) ובכמה דוכתי.
א ס  (מה שיסדו בתפלת ד״ה, כי אץ שכחה לפני כ
 כבודך, פירוש בעת שאתה יושב על כסא המש11 לדון.)
 ועוד קשה, דהלשון *גלוי וידוע״ לא שייך אלא על
 דבר שלא ידוע אלא ליודע נסתרות, אבל זה שלא
 יכולים לחיות אם ייםתמו הנקבים, גלוי וידוע לכלם.
 ולכן נראה לי שהבונה כאן על שעת הבריאה, שאז היי
 גלוי לפניו שאם לא יברא בדדד זו, לא יוכל להתקיים.
ו יסתפ. בשם האריז״ל כתבו להשמיט ״או״ ולומר  א
 ,.שאם יפתח אחד מהם ו י ם ת ם אחד מהם,״ כדי שלא
. הווא״ו ם ד  תהינה יותר ממ״ה תבות, כמספד א
 תשמש, איפוא, במקום ״או״, כמו שפירשתי לקמן אצל
ד לפניך/ ויש שמשמיטץ ...ולעמוד ו מ ע ל  ״להתקיים ו
 לפניד״ משום האי טעמא. ומי שאינו מקפיד על המנין
 מ״ה, נכון לומר ״או אם יסתם״, שכן כד הגי׳ בגמ׳
 שלפנינו. אי אפשר: לשון תלמודי. עיין ביבמות
 (סב א) אין דנץ אפשר מאי אפשר, ובעוד מקומות

 בש״ם. וזקני בעל עטרו! זקניפ(באו״ח ם׳ וי) כתב,
 שיש לנקד האלו״ף בציידי, מלשון אץ, עיי״ש. אבל
 מ״מ אץ לשבש הספרים הישנים שבכולם מנוקדת
 האלו״ף בחיריק וזה נכץ. להתקיים ולעמוד:
 לחתקיים לשון משנה, חכמתו מתקיימת (אבות פ׳ גי).
 והודאתו עמידה וקיום משך זמן ארוך. וכר ת׳ אונקלוס
 (בראשית יב יג) וחיתה נפשי בגללך, ותתקיים נפשי.
. ד ו מ ע ל ם ו י ק ת ה  וצריך להבץ כפל הלשון ל
 ברי״ף לא גרים ״לעמוד לפניך״. בגמ׳ שלפנינו ליתא
 לתבת ״להתקיים״. גם צריד להבץ, שלפי גירםת הדי״ף,
 רמב״ם ורא״ש דגרסי בגמ׳ ״אפילו שעה אחת״, א״כ
ק י ם שהוראתו קיום זמן ת  לא יוצדק הלשץ ל ה
 ממושד, שמזה משמע שזמן מועט יכול הוא לחיות אס
 ייסתמו הנקבים. ונראה לי לפי מה שכתבתי לעיל, דלכן
 סידרו נקבים קודם, שלא כםדר־הכתוב, תפץי ונקביד,
 שלא יהא במשמע שלכל האברים החלולים יש נקדים
 מיוחדים להכנסה והוצאה, שהרי יש אברים חלולים
 כמו הלב והריאה שהנקב היחידי שלהם משמש בעת
 ובעונה אחת דרך כניסה ויציאה לדם ולאויר, ולחכי
 הקדימו נקבים לחלולים מכידון שרצו לכלול בהוראה
 זו האברים החלולים כולם, שהורות להם בן אדם חי
 וקיט. והנה מטבע האברים החלולים, כמו הלב והריאה,
 שאם תםתם הריאה ולא תשאף אויר, מיד בן אדם ייחנק
 וימות וכן אם ייפתח הלב לבית חללו והדם לא יכול
 לסבוב בחדרי הלב, אי אפשר לעמוד אפילו שעה אחת.

 עמק פרכה שומע
 בו״ על אברים קאי ולא על החללים, עי״ש.
 ועל שניהם קשה קושיות הט״ז (שם בם״ק א)
 דא״כ הי׳ צריך לגרום ג״כ נקובים נקובים
 ועיי״ש בט׳ז שמפרש שהכל קאי על הנקבים
 שהט חלולים וקאי על הפה ותסבור. ומשום
 דעשיית צרכיו נעשה ע״י מציאת הנקבים סמכו
 הודאה זו לאותה שעה, עיי״ש. אבל דברי תימה
 הס, דא״כ לא נזכרה בברכה הודאה על הנאת
 זנשיית צרכיו. ומה שנראה לי בזה: כל העדר
 שמציאותו רק ע״י היש המקיפו, מצמצמו
 דמגבילו, זוהיא ברייתו ועשייתו, כלומר
 מתור השקפה על היש המקיפו. דומה לזה
א חושך/ החושך ר ו ב  הנוטה ״יוצר אור ו
 מצד עצמו נתהווה ע״י העדר האור, לפיכך
אה, אבל בשים  לא יוצדק עליו לשון ברי
 לב להאור הנותן קץ וגבול להחושך, מתואר
 החושך כענין לעצמו וכאילו נברא גם הוא.
 במ״כ לא שייך לומר על הנקב שהוא נברא
 אלא מתוך ההשקפה על היש המגבילו ומקיפו,
 ולכן כשאומרים ברא נקב כבר יש במשמעו
. והטעם שבחרו לשון ב ק ו נ מ  שברא האבר ה
 סתום זה ולא ניסחו במפורש, שברא בו א ב ר י מ
י ם, משום שאין הכוונה בברכה זו ב  1 ק ו
 להודות על מציאות ובריאת ואופן סידורם
 של האברים, בכללם, אלא להודות על ההנאה
 שיש לו עם יציאת המותרות והפסולת מגופו.
 וכך הוא דדך חכמז״ל לנסח טפס הברכות
 לפי לשון הרגיל בפי ההמון, כמו שהערתי
 למעלה, ולכן קראו ליציאת המותרות דרך
 הנקבים בשם ״נקבים״ לבד, כמו, הנצרך לנקביו
 (ברכות כג א). וכשתיקנו הנוסח ״וברא בו
ם נקביט״ כבר הכל במשמע, האברים,  נקבי
 הנקבים ועשיית צרכים שלא רצו להזכיר
 בהדיא מפני הכבוד. רופא כל בשד ומפליא
 לעשות: עיין ברכות ם׳ בי, מאי חתים אמר
 רב רופא חולים. אמר שמואל שוינהו אבא
 לכולהו עלמא קצירי אלא רופא כל בשר,
 ר״ש אומר מפליא לעשות. אמר רב פפא הילכו
 נימרינהו לתרווייהו רופא כל בשר ומפליא



ת ז י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה ויעש אברחמ
 לחכי ניסחו לשון שמשמעותו, שיש אבריט שאי אפשר
 להתקיים (זמן ממושך) אם ייפתחו או ייסתמו ויש שאם
 ייפתחו או ייםתמו אי אפשר לעמוד אפילו שעה אחת
 (במובן רגע קט). ותהי׳ הווא״ו של ״ולעמוד״ במקום
ו אמו. אפילו  ״או״ כמו ומכה אביו ״ואמו״, פי׳ א
 שעה אחת: זמן מועט. בגמ׳ שלפנינו ליתא להמלות
 ״אפילו שעה אתת״. אבל הדי״ף, הרמב״ט כן נרסי,
 בספר דקדוקי סופרים הביא המח׳ גירסא זו בשם כת״י
 פרח וכתב שכן הביא בס׳ בית נתן מש״ס כת״י,
 הספרדים החזיקו בה. ועיין בב״י(כיי וי) שהביא בשם
 מוהד״ם מדוטנברג שלא ישרה בעיניו גירםא זו, משום
 שאפילו כן ייסתם הפה, אפשר לחיות כמה שעות.
 ואחריו נהגו באשכנז שלא לאמרה. אבל גידסא זו
 נמצאת בדברי גאונים, בבה״ג וברע״ג, ודבריהם דברי
 קבלה מחכמי הש״ס, ולהכי גם הגד״א בהגהותיו הני׳
 כך בגמ׳, ועיין בב״י שטרח ליישב גירסא זו. ולפי מה
 שכתבתי לעיל שפיר מתורצת קושיית מוהד״ם ז״ל,
 דיש״ל שקאי על הלב והריאה. ובאמת תמוה בעיני
 למה נקטו האשכנזים כמוהר״ם מרטגבדג שהי׳ להם
 פוסק, והרי הרא״ש תלמידו שידע אף הוא מדבריו
 והי׳ ג״כ פוסק אשכנזי, כן גורס ״אפילו שעה אחת״
 וכמדומה לי שגם רכינו זקני זצ״ל הי׳ אומר כך, אבל

 אינני זוכר בבידוד. אחת: מה שנקדו האל״ף והחי״ת
 בפתחי״ן, לא נכץ הוא, שחדי יש כאן חפםק גדול כפו
 אתנחתא. וצדיד לנקד האל״ף בםגו״ל והחי״ת בקטיץ
 כמו היריעה האחת (שמות כו), ומה שנקדו בתפלת
 ד״ד. ויעשו כולם אגודה אחת, האלו״ף בםגו״ל, ג״כ לא
 נכון וצריד להיות בפתחי״ן, כי זה מחובר אל ״לעשות
 דצוניד בלבב שלם״ וכמו מדד. אחת לכל היריעות

: גוף כל חי. כמו(בראשית טז)  (שמות שם). כל כשי
ר באו. ואף שעיקר הברכה על ש  זכר ונקבה מכל ב
 אדם קבעוה, בכל זאת רצו לכלול ולהזכיר גס החסד
 שעושה עם כל בעלי חי. גס יש לפרש כל בשר, כל
 הגוף, וכלשון הפסוק (משלי די) ולכל בשרו מרפא,
 כלומד, לכל גופו, שעם יציאת המותרות והפסולת

 מהגוף, נדמה לו לאדם כאילו נתרפא כל גופו.

 עמק ברכח שומז
 לעשות״. והנה מאי דשביק דב פפא דברי
 רב אף דהלכה כמותו נגד שמואל בדבר שלא
 בדיני ממנות, משום דמסתבד לי׳ טעמי׳
ם משמע שכבר חלה, אבל י ל ו  דשמואל, כי ח
א כל בשר שייר גם על מניעת הסיבה פ ו  ר
 המביאה לידי חולי, כלשון הכתוב (משלי ד
 כב) כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו
 מרפא, שענינו, שמרחיקין מגופו כל מיני נזק
 ותקלה ולאוו דווקא בחולים ממש משתעי
 קרא. ואע״ג שלא הוזכר במטבע הברכה
ה ואנן קימ״ל שהחתימה צריכה א ו פ  הלשון ר
 להיות מעין הפתיחה, מ״מ מאחר שלא תיקנו
 לשון המבואר להדיא על הנאה עשיית צרכים
 עצמן, וכמ׳ש לעיל, לפי שאין זה מדרך הכבוד
 כלפי מעלה לבטא במפורש ענין עשיית צרכים
ז לבד ענין זה של  ולכך ניסחו בדרך רמ
 יצירת הגוף באופן נפלא עם נקבים הנפתחים
 רק בעת צורד להוצאת המותרות ושמתקווצים
 אח״כ כדי שלא תפול הצואה מעצמה באופן
 תמידי ובהבטל כח זה לא יוכל להתקיים בלל,
ע ממנו הנזק, נ מ י  וא״כ נברא הוא באופן ש
ז  לכן חותמין ״רופא כל בשר״ ג״כ בדרך רמ

ת הנזק. ע י נ מ  על הדחקת ו
 מיהו רב ששת לא ניחא לי׳ בהא ומסתברא
א לעשות משום י ל פ מ  דעדיף טפי לחתום ו
 שהוא ג״כ לישנא דקרא (שופטים יג) ומפליא
 לעשות וכיון שעיקר הברכה על היצירה נוסדה,
 שנברא באופן נפלא כזה ובחכמה נפלאה,
 צריכים לחתום ג״כ מעין זד, שהפליא לעשות
 בברייתו. וזה הלשון על יצירת האדם שהיתר.
 בחכמה, נאמד גם בתהלים (קלט) אודך כי
 נוראות נפלאתי נפלאות מעשיך וכר, וזה
 מוסב על יצירת האדם, דקאי על הקודם לו,
 כי אתה קנית כליותי תסכני בבטן אמי. וכולל
 בהודאה זו הנפלאות שביצירתו וגס מעשיו
 שעמנו בכל יום להחזקת הגוף וקיומו. ועיין
 בספר ה״כוזרי״ (מאמר ג סי׳ א) שכתב,
 ״ומפליא לעשות שברא באדם כוחות המחזיקים
 והדוחים, כלומד שהם שני הפכים״, עיי״ש.



ת י ד ח ת ש ל פ  ח ת

 אל אלהי הרוחות שליט עליונים ו?תוזתו?ים. מן ?י לח לעמךמף יו״ראסןז
ן על ראקזןז ^  ולתוירמיןז. שיקועם ?י מקרא שכתוב ?כל עת לחיי ?^ךןז לבגים ו
ר ו ̂ז רוח ו?שמה א#ר נפוזת בי כדי לאחז  לא >?1םר, ןאסיה $לי מוכן ליןפל ^פ
 לעתיד למקום שחצבת נפ#י ורוחי וגשמ1וגי &#ם. #לא אבוש ?עולם הזה ולא
̂לקי עם או$ם הזו?ים ?וזזות ?נועם ן: ולבקר  אכלם לעולם ה?א ולחיות ז

 בהי?לו. כולו או&ר כבוד א^ן:

 תפלה ויעש אפרממ
 אלקי ד!רוח1ת. נראה לי הטעם שרבינו זקני זצ״ל
 הקדים תפלה זו לב׳ התודה, לפי שלדעת יש
 אומרים היא מצוה דאשונה של תודה. כדאיתא בגמ׳
 (ברכות כא א) מנין לבה״ת לפניה מן התורה וכוי,
 ועי׳ בפרי חדש (סי׳ מה), להכי הקדים תפלה זאת
 שנאמר בה ״תן בי כה לעסוק בתורתך ובמצותיך״.
, כלומר, ם י נ ב ך ל י ד ג ש בקשה זו: ב ו ר י  פ
 שאברי הגוף שלד שהם לבושים להנשמה, יהיו תמיד
 לבנים ונקיים בלי פגם חטא ועון. וע״ד לשון הכתוב
 (ישעי׳ אי) אם יהי׳ חטאיכם כשנים כשלג ילבינו,
ז שמן על דאשד לא יחסר. ש מ ן זה כנוי לחכמה א  ו
 ומושכלות בדרכי הי. כשהגוף טהור נעשה הוא כלי
 לקבל שמן ואור הנשמה. ועי״ז יזכה לחזות בנועם

 ח׳ בעוה״ב.

 ובשם אדמו״ר הקדוש מדן רבי מנחם מנדיל זצ״ל

 מקוצק שמע׳׳י לפרש: האדם צריך להיות תמיד על
 שיווי חמשקל בדרגי ח׳ כאילו הוא לבוש בגדים לבנים
 ונקיים ונושא על ראשו קערה מלאה שמן שלא חסד
 מאומה ואם יניע ראשו אפילו מעט ממשקל השיווי,
 יתלכלכו בגדיו. ודפח״ח. לחזות בנועם ה׳: (תחלים כז)
 מקרא זה נאמר על בית המקדש. המסדר הוסיף ״כולו
 אומד כבוד״ שבמזמור כ״ט, כיון שהוא מוסב על

 עוה״ב. עי׳ ברש׳יי שם.

 עמק ברכד! שומע

 ואין זה כאילו היה חותם בשתים, דהפירוש
 הוא, שמרפא הגוף ע״י שברא בו כוחות אלו
 המחזיקים ודוחים. ומה שפירשו רש״י ותוספות
 שם, לפי שהגוף חלול כמו נאד והנאד אם
 יש בו נקבים אין הרוח עומד בתוכו והאדם
 יש בו נקבים והרוח עומד בתוכו, ועל זה
 אמרו במדרש שעל זה נאמר — כי גדול
 אתה ועושה נפלאות, עי״ש, תמוה טובא בעיני,
 הרי זה לא ממטבע עצמו של הברכה, ולרב
 ששת הרי זה כל עיקר חתימה, וענין הברכה
 עצמה הוא רק על הנקבים שלצורך היציאה,
 וחתימה כזו ענין בפני עצמו. וביותר קשה מה
 שפירש הדרכי משה (בטי׳ ו ם״ק ב) דקאי
 על הרכבת הנשמה הרוחנית בגוף גשמי,
 שהוא פלא שיתקיים דבר רוחני בגשמי ואי
 אפשר להנשמה שתעשה פעולתה להשכל
א חולי כל בשר, פ ו  בעוד שהגוף חולה וזה. ר
א לעשות שהנשמה נקשרת י ל פ  ועל ידי זה מ
ד אלוקי נשמה, י  בגוף וע״כ תקנו לומר מ
 עיי״ש. והדברים נפלאים ממני, שהרי רב
 ששת ם״ל ש״מפליא לעשות״ היא כל החתימה
 וע״כ אין הפירוש בגמ׳ כמו שפירוש הדרכי
 משה, מכיוון שיהי׳ שלא מענין הברכה כלל.
 ואפילו אם זה כן מענין הברכה, הא קיימ״ל
 (ברכות מו) דאין חותמין בשתים, גט מה

 אלוקי הרוחות: תחנה זו לקוחה מספר תחנות ובקשות «שערי ציון״ (ופוס פראג תנב ורפום
 אמסטרדם תעז) להמקובל ר׳ נתן נטע ב״ר משה הנובר־אשכנזי, תלמיד ר״ח ויטאל, וממעל לה
s כותרת בזה״ל — סדר מהר״ח מהאר״י זלה״ה וכו׳ שיאמר אחרי ב׳ ענט״י ואשר יצר וכו׳ 
 היברד. מהר׳׳מ קורדויירא ז״ל (קיצור השל״ד!)! בסידור הופיעה בפעם הראשונה בסידור

 .נהורא השלם״ דפוס סלאוויטא תקנ״ד.



ת ט י ר ח ת ש ל פ  ת

 ד,ע1לם 5*#ר קד שנו במותיי־ רצוני

 תפלה דיעש אברהם
 לעסוק כדכרי תורה. זה נוסח אשכנז, אבל נוסח
 ספרד ״על דברי״. וזה תלוי בגירסת הגמ׳
־ דלגירםתנו ״בדברי״ ולהרי״ף וגדולי  (ברכות יא) י
 ספרד היתה הגירםא בגמ׳ ״על דברי״. והנה לא מצינו
, במובן לימוד ת ר ו י ת ר ב  במשנה וגמ׳ הלשון ד
 התורה מתוך עיון והתעמקות בה, אלא השתמשו בזה
 הלשון כשבאו להורות על דבר שהוא מן התורה, אז
 קראוהו ״דברי תודה״ ועל שהוא מדרבנן ״דברי
ק ו ס ע  סופרים״ ושל נביאים ״דברי קבלה״״ אבל ל
 בדברי תורה זה לשון חכמים ביחס לתלמוד תורה
, כדאיתא במשנה (אבות פ״ג מ״ב) ד ו מ י  בתור ל
 ועוסק בתורה וכן (משנה י׳ שם) עשרה שיושכין
 ועוסקין בתורה וכן (פ״ד מ״י) ועסוק בתורה וכן(ב״ב
 בשלהי המסכת) הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממנות,
 פירוש, ילמוד. וכן בברכות (יז א) ובין התלמידים
 העוסקץ בתורתיך בין עוםקין לשמה וביו העוסקיו שלא
, משא ה ח י  לשמה וכר, אבל ״דברי תורה״ משמע ש
 ומתן בענינים של תורה, כמו (אבות פ״ג מ״ב) ויש
 ביניהם דברי תורה, ושם (מ״ג), ולא אמרו עליו דירי
 תורה. ומכאן קשה למ״ש הב״ח (בסי׳ מז) דלכך תיקנו
 הלשון ״לעסוק״ משום דעיקר הטרח והעמל על מנת
 לשמור ולקיים, והדי כאן קורא בגמ׳ גם למאן דלא
ן בתורה. וכן בגמ׳ (נזיר כג ק י ס ו  למד לשמה ש ע
 ב) לעולם יעסוק אדם וכו׳ אפילו שלא לשמה. וכן

 נכון גס לשיטת רב שכוונתו על החולים.
 ולא דמי להא דאמר רב פפא הילכר ניימרינהו
 לתרווייהו, דשם שניהם בענין אחד ועושה
י כל בשר, ל ו  כשניהם, אבל הכא אם יאמר ח
 אינו כדברי רב ולמה יוסיף על דברי שמואל
 התיבה ״חולי״. ויפה עשו בסידורי אשכנז
 וספרד שכתבו רק רופא כל בשר והכי נוהגין
 וכמ״ש הב״ח בשם מוהר״א מפראג, מוהרש״ל

 ואבודרה״ם.
 א. לעסוק כדגרי תורה. רבינו ז״ל הקדים
 בה״ת לבא״נ כמו שהוא בסידורי
 אשכנז של מדינת פולין וזה עפמ״ש הרמ״א
 (אריח סי׳ מו ט׳ט) ״ונהגו לסדר בה״ת מיד
 ב׳ אשד יצר ואין לשנות״, עיי״ש. והנה יסוד
 דבריו לפי שיש מםדרין בה״ת אחר ״רבון
 העולמים לא ע״צ״ וכו׳ וכמ״ש הטור שם ״וכן
 הוא מנהג מדינת אשכנז״, והעיר ע״ז

 ביני״ יא ?רון אוגד, 11 אלסינו 9?ןי
 ל?5םוק ?ד?ד תוךה.

 עמק מרכה שומע
ד אלוקי נשמה, י  שכתב שלכך תקנו לומר מ
 ג״כ תמוה, דבברייתא שבגמ׳ (ס׳ ב׳) נםדרה
 היא אחר ברכת א״י, הנכנס לישן על מיטתו
 אומד וכד כי מתער אומד אלוקי נשמה. ואפשר
 שנמשך בזה אחר הרא״ש, בתשובה שמביא
 שם הטור, שצריך להסמיך ברכת אלוקי נשמה
 לא״י, אבל משאר הפוסקים לא משמע כך,
 שכתבו טעמא שאין מתחילה בברוך, משום
ה בעלמא, כמ׳ש התוספות א ד ו  שהיא ה
 (ברכות יד) ובשאר מקומות. ומה שאמד רב
, אין כאן חתימה ו ה י י ו ד ת  פפא דנימדינהו ל
 בשתיים (עיין ברכות מט א), דיש״ל דהכי
 משמע: רופא כל בשר, שמונע מהם נזק ותקלה
 ע״י שהפליא לעשות בעת ברייתם סידור
 נכון ליציאת המותרות וכוי. וכההיא דאיתא
 התם בגמ/ על הארץ ועל המזון, ארץ דמפקא
 למזון. ועיין דא״ש (ברכות ם״פ הרואה)
י כל בשר׳•/ וכן נמשך ל ו  שגורס ״רופא ח
 אחריו בשו״ע (א״ח סי׳ י) וע״פ זה הדפיסו
 כך בסידורים שבזמניהם, כמ׳ש הב״ח שם,
 דטעות סופר נזדמנה בדברי הרא״ש ונמשכו
 אחריו המדפיסים. ואמנם נדפסו מכת״י חידושי
 הראבי״ה לברכות וגם שם הגידסה ״רופא חולי
 כל בשר״, ש״מ שזו נוםחא ישנה באיזו שהיא

 העתקה מהש״ם.
 והיה נראה לי לכאורה לומר, שרב פפא
ל הנוסחאות שיעלה כ  בא להרכיב נוםחא מ
 יפה גם ע״פ שיטת רב ולסיים ״רופא
 חולים״ ובדבוק ל״כל בשר״ לומר ״רופא
 חולי כל בשר״, וכמו בשמ״ע ״דופי חולי עמו
 ישראל״. אבל מלשון ,״הילכך נימרינהו
ה ו״, משמע להדיא דבא לומר דק י ו  ל תר ו
 של שמואל ורב ששת, דאל״כ הול״ל הילכך
ל ה ו. וצריך לומר דרב איפדך  ניימרינהו ל כו
 משמואל דמשוי לכולהו עלמא קצירי. ויש
ה של כל ל ח מ  לכאורה מקום לפרש רופא ה
 בשר, וא״כ צריכים לנקד הלמ״ד בחיריק,
 אבל זה אינו, דהרי אינו יוצא בזה שיהא



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 עמי! ברכה שומע תפלה ויעש אכדהמ
ק נתקן על הטרח ו ס ע  מש״כ הט״ז שם דהלשון ל
 והיגיעה דווקא, קשה, דהא איתא (בס׳ שנו חכמים<
 כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, ואם מיידי
 בלומד רק שלא מתיגע היטב. ח״ו לכנהו בשם נזוף
 שפירושו מנודה, כמו שפירש׳׳י שט. ועוד שהרי מצינו
 זה הלשון(ע״ז ג ב) לר׳ מאיד אפיי נכרי ועוסק בתורה
 חדי הוא ככהן גדול, ובנכרי בוודאי ליכא מצוד,
 שילמוד מתוך יגיעה דווקא. ועוד שהרי מנהג כל
 ישראל לקרות אחדי בה״ת פ׳ ברכת כהנים ולשנות
 המשנה ואילו דברים, שאץ בלימודם יגיעה כלל. וגם
 הפר״ח הקשה עליו שם, דא״כ הבע״הב שאומרים
ק בד״ת. ו ס ע  תהילים ומעמדות איך יברכו הברכה ל
 ולהכי כתב דעדיף לומר ״על דברי׳׳ ושכן כתב
, דכן הוא ר י פ  האדיז״ל. אבל לפמש״כ אתי הכל ש
 לשון חכמים במשנה וברייתא וגמ׳, שקראו ללימוד
, ולכן השתמשו בו גם ביחס לנכדי. ק ס  התורה ע
 וכן(ב״ב ל״ג) ת״ר ה ע ו ם ק י ן במקרא, ועוד בהרבה
 מקומות בש״ם, מכיוון שחכמז״ל ניסחו לשץ הברכות
 לפי שמוש הלשון בפי העם והנוסח ״על דברי תורה״
ק בד״ת היי ו ס ע , אבל ל ד ו מ י  לחוד, אץ הוראתו ל

ד בתודה. ו מ י ל  כן מובן לכולם כ
 ובאמת הי׳ יותר נכץ לומר ״לעסוק בתורה״ לבד,
ד ולא ו מ י  אבל רצו להדגיש בזה שמוסב רק על ל
, ק ס ם המצוות שגם עליהן נופל הלשון ע ו י  על ק
 כמו העוסק במצוד! וכוי. וכן גוהגץ אלו שמתפללים
 בנוסח ספרד לומר ״לעסוק בד״ת״, לפי שקשה לשנות
 מנוסחת הגס׳ לפי קבלת אבותינו חכמי אשכנז ז״̂י

 וב״ה הראונו שכן עיקר בלשון חכמים וכמו שנהג
 דבינו זקני זצ״ל.

 הערכ נא: כתבו התוספות (ברכות מו א, פסחים קד
 א, כתובות ח א) שצריך לומד והערב נא בוא״ו
 כי בדכה אחת היא. והיינו לפי הגירםא שלפנינו

 נץ החמה, כשאר האיר המזרח ומיפטר ממילא
 ב״אהבה רבה״ ואינו מגרך כלל ברה״ת, להכי
 נקט השכים, בשא״א עדיין לקרות ק״ש
 וברכותיה. וקשה, הרי צריך לומר פסוקי
 דזמרה שזה מנהג מימי חכמי המשנה כדאיתא
 (שבת קיח א׳) א״ר יוסי יהא חלקי עם גומרי
 הלל בכל יום וקאמר עלה בגמ׳ כי קאמרינן
 בפסוקי דזמדה וא״כ תמיד צריכים לברך
ת כ ו  בה״ת קודם התפלה משום פםד״ז. הדי מ
 מכאן, שאפ אומר הפסוקים דרך שבח והלול
 ולא דרך קריאה, א״צ לברה״ת. ולהכי נהג

 ״והוקשה לי על זה המדד לומר פסוקים קודם
 בה״ת ונהגתי בעצמי מיד אחר בא״נ לברך
 בה״ת וכו׳״ והנה כונתו נראה לי, משום דאית
 בי׳ הפיםקא ״ואומרים שמע ישראל ה׳ א׳ ה׳
 א׳״. ומקודם הביא הוא בשם הד״י החסיד
ת ק״ש, ב ו  לומר בשכמל״ו ולכון לצאת ידי ח
 אבל פסוקים אחדים לא נמצאו בנוסח זה.
 ומה שנמצא שם הפסוק שבקהלת ב׳ ״ומותר
 האדם״ וכוי, לאוו דרד קריאת פסו׳ הוא,
 אלא דנקט מליצת הכתוב לחברו עם ״כל
 מעשיהם תוהו* וכוי. ועי׳ בב״י שם שהביא
 מספר האגור בשם מוהר״ם, ״דהא דצריך
 לברך כשהוא משכים היינו דוקא כשלומד
 אבל אם מתפלל תחנונים אין צריך לברך
 והראב״ד כתב צריך לברך כ״כ על מקרא
 וכתובים, ופסוקים מכלל מקרא הם וכן פסק
 מהר״י מוליך, ואח״כ כתב שמהד״י כ׳
 בתשובה שאין לחוש אם אומד פםוקיפ קודם
 בה״ת כיון שאינו אומר דרך לימוד אלא דרך
 בקשה ורצוי, ושכן נוהגין באשכנז. ובשו״ע
 העתיק בםתמא, ״לא יקרא פסוקים קודם בה״ת
 אע״פ שהוא אומרם דדך תחנונים״ ומסיים
 ״וי״א שאין לחוש כיון שאינו אומרם אלא
 דרך תחנונים ונכון לחוש לסברא ראשונה״,
 וע״ז העיר הרמ״א ״אבל המנהג כסברא
 אחרונה שהרי בימי הסליחות מתפללין וכו׳
 וכר וכן בכל יום וכו׳ אומרים כמה פסוקים
 ותחנונים ואח״כ מברכין על התודה וכו״.
/ מגמ׳ ברכות י נראה ראי׳ כדיעה ב ד י ד ל  ו
 יד ב׳, אר״י אמר שמואל השכים לשנות עד
 שלא קרא ק״ש צריך לברך משקרא ק״ש
 א״צ לברך. פירוש, אם השכים קודם אור היום
 ואכתי לא הגיע זמן ק״ש וברכותיה ורוצה
 לשנות, מברך בה״ת, אבל אח״כ כשכבר קרא
 ק״ש אינו צריך לברך שכבר נפטר באהבה
 רבה, עיי״ש. וקשה, למה נקט בהשכים דוקא
 והדי אפילו בהגיע זמן ק״ש אם רוצה לשנות
 קודם אפילו דבר מועט, צריך ג״כ לברך. וצ״ל
 כיון דדרך העולם לקרות ק״ש וברכותיה קודם



א ת י י ר ח  ש

 תפלה עמק כרכה

 שרק מנהג אשכנז הוא לקלות פסוקים קודם
 בד״הת. אבל לדידן שמברכין ברה״ת מיד
 אחר א״י, אסור לקרות פסוקים לפני ברה״ת,
 לפי״ז י״ל שזו גם כוונת הרמ״א, שמתחילה
 הביא הוא ״דהמנהג כסברא אחרונה״ והוא
 מנהג אשכנז ואח״כ כתב ״ונהגו לסדר בדה״ת.
 מיד אחר ברכת א״י״, היינו מנהג פולין, ועל
ה ר ח א  זה העיר ״ואין לשנות״, פירוש, ל
 הרבה עד אחד רבה״ע. וכיוון שמקדימה כבר,
 נהגו להקדימה גם לב׳ א״נ, אבל אי בעי
 להקדים ב׳ א״נ לברה״ת כדי לצאת גם לדעת
 הרא״ש והגאונים שהוא ז״ל הביא, שכתבו
 שהיא כן סמוכה לא״י, או משום שהיא ברכה
 ראשונה כי מיתעד משינתיה, וודאי דרשאי
 ו א פ ש ר שכד מצוה מהמובחר שהדי כמה גדולים
 מסדרין כך. וכן מצאתי בספר האשכול לראב״ד
 (בדי׳ ה׳ תפל׳) שסידר בדה״ת אחר כל ברכות
 השחר וכן בסידור רע״ג וכן הוא מנהג ספרד
 וכמ״כ סידרה הגה״ק בעל התניא בסידורו
 (וכן אנו נוהגין) ועי׳ בשו״ע הרב סי׳ מו
 סעי׳ ח. ומצאתי בספר האורה לרש״י (ה״ב
 סי׳ קלא) וז״ל: חצות לילה כשרוצה עומד
 לעסוק בתורה נוטל את ידיו ומברך על נט״י
 וא״י אם נפנה וכל הברכות של אחריו ומברך
 על התורה ואומד איזה מקומן ודבי ישמעל
 וכו׳ וכשהולד לביד״כ״נ להתפלל תפלת ציבור
 מתחיל בדבון העולמים, עכ״ל. למדנו מזה,
 שרש״י ז״ל היה נוהג לומד כל הברכות מחצות
ד ואח״ז ברכת התורה. וכן כתבו משמיה ל א  ו
 האדיז״ל לומר כל הברכות מחצות ואילך וגם
 ב׳ לשכוי בינה ואח״כ ב׳ התודה, וכן אני

 נוהג.
 א. הערב נא. עי׳ ב״ויעש אברהם״ ד״ה הערב
 נא מש״כ התוםפ׳ שצריך לומר
 ״והערב נא״. בעיקר דבריהם שחידשו שאם
 הן ברכה אחת צריך לומר בוא״ו כדי לחברו
 למה שלמעלה וכן כתבו שם בב׳ המעביר
 שינה לומר ״ויהי רצון״, לא זכיתי להבין,

ת ל פ  ת

 עמק ברכה שומע

 רגינו זקני זצ״ל לומר תפלת אל אלהי
 הרוחות, לפני ברה״ת, אף שיש שם הפסוק
 ״בכל עת יהיו בגדיך לבנים״, כיוון שהוא
 דרך תפלה לית לן בה. מיהו הטור שפיר כתב
 דאין להמתין עם ברה״ת עד אחר רבון העולמים
 וגו׳ וכמו שפירשתי, לפי שאמר הפסוק שמע
 ישראל ולפעמים מתכוון לצאת בו ידי חובת

 ק״ש וזה אסור קודם ברה״ת.
 ולפי״ז קשה מה שכתב הרמ״א ״שנהגו
 לומד ברה״ת מיד אחד ב׳ א״י ואין לשנות״,
 למה הקפיד שלא לשנות ולמה לא יהא רשאי
 לעשות כד׳ הטור לברך בדה״ת אחד א״נ
 לפני שאומר רבון העולמים. ובד״מ (שם אות
 ו) כתב הרמ״א, דרכינו הטור כתב זה לפי
 שהוא סובר דא״נ סמוכה לב׳ א״י ואנן לא
 נהגין כך. הנה בטור ובב״י איתא שהעיקר
 כדעת התוספות וב׳ א״נ אינה סמוכה לא״י.
 ואינני יודע איפו מצא רבינו הרמ״א ז״ל
 דדעת הטור שב׳ א״נ סמוכה לא״י. והרי אחר
 שהטור כתב ״דאינה סמוכה״ העיר ״דהכי
 מטתבר״, עיי״ש, ואע״ג דהחולק ע״ז הוא
 אביו הרא״ש, מ״מ הודה בזה לתוספות והביא
 ראיה מהגמ׳, עי״ש. וזה פשוט דהוי קשיא
ם בדה״ת עד אחד דבה״ע י ד ח א מ  ליה על ה
 וע״ז כתב שצריך להקדימה ותפ׳ אלקי נשמה
 ממילא מוקדמת לב״ת מיד אחד א״י, לא
 משום שהיא סמוכה אלא משוס שהיא הברכה
 הראשונה שנתחייב בה כי מיתער משינתיה,
 כדאיתא (ברכות ה׳ ב׳). ומ״מ אם רוצה לא
 להםמיכה, הרשות בידו, דאינה ברכה הטמוכה
 לחברתה, כשיטת התוספות. וא״כ קשה ג״כ
 למה הקפד הרמ״א שלא לשנות מלומר בדה״ת
 קודם א״י, הרי מה בכך אם כן רוצה להחמיר
 גם אליבא הרא״ש, ומכש״כ אחר שהרמ״א
 העיד בעצמו דהמנהג הוא לקרות פסוקים
 דרך תפלה לפני בדה״ת, א״כ מה בכך אם
 יאמר ברה״ת גם אחר בדכי א״נ. ואמנם מדברי
 הלבוש שהמג״א הביא (שם בם״ק טו) הבנתי,



ת שיחרית ל פ  ת
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 !לשמה]. ?רוך או!ה יהוה ה$?מד תורה לעמו לשךאל:
 עמי! כרכה שומע תפלה ויעש אכרחפ

 בגמרא, (ברכות יב ב) מאי מברך אר׳יי אמר שמואל
 אקב״ו לעמוק בדברי תורה. ודבי יוחנן מ ם י מ בה
 הכי ״הערב נא״. וכתב רש״י, דר״י ס״ל דבעי פתיחה
ה אחת היא. והא כ ר  בברוך וחתימה בברוך, וא״כ ב
 דאמר אח״כ בגמ׳ הילכך ניימרינהו ל כ ו ל ה ו ולא
 אמד ל ת ר ו ו י י ה ו שמשמע ששלוש ברכות הן, צ״ל
. אבל י א ר ו מ  שהפירוש לכל מה דאמרי כולהו א
 בה״ג, רע״ג. הרי״ף, הרמב״ם וספר האשכול (הל׳
ר הערב נא״, וא״כ ד״י ס״ל מ  תפלה) גרםי ״ור״י א
, והיא הערב נא. ולהכי נקטו ת ר ח  דאומר ברכה א
 הנהו רבוותא שהן שלש ברכות. וכתב הב״י (בא״ח
 סי׳ מז) ״ולענין מעשה נראה לומר והערב נא עם וואוו
 שהרי לדברי האומדים שהיא ברכה אחת, אם חיסר
 הוואוו הרי מפסיק באמצע הברכה ולדברי האומרים
 שהיא ברכה בפני עצמה אע״פ שאומר עם וואוו אין
 בכד כלום״. וע״פ זה העלה כר בשו״ע. והרמ״א בד״מ
 כתב דהמנהג כדברי רמב״ם, פירוש, שנחשבה לברכה
 אחרת ואומר הערב בלא וואוו. וכהגהת ש י״ע כתב
 ג״כ, ״שכן נהגו כרמב״ם אבל יותר טוב לאמרו עם
 וואוו״, עיי״ש. והיינו לפי מסקנת הב״י שבזה יוצא
 לכל הדעות. אבל בסידור קול יעקב להמקובל בעל
י נ ק  ״שערי גן עדן״ איתא בלא וואו וכן נהג רבנו ז
 זצ״ל. ואף שהאשכנזים נוהגים בכל דבר כהתוספות
 נגד הרמב״ם, מ״מ הרי מצינו גם לגדולי הפוסקים,
 האשכנזים והצרפתים, דס״ל בזה כרמב״ם. ובם׳
 האשכול וכן ברוקח (בסי׳ ש״ב) חושב ברה״ת לג׳
 ברכות. ובה״ג ודע״ג ג״כ ס״ל כן ודברי הגאונים

 דברי קבלה הם.
ו וצאצאי כל עמך; יש מהקדמונים נ י א צ א צ  ו
 שכתבו דצ״ל ״וצאצאינו וצאצאי צאצאינו״ לפי שאמרו
 כל מי שהוא ת״ח ובנו ת״ח וכוי, כדאיתא (ב״מ פ״ה
 ב). וכ״כ בם׳ האשכול (ח״א סי׳ כ״ח) ובם׳ המנהיג.
 וכן הוא בסידורי ספרד, אבל בסידורי אשכנז ליתא.
 וכתב המג״א (ברמי׳ מז) דאין לשנות הנוםחא,
 דצאצאינו היינו יוצאי חלצינו וכן תרגום איוב כא
ג י ש ה  וצאצאיו, בניא ובני בניא. ועיין בפדפדג שם ש
 על המג״א, דהתם כתיב בנים ואח״כ צאצאים, עיי״ש.
ה כל השגה, דאטו המג״א כי רוכלא א ו י ר נ נ י א  ו
 ליחשב וליזל כל מקומות שבתנ״ך, ונקט רק חדא
 מינייהו לפי שהתרגום אמר כן להדיא והתם כתוב

 שהרי זה נראה כזרות בלשון, כיון שמתחיל
 בלשון עבר, אקב״ו או המעביר ואח״כ ממשיך
 הוא בלשון תפלה, לא שייך לומר בווא״ו
 המחרר אפילו כשנאמר ~שזו ברכה אחת. כמ״כ
 בב׳ אתה חונן לאדם דעת אומרים ״חננו
 מאתך״ ולא ״וחננו״, משוס האי טעמא, כיון
 שמתחילה בשבח ואח״כ דרך תפלה, לא יוצדק
 לומר בווא״ו המחבר. ורק במוצאי שבת
 כשםיום זה מחובר להקודם לו, ל״ומדובקים
 ביראתיך״ אומרים ״וחננו״. וכמ״כ בב׳
 נישואין ״אשר ברא״ שמתחילה בל׳ שבח
 ובעבר, אומרים אח״כ ״מהרה ישמע״ ולא
 ״ומהרה״ לפי שלא יוצדק לפי סדר הדיבור
 לומר ווא״ו המחבר עבר עם עתיד או שבח
 עם תחלה. וכן להיפך, מה שמוסיפים הווא״ו
 לא מישתמע מזה שהן ברכה אחת, שהרי
 אנו אומרים בתפלה ״ולמלשינים״ ״ולירושלים״
 אע״פ שהן ברכות נפרדות. לפ״ז קשה להבין
 מש״כ הב״י שאם יאמר בלא ווא״ו, לדברי
 האומרים שהן ברכה אחת, אם חימר הווא״ו
 הוי הפסק באמצע הברכה, והרי אנו אומרים
 בב׳ נישואין ״מהרה״ אפילו שהיא לדברי הכל
 ברכה אחת. וכבר עמד בזה האבודרה״ם בסדר
 שחרית של חול שהב״י מביא שם וכתב יעל
 דברי תוספות שכתבו שהן ברכה אחת, שעיקר
 כדברי הרמב״ם שמנאה ברכה בפני עצמה,
 לפי שהלשון משנה עבר להבא נוהגין לומר
 בלא ווא״ו. והנה מש״כ שהלשון משנה מעבר
 להבא, לאוו קושיא היא, שהרי מצינו כך בב׳
 ״אשר ברא״ שהערתי קודם אבל הווא״ו וודאי
 נראה כזדות בלי. ותימה על הטור שכתב
 (בסי׳ מז) כדברי התופסות לומר ״והערב״
 לפי שהיא ברכה אחת וכן ב״ויהי רצון״ שלאחר
 ב׳ המעביר לפי שהיא ברכה אחת, ושם בסי׳
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 תפלה ויעש אכרה ם
ם ובכפל וצאצאיהם, וזרעם היינו ע ר  ברישא דקרא ז
ב נקראים ק ע ע י ר  ג״כ בנים ובבני בנים, וכולנו ז
 בכמה מקומות בתנ״ך. וכ״כ (שמות א) ויהי כל יוצאי
 ידך יעקב שבעים נפש, א״כ בנים ג״כ יוצאי יריכו.
 וכן(ישעיהו מד) ועתה שמע יעקב וכד אצוק דוחי על
, פירוש תולדותיו, ך י א צ א  זרעיך וברכתי על צ
 בנים ובני בנים. ומקראות כאלה במקומות הרבה.
 ויפה נהג דבינו זקני זצ״ל כמ״ש המג״א שאין צריך
 לומר וצאצאי צאצאינו. גם בסידורו של הרב ז״ל

 שמיוםד על נוסח האריז״ל, ליתא.
 וצאצאי כל עמך ב״י: זה נוסח ספרד, אבל הנוסח
 בסידורי אשכנז ״וצאצאי עמך״ וכך הגידסא בטור (סי׳
 מז). ראיתי בספר של קדמון אחד, כעת אינני זוכר
 שמו, שרש״י שמע מרבינו מאיד שליח ציבור שהי׳
 אומר הפורש סוכת שלום עלינו ועל כ ל עמו ישראל
 וכוי, והיה נכון בעיניו כי אם יאמר ״עלינו ועל עמו״
 (וכד בטור ושו״ע או״ח סי׳ דסז) יהא מוציא עצמו
 מהכלל ישראל. וכך עתה שם בכל הסידורים, אשכנז
 וכפרד. וכמ״כ ב״עושה שלום במרומיו״. ומה שאומרים
 בברהמ״ז, קדושנו קדוש יעקב רוענו רועה ישראל, שם
 הפירוש, קדוש נו הוא הנקרא קדוש יעקב וכוי. ולפי״ז
ל עמך. י זצ״ל לומר וצאצאי כ קנ  שפיר נהג רבינו ז
 ודע שבמג״א (סי׳ קכג סעי׳ ק׳ די) עמש״כ המחבר
 ״שלום עלינו״ העיד המג״א, ״דלא כהאומרים עלינו
 ועל כל ישראל״. ודבריו אינם מובנים כלל. בעל פמ״ג
 ובמחה״ש הסבו כונתו למש״כ הלבוש, דכשאומר ״על
 כל ישראל״ יהפור פניו למזרח״ עיי״ש. וזה תימה,
ז לזה כלל. ועוד שהרי הוא מ  דבלשון המג״א אין ר
ה י ג ה  דיל בא למלאות לשון המחבר. ולפמ״ש יש ל
 בלשון המג״א ״דלא כהאומדים עלינו ועל עמו ישראל״,
 והקפיד על זה משום דעי״כ מוציא עצמו מהכלל
 וכמ״ש לעיל בשם רש״י. וכמ״ש צריכים לומר ״בפינו
: בגמ׳ (שם יב ב) ה מ ש ך ב״י״. ל מ ל ע  ובפיות כ
, ובדי״ף כן גרם לה. (עי׳ בט״ז ה מ ש  ליתא תיבת ל
 סי׳ מז ס״ק ה). ובכל סידורי אשכנז ליתא. ונראה לי
 הטעם דלא גרםי לה, משום דאמרו ז״ל (פסחים ג ב)
 לעולם יעסוק אדם בתו״מ אפילו שלא לשמה וכר,
 משמע מזה דעדיפא לבקש בםחמא ואפילו על דבר
 מועט משום דאח׳יכ ממילא יבוא לשמה. והנהו דכן
 גרםי לשמה. י״ל משום שכבד ביקש שנחי׳ כולנו
י שמך. ואי אפשר להיות מיודעי הי, אם לא ע ד ו  י
 למד מקודם וזו מדרגה היותר גדולה, כדכתיב (ידמי׳ ם)
ע אותי. ודרד ו ד י  אל יתהלל חכם וכר השכל ו
 המבקשים לבקש מתחלה דבר קטן, כמ״ש הטור בסי׳
 תקפ״ב (בשם מדרש שוחר טוב לתהלים סי׳ יט). ומן
י תורתיך ויודעי שמך״ ד מ ו  הדיו היה לומר ״כולנו ל
 אלא לפי שצריך לומר מעין חתימה סמוך לחתימה

 עמק כרכה שומע
 דלט בב׳ המפיל כתב ״יהי רצון״ בלי ווא״ו.
 וכד ברוב סידורי אשכנז וספרד. ושמא י״ל
 שחתו׳ כתבו לומר בווא״ו באלו ב׳ ברכות,
 לפי שיש מרוותא דםברי דהן ב׳ ברכות, לכן
 כתבו כך כדי להוציא מדעתם ולהראות
 ההלכה שהן ברכה אחת. ולהכי לא כתבו
 מברכות המפיל ואשר ברא לפי שאלו לכר׳ע
 ב׳ ברכות הן וא״כ לדידן שאנו חושבים אותן
 לשתי ברכות ועונין אמן אחר לעסוק בד״ת,
 אין כלל מקום כלל לומד ״והערב״, ואמנם
 כתבו בשם האריז״ל שאע״פ שאמר ״והערב״
 מ״מ היה עונה אמן אחר לעסוק בד״ת
 כמש״כ בם׳ מצות שמורים, כנראה שהי׳
 נוהג לומר והערב לפי הכרעת הב״י שכתב
 דאף למאן דס״ל שהן ב׳ בר׳ אין הפסד אס
 יאמר בווא״ו, אבל הי׳ עונה אמן לפי שהוא
ה והי׳ אצלו עיקר כהםוברים ב ו ח ב  דבר ש
 שהן כן ש״ב. אבל לא העירו שהי׳ בזה
 להאריז״ל טעם ע״פ הקבלה. מיהו לפי
 מה שהוכחנו הנה העיקר כמו שנהג רבינו
 זקני, זצ״ל לומר ״הערב״. ומה שאומרים
 ״ולירושלים״ אע״פ שהיא גם ברכה בפ״נע,
 לפי ששם היא מחוברת עם הקודם לה
 ״ולעולם לא נבוש״. ויש בידי סידור אריז״ל
 כת״י וכתוב בזה״ל: בס׳ סולת בלולה (סי׳
 ו ם״ק א) מזהיר להנוהגים ע״פ סדר האריז״ל
 שיאמרו ״הערב״. עכ״ל. שוב דאיתי בפר״ח
 (סי׳ מז ם״ק ו) שמוהדי״א הי׳ אומד הערב.
 ומוהדי״א הוא רבינו יצחק אשכנזי שהוא
 ניהו האר״י, אבל הפד״ח כותב ״מוהרי״א״,
 עיי״ש בס״ק ה, וכן בסי׳ מו ם״ק ובסי׳ ג
 וחזי מאן גברא רבא מסהיד בשם האריז״ל

 שלא כמש״כ בשאר כתבי האד״י.

 ומסמיכין ״ולומדי תורתיד״ ל״מלמד תורה לעמו
,  ישראל״, לחכי מבקשץ ״ולומדי תודתיך לשמה״
 שהיא מדרגה הגדולה ביותר בלימוד התורה, כידוע,
 והיא מילתא דמסתבר ובחר רבינו זקני זצ״ל

 בנוםחא זאת.
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 אלא ״יברכך״ עד ״שלום״. בסידורי ספרד מתחיליו דחשיב הבא, דהתם ליכא דק ״כאו״א וגמ״ח והבאת
 ״וידבר״ עד ״ואני אברכם״. ויש לתת טעם למנהג
 אשכנז עפמ״ש תר״י(ברכות ה׳ ב) ״וכנגד שלש ברכות
 אלו תקינו לומד בבקר שלש ענינים מקרא וכר משנה
 וכו׳ ומדרש וכו׳ ולדעת רבי יעקב ז״ל (ר״ת) וכו׳
 שאינם אלא שתי ברכות האחת נגד תושבכ״ת והאחרת
 נגד תושבע״פ״ וכר, עיי״ש. ולפי שתושב״ע נכללת
 בששים מסכות הש״ם, בחרו בברכת כהנים שיש בה ס׳
 אותיות, להודות על ענץ הנ״ל וכמ״ש בם׳ המנהיג
 ולהכי הקפידו שלא לומר יותר מס׳ אותיות. אבל
ם חששו להנהו פוסקים דםברי שהקורא י ד ר פ ס  ה
 פסוקים שלא בדרד לימוד אין צריך לברכת התירה
 כדאיתא (בסוף סי׳ מו) וכמש״ל, א״כ כשאומר רק
 יברכך לא מיתחזי כלימוד אלא כדרר ברכה ותפלה,
 ולהכי מתיוילין וידבר וגר כה תברכו, עד ואני אברכם,
 בדרך לימוד מצות עשה זו של ברכת כהנים והרמז
א אתי בעיקר ברכת כתנים, ולהכי בחר דבינו ל י מ  מ

 זקני זצ״ל בנוסח ספרד.
ו דברים: נהגו לקרות וללמוד אחר בה״ת ואחר ל  א
 ברכת כהנים המשנה דר״פ א״ד וכו׳ וברייתא
 דא״ד שאדם אוכל וכר. וכתבו התוס׳ שכן נהגו הצרפתים
 שאדם אוכל וכר. וכתבו התוספות שכן נהגו הצרפתים
ן שנויה. כ י  (ברכות י״א ב.). ולא ידענא ברייתא זו ה
. א ר ק  וטעמא נראה לי כדי שילמוד על ברכת התורה מ
, שיש אומרים שהשלש ברכות של ד ו מ ל ת ה ו נ ש  מ
 ברכת התורה עליהם נתקנו• עיין יבעל המאוד (ברכות
 ה׳ ב׳) ובדבינו יונה, שם. ובחרו בברייתא במקום גמ׳.
 דבדייתא כמו גמי. ובסידורי אשכנז הישנים ליתא
 לכל זה, רק שאומרים פרשת התמיד על בה״ת ואח״כ

 שלום ות״ת כנגד כולם״. זוהי הברייתא
 שהערתי (עיין ב״ויעש אברהם״ שלפנינו)
 דלא ידענא היכן היא שנוי׳ בצורה שלפנינו,
 כנראה שהקדמונים ז״ל חברו יחד מלשון
 המשנה ומהמימרא דרבי יוחנן (שבת קכז)
 וסידרו כעין ברייתא. והנה בברייתא שם
 איתא ששה דברים, הכנסת אורחים וביקור
 חולים ועיון תפלה והשכמת ביה״מ והמגדל
 בניו לת״ת והדן א״ח לכף זכות. והנה התחילו
 בלשון המשנה ״אלו דברים״ וכו׳ עד ״לעולם
 הבא״, ואח״כ השליכו השתי תבות ״ואלו הן״
 מהמימרא דרבי יוחנן. אח״כ חזרו ללשון
 המשנה ״כבוד או״א וגמ״ח״ ושוב חזרו ללשון
 ר״י ״והשכמת ביהמ״ד״. ואף שבדברי ד״י
 סודר זה אחרי ״הכנ״א וב״ח וע״ת״ מ״מ
 הקדימוהו לרוב חשיבותו של ת״ת. והענין
 שבחרו בברייתא זאת לאמרה על ברכת
 התורה, לפי שכתוב בה והמגדל בניו לת״ת,
 לשון שבו סיימו המשנה. והקדימו ״השכמת
 ביהמ״ד שו״ע״ ל״הכנםת אורחים וביקור
 חולים״. והשמיטו ממימרא דר״י ״המגדל בניו
 לת״ת״, משום שזה כלל כבר במה שאמר

 נותן התורה: תיקן רב המנונא (ברכות יא ע״ב)׳ ויהר״י מילין תיקן שגם הנשים יברכזה, אע״פ שלא
 חל עליהן החיוב ללמוד אותה. (ב״י או״ח סי׳ מז).

 וידבר, יברכך, ושמו — ואני אברכם: ע״פ סידור רע״ג, סידור אריז״ל ום׳ תולעת יעקב,
 פ׳ התפלה זן״ד האמת, להדב מ׳ מאיר בן גבאי הקבלה, מחבר ס׳ דרך אמונה על קבלת.

 (דפוס פדובדי שכג.) ב״כ מובאה בתוספות ברכות יא א בשם ״מנהג הצרפתים״,



 תפלת שחרית טו
 $מת לו לע1לט סבא ואלו סן כיבוד אב ואס וגמילות חסדים והשכמת בית
 סמךר*י #חרית ועךכית והכנסת אוךסים יכקוד חולים והכנסת כלה ולו!ת המת

 עמק כרכח שומע תפלה ויעש אכרחס
 משנת איזהו מקומן וברייתא דרי ישמעאל במקום
 גמרא. ונראה לי, לפי שהי׳ מנהגם כדעת הפוסקים
 שלא לומד בה״ת עד שהאיר השחר, אבל לפי שנהגו
 אח״כ כדעת הסוברים דמיד כשניעור משינתו סברך
 ואין לומד פ׳ התמיד ומשנת הקרבנות עד שהאיר היום,
 דעבודה בלילה פסולה, לכן בחרו עניניס אחדים

ם משנה וגמרא. ו ק מ  ב
 שאין לחם שיעור: (משנה בר״פ) והטעם
 שבחרו במשנה זו נראה לי, משוט שהוא שונה כאן
 שלתלמוד תורה אץ שיעוד, כלומר, שצריך אדם ללמוד
 כל היום ולא למיפטר נפשיה בלימוד משנה זו שהוא
 לומר עתה. חפאח: יש עוד דברים שאץ להם שיעור.
 אלא שכאן חשב אלו שאם הרבה בשיעורים יש לו
 תוספות מצוה. והא דפיאה אין לה שיעור, היינו
 מלמעלה, כלומר, שאם רצה להוסיף יוסיף כמה
 שירצה, אבל מלמטה יש לה שיעור מדרבנן, דתנן התם
 אץ פוחתץ לטאה משישיט. והא דלמעלה אץ לה
 שיעור, זה דווקא כשכבד קצר שבולת אחת לעצמו ואז
 אם רצה לעשות כל שדהו פאה, עושה. (ירושלמי שם).
; מה ששונה מכאן ואילך אץ בהם שיעור ם י ר ו כ י ב ה  ו
 לא למעלה ולא למטה, אפילו מדרבנן. (ירושלמי שם).
. כלומר, כל ם י נ  והראיון: מתניתץ בראיית פ
 אימת שהוא רוצה, הוא בא לעזרה, אבל בראיית קרבן
 יש שיעור בשווי הקרבן, דדאיה מעה כסף והחגיגה
 שתי כסף. ודגילץ לומר ה״ראיוך, הרי״ש בפ״ח. וראיתי
ע ב ץ ז״ל שעיקר נקודו בחיריק או י ר  בסידור ה
 בציד״י. ובסידור של״ה דאיתי הניקוד ״הראיון. (הה״א
 ואלף קמוצות) וכן הוא בסידור הרב זצ״ל. ועיקר נראה
 לי. שצריך לומד הראיץ (הרי״ש צרויה ואלו״ף קמוצה)
 וכן בגם׳ חגיגה ז. א. ברש״י שם, מאי הריאיץ.
 וגמילות חסדים: הדא דתימר בגופו אבל בממונו
 יש לו שיעור והוא חמש. אוכל סירותיהן בעולם
 חזה t כל מציה יש לה קרן וטירות (קידושץ מ). ומנץ
 הפרות היינו, שנותנים לו שכד ץתר מכפי מה שמגיע
 לו על עיקר המצוה. וכל המצות כולן אדם אוכל מהן
 בעוה״ז, (סופפ״ק דקידושץ). ודלא כרבי יעקב דאמר
 התם שכד מצוה בהאי עלמא ליכא. והנך דחשיב הכא,
 היינו אם עוונותיו וזכיותיו שקולים, ויש בץ הזכיות
 מצוה אחת מהנך, מכריעה היא לכף זכות. והא דלא
 מתרץ בפשיטות דאקדן קאמר, כלומר, דבכל המצוות
 נותנץ לו שכר אפילו מהקרן אס אץ בחפירות די
 לשכרו בעוה״ז, משא״כ בהנך כל הקרן קיים לו

 ״ות״ת כנגד כולם״. וכמ״כ השמיטו ״הדן
 א״ח לכ״ז״, לפי שזה בכלל הבאת שלום
 באל״ח, שאם לא יחזיק במדד, זאת, גם בלב״ח
 לא ישכון שלום. ועי׳ רש״י שם, ובמקום
 שני אלה הכניסו ״הכנסת כלה והלויית המת״
 שהן בכלל גמ״ח וא״כ שהם בוודאי מהדברים
 שאדפ אוכל פייומיהן בעוה״ז וכר. ועוד
 טעם, לפי שהפליגו בזה ואמרו (מגילה ג׳
 וכתובות יז) מבטלין ת״ת להוצאת המת
 ולהכנטת כלה, להכי נקטו לחו כאן. ועיון
 תפלה ג״כ לשון ד״י הוא. ולבסוף חזר ללשון

 המשנה ״והבאת שלום״ וכר.
 a אגב דאתי לידן חך דמבטלין ת״ת להה״מ
 ולה״כ, נימא בה מילתא: הרמב״ם
 מביא הך דינא בהוצאת המת והכנסת כלה
 (בפ׳ יד הל׳ אבל). הטור והשו״ע לא הביאו
 כלל דין זה לענין הכנסת כלה, (אה״ע סי׳
 0ה) דק הרמ״א הביאו שם בשם דבינו ירוחם
 ז״ל, עיי״ש בדרכי משה ובהגה״ה. אבל לענין
 הוצאת המת כן כתבוהו (יו״ד סי׳ שמא).
 וצריו טעם למה השמיטו גמ׳ מפורשת. וגראה
 לי טעמא, משום דאיתא עלה (כתובות יז)
 במד״א כשאין עמו כל צרכו אבל אם יש עמו
 גל צרכו אין מבטלין. וכיה שפסק בשדע
 (סי׳ דמו פעיף יח), ע״פ הירושלמי שהערתי
 לעיל, דבכל מצוד. אט תתבטל, נדחה ת״ת
 מפניה, א״כ אין כאן דבר חדש בהכנסת
 כלה, שהרי אם אין לה כל צרכה, הרי מוטלת
 עליו המצוד. לתת לד. מה שצריכה, ואם לא
 יתן לה, יבטל הוא מצות גמ״ח. אבל לענין
 הלוית המת שפיר הוצרכו להשמיענו דין זה,
 כיון דאמר התם דלמאן דקרי ושני עד פ׳
 רבוא ולמאן דמתני לאחרים אין לו שיעור,
 א״כ הוצרך להשמיענו דין זה (בסי׳ שםא).
 ולפ״ז תמה אני על הרמ״א ז״ל למה הביא
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 עמל, גרפה שומע תפלה ויעש אכרהש
ן לו, ב י י  לעוה״ב. ונראה לי דא״כ לא שיי״ל מ ט
 דהרי יפה שעה אחת קורת רוח וכר מכל חיי עוה״ב,
ל המצוות הקרן קיימת לעוה״ב ונ״מ כ ב  וע״כ ד

 דק כפירות. (וכעץ זה בפנ״י שם).
 ודע שבמשנה שבירושלמי איתא הגידסה
 ״מסירותיהן״, כלומר, ולא כל פירותיהן, שגם הם
 ברובם הגדול נשארץ לעוה״ב אלא שממעט מהם
 נותנץ לו בעוה״ז. ובזה אתי שפיר, דנפ״מ בזה,
 שבשאר המצוות נותנץ לו כל הפירות שלהן בעוה״ז,
 ואלו כ״כ חשובות שאפילו ממקצת פירותיהן די לו
: א ״ ו  לכל הטובות הנצרכות לו בעוה״ז. כבוד א
 דכחיב למען יאריכון ימיד ולמען ייטיב לך (דבדיס ה
 וגמ׳ קידושץ שם) ופירש״י, יאדיכון ימיך בעוה״ב
 ולמען ייטיב לך בעוה״ז. והא דרי יעקב (קידושין שם)
 דמעשה חזי שאמד לו אביו עלה והביא גוזלות ושילח
 את הקן ונפל ומת, יש לומר דעונותיו הכריעו את
 זכיותיו. וגמילות חפדיפ: דכתיב (משלי כ״א)
 רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד (בגס׳ שט).
 ופירש״י, חיים לעוה״ב, צדקה וכבוד בעוה״ז.
: נראה לי, דדריש קרא (משלי י המ״  והשכמת כי
 ח׳ לד, לה.) אשדי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי
ם לשמור מזוזות פתחי, כי מוצאי מצא חיים ו ם י ו  י
 ויפק רצון מה׳. ועיין (ברכות ח. א. ושבת קכ״ז) ושם
 איתא רק השכמת ביהמ״ד, יען כי השכמה היא רק
 בבוקר. והאחרונים הוסיפו ״שחרית וערבית״, כלומר,
 שישכים בשחרית וגם לא יאחר בערבית. וכלשון הגמ׳״
 מקדמי ומחשכי לבי כגישתא, עי רש״י שם, והכ״&ת
 אורחיפ וביקור חולים והכנסת כלה והלוית המת:
 כולם בכלל קרא ״רודף צדקה וחסד״. ועיון תפלה:
 שמעיין ומכון היטב בתפלתו. (עיין תוספות שבת
 קי״ד). וכתב רש״י(שבת קכ״ז) דעיון תפלה הוא בכלל
 גמילות חסדים, דכתיב (משלי י א) גומל נפשו איש
 חסיד. ועיין הא״ג המהדש״א שם. והכאת שלום :
 (קידושין שם) דכתיב בקש שלום ורדפהו. ואתיא
 רדיפה מגמ״ח דכתיב בה רודף צדקה וחסד וכוי, כנגד
 כולמ: (ירושלמי רי״פ). כתוב אחד אומר (משלי ח.)

 הוא מילתא דפםיקא (דפשיטא) (באה״ע סי׳
 מה) דמבטלין ת״ת להכנסת כלח.

 ג. ראיתי בסידור ספרד שהברייתא זו
 שנויה בנוסחא אחרת וכה תוארה:
תם אוכל ה או ש ו  ״אלו דברים שאדם ע
 טירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו
 לעוה״ב״ (כך הוא הלשון במימרא דר״י בגמ׳
 שבת קכז ולחנם קרא תגר הריעב״ץ ז״ל על
 המוסיפים לומר ״עושה אותם״. וכמ״כ הגירסא
 ״קיימת לו לעוה״ב״ היא הגירםא במתניתין
 שם). ״ואלו הן כבוד או״א וגמ״ח ובק״ח
 והכנ״א והשכמת בית הכנסת והבאת שלום
 באל״ח ובין איש לאשתו ות״ת כנגד כולם״.
 אנו רואימ איפוא, שאין זו ברייתא ממש,
ן ברייתא, כמו י ע  אלא שהקדמונים סידרו כ
 שהערתי למעלה, לכן יש בה נוסחאות שונות

 באשכנז וספרד.
 א. אלקי נשמה. הראשונים ז״ל חקרו למה
 ברכה זי אינה מתחילה ב״ברוך״
 כמו כל הברכות. הטור (באו״ח סי׳ ו) כתב
 מתשובת אביו הרא״ש הטעם, משום שהיא
 סמוכה לב׳ לא״י. והדברים תמוהין, דמי לא
 עסקינן גם כשאינו נפנה מיד בבוקר. ואפילו
 אם נימא דם״ל דבשחר אפילו אם לא ניפנה
 מ״מ מברך הוא א״י, וכמ״ש הב״י שם בשם
 האבודרה״ס ומתירצא שם בדרכי משה בדוחק,
 מ״מ קשה דבברייתא לא נזכרה כלל בין ברכת
 השחר ובין א״י, ומהלשון כי מי תער
 מישתמע שמיד כשמתעורר משינתו מברך הוא
 ברכה זו לראשונה. בגמ׳ ברכות (י״ד א ו מ״ו

vב״עמק ברכה״ שלפנינו מסנגר מרן מחברנו ז״ל על גירסא זו : ן ת ו ה א ש ו ם ע ד  א
 ויש להוסיף על דבריו מה שכתב הב״י בסי׳ מו דייה ״ובסידורי אשכנז״, שמשם יוצא

 מבואר שכבי לעיני מרן הב״י היו סידורים עם נוסח הנ׳׳ל, ועי׳ קידושין מ ע״א.
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 3י ואתה משמךח ??,מי ואתה עתיד לטלה 9&3י ולה$זיךה ?י לעתיד לגא. כל
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 עמק הרכה שומע תפלה ויעש אמרחמ

ם לא ישוו בה וכתוב אחר אומד (שם ג.) י צ פ  וכל ח
ך לא ישוו בה, חפציך אלו אבנים טובים י צ פ  וכל ח
 ומרגליות, חפצים אלו דברי תורה, דכתיב כי באלה
 חפצתי נאום ה׳ (ירמיהו ט.) וכמ״ד התם׳ אפילו כל
ד מן ח ר א ב ד ה של תורה אינן שוות ל י ת ו ו צ  מ

 התורה.
מ זה וודאי שמצוה שאי אפשר לקיימה על ידי ״ מ  ו
 אחד, מבטלין תלמוד תורה בשבילה, כדאיתא בירושלמי
 (פ״א דחגיגה הל׳ ז) וכמ״ש הרמב״ם(פ״ג דת״ת הל׳ ד).
 ובברייתא איתא גהדיא, ומבטלין ת״ת להוצאת חמת
 ולהכנסת כלה, כדאיתא בדמ״ג ובכמה דוכתי. וצריך
ד ו מ ל ר קאמר, שעל מצות ת כ  לומר דלענין ש
 תורה נוטל שכר כנגד כל המצות, והיינו דאמר
 בירושלמי, שכל המצות אינן שוות לדבר אחד מן
 התודה, שיש לת״ת שווי יותר גדול, ששכרה יותר
ם המצות, מצוה עדיף, אפילו ו י  גדול, אבל לעניו ק
 אם שכרה פחותה משל ת״ת, שכן חייב אותנו נותן
ה מצוד! שאי אפשר ש ע  התורה, ב״ה, להקדים מ

ק התודה. ס ע  לקיימה ע״י אחר, ל
י לבאר המשנה והברייתא זו, כי העיקר ת כ ר א  ה
ד ולהבין מה שאומרים, שהדי ו מ י  לאומרן דדך ל
״ ד ו מ י  צריכים ללמוד תורה על הברכה בדרך ל

 וכם״ש לעיל.
 אלקי נשמה. סגנון הברכה מיוסד על מה שאמרו
 (ברכות נ״ז) שינה אחת מששים למיתה וא״כ יש בה ענץ
 של סילוק, הגשמה. ואיתה באגדת תהל׳(למזמור כ״ה)
 אמד ר׳ אלקםנדרי, בשר ודפ וכר. אבל הקב״ה מפקידץ
 בידו בלויית ושחקים והוא מחזית לו חדשים וכוי.
ה ל ט י  ובתנדב״א (רבה פ׳ בי) בכל יום רוחו של אדם נ
ה לבעל הפקדון ולבוקר מחזירין אותו נ ת נ  הימנו ו
ת מ ק  עליו וכוי. אלקי: המדקדקים כתבו לנקד הה״א ב
 משום שהיא נפרדת, אבל אין צורך לשבש הספרים
 הקדמונים, דכר נמצא בתהלים (מ״ב ז׳) ״אלקי, עלי
 נפשי תשתוחח, שאף זה לשון קריאה ומ״מ בא בפח״ח
 משום שזה לא נפרד כמו אתנחת ממש. אבל צריכים
, כמ״ש האבודרה״ם ה מ ש  לדקדק שלא לחברו עם נ
 והדרכי משה (ברסי׳ מ״ו). שנתת כי: בדין היה
, אלא שרוצה להדגיש ביותר ת ר ז ח ה  לומד ש
 שגעשה כבדיה חדשה עם הסרת העייפות ממנו וכאילו
ה בו נשמה חדשה ממש. טהורה היא: נ ת י  נ

 א) כתבו התופסות הטעם, משום שהיא הודאה
 בעלמא, אין פותחת היא בברוך ומ״מ חותמת
 בברוך הואיל וארוכה קצת. וזה גם הטעם
 אצל ״אתה הוא משלא נברא העולם״, עיי״ש.
 וסברת התוספות עיקר. ותימה שלא הביאו
 ראיה לדבריהם מהא דאיתא שם (נ״ט א)
 בברכת גשמים שמתחילה מודים אנחנו לך
 וכו׳ בא״י רוב ההודאות. ועוד ברכות כאלו
 נמצאות בש״ם. והכי נמי איתא בברייתא
 (שם כ״ט) המהלך בדרך במקום חיות ולסטים
 מתפלל תפלה קצרה וכו׳ עשה רצונך בשמים
 ממעל כו׳ ברוך שומע תפלה. ועוד ברכות
 בנוסח אחד לכל מר כדאית ליה התם,
 עיי״ש. וכן תפלת הדרך המתחילה יהד״מ
 ה׳ או״א כר, חותמת ברוך וכר שומע תפלה.
 ועיין גמ׳ (כתובות ח׳) בשתי ברכות נישואין
 שאין בהן פתיחות רק חתימות. גם מה שכתבו
 טעמא משום שהיא הודאה בעלמא, צריך
 ביאור שהרי הברכות כולן לשם הודאה נתקנו.
 ועיין גמ׳ פסחים ק״ד. בהבדלה דהודאד. היא.
 ונראה לי סברתם ע״פ ההנחה בגמ׳ (ברכות
 מ׳ ב׳) לרב וד׳ יוחנן דכל ברכה שאין בה
 שם ומלכות אינה ברכה. א״כ הנהו ברכות
 שחשבנו לעיל מעיקרא לאוו לברכה נתקנו
 אלא להודאה בעלמא תקינו להו ומעיקרא
 בלא ברכה, אלא משוס שמאריכין בה תיקנו
 לה חתימה ובלא מלכות לפי שאינה ברכה
 שלימה. וכן מודה לשון התוספות (פסחים
 'ק״ד ב) בד״ה כל הברכות, שהקשו ג״כ על
 ברכת א״נ ותפ׳ הדרך, ותירצו, די״ל לפי
 שאינן ברכות אלא שבח ותפלה בעלמא. הדי
 מפורש, שכוונתם משום שאינה ברכה כשאר

 ברכות השלימות.
 ב, הראשוניפ ז״ל כתבו בשם הראב״ד, דב׳



ת י ר ח ת ש ל פ  יוו ת
 עמק כרכה שומע תפלה ויעש אברהפ

 בגמ׳ שלפנינו אינא תבד. ״היא״ הריף כן גורס. ואיתא
 בסידורי אשכנז. וראיתי בספרים שקראו תגר על.
 נוסחא זו, שהרי אנו מליאי עון ואיך נאמר שנשמתנו,
 מהודה היא, ופירשו שקאי על זמן שנתנה בגוף האדם
 ואז היתד. טהורה ולהכי לא יאמר ״היא״. אבל לא
 אפשר לשבש כל הסידורים וספרי הקדמונים שכן
, אלא ה ר צ ו נ  גרםי. ולפמ״ש לא קאי כלל על עת ש
 על שהוחזרה לו זד. עכשיו, עם היקיצה משינתו. והפירוש
 נתת, החזרת, וכלשון המדרש תהלים שציינתי לעיל.
ר נשמות, ותמיד י ז ח מ  וראי׳ לזה, שהרי חותמין ה
 החתימה מעץ הפתיחה. ועוד ראיה שלא מוסב על עת
 היצירה, דא״כ אץ כאן הודאה על היקיצה מהשינה
 והדי כל עיקר הודאה זו עלי׳ נתקנה, כלשץ הברייתא
 כי מיתער משינתיה. ואע״ג שאומר אח״כ המחזיר
 נשמות, אץ זה מעיקר טפס ההודאה, כמ״ש בשם
 התוספות, שעיקרה הודאה אלא לפי שהיא ארוכה קצת,
 תקנו לד. חתימה, (עיין בעמק ברכה שלפנינו).
 טהורה: כלשון הכתוב (מלאכי ג) ומטהר כסף.
 כלומר, מסיר הסיגים ומחדשו. ואץ כאן הכוונה על
 טיהור מעונות. ואם נבא לפרש על עת היצירה, אז
, וכלשץ הגמ׳ (ברכות י א) ת י נ ח ו  נפרש טהורה ר
 מה הקב״ד, טהור אף נשמה טהורה. אתה כראתה;
 מתוך הכרת טובה על החזרת הנשמה, מדגישים אנו
 חשיבותה ומעלתה בתור בריאה בפני עצמה, שנפחה
 בתוך הגוף כשזה כבר נוצר, כמ״ש (בראשית א)
צר ה׳ אלקים את האדם עפר מן האךמה, המוסב י י  ו
 על יצירת הגוף ואח״כ כתוב ויפח באפיו נשמת חיים,
א אלקים את ר ב י  זוהיא הנשמה שעליה נאמד ו
 האדם בצלמו, שהיא בצלם אלקים נבראה, בניגוד
ש הבהמה שנוצרה יחד עם גופה, כמ״ש תוצא פ נ  ל
 הארץ נפש חיה, שהנפש שלה כאילו מדובקת לגופה
 והיא החלק החיוני שבכח גופה עצמו. והנה בגס׳
 שלפנינו ליתא ״אתה בראתה״, אבל הרי״ף, הדא״ש
 ושאר ראשונים גורסץ בגמ׳ כפי נוסחתנו, ולשץ
ה מתאימה ר ו  ״יצרת״ אפשר לפרש, שנתת בה צ
 לגוף הגשמי, כדי שתוכל להתקיים בו. (בלשץ
 המקובלים ז״ל רמ״ח אברים ושם״ה גידים רוחניים).

. נבץ גירסת הגמ׳ שלנו, אתה יצרת בי, ר ז ב  ו
 אע״ג שלא נוצרה בגוף עצמו כמו של הבהמה. ומיוסד
 על הפסוק (ישעיהו םא) כל הנקרא בשמי ולכבודי
ו אף עשיתיו. כך נראה לי. י ר ת צ  בראשתץ י

 לעתיד לבוא t המפרש דקאי על יום המיתה טועה״.,:
 מכיוון שחכמז״ל הקפידו על זח, כדאיתא אל יפתח אדם
 פה לשטן. ועוד דאיך שייכת הודאה על זה. אבל
 הפירוש, שאתה עתיד ליטלה ממני בלילה הבא
 ולהחזירה לי בבוקר שלאחריו. ולשון ״לעתיד לבוא״
 כמו במשנה (ס׳ הרואה) נותן הודאה לשעבר וצועק

 אלקי נשמה סמוכה לב׳ המפיל
 י משום דשינה אינה הפסק, (וצ״ל משופ שאין
 ׳בה מעשה). ולפי״ז לדידן דאין מברכין מיד
-ברכה זו אלא מפסיקין טובא ודוחצין יו״פ
 ואומרים ברכות לפניה, א״כ יותר נכון
 לכתחילה להממיכה לב׳ אשד יצר, כדי שתהי׳
 פמוכה לברכה המתחילה בשפ ומלכות. שהרי
 אפילו בת׳ הדרך שכתבו בשם מוהר״מ מר״ב
 ז״ל שלתחילה נכון להסמיכה לברכה אחרת,
 אע״ג שלא ניתקנה מעיקרא בפתיחה ולא
 בסמיכה, ומכש״כ הכא שלדברי הרא״ש וגם
 להראב״ד נתקנה בסמיכה, וכל ברכה הסמיכה
 לחברתה, א״צ פתיחה, לפי שהפתיחה הראשונה
 מוסבת על כל ברכות וא״כ מהראוי עכ״פ
 להסמיכה לכתחלה. וא״כ יותר יפה מנהג
 הספרדים שםומכין אותה לב׳ אשר יצר. ומ״מ
 אם כבר בידך כל ברכות השחר, יכול לאמרה
 לדברי הכל גם בלא ברכה, שכן שנינו (ברכות
 יא א) אמר להם הממונה וכו׳ משום שסדר
 הברכות לא מעכב, עי״ש, ועי׳ ברב״י (בפ׳
 הרואה) ובטור (סי׳ מו). והנה כבר בימי
 חכמי הש״ם כבר שינו. מהסדר שבברייתא
 כדאיתא (בדכי יד ב) רב משי ידי׳ וקרא ק״ש
 ואנה תפלין ומצלי. וכן בברייתא שם, החופר
 קבר וכו׳ עולה ונוטל ידיו ומניח תפלין וכר

 ובברייתא שם, תפלין קדמו לנטילת ידים.
 ג. עיין מירושלמי (פ״ד ברכות הלבה בי)
 דבי רבי ינאי אמרין הנוער משנתו
 צריך לומר בא״י מחיה המתים. ונראה לי
 שנוסח זה היה להם לחתימת ברכת אלקי
 נשמה, ונקטו רק לשון הברכה, מכיון שלא
 בדרך חתימה לא מצינו טפס ברכה כזה בלי
 שם ומלכות. ועי׳ בפסיקתא רבתי פיםקא מ/
 ונראה לי שרבי ינאי ס״ל כרב (ברכות ם׳)
 דברכת א״י חותמת ב״רופא חולים״ ואע״ג
 שאינם חולים ממש והכי נמי מחיה מתים
 ואע״ג שאינם מתים ממש בעת שינתם. אבל
 אנו קיי״ל כשמואל דדחי לדברי רב, דאין
 לעשות לכולי עלמא כחולים ולהכי אומדים
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 דודאים ל??רים ר?ה אמונתך: ?ב טה1ר בךא־לי אלהיט ורוח ןכ1ן חדש
̂ןז אל ה?ןח ממני: השיבנו י; אליןו ̂יןז ורוח ?ןך  בקובי: אל םשלימי מלפ

 ונשואה חדש ;מינו ?£ןם:

 עמק ברכח שומע תפלה דיעש אהדו? פ
 לעתיד לבוא. וכן בגמ׳ (עירובין פ׳ ט׳ מ״ג) אם
 מיתרין לאותו שבת מותרין לעתיד לבוא. פירוש מכאן
 ולהבא. וראיה לזה הפירוש מסידור דע״ג ששם
 הנוסח: אתה נטלתה ממני ואתה החזרת בי ואתה עתיד
ן כל ו כ  ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. ר
 המעשים: בגמ׳ הגידםא ״רבון כל העולמים״,
 וברי״ף ״רבון כל הנשמות״, וברמב״ם ״דבון כל
. אבל הנוסח ״אדון כל הנשנמת״ ליתא ״ ם י ש ע מ  ה
 לא בבה״ג, בםרע״ג ברי״ף ובדמב״ם. ונראה לישהרי״ף
 הגיה בגט׳ דבון כל הנשמות. כדי שיהא מעין חתימה
 סמוך לחתימה. והאחרונים ז״ל הנהיגו לומר כתדווייהו,
 דבון כל המעשים כג׳ חרמכ״ם וארץ כל הנשמות כג׳
 הדי״ף כדי להסמיכה לחתימתה. ומ״מ תימה למה שינו
 מלשון הגמ׳ רבון כל העולמים והוא לישנא דגמי
 בכמה מקומות. עיין ברכות י״ז א וכן רבונו של עולם
 שם כ״ד ב. ואולי היתד, גירםא כזו בגמ׳ שלפניהם.
 לשון זה שכיח נם בתנדב״א. ואולי בחרו בזה הלשון,

. ם י ש ע מ  משום שבעת השינה בסל האדם מ
 המחזיר נשמות: לשון הכתוב (מלכים ב׳ י״ט
 לה) כלם פנריס מתים. אבל נראה לי שכאן לא התכונו
 למתים ממש כבקדא דהתם, משום ששט הפירוש שמתו
 בכל אבריהם ואילו הכא, שקאי על השינה, לא שייך
. וכבר העדתי לעיל שאי אפשר ם י ת  לומר פגרים מ
 לפרש על תחיית המתים שלעתיד לבוא. לכן נראה
 לי לפרש פגרים עייפים ויגעים כמתים. ועיין בערוד,
 ערד פגר, שמפרש, עייפות ותלישות וביטול ממעשה.
י ג ד  ומינה הלשון שבגמ׳ (שבת קכ״ט) יומא ד מ פ
 ביה רבנן. ולפי שבעת השינה נפשו של בן אדם עייפה

 ועם עמידתו בבוקד מחליף הוא כח, תקנו גוםח זה.
 חדשים לבקרים. נראה לי הטעם שבחר רבינו
 זקני זצ״ל לומר פסוק זה סמול לבי אלקי
 נשמה, משום שיש במדרש, מובא בתום׳(ברכות מו א)
 ד״ה כל וכר, חדשים לבקרים שהוא מחזיר הנשמה
 שלמה ושקטה בגוף כאשר היתה בתחילה אע״פ שהי׳
 עיסה. וזה ענין ברכה זו. ועי׳ בם׳ הערוד, ערך פגר,
 שכתב שהוראתו חלישות ועיפות. ולפי שבעת השינה
 ב״א עיף וחלש ונראה כמת ללא תנועה והקב״ה מחזיר
 לו נשמתו, תיקנו ע״ז ברכה ובלשון מחזיר נשמות
 לפגרים מתים ולא מחיה מתים. וכד איתא בפסיקתא
ש (בסי׳ מו) ד י ח ד ס  רבתי (פ׳ מ). ולפיכר כתב ח
 שאס קדם ובידך ב׳ מחיה מתים בת׳ שמונה עשרה,

 הפדנ לפגרים מתים, כמ׳׳ש מלשון הערוך,
 ערך פגר, שהוראתו עיפות ותלישות. ועי׳
 בפרי חדש שכתב (ם׳ מו) דאם קדם ובירך
 בתפלה בא״י מחיה מתים, שוב לא יברך ב׳
 אלקי נשמה. ולדעתי לא מסתבר כלל, משום
 שהוראת מתים בב׳ א״נ אינה של מתים
 ממש. ואולי יש לומר לפמש״כ לעיל שדבי ינאי
 כדל דחותם בב׳ א״נ גם בלשון מחיה מתים,
 א״כ אף שלא נהגין כוותי׳ מ״מ בדיעבד יצא.
 אבל בכ״ז לא מסתבר לומר כך, שהרי לד׳
 ינאי ג״כ הכונה בב׳ א״נ על התחיה מהשינה
 ובתפילה הכונה לתחיית המתים דלעתיד, וא״כ
 אין ענין הברכות דומה זה לזה אף שהלשון
 כן דומה. ומה שאמרו (בסי׳ מו) דאם קדם
 ובידך זוקף כפפים לא יברך מתיר אסורים
 וכן אס אמר של״ע עבד לא יאמר•של״ע גוי,
 הדי רק משוס שזה בכלל זה, עי׳ בב״י שם,
 אבל הכי מה שיחיה מתים לע״ל אין בכללו

 שמעיר את האדם משינתו,
 נהגו העולם לברך על ט״ק על מצות
 ציצית. וכ״כ הרמ״א ז״ל (בסי׳ ח׳
 סעיף ר). וכבר כתבתי במקום אחר שכך נהג
 מארי זקני מאוד הגולה זצ״ל. וכתבתי עוד
 דאין לברד רק כשיש בו כשיעור עכ״פ אמה
 על אמד- והנה ברכה זו ל א מ צ י נ ו בקדמונים
 שתקנוה חכמים, שהדי לא הזכירו בכל דוכתא
ף בציצית. וכתב הב״י ט ע ת ה  בגמ׳ אלא ל
 שם דאף דאין מתעטף בו אלא לובשו, מ״מ
 מביר להתעטף כיון דעיקר תחלת הברכה

 כן הוא.
 והנה מצינו פלוגתא כזו (בטי׳ קנ״ט) דכתב
 המחבר, המטביל ידיו אינו מברך על טבילת
 ידים אלא על נטילת ידים. והרמ״א כתב
 דהעיקר לברך על טבילת ידים. והנה נוסח



ת י ר ח ת ש ל פ  נ ת
 בימים הקצרים היה מנהגו לצאת החוצה ולראות אם כבר נצץ האור במזרח, רחץ ידיו ג׳ פעמים,

ן ובירך ו י ל ע ק ציצית הט׳׳ק שהי׳ לובש תחת בגד ה ד  ב

ו י ת ו ר  ברוך אתה י; אלהינו מלך העולם אשר ל!ך#נו נ
 ןצונו על מצגת ציצת:

 נשקן, העבירן על עיניו ואמר

 מצןת י; ?רה מאירת עינלס.

 עמק כרפה שומע תפלה ויעש אכרהפ

 שוב לא יברך אלקי נשמה. ולדעתי נראה, שדווקא
 בברכת המחזיר נשמות לפגרים מתים יצא ידי חובתו
 ולא בכ׳ מ״מ, שאיבה אלא על תחיית המתיש שלעתיד
 לבוא, אבל ב׳ המהזיד נשמות היא עיקרית ומוסבת על
 השינה ואגב יש בה ג״כ הזכרת אמונה בתחיית המתים

 ממש וכמ״ש לפעלה ואתה עתיד ליטלה ממני וכד.
 לכן הסמיך לה רבינו זקני זצ״ל הפי חדשים
ש נשמת ב״א בכל ו ד י  לבקרים, שנאמר בו ע> ח
 בוקד וחיזוקה, ואמונתך רבה גס על העתיד, בעת
ש ומתרענן בכל ד ח ת  תחיית המתים. וכיון שאדם מ
 בוקר, הי מתפלל לב טהור ברא לי אלקיט ורוח יבון
ש בקרבי, שתהא ההתחדשות בדוח נכון ישר ד  ה
 וקדוש. (ועי׳ ב״י באו״ח ס״ד מש״כ בשם הרשב״א).
 והוסיף עוד הפ׳ הסמוך לו, ״אל תשליכני םלפגיך ונר,
 אעפ״כ שתפלה זו בבד אמורה בפסוק הקודם, אלא
 שהתפלל בחיוב ובשלילה, והבן, ואגב התפלל גם על
ת האומה ואמר בלשון רבים, ו י ל ל  ההתחדשות כ

ו וכר. ג י פ ש י ד  השיבנו וכר ח
 נטל ידיו. כםש״כ הרמ״א (באו״ח סי׳ ד׳ סעיף ד),
 כדק ציצית הט״ק. עיין באו״ח סי׳ סעי׳ ט׳ דעיקד
 הבדיקה כדי שלא יברך ברכה לבטלה משום
 חומד לא תשא, אבל משום שלא יהא לבוש בגד של ד׳
 כנפות בלא ציצית, םמכינן אחזקה, עיי״ש בט״ז. ולא
 השגחתי אם בדק הציצית גם בלבשו הט״ק, שהרי
 חמ״ז מחמיר להתחלה אפילו משום ציצית לבד, וחמג״א
 כתב דלא סמכינן אחזקה כלל. ואולי משום ברכה לבד
 נהג לבדקן גם לאחרי שבדקן בשעת לבישה, ומטעמו
 של המג״א ״דעשויה ליפסק בכל שעה״, עיי״ש

 בם״ק יא.
 על מצות ציצית. כמ״ש הדמ״א (סי׳ ח) ״ייש
 אומרים שמברכין עליו על מצות ציצית וכן
 נוהגץ ואץ לשנות״. ואע״ג שהי׳ בט״ק שלו שיעור
 המוזכר בסי׳ טז, מ״מ לא הי מברר ״להתעטף בציצית״.
 ובדרכי משה כתוב הטעם, לפי שאינו לבשו דרך עיטוף
 אין לו לבדך להתעטף. ומש׳יכ המג״א (שם בס״ק יב)
 דימשמש בציצית ויתברך להתעטף אע״פ שכבר לבשו,
 זה קאי רק על הט״ג, כמו שביארו הפרמ״ג ומהצהש״ק

 ברכה על טבילת ידים לא מצינו בש״ם אלא
 על נטילת ידים (בברכות ד״ס ע״ב). ומ״מ
 מברכין לפי ענינו, וכמ״ש הרא״ש (בסוף
 ברכות) דאם מנקה ידיו יברך על נקיות
 ידים וכך פסק המחבר (בסי׳ ד׳ סעי׳ כ״-ב).
 ומה שהקשה עליו המג״א שם ממ״ש המחבר
 (בסי׳ קג״ט סעי׳ כ׳) דאם מטביל ידיו לא
 ישנה מנוסח הברכה ויברך על נטילת ידים,
 עיי״ש, שאני התס כדאמר טעמיה, דלא תקנו
 חכמים כלל טבילת ידים, דהיכן צונו על
ת ל י ט  טבילת ידים. וגם במה שאומר על נ
 ידים אין זה דובר שקרים שישנו בכלל מאתים
 פנה וטבילה ודאי עדיפא יותר להעביד טומאה
 וא׳׳כ נטילה בכלל טבילה היא, אבל אם
 מנקה ידיו ויברך על נט״י, הוד, דובר שקרים.
 ואין לומר דלא תקנו כלל נקיות ידים, דהא
 איתא בברכות (דט״ו ע״א) מקנח ידיו בעפר
 או בצרור, עיי״ש, וא״כ שפיר פסק הב״•

 דמברך על נקיות ידים.
 וא״כ הכא בט״ק כשמברך על מצות ציצית,
 וראי דאין כאן דובר שקרים. ומה דלא מציגו
 ל הד י א בגמ׳ נוסח זה, לאו מידי הוא, דהא
 ודאי דמברך לפי ענינו וטרד עשיית המצוד!
 וכמש״ל לענין נט״י. ואם יברך להתעטף והוא
, יש בזה משום דובר שקרים  לא התעטף
 ודאי, דאין לברך אלא על מצות ציצית.
י על המחבר ד׳ל, למה פסק כאן נ ה מ ת  ו
ו מתעטף, נ י א  שיברך להתעטף אעפ״י ש
א מסי׳• ד׳ סעיף כ״ב. ומ״ש הב״י י שנ א מ  ו
 מסוכה, שמברכין ליש ב והיינו אעפ״י שאינו
ב ממש, שאני התם דישיבה הוא ג״כ ש ו  י
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 עמק כרכה שומע תפלה ויעש אכרהם

 שם. ועי׳ בשו״ע שם, ד״אפ לובש ט״ק בעוד שאיך
 ״ידיו נקיות ילבישנו בלא בדכה ץכשיטול ידיו ימשמש
̂ת אחר יברך עליו  בציצית ויברר עליו או כשילבש טל
 ויכין לפטור גם את זח ואין צריך למשמש בציצית של
 ראשון״. ולפי״ז יש לתמוח, לכאורח, על מנחגו של
T אח״כ:  רבעו זקני זצ״ל שבירך על הט״ק ולבש מ
 הט״ג. וי״ל דהמדזבר בשו״ע כתב כך לשיטתו דמבדך
 גם על הט״ק להתעטף, אבל לדידן שאנו גוהגץ
 ע״פ הרמ׳יא ומבדכין ע״מ ציצית, לא רצה לבטל
 מצוד, זו. וחשש ברכה לבטלה ליכא, משום שלא כיון
 ליפטד בברכת הט׳׳ג היללד לא מיפטר בברכה •זו,
 כדאיתא שם הלשון •ייכון ליפטר גם את זה״ וכמ״ש׳
 בשו״ע (סעי׳ ב) דאם לא היה דעתו בשעת ברכה
 ליפטר כולם צריך ברכה עכאו״א. מיהו לכתחלה וודאי
 יותר טוב שלא להרבות בבררות ולהכי כתב בסו״ע
 (בםעי׳ ט) ״שיכון ליפטר״. אבל מאחרי שהדמ״א
 הקפיד וכתב דאץ לשנות מלבדך על הט״ק מ״צ, הי׳
 ניחא לי׳ טפי שלא ליפטר עצמו מאותה ברכה ע-י

 שיברך על הט״ג להתעטף.
 הי׳ לובש הט״ק תחת בגד העליון. בשו״ע (סי׳ ה
 ם״ק יא) כתב עיקר מצות ט״ק ללבשו על בגדיו כדי
 שתמיד יראהו ויזכר המצות, והוא מפ׳ מהנמוקי יוסף
 בה׳ ציצית עיי״ש. וכוונתו ע״פ מה דאיחא בגמ׳ (שבת
 קנא א) דכבלא דעבדא וכו׳. אבל נוהגין ללבוש אותו
 תחת הבגדים וכמ״ש המג״א (שם בם״ק יג) בשם כתבי
 האריז״ל דט״ק ד ו ק א תחת הבגדים. והראי׳ שהביא
 מהא דשבת שם יש לידחות. דפדיך התם, והאמר
 שמואל יוצא העבד בחותם שבצוארו אבל לא בחוחט
 שלכםותו ומשני לא קשיא הא דעביד לי׳ רביה הא
 דעביד איהו לנפשיה. ופירש׳י דעביד לי׳ רביה אית
 ליה אימתא ולא שקיל מצאודיה להוליכו בTו וליכא
 למיגזר ביה, מבואר מזה דהיכי דאיהו עכיד לעצמו
 החותם אץ רבו מקפיד עליו אם לא ניכר עליו שהוא

ה ואין כאן דובר שקרים. ב כ  לשון ע
ן נראה דאון לשנות המנהג ויברך על כ ל  ו
 מצות ציצית, דלהתעטף משמע שהוא עתה
 מתעטף. מיהו לתרץ את הב״י נראה לי, דסובר
ף מיקרי ג״כעיטוף. ו ג  דמאי שלובש על ה
 וא״כ לא הוד. דובר שקרים. וממילא דעדיף
 לומר הלשון שתקנו חכמים בברכה. ונהגו
 העולם לברך על הט״ק אף אם אין בו כשיעור
 המבואר בסעיף הקודם, ונראה שסומכין על
 מ״ש הד״מ.(שם אות ה׳) שאין זה בגדר ברכה
 לבטלה כיון שהקבי״ה צונו על זה, ואף שאין
 מקיים עתה המצוד. בתקונה, משא״כ כשהוא

 אומר להתעטף משמע דקאי על המעשה.

 עבד. והכי נמי גבי ציצית אנו עושים לעצמינו החותם
 הזה ודי בזה אם הם ניכרים היטב לנו, ומאי דאיתא
 בגט׳ (שבת שם) דרבנן דריש גלותא היו עושץ
 החותמות על הסרבל להראות הכנעה לדיש גליתא
 וםרבל הוא בגד עליון. כמ״ש רש״י(מנחות) ד״ה סרבל
 שהוא מה שקורץ מנטל, התם לכבוד הריש גלותא היה
 שיהא ניכר לו מיד, אבל בציצית די לנו מה שעינינו
 רואץ אותן בכל פעם. ולהכי לא החמיר דבינו זקני
 זצ״ל כחומרת השו״ע ללבוש הט״ק על בגדיו, אף
 'שמנהגו הי׳ להחמיר לעצמו. לכל דעה שבשו״ע, אלא
 נהג כמנהג העולם ללבשו תחת בגדיו באופן שהיו

 הציצית נראץ וכמ״ש המג״א.
 תליית הציצית בט״ק שלו היתד. כמו בטלית גדול.
 (ענץ זה מבואר באר היטב במדור .״ציצית

 י תטלץ -י י ״ שבסוף הסידור).
 לשפ יחוד: לא שמעתי ממנו ז״ל שיאמר ״לשפ יחוד״
 ככתוב בסידורים לפני כל מצוה. וכבר העיר

 לשפ יחוד: מתקנות אריז״ל לומד לפני עשיית המצות כדי לעורר הכוונה * ההגדרה ״לשם יחוד״
 כשלעצמה טיזםדת על מאמרי זהר — וראה במדור ההשלכט־ת בסדרנו לעמוד זה. הריני
 פתעאף: הנוסה לפי שעדי ציון, וכן בסידור של״ה וקיצור של״ה בשינרי* וראה ההשלמות לעמוד וחי



 הב תפלת שחרית

 התעטף בטלית ובילו בשעת העטיפה.**
 מנחות מ״ג ע״א
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 ויעש אברהם שומע תפלה ויעש אברהם

 ברכות. נוםח שקבעו המקובלים לומר לפני העטיפה
 במלית אין דוב העולם מבינים. ותימה בעיני שלא
 קבעו בד. הפיסקא שכתב הטור (בסי׳ ח) ״ויכון
ל  בעטיפתו שצונו המקום להתעטף כדי שנזכיר כ
 מצותיו לעשותם״, וע״פ הפשוט הגה זד. עיקר, ככתוב
ל מצות הי. ועי׳  בתורה בפ׳ ציצית ״וזכרתם את כ
 בב״ח (או״ח סי׳ ח) שכתב, שאף שבשאר מצות אדם
 יוצא בו יד״ח נם כשאינו מתכת רק שעושה הפצוה
 לשם ה׳ אשר צוה לעשותם, מ״מ בציצית חסלין וסוכה

 צריך להתכון בעשותם לשם מה צוה ה׳ מצות אלו.
דע עוד כי בסידור ״קול יעקב״ כתוב הטעם על פי  ו
 הקבלה, למה בזמן המקדש הי׳ נוהג תכלת ועתה אץ
 צורך לתכלת, עיי״ש. וכתב רבינו זקני זצ״ל בגלימ
 שם וזה לשונו: ״הענץ הוא מכתבי האד״י ז״ל בשינוי
 לשון מעט. והדבר תמוה דהא מבואר בגמ׳(מנחות מב
 ב) האי תכילתא היכא צביעתו לה. ובדף מג א ע״ש
 דגם בימי האמוראים היו מחזידץ אחד תכלת. וצ׳ל
 דדעתו דבזמן המקדש היה מדאורייתא ואח״כ מדרבנן,
 זכר למקדש כמו לולב במדינה ד ודומיהן״, עכ״ל.
 פיהו הלשון שבכל ספדי הקבלה בשם האריז״ל, שאץ
 לנו צורך בתכלת בזמן הזה, משמע שאפילו
ח נ ק  מדרבנן ליתא. וצריך לומר שלא היתד. ת
 מדרבנן אלא שמעצמו נהגו כך יחידים שבדור זכר
 למקדש מתוך חביבת מצות ציצית. וכיון שלא החזיקו

 •על זה הגאץ בעל נודע ביהודא ז״ל בתשובתו הידיעה
 המובאה בספר שערי תפלה לבהמ״ח סידורו של שבת.
 בנראה אחז צדיק דרבו לכונו במחשבה טובה קודם
 ־עשיית כל מצוה, כשעמד תפוש ברוב שרעפיו מתוך
 יראה וחרדת קודש ומרחשץ ששוותיה וקולו לא נשפע
 אבל אמד לפני כל מצוה הריני מוכן ומזומן לקיים
 מצוה פ׳. וכד שמעתי בשם כמה צדיקי הדורות שלא
 ד״יו מבטאים בפד, הנוסח ״לשם יחוד״ אלא כיונו

 במחשבה לבד.
 הריני מתעטף. רבינו זצ״ל הי׳ נוהג לומר הריני
 מתעטף כפי שנדפס בסיזיודיט. וראיתי מקשים
 ־על זה הנוסח, כיון שנאמד בו ״כן תתעטף וכו׳ ואזכה
 וכוי בעוה״ב בג״ע״, והרי אמדו אל תהיו כעבדים
 המשמשים וכר ע״מ לקבל פרם. לדעתי, גדולה מזו
 ־הי׳ מקום להקשות, על נוסח ישן מקדמוני קדמונים
 ^בקידושא דםידדא שאומרים ״ונזכר. ונחי׳ וגיאר, ונירש
 ־טובה וכו׳ ולחי׳ עוה״ב״. אבל באמת לא קשה כלל,
 שלא אמרו זה אלא שלא לעשות המצות ע״מ לקבל
ש שישלם לו הקב״ה שכר, ע״ז ק ב  שכד, אבל ל

-לא הזהירו כלל.
 זרע שנוםחא זו מסודרת מהמקובלים ז״ל וכפ״כ יש
 להם נוםחא מיוחדת קודם הנחת תפלץ. אבל בסידורים
 זזאחרונים הדפיסו לומר קודם הנ״ת נוסחא לפי
, כמבואר בטור לאו״ח ומלשון התר״י בגמ׳ ט ו ש  ה פ

 להתעטף בצצית: מקור הברכה בגמ׳ ברכות ם ב, וראה מנחות מג א ורש״י שם ד״ה ומברד
 ותוספות שם עמוד ב ד״ד. חותם! ניקוד הבי״ת שנוי במחלוקת הפוםק״ם, ודאה עמק ברכה

 כאן, וההשלמות וההוספות שבםידודנ לעמוד זה.
: תהלים לו דדיבן מתקנות המקובל מהרנ״ש זצ״לז וראה ההשלמות וההוספות שם* ברכי ר ק  מה י

 נפשי: תהלים קד איב! מתקנות הרוקח« וראה ההשלמות וההוספות שם.



ת -שחרית ל פ  כג ת
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ת ה^לולם $ה. $םן:) ו י ן  ??ל ןדקדי8יןי ן3ונוטין<, ןסךי״ג ס

 ויעש אבדחמ שומע תפלה ויעש אברהט
 המעסף כל הגוף ולהכי תקנו הלשץ להתעטף. ראה
 לי שכך עיקר. ועיקר הברכה היה על מצות ציצית
 כמו שמברכין על מצות תפלין ולהכי מנהג ישראל
 לברך על טלית קטן שאינו עשוי לעיטוף עמ״צ ואע״ג
 שיש בו שיעור עיסוף וכך נהג רכינו זקני זצ״ל,
 ופש״כ בדרכי משה שם (אות ה) דלהכי מברכץ עפ״צ
 לשי שאין יוצאין בו״ לא כתב זה אלא לתרץ המנהג
 כשלעצמו שנוהגץ לבדך עליו אע״ג שאץ בו שיעור
ב המצוה ו י  שמתחייב בציצת, מ״מ מברכץ עליו על ח
 אעיג שלא יוצא בו ידי חובתו ולפי שזה עיקר חבדכח
 על מצוד, זו. ומשום שהבגד העליון הי׳ בגד של כבוד
 מיוחד, (עי׳ ברכות נא דברכת המזץ צריך עיטוף,
 ומםנהדרץ ז ב׳ שהבי״ד יושבץ מעוטפץ ובשבת כה
 א דפמניא דמעלי שבתא הי׳ מתעטף ויושב וכן נהגו
ת א נ  תלמידיו) רצו הם לכלול בתוך הברכה גם ה
 לבישת הבגד עליון, וכמו שתיקנו לברך על לבישת
 החגורה בבקר אוזר ישראל בגבורה וכל שאר הברכות,
 לחכי אמרו בברייתא (ברכות ם׳ אי) דגם כשמתעטף
 בבגד עליץ שיש בו ציצית מברך להתעטף בציצית,
 כלומר. שהעטיפה תהי׳ בציצית. והבי״ת משמשת
 במקום ע ם, כמו(במדבר יד) הדק אך כמשה דבר הי,
 פירוש עם משה. ונמצא מברך על הצו לעשות ציצית

 ועל הנאת עצמו עם לבישת בגד של כבוד.
 ולפי שתיקנו הברכה בנוסח זה, אז ממילא צריכים
 לעשות העטיפה כדבעי, לפי״ז מה שנהנ רוב ההמון
 להתעטף ולכסות כל הפנים בעת הברכה, וחושבץ
 שכל מה שישלשלו הטלית למטה היא יוחד מצוה, זה
 מנהג שאץ לו כל ימוד. כי בימי חכמי התלמוד היו
 נוהגץ בעיטוף דובו של יום והצנועץ משך היום כלו,
 ולא ייתכן שהיו יוצאץ בכסוי פנים לגמרי. כללו של
: בימי חכמי התלמוד ז״ל היי מנהגם בבגד עליון  דבר
 של כבוד, שהיו בו ד׳ כנפות. ויתר בגדיהם לא היו
 הפורים באופן שיתחייבו בציצית ומטלית קטן לא ידעו
 כלל כי לא הי׳ להם צידד בו, ורק אח״כ עם פתור
 הגליות לארצות צרפת ואשכנז, מקומות שלא הי׳
 ממנהג המקום לצאת בעיטוף החוצה, המציאו להר כ״ק
 כדי שלא להבטל ממצות ציצית כל היום, ומ״מ אחזו
 במנהגם בבית הכנסת בשעת התפלה ללבוש טלית גדול

 ולברך עליו כתיקון חז״ל.
 להתעטף כציצית. אינני זוכר אם אמד בציצית,

 בה כל ישראל, נאבד הוא מאתנו במשד הגלות
 הארוכה וגילה לנו האריז״ל שע״פ ה ם וד אץ צורך

 לתכלת כלל אחר חורבן המקדש.
. נוסח ברכה זו בגם׳ (ברכות ת י צ י צ ף ה ט ע ת ה  ל
 םב) כי מעשף לימא באקב״ו להתעטף בציצית. לשון
 זה כשלעצמו צריך ביאור. שהרי לא פצינו שהמצור!׳
. גם בגמ׳ לא נמצא בשום מקים שצריכץ ף ו ס י ע  ב
 עיטוף, אלא שנתנו בו שיעור שהקטן מתכסה בו ראשו
 ורובו והגדול יוצא בו עראי לשוק (עיי מנחות מ׳ בי).
 ונראה לי הטעם, לפי שדרכם היי שרק הבגד העליץ
 שהתעטפו בו לשם כבוד כשהיו יוצאץ לשוק, הי׳
 תפור ארבע כנפות, אבל ליתד הבגדים שלהם לא ד,ץ
 ד׳ קצוות. והיינו דאמר מלאכא לרב קטינא (מנחות מא)
 סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של תכלת מה
, רש״י, לפי שהםדץ של פשתן עקרו  תהא עליי. ופי
 חכמים ממנו מצות ציצית. וםדבלא כעץ מלבושים
 שלנו שהן עגולים ואץ להם רק ב׳ כנפים למטה
 ופטורה מציצית, עיי״ש. והיינו שלא הי׳ לובש לעיטוף
 בגד עליון שיש בו ד׳ כנפות. ומטלית קטן לא ידעו
 כלל בימי חכמי התלמוד, כי היי דרכם להיות לבוש כל
 היום בגד עליץ שבו הץ ציצית ולא היי להם צורד
 בט״ק. ולפי שרב קטינא לא היי דרכו בעיטוף בסיתוא
 ובקיץ התעטף בסדץ של פשתן, הוכיחו מלאכי שמבטל
 עי״ז מצות ציצית, וכמכ״כ הנמוקי יוסף בה׳ ציצית
 אהא דא״ר ציצית אץ צריכה ברכה (בעשייתה) כר
 ומד שמבדכץ להתעטף למצוה מהמובחר, ״ואפשר
 שהתלמוד מדבר לפי מנהגם שלא היו רגילים ללבוש
 טלית בת ד׳ כנפות אלא סלית גדול, עיי״ש. ומש״כ
 בשפ האריז״ל כמה חילוקים בץ ט״ג וט״ק, לאוו
 שפי׳ דמדן חתום עליי, דוודאי בימי חכמי התלמוד

 לא נהגו כלל בטלית קטן וכפש״כ הנפוקי יוסף.

 שאילו ד,מ נוהגין בו, לא היי רב
 קטינא מבטלו ופורש ממנהג ישראל שנהגו בזמנו
 אבל ברור שהם לא לבשו כלל ט״ק, משום שהיו
 מתעטפץ דוב ד.ץם בבגד עליון של ד׳ כנפי. והצנועץ
 גהגו בו כל היום, כדאיתא מנחות (מג א) רב יהודא
 אינש צנוע הוד! ולא שרי לגלימא כולי יומא. ועי׳
 (סי׳ ח) בב״י שהאריך להביא ראיות מכמה מקומות
 שיש לומר שמצות בעיטוף שהרי פברכץ להתעטף
 והביא מתה״ד שכתב דלפי שבימיהם היו רגילץ בבנד

ן שאומרים אחרי העטיפה בטלית והנחת תפלין מובא ב״שערי ציוך הניל. ו צ י ר ה  י
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י ירחימי ?!מי שם י״ה ל י ך היא ושכץמיה 5זח ד  (ל#ם לחוד קוןשא ?
 בו״ה בלחוךא שלים ?#ם כל לשךאל) ךן?ני ?!כון ?הנחת ת$ילץ לקלים מצות
vrn בו/ראי שצונו להניח תפילין ככתוב בתורה וקשרתם לאות על :דיך 
 לטוטפות בין עץיך: והם אךבע פך#י1ת אלוי ש8ע. ו^ה אם שמוע. קדיש
 והיה בי לביאך. שלש ?סם לחודו ואחדותו־ לו1?רך ^ומו ?עולם ושנץכור נםים
 ןנ?לא1ת שעשה עמנו ?הוציאנו ממ$ךלם. וא#ר רלו ה^ס והבשלה
 בעליונים ובתחתונים ל?נש1ת ?וןם בןצונו (כאן הניח התפלה על הזייע) ו?ונו
̂זחיא ?גד הלב ל#ע3ד בזה תאות  להניח על הלד לז?רון זרוע ה3טו:ה י
 מחבבות לבנו לעבודתו ?תברך שמו. ועל הראש נגד המוח שהנשמה שבמוחי
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 עם שאר חושי ןכוחותי ?לם ימיו משוע?דים לעבודתו לן1?רך #מו ומשפע מצות
 ף1פילץ לו1מ#ןי עלי להיות לי סלים ארוהים ן#פע קוךש ומרזשבות קדושות בלי

 ךןךהור חטא ועון ?לל ושלא יפתנו ולא לתגךה בנו ל2:ר הרע ולניוזנו לעבוד
 את יהוד, 3אשר עם לבבנו ריםי רצון מלפניך יהוד, אלהינו ואלהי אבותינו
 שיגסא חשובה מצות הנחת תפילין ל?גי הקדוש ברוך הוא כאלו ק:^תיה ב9ל

 פרטיה ודקדוקיה וכונותי?׳ ןתךל״ג פו?1ת התלולם בה אמן סלה:

 ויעש אכרהמ שומע תפלה ויעש אפוהפ

 גימטרי׳ ציייצ׳י׳ת׳. מיהו במשנת חסידים (מסכת
 ציצית) נכתבו הם לפני הברכה. בסידור ״קול יעקב׳
 לבעל שערי גן עדן מסודרים הם אחרי פסוקי מד• יקר
 ובמנהג זה אחז רבינו זקני זצ״ל, משום דמיםתבר
 טפי וכמש״כ. אמירת פסוקים אלה כשלעצמה אינה
 מהסידורים הראשונים אלא נתחדשה ע״פ המקובלים

 האחרונים ז״ל.
 מיושכ, המקובלים ז״ל כתבו שתפלץ של יד צריך
 להניח מיושב ושל ראש מעומד. ע״ז העיר
 הרמ״א (בסי׳ כה סעי׳ יא) .,ובמדינות אלו לא נהגו
 כן אלא שתיהן מעומד.״ ועי׳ במוהרש״ל (תשובוח
 סי׳ צח) שהרעיש על הנוהגין כמקובלים, כיון שזה נגד
 ההלכה. מיהו רבינו זקני זצ״ל לא רצה לשנות מנהג
 קדמונים שבני אשכנז נגררים אחריהם וכדי לכין למה
ב ש ו י  שרמזו המקובלים היה מניחה על הזרוע מ
ר (ב0״ק: ד וכמ״ש מג״א מ מ ו ע  ואח״כ בירך וקשר מ

 כ). (עי׳ ב״עמק ברכה״ שלפנינו).

 בפת״ח תחת הבי״ת כדעת ה״לבוש״ והב״ח או
 בשו״א תחת הבי״ת. (עי׳ במג״א סי׳ ח ם״ק a. ועי׳
 מחצהש״ק שהעתיק דבריהם. ומה״לבוש״ אין הכרע.
 ומ״ש הב״ח, זד, לפי מר, שפי׳ שאתכלת קאי, עיי״ש•
. לומר ד ו  ומהרנ״ש במצות שמורים כתב ע״פ ס

 בפת״ח. אבל האמת יודה דרכה שיותר נכון לומד
 בשו״א, כיון שבפת״ח משמעו שמתעטף בהציצית
 עצמן, משום שפת״ח במקום ה״א הידיעה, .אבלבשו״א
 אפשר לפרש בדבר שיש בו ציצית. ואולי גם זה טעמו
 של הר״מ דילוזאנו שכתב שעל פי ד ק ד ו ק צריד לומר
 ווקא בשו״א, והעיר גם בשם הרמ״ז שגם ע״פ

ד כך. ו  ס

 עוטה אוי צשלמה, בסידורים כחוב לומר אלו
ת הציצית. ולכאורה ק י ד  הפסוקים בשעת ב
, כיון ה פ י ט ע  נראה לי שאין לזה מקום אז רק בעת ה
 שזו בחינת ״עוטה עור כשלמה״, א׳ו׳ר׳ כ׳ש׳ל׳ם׳ה׳



ת כת י ר ח ת ש ל פ  ת

 מנחות ל״ו ע״א קפ ובירך לפני הקשירה

ו ו?ןבי י ת  ברי!1 $8י׳ ״ &?ןז העולם קך^בוי במו
 לה$יח גלי־ניס) ת9לץ:

 עמר, ברבד! שומע תפלה ויעש א כר ה פ
. יש שכתבו שע״6 ע ו ר ז  וכרך ז׳ כריכות על ה
ת ר ו ב י ק  הקבלה צריו לעשות ג׳ כריכות על ה
 כדמות שי״ן, וכן הוא בפרע״ח (שעד התפילין) בשם
 החברים. וראיתי הרבה מהמתאוים: לנהוג ע״פ
 המקובלים עושין כן. וכבר כתבתי כמ״פ כי לא כל
 דיכתוב על שס האר״י ז׳׳ל יצא מפי קדשו באמת. וכן
א נזכר לא בסי• מצות •שמודים ולא בס׳  דבר זה ל
 משנת חםידימ ולא בפ׳ נגיד ומצוה. ובולט הזכירו
. ובפרי עץ חיים שם ג״כ ע ו ר ז  רק ז׳ כריכות על ה
 לא כתבו אלא ג׳ על הקבורת ודי על הזרוע, וכל
 המוסיף גורע. ורוב פעמים על ידי זד, הרצועה חוצצת
 בין התפלה ובץ הבשר מדוחק המקום. ועיץ בשלחן
 ערוך של האריז״ל דרוש ארוך בזה מהמקובל מהד״י
 צמח. מגורי האד״י. שכ׳ ״שהעיד לפניו מוהר״ש וויטאל
 ז׳׳ל שהדח״וו ז״ל לא עשה אותן כריכות שעל הקבורה
ד שכן, נהג האר״י ז״ל״. ומהר״י צמח האדיד ה ע י ש  ו
 שם לדחות סד, שאמרו דצדיך נ׳ על הקיבורת ע״ש,
 ולהכי ל א ח שש דבינו זקני זצ״ל לעשות הכריכות
 על הקיבורת. ועיין בשערי תשובה (בסי׳ כז ט״ק

 סו) ע״ש.
 ומה שהיה כורך מן החוץ לצד הלב. פשוט, משום
 כל פינות שאתה פונה לא יהא אלא לימין, וכשהוא
 כורד מן החוץ לצד הגוף הוא פונה לימין. וכן מנהג
 אבותינו במדינה זו מעולם. עד שבאו מחדשים ועושים
ר בדברי ו ק  להיפר. ולא מצאתי לזה שום מ
 המקובלים ז״ל. ועי׳ בשו״ע (סי׳ כה סעי׳ יא). שכ׳
 דיניח של ראש קודם שיעשה הכריכות על הזרוע.
ק כיון דכדיכות אץ מצוד״ כמ״ש ס פ  ומטעס חשש ה
 הכור בשם הדא״ש. אבל דבינו זקני זצ״ל נהנ עצמו
 כמ״ש המנ״א בשם האריז״ל שם והט״ז שצריך לעשות
 הכריכות קודם הנחת תפילץ של ראש והוא עי׳פ
. ונראה הטעם דכיון דהאידנא כבר נהגו בהם ד ו  ס
. ובדרך ה ב ו  כ ל ישראל, הוי לי׳ כשוינהו עלייתו ח
 שאמרו ז״ל בתפלת ערבית רשות דהאידנא דנהגו כו״ע,

 שוינהו עלייהו חובה. וא״כ תו ליכא חשש הפסק.
 ומחכמתך: בסידורים הישנים אינה בקשה זו והיא
 מהמקובלים האחרונים. הרב בעל חתניא לא
 כתבה בסידורו. גם הפסוקים וארשתיך לי לעולם וכו׳
 ליתא בסידורי קדמונים והם ג׳׳כ מהמקובלים.
 הכריכה על האצבע רמז לטבעת הקידושץ המחבר או״א

 וכן גם התפלץ הם דבוק וחבור ישראל להקב״ה.

רך וקשר מעומד. הנה מקור דין זה א  כי
 שעושין המצות מעומד דווקא, הוא
 מהמימרא שהקדמונים הביאו במצות ספירת
 העומד דבעינן מעומד ךכתיב בקמה
 אל תקרי בקמה אלא בקומה (רא״ש
 בסוף מם׳ פסחים). והראשון שהביא
 מימרא זו הוא הרי״ץ גיאות ז״ל, בה׳ ספירת
 עומר שלו. גפ הרמב״ם כתב (בס׳ פ״ז מתמידין
 ומוםפין) דצדיך להיות מעומד. ועי׳ כ״מ שמ.
 ובלקח טוב (שהיא פסיקתא דרבינו טוביה) פרשת
 אמור, הביא ג״כ דרשה זו וכתב, ״ומעתה למדין
 בכל המצות דכתיב בהו לכם כגון מילה המול
 לכם, ציצית והי׳ לכם לציצית, דילפינן לכם
 מלכם דכתיב וםפרתמ לכט שכולן. מצותן בקומה
 זקופה״. וזה מדרש וזו הלכה. וא״כ הה״ד
 בתקיעת שופר דכתיב יום תרועה יהי׳ לכם,
 ובלולב דכ׳ ולקחתם לכם. ולפ״ז בשאר מצות
 דלא כתיב בהו לכם, לא בעינן מעומד דווקא
 ולהכי לא הביא הטור הלכה זו רק גבי ציצית,
 ספ׳ העומר וגבי תקיעת שופד שצריך לעשות כל
 מצות אלו מעומד. ותימה שלא הזכיר זד, גבי
 לולב (בסי׳ תרנא), וכן בשו״ע לא נזכר אלא
 שהרמ״א (שם בסי׳ ה) כתב בשם מוהרי״ל
 שצריך לברך מעומד. והמג״א כתב בשם השבלי
 לקט שגם הנטילה תהי׳ מעומד. והנה כל זה'
 אמרו רק על המצות עצמן אבל ברכותיהן אפילו
 מיושב ולהכי לא הזכיר הטור בכל המקומות
 שציינתי לעיל רק מעשה המצות עצמו. וזה מובן
 מאליו, כיון דאנו למדין מאסמכתא, מהקרא
 דבקמה, א״א למילף מינה רק המצוד. שהיא
 מן התורה אבל הברכה היא רק מדרבנן. מיהו
 מאסמכתא שהביא חיי״ץ גאות ממר רב שמואל
 הכהן, (מהתאר ״רב מר׳׳ מוכח שהוא מהגאונים
 שבבבל) קאי זה על ברכות כל המצות, דכתיב
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 עמי, ביפה שומע תפלה ויעש אפרהה
 על מצות תפלין. לענין אמידה על פגות בפתיח
(t> t<סי* כה 0״) ,תחת הוואיו כדעת המג-א 
 בשם לחם חמודות משום שהיא מצוד. אחת, או כההיז
 שם בשם אחיו מהר״י הלוי לומד מצות בחול״ם לפי
 שקאי גפ על הש׳׳י, לא דקדקתי בזה אחר מנה!
 רכינו ז״ל, אבל ידעתי שהוא נמשך בהוראותיו אחד
 הס״ז. ודברי תוספות שבס״ז היא מילתא דמסתבר
vכיון דאגן פברכין ב׳ ברצות וכל אחת קאיח גפ עש 
 וגם על ש״י וכמ״ש הרא״ש וכמו שמביא שם במשבצות
 זהב בשם הפדרש תנחומא וא׳׳כ צריכים לומר בלשון
 דבי A בחולים תחת הוואיו. (עי׳ בעמק ברבא

 שלפנינו).
 משופ הירושלמי ״ויושב ועושה המצוה,*

 ולכאורה יל״ד במצות ציצית אי משום המצוה
 עצמה קאמרינן לה, א״כ יהא חייב לעמוד כל
 זמן שהוא לבוש ציצית. וצריד לומר דלא ילפיבן
 אלא דומיא דספירת העומר דעושה מעשה
 דעקימת שפתיו. וכן בציצית כל זמן שעוסק
 בלבישה, אבל אח״כ שב ואל תעשה הוא, ולא
 דמי לםפה״ע. ולפ״ז בתפלין דלא כתיב בהו
 לכם, מן הדין מותר להניחן מיושב. וא״כ לא
ש כ״כ המוהרש״ל ז״ל על י ע ר  ידעתי למד! ה
 המניחין תפלין של יד מיושב כמ׳׳ש המקובלים
 ז״ל, וכן לא ידעתי מה שציין המג״א (בסי׳ כה
 ם״ק יא) עמש״כ הרמ״א ״ובמדינות אלו לא נהגו
 כן אלא שתיהן מעומד״ את דברי הכנםת גדולה
 (בכללי הפוסקים) ״כל דבר שהמקובלים והזוהר
 חולקין עם הגמ׳ הלך אחר הגמ׳ והפוסקים׳/ הדי
 בהאי מילתא לא חולקין כלל הפוסקים עם

 ״ויעמוד ויברר״ ש׳׳מ דברכה צריכה עמידה.
 ועי׳ בם׳ האשכול (ח״א סי׳ כג) שכתב מתשובת
 הגאון דכל הברכות מעומד דכתיב ויעמוד ויברך
 וריד ברכה לשכינה כדפירש הגי, (ב״נחל אשכול״
 שם חשב שהבונה ״לה״ג״ ורצה להגי׳ שם. ואין
 מהצורך. טעות קטנה נזדמנה לו, שבמקום השני
 קוין שבין הה״א והגימ״ל צריך להיות קו אחד
 למעלה מהגימ״ל) כלומר, ״כדפירש הגאוף. תו
 כתב התם דפפירת העומר נמי בעמידה (פי׳
 אפילו הספירה עצמה) דכתיב בקמה וכר. ואח״כ
 הביא דבירושלמי איתא שכל הברכות מעומד,
כתב שזה מוסב על ברכת מצות ולא על ברכת  ו
 נהנין. ירושלמי זה מביא הב״י (בסי׳ ח) מספר
 אורחות חיים, עיי״ש, (מאמר זד. לא נמצא
 ירושלמי המובאים בם׳ קדמונים, ושחםריס
 בירושלמי שלנו) וע׳״פ אותו ירושלמי הוסיף
 בשו״ע (שם בםעי׳ א) על דברי הטור, דהעטיפה
 והברכה מעומד. לפ״ז אינו מובן מה שהקשה
 הב״ח שם, למה הוצרך מגדיש דלכם והא כל
(  ברכות המצות פעומה (ועיי׳ש בקושיא ב,
, הגז״ש היא ם י ד ר פ  ולפמ״ש הם שני עננים נ
 על מעשה המצוה עצמה וליתנייהו אלא בהנהו
 מצות דכתיב בהו לכם, ובם׳ האשכול הוסיף
 קידוש לבנה דכתיב החודש הזה יהי׳ לכם וכר
 ויש אומרים אף ההלל דכתיב בי׳ השיר הזה יהי׳
 לכם כליל התקדש חג (ישעי׳ לח), עי׳׳ש. אבל
 הברכה צריכה להיות מעומד בכל המצות כולן,

: בעל ק׳יצור שליה מייחס התחנה לדי משד. בדי טיי&ון אלבאז ז״ל, מהבד ספר היכל ך ת מ כ ח מ  ו
 הקודש, ביאור התפלה עפ״י כוונת הזהר* בנוסח עצמו רמוז מאמר הזחד (ואתחנן
ד פרשיות. שבתפלין שיר׳.לחהמד./, בינה׳ גדולה...וגבורה, ,וגןכאן הסדר —  רסד א), שלפיו רומזים ה
 ומהככ־תך, ומיבינתך, ובחסדך תגדיל, ובגבורתך. וארשתיך: פסוקים בהושע ב, כא־כבן אמירתם מביא
 בעל קיצור של״ה בשם המקובל פהרנ״ש (,עצת שמוריש מב א). המנהג לכרוך ג כריכות על האצבע,
 יםידל בזהר (פנדס רכה ב) זכאה וכו׳ וקב״ה רשים ברצועה דאיהו תפלה דיד בתלתא כריכות באצבע



ת כז י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כרכה

 בקמץ ובנון רפויה, כי להניח הוא לשון מנוחה
 כמו שאומרים בליל שבת כי בם רצה להניח.
 להם וכן להניח ברכה אל ביתך ר״ל שלא תהא
 ברכה עוברת אלא ברכה נחה וקיימת, אבל בכאן
 צ״ל להניח תפיילן בנון דגושה ור׳י׳ל לשו0
 התפילין כמו נר חנוכה מצוה להניחה על פתת
 ביתו בו׳ וגם אות ה״א בפתח. והנה זאת חקרנוה

 כן הוא וזהו האמת השומע ישמע, עכ״ל.
 ובשערי תשובה (שם אות ר) כתב בשפ
ז שהשיג על זה, כי פירוש להניח לשון י  ה ר מ
 מנוחה אתי שפיר, שתהא נחה שם בקיום
ד אנה ואנה. ו נ  ובקביעות ע״י הקשר לא ת
 משא״כ בפת״ח ודגש ששרשו נח הוא ג״כ לשון
 עזיבה. וגס כשהוא לשון שימה כגון והנחתו לפני

 ה׳׳א׳ אינה אלא שימה לרגע וארעי.
 ונוראות נפלאתי על רבעו הדמ״ז זצ״ל שהי׳
 בקי גדול לה״ק, איך כתב כדברים האלו שהנחה
 בגדר שימה היא רק שימה לשעה ועראי, והדי
 מקרא מלא (במדבר ל׳׳ב ט״ו) ויסף עוד להניחר
 במדבר, שענינו שישתארו שמה בקביעות. ותרגם
 אונקלום, לאוחרותהון במדברא. וכן (שמות ט״ז
 ל״ג ל״ד) והנח אותו לפני ה׳ וגו׳ ויניחהו אהרן
 לפני העדות למשמרת. וכן (בראשית מ״ב ל׳׳ג)
 אחיכם האחד הניחו אתי. וכן (אסתר ג׳ ח)
 ולמלך אין שוה להניחם. ובכולם הה״א פתוח״ז*

 והנו״ן דגושה. וענינם הנחה קבועה וקיימת.
 מ״מ דברי מוהר׳׳מ לונזאני מםתברים טפי,,
 דעדיף בברכה לשון ברור, ובפת״ח ונר׳ן דגושה
 משורש ינח מורה טפי על שימה, כמו (בראשית.
 לט) ותנח בגדו אצ׳ה, וכן (ויקרא כג טז)
 והגיחם שם, וכן בכל המקומות שבתנ״ר עיקרר

 הושם על עניני שימה.
 ואם חשב מוהר״מ דילונזאני דלהניח ענינו

 עמק כרכה שוס

 הבעלי קבלה. 0י:ם משום הברכה שצריכה להיות
 מעומד, הרי האגור שם לא הזכיר כלל מהברכה
 רק מהנחה, עי״ש. גם בס׳ פרע״ח (שער התפלין)
 לא כתב אלא שההנחה מיושב וכן השל״ה (במס׳
 חולין) לא הזכיר אלא מההנחה בישיבה, ודק
 בם׳ מצות שמורים האריך לבאר שגם הברכה

 על תש׳׳י צריכה להיות מעומד, עיי״ש.
ו נ פ ע מ ״ מ ר ה  אכל מי לנו גדול בקבלה מ
 ז״ל והוא כתב להדיא (בשו״ת הרמ״ע סי׳ קב
 שאלה שביעית) שהברכה צריכה להיות בעמידה
 וההנחה בישיבה׳ מיהו רבינו זקני זצ״ל לא
 רצה לשנות מנהג קדמונים וכדי לבון למה
 שרמזו המקובלים ז״ל׳ היה מניחה על הזרוע
 מיושב וקשר ובירך מעומד, וכמ״ש המג״א בס״ק

 כ.
 א. להניח תפלין. לא דקדקתי בזה אחר זקני
 מאור הגולה זצ״ל אם אמר להניח
 בקמ״ץ תחת הה״א או בפת״ח. ועי׳ בב״י (אר׳ח
 םי׳ כה) שהאגור כתב כשם מוהר״י מוליו ז״ל
 שיש לברך להניח בקמ״ץ תחת הה״א אבל לא
 בפתח ובדגש אף שאין חילוק במשמעות הלשון
 מ״מ ראוי לברך כלשון הכתוב, להגיח ברכה אל
 תוך ביתך. וכן הוא בשו״ע שם סעי׳ ז. ועיין
 פרמ״ג (במש׳׳ז אות ו׳) שהביא דברי הלבוש
 שהשיג על הב״י כי להניח בקמץ שורשו נוח
 מנחי עין ואין דגש בנו״ן ולהניח בפתח ודגש
 שורשו ינח מלשון עזיבה והנחה. וכתב דלכאורה
 משורש ינח עדיף טפי שפיר שפירושו הנחה,
 להניחו על הזרוע ועל הראש. אבל משורש נוח
 משמע מנוחה במקומן ושלא להלבישם, עיי״ש.
א ז״ל ר י פ  ובספר מצות שמורים למהר׳ץ ש
י ז״ל נ א ז נ ו ל  כתב בשם המעריך למהר״מ ד
 וזה לשוגו: ואני אומר שטעות לומר להניח

 חפלין: שמם העיקרי היה ״טוטפות- או ,טוטפתא״ בארמית — *עבורי דרעא אטוטטתא אםור״#
 (יומא לג) ן

 בשם ״תפלין״ נזכרים בפעם הראשונה במכילתא לפ׳ בא םו״ס יז, ׳שמאי הזקן אומר אלו
 חפלין של בית אבי אמא״ וכך הגי׳ בתנחומא םו׳־פ בא« ובירושלמי, עירובין פ״י, הגי׳ יהלל
 הזקף׳. על שדשו עי׳ בפרי מגדים לאו״ח סי׳ כה ם״ק ח שכתב בא״א שם, ״ואפשר משורש
 פלא או פלה, מענין הבדלה, שהבדילנו ה׳ מן העכו״ם, ועי׳ בתפארת ישראל למשניות מנחות
 פ״ד מ״ח, ש׳לכן נקראין תפלין מלשון מחשבה, כמו ״ראות פניך לא פללתי״, מדאםור להסיח

 מחשבתו מהן בעודן עליו״.
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 עמק כרכה שומע תפלה עמק הרכה
 ברכתא. ופירש״י שם שהוא מלשון וינח בכל גבול
 מצרים, עיי״ש. בא לומר, דלא תאמר שהוא
 מלשון הנחה ושימה או השארת הברכה, דא״כ
 הו״ל למינקד להניח ה״ה בפתח והנו״ן דגושה,
 אלא הוא מלשון שכינה, שתהא הברכה שוכנת
 תמיד בביתך וכמו שתרגם יונתן, ובלשון חכמים
 (תענית ח׳ ע״ב) ברכה מצוי׳ בביתו. וענינם

 אחד, -שתהא הברכה מתמדת בביתו.
 אבל לא שייך בלשון לומר על חפץ שהוא
נח, ושרשו רה בתוך ביתו של אדם אלא מו  שו
ה י א ר  ינח, כלומר שהונח וישאר בביתו. ו
ד ו מ ל ת רה לזה, כי גם רבותינו בעלי ה ו  בר
 אכ!רו להניח בפת״ח, שהרי איתא במנחות.
 (דל״ן ע״ב) אמרה תורה ד.נו> תפילין ביד, הנח
 תפילין בראש. ועל כרחך שהוא מלשון (שמות
 ט״ז ל״ג) והנח אותו לפני ה/ ואילו משורש נוח,
 הול״ל הניח תפילין. כמו (ישעי׳ י״ד ג׳) ביום

 הניח וכן שם (כ״ח י״ב) הניחו לעיף.
 לכן נראה לי ברור, דאף שבשו״ע סתם
 כהאגור, מ״מ הרי הד״מ דלונזאנו חולק, וגם
 הלבוש נראה דם״ל הכי כפי שהעתיקו הפרמ״ג,
 וכבר הוכחנו שדברי הר״מ דלונזאנו בספר
 המעריך נכונים. וצריך לומר להניח הה׳ ב פ ת ״ ח
 והנו״ן דגושה. וכמו שהסכים ג״כ המקובל בעל
ג ״ מ ר פ  מצות שמורים ז״ל, וכנראה, שגם ה

 מסכים לזה.
 א. כקול רפ. כענין'תש״ר נחלקו אבות העולם.
 רש״י כתב (מנחות לו א) אהא
 ־דאמרינן אביי ורבא דאמרי תרווייהו לא סח
 מברך וכד, דאס לא סח אינו מברך אלא על
ד ואם סח מברך שתיים, פירוש, ב ל  ש״י ב
 שמברך גם על ש״ר, וכן כתב הרי״ף בה״ת
 שלו, שכן כתבו רב האי גאון והשאילתות.
 ואיתא נמי בירושלמי (פ׳ הרואה) כשהוא לובשן
 מברר אקב״ו להניח תפילין. וכ״פ הרמב״מ (פ״ד
 מה״ת) וכ״כ האשכול (ח״ב סי׳ כח). ובב״י (סי׳

מת, אף אנו נאמר דלהכי בחרו בזה י  הנחה קי
 הלשון, לפי שלשון הנחה ם ת מ א לא םגי
ה והדוק, לכן בחרו ר י ש  בתפילין דהא בעינן ק

 ז״ל בלשון הפסוק שהוא דבר קיים.
 מיהו אין לדחות בקל דברי מאורן של ישראל
״ ל שכתב, שאין הפרש במשמעות י ר ה  מ ו
 הלשון, דמצינו לפעמים גם בשורש נוח הה״א
 בקמ״ץ וברפד. שהיא לשון שימה, כמו (במדבר
 י״א יז) ותנח עליהם הרוח, וכן (יחזקאל לז א)
 ויניחני בתור הבקעה, וזה ג״כ פירוש הכתוב
 (שם מ״ד ל) להניח ברכה אל תוך ביתך, להשים

 ברכה בביתך.
 כללו של דבר: שורש ינח הוראתו שימת
 הדבר במקום אחד וגס השארתו על מקומו
 שהי׳ בו. ומה שפירשו עזיבה כמו (קהלת י׳
 ד׳) מקומך אל תנח, ג״כ שורשו על זאת הכוונה
 בי ההולך מהמקום משאיר המקום אחריו, וכן
 (שמות ל״ב י״ג) הניחה לי, פירוש הלך ממני
 ואשאר לבדי. וכן (ירמי׳ י״ד ט׳) ושמך עלינו
 נקרא אל תנחנו, שענינו אל תעזבנו, כלומר, אל
 תלך מאתנו ונשאר בלתי השגחתך. וכן (קהלת
 ז׳ י״ח) אל תנח ידך, ענינו אל תשאיר ירך בלי

 פעולה.
 . אבל שורש נוח כמו (אסתר טי) ונוח, ענינו
 שביתה ומרגוע שהוא היפר עבודה ועמל. והוא
 בא לעולם דק אחר יגיעה ועמל. כמו (שמות
 כ׳ י״א) וינח ביום השביעי, ותרגומו ונח.
 ורגמהו רבות בכתובים .וזה לא שייך רק בבע״ח
 העמל ויגע ושובת ונח, וכן בכל עניני מנוחה
 שענינו מרגוע. ונגזר ממנו גם הענין של חניה
 ושכינה ועכבה. כמו (שמות י׳ י״ד) וינח בכל
 גבול מצרים. וכן (בראשית ח׳ די) ותנח התיבה.
 וכן (במדבר י״א כ״ו) ותנח עליהם הרוח ותרגומו
 כד שרת עליהון רוחא, וכן (שם י׳ ל״ג) לתור להם
 מנוחה תרגומו אתר בית מישרי. וכן (יחזקאל
 מ״ד) להניח ברכה תרגם יונתן לאשראה
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 עמל! כרכה שומע תפלה ויעש אברהפ

 קדש וכר והיי כי יכיאף: לא שמעתי ממנו
 . שיאמר פ׳ זו בקול רם כדרכו בכל התפלות
 ואיני יודע אם אמרם בלחש. מנהג זה לומד אחרי הנחת

 התפלץ פרשיות אלו לא נזכר כלל בקדמונים. הראשון•
 המזכירו הוא הב״ח בסי׳ לח שכתב שמורו הגאון
 .מוהר׳^ר פייויש ז״ל אמד, שכיון שהד׳ ס׳ כתובות
ד בכל יום בשעה שהתפלץ  בתפלץ, ראוי לקרות כל ה
 בראשו, עיי״ש. גם המג׳יא מביא זה ושכ׳׳כ השל״ה.
 (עיי בסי׳ כה ס״ק ו). וגם כתב שבהםהדי (פ׳ ואתחנז)
 איתא, שמע והיה אם שמוע בשינון ואץ קדש והי׳ כי
 יביאר בשינון, ש״מ דאין צריך לאמרס ומ״מ האומרם
 לא הפסיד משוס דאית בי׳ יציאת מצדים וכדרך שרצו
 לקבוע פ׳ בלק בק״ש מהאי טעמא. ואני תמה. חדא
 דלמה לנו להתחכם ולומד דבר שהתורה מיעטה להדיא,

 ועוד, הרי המג״א העיר בסי׳ מו ס״יק טז עמש״כ הדמ״א •
 ,׳וטוב לומד בשחרית אחר שמע ישראל וכוי בשכמל״ו.
 כי לפעמים שוהין עם ק״ש לקרותה שלא בזמנה ויוצא
 בזה״, וכתב דביודע שלא יעבדו, מוטב לצאת ידי ק״ש
 לקרות בברכותיה כדינה, א״כ הכי נמי לפה יאמר פ׳
 י״מ בלא ברכה שהדי תיקנו לומד אמת ויציב כברכה

 לאחריה של מצות (זכירת) יציאת מצרים. ויי׳ ל אפשר,.
 שהב״ח לא התכוון אלא לאחד התפלה, אבל
 אלו שנוחגץ לאמוץ קודם התפלה, לאוו שפיר עבדי.
 והרחיקו ללכת בכמה סידורים וכתבו ״חייב לומד כל
 הד׳ פ׳ בתפלץ״, וזה נגד דברי חכמז״ל בספרי. והמג״א
 נמי לא אסר אלא דהאומרן לא הפסיד. ובכתבי
 האריז״ל לא י נמצא זכר לזה. גם בסידורו של בעל
 התניא נכתבו דק אצל תפלץ דר״ת. ונראה לי טעמו,
 שאם יאמר בת׳ שדש״י, יהי׳ נדאה כחיוב לומד זה
 כשתפלץ בראשו וזה נגד הספרי, להכי הציג זה רק
 בתפלין דר״ת, ומכיון שלא אומרם בת׳ של דש״י גלי
 דעתיה שלא משום חובה הוא אלא כדי לזכור כל מה

 שנכתב בתפלין.

 וכן כתב בספר יראים (סי׳ טז) וברוקח (סי׳
 שב) וע״ש עוד (בטי׳ שמז), וכתב שכן הורה

 רבינו יהודה ב״ר קלונימום ממאגנצא,

 כה) הביא בשם הזוה״ק דאין צריך אלא ברכה
 אחת לשתיהן ושכן כתבו המקובלים, והכריע
 שם להלכה כהנהו רבוותא, וסתם כן בשו״ע שם.
 וכן בכתבי האר״י ז״ל דאין צריך אלא ברכה

 אחת.
 אכל דעת ר״ת מובא בתום׳ (מנחות שם)
 ובתום׳ (ברכות ס׳ ב), ושכן כתב בשימושא
 רבא (שהוא מן הגאונים). וזהו ג״כ שיטת בעל
 הלכות גדולות בהלכות תפילין שלו, ובספר
 והזהיר (טו״פ בא) וכן בלקח טוב (שהיא
 פםיתקא זוטרתא) לרבינו טובי׳ (בםו״פ בא),
 וכן בסדר רב עמרם גאון, והכי איתא נמי להדיא
 בתנחומא (םר׳פ בא.) וכן כתב בעל העיטור
 ומביא ג״כ הא דהתנחומא בשם הלכתא עתיקתא,
 ומביא הירושלמי (פ״ב דברכות הלכה ב) דאיתא
 התם כשהוא מניח של יד אומר אקב״ו על
 מצות תפילין וכשהוא מניח של ראש אומר
 להניח, ואע׳׳ג דידושלמי לאו דוקא דאנן איפכא
 אמרינן (פירוש דבגמ׳ דילן איתא על של יד
 להניח ועל של ראש על מצות תפילין) כוי. וכן
 כתב רבינו ישעי׳ דטדאני בספר המכריע (סי׳
 פ׳״ז). והביא ג<׳כ דברי הירושלמי הזה שכתבתי,
 וכתב שכן כתב דבינו שלמה היתום בשם רבינו
 גרשום זצ״ל, ולכן כתב בתשובה לרב עמרם
 גאון דמי שאין לו אלא תפלה אחת מברך שתים.
 ותשובת דע״ג הביאו ג״כ בבעל העיטור שם.
 וכן כתב הבעל המאור (בשלהי מס׳ ר״ה) וכתב
 שכן פרשוה הגאונים וכל חכמי דורו וכן נוהגין
ל חכמי צרפת. ובר פלוגתיה הרמב׳׳ן ז״ל  כ
ק ליה שם, מכלל ד א ו ד יי אודי ליה. וכן י ת  ש
 כתב בספר התרומות בהלכות תפילין (במאמר
 משפט הברכות) שהאריך להוכיח כדעת ר״ת.

 וידבר — קדש לי: פושר, זו הנהיג לאפר רבי פייוויש, רבו של הב״ח. (פיח או״ח לח?
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 עמק כרכה שומע תפלה עמל, ברכת

 ודברי הסמ״ג מוכרחין, משום שדברי הירושלמי*
 שבפרק הרואה שהרי״ף מביא׳ היא ברייתא־
 ואיתא גם בתוספתא (ברכות פ״0* והרי בפי ב

 הלכה ב שם א״ר יעקב ב״א דמברך שתיים.
 ועוד יש שם בפ׳ הרואה שבירושלמי, —
 מצות מאימתי מברר עליהן׳ רבי יוחנן אומר
 עובר (לפני) לעשייתן רב הונא אומר בשעת.
 עשייתן׳ חוץ מתקיעה וטבילה וקידושין בבעילה,
 .(פירוש, שאי אפשר לברך עם עשייתה׳ לכך
 מברך לפני עשייתן, כר׳ יוחנן) א״ר יונה אית
 לך חורי תפלין של יד עד שלא יחלוץ ושל
, (פירוש — עד שלא בא י  ראש עד שלא י
הדק, עי׳ בערוך׳ ערך ״ייבא״) לא ייב»  י

 מן דייבא הא ייבא — עכ״ל.
 וכתבתי בפירושי לירושלמי דהכי פירושה
 בתקיעה שאי אפשר לברך בשעה שהוא תוקע
 וכד גם בטבילה וקידושין (בבעילה) שאי אפשר
 לברך משוס ערוה, בזה מודה רב הונא לרבי
 יוחנן שמברך קודם עשייתן. וע״ז הוסיף רב
 יונה שכך הוא גמ בתפילין של ראש, ואזיל
 בשיטת הירושלמי (בפ״ב ה״ב) דעל של יד
 מברך ״על מצות תפליך ועל של ראש *על
 מצות הנחת תפלין״. א״כ הברכה עש״י על
 קיום המצוה היא ושפיר מברך כ״ז שלבוש בה
 אבל עש״ר שמברך ע״מ הנחת ת׳ וא״כ עיקר
 הברכה נתקנה על התחלת מעשה המצוד״ צריך
 לברך קודם שמהדקה על ראשו משום שברגע
 שהידקה, כבר כלה כל הענין שמברך עליו,
 ומפרש: — דלא ייבא, כלומר, לא ייבא קודם.

 וכשכלי הלקט (בסי׳ עו) הביא שכן רב
 נטרונאי גאון חושב בחשבון מאה ברכות ב׳
 ברכות לתפילין של יד ולשל ראש. ובהלכות
 תפילין שלו שם הביא לשון התנחומא שכתבתי
 למעלה. וכן כתב בתום׳ ר״י החסיד (לברכות סי׳
ת ס ח ו י מ  ב) ע״ש. ובשיטה למס׳ מנחות ה
 ל ה רש ב״ א שנדפסה בווארשא מכת״י
 שבירושלים עה״ק, שקל וסדי סובא בםוגיא זו
 והוכיח כשיטת ר״ת, ע״ש. (מזה מוכחידאותה
ה לחרשב״א רק לגדול אחר בדור נ נ י  שיטה א
 ההוא, משום שהב״י (בטי׳ כה) מביא תשובת
. ובריטב״א (למס׳ (  הרשב״א דם״ל כרש״י
 ר״ה דף לג) מאריך ג״כ בהלכה זו והוכיח
 כשיטת ר״ת ושכן הוא להדיא בירושלמי (פ״ג
 דברכות) שהבאתי למעלה בדברי בעל העיטור
 אלא שהוא גורם בירושלמי ״שעל של ראש

 מבדד על מצות ועל של יד להניח״.
 ובםמ״ג (עשין סימן כ״ב) פוסק ג״כ כר״ת
 ושכן כתו2 בילמדנו. ואע״ג דבירושלמי משמע
 כרש״י, מ״מ תלמוד שלנו עיקר. (צ״ע דהעומדים
 בשיטת רש״י מפרשים דברי הגמ׳ דידן שפיר
 גס לשיטתמ. ונראה דקאי על גמ׳ דידן דפרק
 הרואה (דף פ׳ ב) כי מנח תפילין אדדעיה
 לימא ברוך אקב״ו להניח תפילין אדרישי׳ לימא
 ברוך אקב״ו על מצות תפילין). ועוד יכול
 להיות דאותה שבירושלמי קודם ששלחו
 רבב״ח משמיה דר׳ יוחנן, ע״ש.



 עמק ברבה שומע תפלה עמק כרכה לא

 אדון עולם אשר מלןי ב^ךם כל לציר גברא. לעת נעשה ?ח?צו בל אזי
 מלןז #מו 3קךא ואסרי כגנלות הבל לבדו ל^לןו נורא. ןהוא ד\ה והוא הוה
 והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין קזני להבשיל לו לכ.ח?יךה. בלי ראשית
 1ילי תכלית ולו העז והאשרה. והוא אלי ןםי גאלי וצור חבלי 1יעת צרה. והוא

 עמק ברבה שומע תפלה עמק ברכה

 החיוב.
 ואבא מארי׳ גאון יעקב זצ״ל אמר, שכיון
י ההידוק׳ תו נ פ  שמברכין על של ראש ל
 ליכא כלל חשש ברכה לבטלה, אפילו לשיטת
 הסוברים שאינו מברך אלא אחת, משוס שברכה
ה בעלמא, ח י ש  שאין בה חיוב לדידהו הוד. כ
 והוי הפסק בין של יד ל ה ה י ד ו ק של ראש,
 ושוב נתחייב גם לדידהו לברך על של ראש״
 לפי מה שמפרשים, דסח מברך גם על של ראש.
 ואמנם זה אסור לעשות לכתחלה משום גורמ
 ברכה שאינה צריכה. אבל כיון שאנן לא ידעינן
 להכריע בין הפוסקים ועושים זה מספיקא, לא
ם ברכה שאינה צריכה. ודפח״ח. ר ו  מיקרי ג
 וכההיא דאמרינן באיסור ״בל תוסיף״, שאם
 עושה מחמת ספק, ליכא בל תוסיף. עיי
 מג״א (סי׳ לא ם״ק א). והכי נמי׳ כיון שברכה
ה ליכא לכל הדעות׳ ורק משום ברכה ל ט ב  ל
 שאינה צריכה לבד. א״כ אם אנו עושים מחמת
ך בה״ ר ו  ספק, לא שייך לומר שאין לנו צ
 ומכש״כ שאין ספק על עניית אמן. ועי׳ במג״א
 (סו״ס רטו) מש״כ בשם התוספות והשל״ה. מ״מ
 זה פשוט, שאסור לענות אמן אלא על ברכה

 לבטלה ממש.
ח ת׳) י נ ה  (השמטה מע׳ כז קודם ד״ה ל

 והנה רבינו זקני זצ״ל כדי שלא לשנות מנהג
 הקדמונים שבני אשכנז נגררים אחריהם׳ וכדי
ה ח י נ  לבון למה שרמזו המקובלים ז״ל, היה מ
ר ר י ב  על הזרוע ימ י ו ש ב ואח״כ קם ו ק ש ר ו
, וכמ״ש המג״א (שם בס״ק כ)׳ עיי״ש. ד מ ו ע  מ
 אדון עולם! המקובלים כתבו שהאר״י ז״ל,
 אף שלא אמר פיוטים שלא על דרד
 האמת, מ*מ אמר הפיוט הזה. תוכן השיר הוא

 הברכה, משום ״דמן דייבא הא ייבא, דברגע
 שייבא הרי כבר נגמר ההידוק ולא שייכת
 כבר ברכה. ולפמ״ש הריטב״א דגרםינן (בפ׳
 ב׳ הקודם) דעל של יד מברך ״להניח* ועל
 של ראש ״על מצות״׳ צריך גם כאן להפך
 ולגרום ״על של ראש עד שיחלוץ ועל של
 יד עד שלא ייבא״. מ״מ מבואר, דס״ל להגמ׳
 דמברך שתיים. דליכא למימר דבםח מיידי,
 שהרי בירושלמי ליתא כלל הא דסך מברך וכר,
 וע״כ דבתר דשמעו מרבי יוחנן שתפלין יש
 בהם שתי ברכות, הדרו מהא שבברייתא. וכמה
 פעמים בגמ׳ יש שברייתא נידחת ע״י מימרא
 לאמוראי. ואולי ר׳ יוחנן תיקן ברכה זו. והרא״ש
 (בהלכות תפלין) האריך ג״כ להוכיח כשיטת
 ר״ת דבעינן ב׳ ברכות׳ וכתב שכך נהג מהר״ם
 מרוםנברג, וכך גם במרדכי ובהגמי״י (פ״ד
 מתפלין). ומה שכתבו שכך איתא בזוהר׳ שאין
 לברך אלא ברכה אחת לשתיהן, כבר כתב הב״י
 בעצמו שאפשר לפרש דברי הזוה״ק שכוונתו
ח מוסבת גם על של י נ ה  משום דברכת ל
ק ביניהם, י ס פ ה  ראש׳ ומשום הכי אין ל
 ומכאן המנהג בכל אלו המדינות לברך שתיים,
 פית שרובא דרובא של הפוסקים המפורסמים,
 חכמי צרפת ואשכנז ז״ל, סוברים כשיטת ר״ת.
 ולהכי נהג רבינו זקני זצ״ל לברך על של
 ראש בקול רם כדי שהקהל יענה אמן, ודלא
 כמו שמצאתי כתוב שיברכו בלחש כדי שלא
 ישמע חבירו ויצטרך לענות אמן, והפרמ״ג שפ
 (בא״א ם״ק י) כתב שיש ספק אם לענות אמן,
 ולהבינו זקני זצ״ל היה הדבר פשוט שכן עונין
 אמן, כיון שרוב חכמי ישראל םוברים כך, ורק
 לרווחא דמילתא נהגו לומר בשכמל״ו׳ ולא מצד



ת י ר ח ת ש ל פ  לב ת
 נ&י ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא. ב;דו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה

 ועם רוחי גויתי לי לי ולא אירא. תהליס קיזז י
 לגדל אלהים חי וישתבח נמצא ואין עת אל מציאותו. אחד ואין יחיד

 עמק כרפה שומע תפלה עמק פרכה
 לתורה ומצות שכולם עיקרים. וזה לשון הרדב״ז
 בשו״ת (חלק א׳ סי׳ שד״מ): ״אין דעתי מסכמת
ו התמימה שום עיקר. לפי שכולה נ  לשום,לתורתי
 מפי הגבורה ואמרו חז״ל (בפרק חלק) כל האומר
 כל התורה כולה מן השמים חוץ 1 מפסוק אחד כו׳
 וא״כ כל מצוד, ומצוה היא עיקר ופינה ויש
 לך מצוד, קלה ויש לה טעם וסוד אשר לא
 נשיגהו וא״כ איך נאמר שזו טפילה ואחרת
 היא עיקר כו׳ שהתורה כל פרטיה ודקדוקיה
 כל אחת מהם עיקר ויסוד ופינה והמכחיש
 אותו נקרא כופר ואין לו חלק.לעולם הבא״. עכ״לי
 ואני אומר חלילה ליחס למאור עינינו קדוש
 ה׳ הרמב״ם זי׳ל, שכאילו נתן עיקרים לתורה
, מה ה נ ו מ א  ומצות, אבל נתן עיקרים ל
 שיחויב כל בן דת ישראל להאמין בלבו ואם
 לא יאמין באחד מהם הרי הוא לפי חכז״ל
 כופר ומין. ואחד מעיקרי האמונה׳ שנאמין כי
 כל התורה המצוייר. עתה בידינו היא הנתנה
ו ע״ה מפי הגבורה. ואם לא מאמין נ  למשה רבי
 אפילו בפסוק אחד שהוא מפי הגבורה, הוא
 כופר ומין ועליו נאמר כי דבר ה׳ בזה• עי׳
 שם במתק לשונו בהיסוד השמיני, שט. ואיך
 נייחס ח״ו להרמב״ם ז״ל דעה כזו שיש עיקרים
ו הרדב״ז ז״ל י על רבנ נ ה י מ ת  לתורה. ו
 שהוא אחד מנושאי כליו של הרמב״ם, ואיך
 לא דקדק יפה בפירוש המשניות שהרמב״ם
 כתב להדיא ״שכל התורה כולה מבראשית עד
 לעיני כל ישראל שוה בקדושה. אבל הרמב״ם

 על נצחיות השי״ת בעבר׳ הוד! ועתיד׳ ויחודו
 והשגחתו ית׳, הרמוזים בפי שמע ישראל ובפי
 בידך אפקיד רוחי וגר. בעיקרו נתקן לאמרו
 קידם השינה אלא שנהגו לומר גם בבוקר לפי
 שמסיים ״ועם רוחי גויתי ה׳ לי ולא אירא׳/
 כלומר, לכן לא אירא בין בשכבי ובין בקומי.
 יש נוהגין להכפילו ולאמרו גם עם סיום התפלה
ת בראשית ביום ו ר ק ל  מאותו טעם שנוהגין :
 שמחת תורה כשמסיימים התורה וכמו שנוהגין
 להתחיל מזמור הראשון שבתהלים תיכף אחרי
 גמירת תהלים. מה שנוהגין לאמרו רק בשבת

ו מנהג. נ י  אחרי סיום התפלה, א
ר מלך, זד, תכלית בריאת העולם ש  . א
, ״בגין דישתמודעין לי׳׳׳. ר ה  כדאיתא מ
. מלשון הכתוב (איוב טז ד) ה ר י ב ח ה  ל
 אחבירה עליכם במילים. ומיוסד על הפ׳ (ישעי׳
 מ׳ כה) ואל מי תדמיוני ואשור. וכו׳. וחי גאלי:

 מלשון הכ׳ (איוב יט כה) ואני ידעתי גואלי חי..
 לפ״ז צריכים לנקד החי״ת בקמ״ץ. והוא ניפי:
 כלשון הכי (שמות יז טו) ה׳ נסי. עי׳ בבעל
 הטורים שם. ומנופי. כלשון הפ׳ (ירמי׳ טז יט)
 ומנוסי ביום צרה. ולפי זה צריכים לנקד המ״ם
ו ״ומנוס״ ואין  בשו״א, בסידורים החדשים תקנ

 צורך.

: הפיוט הזה מיוסד על שלש עשרה גדל  י
 עקרים שסדרם הרמב״ם בפירוש
 המשניות שלו (בפרק חלק)• ורבים נמנעים
ת עיקרים ת  מלאומרו כי לא ישר בעיניהם ל

: מחברו לא נודע בבירור; בספר מטה משה (תלמיד המהרש׳׳ל) בסי׳ לא ם ל ו ן ע ו ד  א
 כתב בשם רבי יהודה החסיד, שרב שרירא גאון ורב האי בנו אמרו, שכל המגוון בעת התחלת
 ״אדון עולם״ שהוא שיר נאה ומשובח, מובטח לו שתפלתו נשמעת! וכמ״כ כתוב בסידור

 ״שער השמים״ לשלייה.
/ : על מחבר השיר רבו ההשערות : בם׳ נובלות חכמה לריש״ר מקנדיא, מיוחם הוא לר״ש ן ל ד ג  י
 גכירול! מוברי השל״ה לא בהיר — ״עקרי דיות הם י״ג זכרם הרמב״פ בפ׳ חלק וע״ז



ת י ר ח ת * ל פ  ת

 ?־להודו נעלם וגם אין םוף לאןזדיתו. אין לו ךמות הגוף ואינו גוף לא נעלך
ו ל דבר §שר 55ךא ראשון ואין ראשית לראשיתו. הנ  אליו קדשתו. קןךמון ל;

 אדון עולם לכל נוצר יורה גדלתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל־אנשי

 עמל, כרכה שומע תפלה עמל, כרכה

 אין לו עם העוה״ז ואינו מצוד. ואינו פוקד
 על בני העולם, איך יתנהגו במעשיהם׳ כי מד.
 לו ולהם. אבל אם נאמין שהוא ית״ש משגיח
 על כל העולם כולו׳ יש מקום לאמונה שהוא
 ית״ש מצוד, ומפקד לבני אדם מה להם לעשות,
 וע״י מעשים טובים יפוקו הם חן ורצון ממנו,
 ית״ש, לטובתם ולאשרם, וכתנאי לאמונה
 העיקרית זו, צוד. הבורא ית״ש בתורתו, שלא
 נעבוד לזולתו׳ לשום אחד מהכוחות הרוחניים,
 כי אם כן נעבוד להם, ואפילו נעשה אותם
 כאמצעים לבד בינינו לבינו, הרי בזה כבר
 מכירים אנו כח נפרד מכוחו בהנהגת העולם.
 וי״ל שמטעם זה אמרו חז״ל (ברכות מ אי)
 כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה׳
 ולא די בהזכרת השם (שי״ן צרויה) לבד,
 משום שההזכרת השם מורה על מציאותו, וזו
 לבד אינה מחייבת השגחתו, והרי עיקר הברכה׳
 בין בברכות שנהנין ובין בברכות המצות,
 היא על ההשגחה, שבלעדה אין תורה ומצות׳
 כש״כ לעיל. ועיקר ברכת הנהנין הוא לייחד
 הכל אליו, ית״ש שממנו ומידו הכל, וזה לא;
ת, שהוא אדון על  יתכן בלי הזכרת מלכו
 כל יצוריו, כמלך על עבדיו. ולכן השכיל
 הפייטן לכלול עיקר הזה בתבות ״הנו אדון
, לכן ״לכל נוצר ן  עולם״, ולפי שהוא אדו
 יורה גדולתו ומלכותו״, והם יבינו וישכילו
 כי לו לבד ראוי לעבוד וכו׳• וצריך לחברו

 הוא הראשון שחשב וסידר עיקרים לאמונה
 שבלב, שבלעדם לא יהי׳ בן דת משה רבינו.
 ואין יחיד כיחודו: לשון הרמב״ם (פ׳ א׳
 מיסודי התורה הל׳ ז) אלא שאין כיחודו
 אחד מן האחדים הנמצאים בעולם• ועיין היטב
 במפרש שם, וכאן לקצר באתי. אין פוף
 לאחדותו: מתחלה אמר בענין הזמן ועתה בענין
 המקום׳ שאין קצה וסוף לאחדותו, איהו ממלא
 כל עלמין באחדותו המוחלטת. כאן נגע הפייטן
ק בחכמת הקבלה. אץ לו דמות  בענין עמו
 הגוף: עיין במפרש להרמב״ם ועיין ברמב״ם
 שם (פ׳ ב׳ הל׳ ג). קדמון לכל דבר: בספר
 חובת הלבבות האריך בזה• (עיי״ש בשער היחוד
 פ׳ ו). ראשון: ביאור דבר זה עיין בחובות

 הלבבות (פ׳ ז ופ׳ ו).
 הנו אדון עולם: הרמב״ם ז״ל כתב בעיקר
 החמשי, שהיסוד הזה הוא, שלו לבדו ראוי
 לעבדו ולגדלו וכו׳ ולא לזולתו מן המלאכים
 והגלגלים וכוי. והפייטן לא הזכיר כאן מזה.
 ובעל העיקרים (במאמר א פרק ג) הקשה עליו
 שדבר זה היא מצוה ממצות התורה ככל המצות
 ואין לו ענין עם עיקר האמונה׳ עיי״ש• ואמנם
 האמת היא, שכן יש כאן עיקר באמונה׳ והוא
 שהבורא ית״ש הוא האדון והמשגיח והנוהג
 בחסדו ורצונו כל היצורים, ובביטול אמונה
 זאת, תפול כל דת ותורה׳ חלילה׳ כי אם
 אינו משגיח ומנהיג את העולם, א״כ דבר

 מיוסד השיר״: ההשערה שבס׳ נובלות חכמה הנ״ל סותר המחבר באוצה״ת, מתוך נימוק,
 שממציאה הראשון היה הרמב״ם ולא מי שהוא לפניו. עמדתו זו, שתחלה מצאה אסמכתה
 מליאה בח״ס אה״ע חייב קמח משנת ת״ר שגה נאמר, .*״והא דחפלת רב סביומי, יה״ר
, ר״ל יג תיקוני ויקנא הידועים הנרמזים בי״ג מדות ה ר ש  מלפניך השם המקדש שלש ע

 ה׳ ה׳ איל רחום וחנון, בידוע. ולעולם לא גחיון רב טביומי על י״ג עיקרים שממציא
ן בזה ואשר לפנים לא ידענים״ וכוי, רואים אנו י ו ש א  הרמב״ם, שהוא היה הממציא הר
 מופרכת במקצת בחשובה אחרה בענין זה, בח״ס יו״ד ת׳ שנו משנת תקצ׳׳ו, ששם נאמר



ת שחריגת ל פ  לד ת
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 עמק ברכה שומע תפלה עמק ברכת

 אלוקי, שייך עליה לא תוסיף ולא תגרע,
 ומכש״כ שלא יחליפנה כולה בתורה אחרת
 על ידי נביא אחר זולת משה. ולזה כיון
 הפייטן בחרוז הזה, והבן• מביט לסוף דבר
 בקדמותו: דבר זה מיוסד על הכתוב בישעיהו
 מר .״מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא
 נעשו״ וכוי. ודע כי רבינו הרמב״ם ז״ל לא
 הזכיר זה לעיקר, וכתב רק שהשי״ת יודע
 מעשי בני אדם ואינו מעלים עינו מהם, לא
 כמי שאומר׳ עזב ה׳ את הארץ, עיי״ש. וא״כ
ף מאמונה בהשגחה ובהנהגה בכללה, נ  זה ע
 והוא, כי מביט ה׳ במעשי בני אדם ופעולותיהם,
 אבל זה שהשי״ת יודע ומביט על האחרית,

 לא חשב לעיקר.
 פתיחה לברכות

 א• כרכה. שפ זה הונח על כל מטבע שתקנו
 חכמז״ל להודות על איזו ענין תגמול
 וטובה, הן על מצות והן על הנאת הגוף.
 ולפי שמתחיל ב״ברוך״ קראוה ברכה.
 ומזקנים התבוננו שכך, משופ שכשבאו להלל
 לה׳ על איזה מאורע, התחילו ״ברוך ה׳״: נח
 אמר (בראשית ט) ברוך ה׳ אלקי שם. מלכי
 צדק אמר (שם יד) ברוך אל עליון. יתדו
 אמר (שמות יח) ברוך ה׳ אשר הציל אתכם.
 הנשים אמרו אל נעמי (רות ד) ברוך ה׳ אשר
 לא השבית לך גואל. דוד אמר לאביגיל
 (שמואל א כה) ברוך ה׳ אלקי ישראל אשר

 ׳״לכל נוצר יורה גדולתו״ ולא למה שלמעלה
 הימנו. פגולתו ותפארתו: כמו שאמרו חז״ל
 (שבת צב א׳). וגם יש לפרש שמוסב על
 ישראל, שהם סגולתו (ישעיהו מו ג). לזולתו:
 מוסב על משה׳ ויש לפרש עוד שמוסב על
ת משה, לעולמים: לשון רבים׳ להורות  ד

 על הנצחיות המהלטת, לעלם ועד.
 ודע כי בעיקר התשיעי הזה השכיל הפייטן
 לשנות מדברי הרמב״ם שבפירוש המשניות,
 שכתב שם וז״ל: ״היסוד התשיעי הוא ההעתק,
 והוא׳ שהתורה הזאת מועתקת מאת הבורא
 ית״ש, לא מזולתו, ועליה אין להוסיף וממנה
 אין לגרוע״ וכו׳ עיי״ש. והקשה על זה בעל
 העיקרים ז״ל (במאמר א פ׳ יד וג׳ פי״ד),
 שזה מצוד. ממצות ה׳ ולא שורש ועיקר באמונה.
 ואמנם האמת בזה, שיש כאן עיקר וענין
 בהאמונה, והוא שהתורה כולה כפי שהיא בידינו
 מועתקת כולה מפי הגבורה. וכיון שהיא מפעל
 אלוקי, בוודאי היא בתכלית השלימות, בכל
 מקום ובכל זמן. כי מה שהוא שכל אלוקי
 לא יפול תחת השנוי. ומכאן המצוה של לא
 תוסיף ולא תגרע׳ להורות על שלימותה
 המחלטת• ואילי לא היתה בתכלית השליטות,
 למה לא תקבל הוספה וגדעון כדי להתאימה
 להמקום והזמן. ורבינו זצ״ל קיצר בעיקר הזה
 וקראו ״העתק״, כלומר, שהיא מועתקת כולה
 מפי הגבורה׳ לא מזולתו. ומאחר שהיא מפעל

 ...אך העירני תלמודי הרה״ג וכו׳ בתפלת רב טביומי המוזכרת בשל״ה, שער האותיות אוח
 א׳ דף ס׳, שם נאמר ״עם יושר עיקרם שלש עשרה״, יע״ש, משמע שקבלה קדמוניות
 מימי רב טביומי שיש י״ג עיקרים ״וכוי. בסידור הריעב״ץ מיחסו המחבר מתוך ודאות
 לרמב״ם (פתיחה לשיר היחור שם). באוצה״ת מביא המחבר דעת עד־ראיה שראה טידור
 כת״י משנת קמ״ג וכן חומש כת״י משנת קנ״ח שמובא שיר הזה וממעל לו כתוב ״אלו
ם כמה״ר דניאל זקני בכמ׳׳ר יהודה ריין״, ורוצה להסיק מכותרת ר ד ס  הם י״ג עיקרים ש
ש את ביסוס השערתו. השיר י ל ח  זו שרי דניאל הנ״ל חיברם, אבל הבטוי ״שסדרם״ לבד מ

 נמצא בפעם הראשונה בדפוס בסידור קדאקא משנת ה׳שלח,



 תפלת שחרית לה

 מביט לםוף ןבר בקךמתו־י גומל לאיש

 תפלה עמק פרכה
 ד. ברול: כתב הראב״ד ז״ל (שמות י״ח)
ם, מבנין קל. ך הוא תואר כמו עצו ו ר  ב
 והאריך בזה בספר העיקרים (מאמר ב׳ פ׳ בו).
ך שם (שי׳ץ צרויה)  ותוכן דבריו׳ כי ברו
 משותף, לפעמים הוא מבנין ״פעול״ ויאמר
 על מקבל הטוב והנשפע מזולתו במו (דברים
 כה) ברוך אתה בעיר ״ורבים כן. ולפעמים
 הוא תואר כשיאמר על הנותן הטובה והשפע
! שהם שמות תוארים ו נ ח ם ו ו ח  כמו ד
 להשי״ת וכר. לפי זה!, הנה ״בריר״ תואר למשפיע
 רוב טובה. והאריך עוד שם להםביר מה שנמצא
 הלשון ברכה על רבוי הטובות׳ העושר, בנים,
 בריאות, כבוד וחכמה• וכיון שהברכה היא
 ברבוי המינים של הצלחות המתחלפות, אי
 אפשר שתבוא אלא על ידי פועל חכם, חי,
 רוצה ויבול״ במו שביאר שם. ומזה הטעם
 נבחר הלשון ״ברוך״ לשבח בו את השי״ת
 לפי שהוא שם (שי״ן צרוי׳) הנאמר על כל
ך שם כולל ו ר  ההצלחות וכר׳ כאילו תבת ב
 לכל מיני שלמיות ולכך תקנו אנשי כנסת
 הגדולה זה הלשון. והוכרחו לפרש כל זה, כי
׳ ״ברוך״, י ה י  לא יתכן לומר על השי״ת ש

 שזה שייך רק במי שאפשר אצלו חסרון.
 ולא ידעתי מה יענו למה שנמצא כתוב
 (מלכים א יט) ״יהי י׳׳ אלקיד ברוד״, וביון
 שמדבר בלשון עתיד ״יהי״, א״כ הוא מבנין
 ״פעול״ וכעין ברכה לשוכן במרומים וכאילו
 הי׳ אומר ״יהי שם ה׳ מברך״ בפעל. אבל
 יותר מיסתבר שהלשון ברכה שבכל אלה,
ל ושבח. ולפי שהמשפיע רב ו ל  הוראתו ה
 טובה וברכה הוא מהולל בפי הבריות, הונח
 שם זה על החילול. ולכך נאמר ״וברכת את ה׳
 אלקיך (דברים ח י) וכן (תהלים קג) ברכי
 נפשי את ה׳, וכן רבים. וכמ״כ מציגו בחזקוני
 (פ׳ חי׳ שרה) ״כל לשון ברוך דגבי קוב״ה
 הן במקרא הן במשנה מן בתפלה הן במצוה
 הן כפירות, כולן מפורשיפ לשון נתינת שלום

 ?עולמים ןזולתו. npix ויון? קותרינו

 עמק פרכת שומע
 שלחך וגר. ואומר (מלכים א א מח׳) ברוך
 ד., אלקי ישראל אשר נתן. וכן (דבה״י ם)
 ברוך ה׳ וגו׳. אחיעמץ אמר לדוד (שמואל
 ב יח) ברוך ה׳ אלקיך• שלמה אמר (מלכים
 א ח) ברוך ה׳ אלקי ישראל אשר דבר וגו׳.
 ושם׳ ברוך ה׳ אשר נתן׳ וגו׳. עזרא אמר
 (עזרא ז) ברוך ה׳ אלקי אבותינו. ובעוד
 הרבה מקומות בתהליס וכו׳ וכר. ובדרך זו
 קבעו הברכות לומר ״ברוך ה׳ אלקינו״ במקום
 ׳״ברוך ה׳ אלקי ישראל״• ולפי שמצינו שדוד
 המע״ה אמר גם ברוך א ת ה י ה׳ למדני חקיך
 >תהלים קיט יב)׳ לכר קבעו גם הברכות
 בלשון נוכח. ואיפליגו בה רב^שמואל. (ירושלמי
 ד״פ הרואה) רב אמר צריך לומר אתה
 ושמואל אמר אין צריך משום שברוב ברכות
 צם הזקנים אמרו בלי אתה• ומשום זד, לא

 מעכב. (בדיעבד)•
 ב. ותקנו גם לומר ״מלך העולם״. ואמרינן
 בירושלמי שם טעמא משום דכתיב ארוממך
 אל ק י המלך, א״כ בכל פעם שבירך דוד
 אמר גם מלכות (מלך), הילכך צריך למימר
 אלקות ומלכות ואם לא אמר לא יצא לדעת
 הפוסקים שסברו כרבי יוחנן בבלי (ברכות

 מ ע״ב) וירושלמי שם.
 ג• ותקנו גם לחתום ברכה ארוכה ב״ברוך״.
 וכתב רש״י (ברכות מו ופסחים קה) הטעם,
 לפי שבברכה ארוכה יש הפסק דברי רצוי
 או דברים אחרים׳ לכך תקנו לסיים בשבחו
 של מקום. אבל לא ניסחו גם החתימה ב א ל ק ו ת
, מכיון שתהי׳ ברכה כפולה, כאילו ת ו כ ל מ  ו
 מברך פעמיים על ענין אחד. ולהכי פגי ב״ברוך
 אתה הי״ לחוד, שכן כך מצינו אצל הזקנים
 שאמרו ברוך ה׳ לחוה כדלעיל. ועוד׳ שכן כך
 אצל שלמה המע״ה (מלכי םא ח טו) כשהתחיל
 בתפלה אמר ברוך ה׳ אלקי ישראל וכו׳ וכלותו
 להתפלל (שם שם) אמר ברוך ה׳ אשר נתן

 מנוחה לעמו ישראל.



 י תפלתי שחרית

 לזםד ?מפעלו נותן לרשע רע ?רשעתו. לשלח לקץ וז^ין משיהנו לפדות מחבי

 קץ ןשועתו. :מתים לחיה אל ברב חסדו ברוך עדי־עד שם תמלתו.

 ״מק ברכה
 עכ״ל• ולפי זה צריך .לומר שקמוצה הנו״ן בשם
 זה כדי להפרידה משל חול. ובשמבטאים השם,
 אין הבדל בין הכתוב ביו״ד להכתוב בא״ד,
 תמיד יקרא האלו״ף בחט״ף פת״ח הדל״ת
 בחול״ם הנו׳ץ קמוצה והיו׳׳ד נח ונקרא מלרע.
 ז. יל״ד בנוסח שקבעו חז״ל; ברוד, אתה,
 ה׳ אלקינו, מלך העולם, — איזו מהתבות
 מעכבת׳ כלומר, לא יצא יד״ח אם לא אומרה.
 כדוד• אם שינה ואמר ״מהולל אתה ה״׳ או
 ״משובח אתה ה״ וכדומה מלשונות
 של שבח, זה ודאי מעכב, משום שלכל אחד
 ואחד מהשמות הנרדפים של שבח׳ כונה אחרת
 לו, ומכש׳׳כ לפי מה שפירשו ברוך אתה,
ר הברכה. (וכשאומר בלשון ו ק  אתה מ
 לע״ז צריך לומר דוקא בטוי המורה על הגדרה

 זו.
 אתה. כבר כתבתי לעיל, כי במקרה רוב
 פעמים לא נזכר אלא ״ברוך ה״׳ לחוד,
 אבל לפי שמצינו שדוד המע״ה אמר גם
 ״ברוך אתה ה״׳ תיקנו ככה בכל הברכות. והנה
 :־זה רק לכתחילה• והאי דרב דס״ל בירושלמי
 (ר״פ הרואה) דבעי למימר אתה, היינו לכתחילה
 •ובלשון הקודש דוקא כמו שאמר דוד׳ אבל
 כשאומר בלשון אחרת יכול להשמיט תבת
 אתה אפילו לכתחילה, כדאיתא (ברכות מ ב)
 בנימין רעיא כריך ריפתא ואמר בדיך רחמנא
 מארי דהאי פיתא, ולא אהדר ליד, דעכ״יפ
 לפעם אחרת צריך לומר בריך א ת רחמנא,
 השפ. אם לא אמר׳ צריך לחזור (ברכות מ ב).
 ואפ שינה והזכיר כינוי, כגון הרחמן,
 ג״כ יצא יד״ח׳ משום שהשם הוי״ה ב״ה' שהוא

 עמק פרכה :שומע תפלה
 או לשון של שבח״. ולפי זה ״ברוך״ משמעותו
 שהוא מהולל מפי בריותיו. ומה שאמרו (ברכות
, ענין הברכה שם י נ  ז) ישמעאל בני ברכ
 יש לפרש, שהתפלל לפניו שיברך את ישראל,
 וזח מבואר שם׳ שהרי אחר כד התפלל רבי
 ישמעאל ואמר ״יהי רצון מלפניך וכו׳ ותתנהג
 עם בניך במדת הרתמים״• ועי׳ מש״כ •׳הרשב״א,
 מובא בעין יעקב׳ ובדברי ״הכותב״ שם מ״ש

 בזה.
 ה. מה שתקנו התחלת הברכות בלשון נוכח
 ואח״כ בלשון נסתר, כתב האבודרה״ם בשם
 הריב״א מפני שהקב״ה נגלה ונסתר נגלה מצד

 מעשיו ונסתר מצד עצמיותו.
 ו. בשו״ע כתוב (או״ח סי׳ ה) כשיזכיר השם
ת שהוא אדון הכל ו נ ד א  יכוון קריאתו ב
ו ביו״ד ה״א׳ שהוא היה ת ב י ת כ  ויכון ב
ם יכון שהוא י ק ל  הוזז ויהי׳• ובהזכירו א
 תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ובמג״א
 כתב שם שכשכותב אדנות אין לכון אלא שהוא
 אדון הכל, עיי״ש. אבל ראיתי בס׳ יכין לשון
 בשם רב שמואל בן הפני גאון, ״כשריצה לומר
 אדון כל הנבראים אז יכתוב בי״ה, וכשתהי׳
י נ ד  כונת אומרו כנגד עצמו, שיאמר א
, אז יכתוב בא״ד כדין כל הדברים י נ ו ב ר  ו
 שיאמר נגד עצמו ביו״ד בסוף. והראיה בזה
 מאמר הכתוב (תהלים לה כג) העירה והקימה
 למשפטי אלקי ואדנ״י לריבי, פי׳ אלקי ורבוני.
 וכן אומרו, אליך ה׳ אקרא ואל ה׳ אתחנן,
 הראשון ביו״ד ה״א והשני בא׳ ד׳, ירצה לומר,
 שאני קורא אליך לשני ענינים, בעבור שאתה
 אדון כל הנבראים ובעבור שאתזד אדוני״ וכו/

 ר5פא כל בשר: (שייך לדף ה) נוסחת הגמ׳ שלפנינו םרע״ג, רי״ף, רמב״ס, מחזור ויטדי ואבוזךה״ס, ולזה
־ המהרש״ל, מטה משה (תלמיוו), השל״ד. ומג״אj רופא חולי כל בשר: נוסח הרא״ש, בית יוסף  הסכימו -
 והלבוש« הט״ז (כסי׳ ו׳ לאו״ח) מצדיק את שתי הנוסחאות וכותב — ואומר אני שהשתי נוסחאות הס

 שפיר וכר אלא כל א׳ יש לו על מה לסמוך.



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כרכה
 ממה שכתב בב״י בשם התוםפ׳ (ברכות מ)
 וזו דעת יחיד שלא מצינו לזה חבר בראשונים
 ז״ל. והרי הרא״ש שדרכו להזכיר ההלכות
 שבתוספות, לא הזכיר זה שם. ואדרבא, מדברי
 הרא״ש (שם דף מ) שהעתיק ״דאמר בריף
 רחמנא וכוי, כתב כיצד צריד לומר, להלכתא
 אליבא דידן שצריך להזכיר מלכות וקבע שצריך
 לומר ״בריך רחמנא מלכא מארי דהאי פיתא״
 אלא שבד׳ נב העתיק ״מלכא דעלמא״, ועכ״פ

 אין קפידא לעיכובא. (בדיעבד)
 וטעמם של בעלי התוספות נראה לי לפרש,
 משום שהברכה על דבר שנהנין, של שבת
 או של מצוה׳ היא (בטוי) על התיחםותו אל
 הנבראים ולהכי ס״ל לד׳ יוחנן שמלבד זז;
 שצריך להזכיר את השם שמורה על מציאותו;
 צריך גם להזכיר תואר המורה על התיחסותו
 אלינו, כלומר, על השגחתו והנהגתו, שזה
ת. וזה דבר אמיתי  מתבטא בתואר מלכו
 וברור בסברא. ומ״מ ס״ל לרב כיון שהשם
א באדנות, א״כ בקריאה ר ק  הוי״ה ב״ה נ
 כבר הוא מכיר שהוא יתברך אדון הכל וזה
 לבד הוי כמו מלכות. ור׳ יוחנן ס״ל מכיון
ה לבד לא סגי א י ר ק  שנכתב בהוי״ה׳ אז ב
 וצריך להזכיר מלוכה במפורש וכיון שכך,
 צריך לומר *מלך העולם״, שהוראתו, שהו*
 מנהיג העולם בהשגחתו, ית״ש. מיהו מ״מ יש
 לומר שאם לא אמר ״העולם״ יצא יד״ח,
 כיון שאין מלך בלי עם, א״כ בשם תואר
 מלך כבר מתואר הוא ממילא כמלך העולם..
 ונראה לי עוד, שלפי נוסח הברכה דידן
 שאומרים א לק י נ ו, אפילו אם לא אמר
 ״מלך העולם״ ג״כ יצא יד״ח. משום שאלקות
 ג״כ מלכות היא, כיון ששם זה מורה על
 גבורתו ויכלתו, א״כ .כבר הוכר בזה גם
 השגחתו• ולהכי אמרינן (בר״ה לב) ש״שמע
 ישראל ה׳ א׳ ה׳ אחד״ הוי כמו מלכות. והכי
 נמי איתא להדיא בירושלמי (ר״ה פ׳ ד),

 עמק כרכה שומע
 שם העצם, לא ניתן לתירגום לשפה אחרת,
 רק אפשר לתרגם אותו לפי המושג והבונה,
י (דער עוויגער, ח צ  כלומר, או כמובן נ
 בלשון אשכנז) שהוראתו — שהוא הי׳ הו ה
/ או לפי קבלת חז״ל שהשם זה מורה י ה י  ו
. ולהכי ם י מ ח ר  על שהוא מתנהג במדת ה
 אמרו בגמ׳ התם ״בריך רחמנא מארי״ וכו׳
א כעין תרגום של הוי״ה נ מ ח  יצא, כי ר
 ב״ה שמורה על מדת הרחמים• ואילו הי׳ קפידא
 לומר דוקא השם הוי״ה כקריאתו, א״כ אילו
 הי׳ מברך בלשון לע״ז ג״כ הי׳ צריך לומר
 כקריאתו בלשון הקודש. והה״ד אם אומר
 כינוי אחר׳ ג״כ יציד״ח. ומה שאמרו התם אם
 אמר ׳*ברוך המקום שבראה״ לא יצא, זה
ה ממטבע שקבעו חז״ל ולא נ י ש  משום ש
 משום שלא הזכיר את השם כראוי. ושמ״מ
 דאפילו אם אמר ״המקום״, שהוא כינוי תלמודי

 להשי״ת שהוא מקומו של עולם, נמי יצא.
 אלקינו. כבר הערתי לעיל שלפעמים יש בקרא
 ״ברוך ה״ בלי התואר ״אלקינו״.
 כמש״נ (שמות יה) ברוך ה׳ אשר הציל אתכם
 וכוי. וכן (רות ד) ברוך ה׳ אשר לא השבית
 לך גואל. (ולהכי נמי אס לא אמר אלקינו ג״כ
 יצא) ובברכות שם איתא, בריך רחמנא מארי
 דהאי פיתא׳ ולא הזכיר אלקינו. ולהכי
 נמי אם לא הזכיר אלקינו יצא. ועי׳ רבינו
 יונה לברכות ר״פ הרואה׳ שכתב ״בריר רחמא
 אל ה נא מלכא דעלמא״, אבל בכל הפוסקים
 לא נמצא זה. עי׳ בטור ושו״ע או״ח (סי׳ קסז
 וסי׳ קפז וסי׳ ריט) שלא העתיקו כלל ״אלהנא״.

 וכך גם ברא״ש בפי הרואה, עיי״ש.
 מלך העולם. הרמב״ם ושו״ע >אר׳ח סי׳ ריד
 פסקו כרבי יוחנן (בברכות מ) שאם
 לא הזכיר מלכות צריך לחזור ולברך. ועי׳
 ברא״ש שם. ובשו״ע שם הוסיף ״ואפילו לא
 דילג אלא תבת העולם לבד צריך לחזור,
 עיי״ש. וזה צריך עיון׳ שקבע בשו״ע להלכה



 לוו- ת פ ל ת שחרי ת

 ברוך אתה י; אלדדנו 9?!ז קע1לם 1קנ01ז r עו*ר 3ם» ל&כוי
 >יןה?מ?וזין 3ין י1ס ובין לילה:

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכח

 חדש (בסי׳ ריד) שהשיג על השו״ע שפוסק
 בהתוס׳ ומביא כמה ראיות שיצא אפילו אם

 לא אמר ״העולם״.
ה ת ל ח ת ה  ח. בכל ברכה צריכים לכוון ב
 על מה הוא מברך. וראיתי בשבלי לקט (חלק
 א קסה) שמביא דברי רב שמואל בר חפני
 גאון ז״ל בס׳ שער הברכות שלו וז״ל: כל
 הברכות כולן המברך צריך לכוון את לבו
 בתחלת פתיחתה על מה הוא מברך על הפת
 או על הפירות וכוי• וראיה משיטת הגמ׳ ברכות
 יב, פתח אדעתא דשיכרא וכו׳, עיי״ש שמפרש
 הסוגיא כרש״י ומוכיח דלתחילה צריך לכוון
 בתחלת הברכה כשאומר ברוך אתה ה׳, על
 מה הוא מברך ולהכי אומר פתת אדעתא,
 עיי״ש. ומאחר דנפק מפומיה דגאון והיא
 מילתא דמיסתברא, צריכים להחמיר בזה ולכון
 הברכה בתחלתה. וכתבתי זה כאן לפי שמדרך
א ר ג י  העולם לברך ברכות השחר מתוך ש
 דל י ש גא ולא מתכוגיס בתחלת הברכה במה
ר ו ד י  יסיימוה, לכן נכון לאומרם מתוך ס
 התפלה כדי שעיניו יראו סוף הברכה ולדעת

 על מה הוא מברך.
. ל ו ג נ ר י פירש״י ת ו שכ ה: נ  הנותן לשכוי בי
 דאיכא דוכתא דקרי לתרנגול שכוי
 כדאיתא (כר״ה כו א) וכתבו התום׳ שם דעיקר
 ברכה זו על הנאת האורה שתרנגול מבחין
 והוא נהנה מן האור. ולפי שיסדוה על לשון
 הכתוב (איוב ל״ח לו< או מי נתן לשבוי בינה.
 נקטו לשון שכוי ואע״ג שאינו לשון מבורר
 כ״כ כמו תרנגול אלא משום שתמיד היה חביב
 עליהם לנסח כלשון הכתובים שנכתבו ברוח

 שמביא הפלוגתא דר׳ יוסי ור׳ יהודה אם
 שמע ישראל עולה במקום מלכות והכי איתא
 התם: אלקות עולין לו לשפ מלכות דברי ר׳

 יהודה (וצ״ל ר׳ יוסי כמו שיש בבבלי וכך
 משמע התם אח״כ, דאמר התם, אלקית ומלכיות
 עולין לו משום שנים, דברי רבי יוסי) רבי
 יוסי אומר (צ״ל רבי יהודה) אין עולין לו.
 הרי להדיא שהשם אלקות הוא העומד במקום
 מלכות. •ולחנם טרח שם בתוס׳ רי״ד לפרש
קה, עיי״ש, וצ״ל מהאי טעמא  בדרך רחו
 ג״כ, משום שאלקות מורה שהוא השליט בעולמו
 ולכן אומר הנביא (ישעי׳) ״אלקי עולם ה׳״,
 או ״אלקי ישראל״• ומש״כ התוס׳ (ברכות מ ב)
 דברכת מעין שבע כיון דאמר ,״האל הקדוש
 שאין כמוהו״ הרי כמו מלכות, אף דכבר אמר
 אלקינו, יש לומר דהקשו אלכתחילה, שעכ״פ
 לכתחילה צריך למימר מלכות ממש, מלבד
 זה שאומר אלקינו כמו בכל הברכות, ותירצו
 מיון שאמר ״האל הקדוש״ הרי זה כאילו

 אמר ״המלך הקדוש״.
 וראיתי במעדני יו״ט שפירש, שמלכות הוי
 מה שאומר ״שאין כמוהו״ וזה כמו ״ה׳ אחד״.
 והבין שהפירוש בגמ׳ ר״ה שם דשמע ישראל
 זה במקום מלכות, לפי שאומר ״ה׳ אחד״.
ד הירושלמי שהערתי קודם, ג  זהנה זה נ
 שאלקות היינו מלכות והפ׳ ״זמרו לאלקינו
 זמרו״ ג״כ במקום מלכות, למאן דםבור כך.
 ונראה לי עוד, ש״העולם״ מעכב, מ״מ אם אמר
 ״מלכנו״ שפיד יצא׳ שזה כמו ״מלר העולם״
 שמובן בו השפעת טובו בעולם וא״כ הה״ד
 אם אמד א לק י נ ו. וראיתי אח״כ בפרי

 הנותז לשבוי בינה: רמב״ם, אבודרה׳׳ם, מורשו״ע. נוסח אריז״ל, ה״לבוש״ ורמ״ק• אשר נתן לשכוי
 בינה: נוסח הגמ׳ שלפנינו, רי״ף, תוספות, מחזור ויםרי, (כת״י א) רא״ש, בה״ג, סט״ג. ו״כל בו* ובכל סידורי

 אשכנז והגר״א; בסרעיג ישנן שתי נוסחאות — ״הנותן׳ ו״שנתן׳.
 ««ו דבדיט י• ('*־׳ד לדף יד) — עפ״י רב עמרם גאון (בשינויים קלים) ז בב״י ובסדר היום מסודרת משנה זו אחרי

 פ׳ העקידה, אבל הסדר שלפנינו הוא עפ״י תוססות (ברכות י) בשם הצרפתים :ומחזור ויטרי.



 תפלת ש*חרית לט
 עמק כרכה

 א״כ קאי על מה שהתרנגול מבחין קודפ
 שהאיר היופ וכמו שכתבתי לעיל׳ א״כ מעת
 שדרך התרנגול לקרות עדיף טפי לברך אותה.
 וכן מצאתי בספר האורה לרש״י ז״ל ותלמידיו,
 שרבינו שלמה כשקם קודם עמוד השחר היה
 מברך מיד ברכת הנותן לשבוי בינה וכל
 ברכות השחר• וא״כ גם רש״י אזיל לשיטתיה
 דעיקר הברכה נתקנה על הבחנת התרנגול
 וכן הוא בזוה״ק (ח״ב קצ״ו ב) דאתפלג ליליא
 קרא גברא, בריכו ברכתא׳ וכן כתוב משמית
 האריז״ל. ויש עוד נפ״מ בין הני תרי שיטות,
ח הברכה. דבגמ׳ לפנינו איתא ס ו  גם לענין נ
 ״אשר נתן״, בלשון עבר, וכן בהלכות גדולות
 וברי״ף ״שנתן" וכן בספר האשכול ח״א פ״ד
 ובראבי׳׳ה ברכות פרק ט ובסמ״ג עשין כ״ז
 וכן בכל םידורי אשכנזי הקדמונים, אבל ברמב״ם
 פרק ז׳ מברכות וכן במידור רב עמרם גאון
 ובטור ושו״ע (או״ח סי׳ מו) ובסידורי הספרדים
 ^ftS אר״יי הגירסא ״הנותן״, כמו בכל הברכות
 שנתיסדו על לשון בינוני. וברא״ש ס״פ הרואה
 .איתא ״שנתן״׳ אבל אין ספק שזאת טעות סופר
 כי מי בקי יותר בלשון הרא״ש מבנו רבינו
 הטור שחיבר ״קיצור פסקי הרא״ש״ וכתב
 שפ ״הנותן״ וכך העלה להלכה בספרו הטור

 (בסי׳ מו).
 ולפמ״ש גם בזה הרא״ש ודעימיה סוברים
 ששכוי פירושו לב, וא״כ; בינתו של אדם
 מתחדשת בכל יום והקב״ה פועל תמיד בבינת
 האדפ להכי כתבו בלשון בינוני פועל, כמו
 ״נותן התורה״ וכל הברכות כולן, משא״כ לאלו
 שסובריפ שמוסב על בינת התרנגול שנטע בו
 הקב״ה, יוצר בראשית, זה הכח בעת שנברא
 והכל בו בטבע לא מתוך בינה ממש אלא
 שנראה לנו כאילו הוא מבין ואנו קוראיפ
 להרגשה זו בינה על דרך השאלה, להכי ם״ל
 שמברך ״אשר נתן״׳ כיון שמוסב על עת
 היצירה שהטביע הקב״ה בהתרנגול זה הכת
 לטובתינו• וזה לשון האבודרהט: ואנו מברכין
 על בינת התרנגול וכו׳ וזה דבר פלא שאין
 בעולם מי שיודע להבחין בי! היום ובין

 עמק כרכה שומע תפלה
 זןקדש. ועיין תוספות (ברכות לח ב) ד״ה
 והלכתא, דאין לשנות לשון הכתוב. אבל התר״י
 והרא״ש כתבו דשכוי פירוש ל ב ולהכי כתיב,
 או מי נתן לשכוי בינה׳ כי הלב הוא המבין
 ועל ידי הבינה אדם מכיר בין יום ובין
 לילה ומפני שהתרנגול מכיר ג״כ ויש שקורין
 לשבוי תרגגול, התקינו לומר ברכה בשמיעת
 קול התרנגול. וכתב עוד הרא״ש שם, שאפילו
 לא שמע קול התרנגול׳ יכול לברך ברכה
 זו שאינה אלא הודאה למקום שנתן לנו בינה
 והבנה וברא לנו כל צרכנו דאף אם ישן אדם
 בבית אפל יבחין ביאת היום על ידי קול
ה נ ח ב  התרנגול• וזה תימה, כיון שהלשון ה
 לא שייך על ראיה בעלמא, אלא אחרי התבוננות
 עמוקה גם במה שאינו נראה להדיא, וכלשון
 הכתוב (ישעי׳) אני ה׳ בוחן כליות ולב. אבל
 כדי להבדיל בין יום ובין לילה׳ אין צורך
 לא לבינה ולא להבחנה. אבל אם נפרש כפירוש

ת התו*£$§ל;8^ נ י  רש״י והתוספות, שניתקנו־, על ב

 שמרגיש באורה העתידה לבוא הרבה זמן קודם
 עלות השחר, כשהאור אינו נראה עדיין לעיניו,
 המליצו יפה על הרגשה זאת הלשון בינה

 והבחנה.
ן יש לפרש, שהוא פועל יוצא, י ח ב ה  ב. ל
 שהוא עוזר לבנ״א שיבחינו שקרוב היום לבוא.
 ועיין (עירובין נ״ב ב) ועשו לי שני מגידי
 בלעטה׳ פירש״י שם, תרנגולין המודיעין עונות
 הלילה. ולפי שדרכם היה להחזיק תרנגול
 בביתם כדי שיעורר אותם השכם בבקר קודם
 אור היום לקרות ק״ש עם עלות השחר, כדאיתא
 בגמ׳(ברכות ם׳ ב) בעובדא דר׳ עקיבא שאפילו
 כשיצא לדרך לקח עמו תרנגול שיקיצו משינתו,
 (עירש״י שם)׳ להכי תקנו ברכה זו על הנאה

 זאת.
ה לי דלהכי ס״ל להרא״ש דלא א ר נ  ג. ו
 יברך ברכה זו אלא כשהאיר היום כמ״ש הטור
 משמו בס״ם מ״ז, משום דאזיל לשיטתיה דברכה
 זו נתקנה על הנאת האורה ועל בינת הלב
 להבחין בין היום ובין הלילה על ידי האורה,

 אבל לפירש״י ותום׳ שנתקן על בינת התרנגול, .



ת י ר ח ת ש ל פ  מ ת

 ברוך 8תה יי אלסינו מלך הע1לם #לאע£גיג1י:

 תפלה עמק כרכה
 חכמי התלמוד היה להם כבר עוד אמצעים
 ואחד מהן שאחז״ל שכינור היה תלוי למעלה
 ממטתו של דוד המע״ה. וראה עומק חכמת
י ו כ  חז״ל שבחרו לשון ערומים לומר ש
 שהוראתו גם בינת הלב שהקב״ה נתן בינה
 בלב בן אדם להמציא כלים המעוררים ומודיעים
, ל ו ג נ ר  קריבת היום׳ ולא תקנו לומר ת
 כדי שנוכל לברך ברכה זו גם בעת שלא

 יהא לנו עוד צורך בו למטרה זאת.

 ד• כרכה זו יותר נכון לכון כפירש״י, כלומר,
 על בינת התרנגול. ומכ׳׳ש כשאומר הנוסח ״אשר
ה שעל ידו ב ש ח מ  נתך. אבל נכון שיכון ב
 התרנגול מבחין לבו של בן אדם בין יום
 ולילה כדי לצאת גם לשיטת הרא״ש. ואני
 נוהג לומר ״אשר נתן״ שהיא נוסחת רוב
 הראשונים ז״ל וגם לשון הכתוב וכפי מד.
 שנראה לי מיסתבר יותר שנתקנה על קריאת
 התרנגול ומברך אני ברכה זו קודם אור היום,

 כמש״כ בשם האריז״ל.
 א. שליע גוי: במנחות (מ״ג ב) הגירםא
 ״שעשני ישראל״• ואין ספק שזה
 מקלקולי הצנזורה יען כי ספרי הש״ס הקדמונים
 היו תחת בקורת חמורה של מבקרי הספרים,
 כידוע, לפיכך הציגו נוסחא זו בגמרא, וכמ״כ
 הרא״ש הנדפס מאז יחד עם הש״ס גורס כך.
 אבל בשאר ספרים׳ בתוספתא ברכות פ׳ הרואה
 וכן בירושלמי ובכל ספרי הראשונים הנוסתא
 ״גוי״. ולא ראיתי בשום פוסק הנוסחא ״שעשני
 ישראל״׳ רק בספר התניא. והיא טעות גמורה,
 כיון שזה ודאי שאם בירך ״שעשני ישראל״
 שוב לא מברך ״שלא עשני עבד״ וכמ״ש הב״ח
 (בסי׳ מו) לפי שכבר כלל בברכתו שאינו
ר פ ס  עבד. וברור שגם זה מהצנזור מכיוון ש

 עמק כרכה שומע
 הלילה ואפילו אדם שהוא בעל דעה והשכל
 אלא התרנגול וכר. ואל תשיבני ממ״ש הר״י
 ג״כ כטעם הרא״ש, ומ״מ גרסי ״שנתן״, כי
 ודאי פשטיה דקדא קאי על הלב, דקדים ליה
 ״מי שת בטוחות חכמה״ ובטוחות היינו כליות
 וכמ״ש חז״ל כליות יועצות וא״כ הכתוב מדבר
 מכלי הבינה של האדם׳ וכתיב נמי (תהליפ
 ע״ג) משכיות לבב, אבל כוונת תר״י לומר
 שבחרו לשון זה אע״ג שרק בערביא קורין
 לתרנגול שכוי, מ״מ לפי שהוא מכיר בזה
 ונראה כאילו לבו מבין כי קרוב היום, בחרו
 לשון שכוי שמשמעותו לב׳ לקרות בו את
 התרנגול, שעל ידו לבו של אדם מבחין גם
 קודם אור היום כי קרוב היום לבוא ולהכי
 גם לתר״י אתי שפיר לומר בלשון עבר. אבל
 הרא״ש שכתב להדיא שנתקנה הברכה על
 הבנת לבו של אדם להבחין בין יום ללילה
 אלא שסמכוה לשמיעת קול התרנגול לפי שגם
 הוא מבין בזה, להבי סבירא לי״ דמברך

 ״הנותן״.
 י«״מ נראה לי דאפילו לשיטת רש״י ודעימיה
 דעיקר ברכה נתקנה על בינת התרנגול, מ״מ
 בהא מודו ליה להרא״ש דאפילו לא שמע
 קול התרנגול ג״כ מברך, כי נתקן על טבע
 התרנגול מעת יצירתו. וכן לדידן שאין
 משתמשין כלל בתרנגול לצורך זה׳ מ״מ כיוון
 דאיתקנא ברכה על כה הבחנה שלו תקנה
 לא זזה ממקומה• (כמ״ש הרמב״ם בח׳ שבת
 גבי ברכת מעין שבע אע״ג דלי שכיחי מזיקין)
 ועוד׳ דאין כאן אלא שינוי לשון כשאומר שכוי,
 והיא אמת כי על ידו אנו מבחינים. ואע״ג
 שעכשיו מבחינים בדרך אחרת, מ״מ הוא מזכיר
 אחת מדרכי ההבחנה. ואין ספק שגם בימי

 אשר קדשנו במצותיו: אבודרה״ם — קדשנו הוא לשון קידושין, שהקב״ה קידש את ישראל ע״י מצותיו, ור״ח
 פ׳ א׳ משעי הקדושה — ע״פ הפ׳ ״ועשיתם את כל מציתי והייחש קדושים״, כלומר, שעשיית המצות, כשלעצמה,

 מקדשת את כ! האדם. (שייך לעמוד גי).



 תפלת שחרית

 עמק כרכה
 או ״נכרי״, הכל מקלקול הצנזור. ובדפוסים
 הראשונים לפני שנוסד הצנזור, כתוב בכל
 המקומות ״גוי״ .וכמ״כ איפה שכתוב ״מומר*
 זה הכל מקלקול הצנזור, כי בכל השםי״ן
 הקדמונים איתא ״משומד״ והצנזורים שינוי

 ל״מומר״•
 ב• כתכ הטור (שם בסי׳ מו) ״ובסידורי אשכנז
 כתובים ברכות אלו מיד אחר ברכת הנותן
 לשכוי בינה, ובספרי ספרדים בסוף, קודם
 המעביר שינה מעיני ואין חשש״, ע״ש. ונראה
 לי טעמם של גדולי אשכנז ז״ל, דהנה קשה
 למה חייבו לומר ג׳ ברכות הללו בכל יום,
 והרי זה מוסב על תחלת היצירה ואין בזה
ש לכל יומא, ולא יומא קא ד ו ח  ענין מ
 גרים לברך על ענין זה והיה מגי שיברך
 אותן פעם אחת, או משלשים יום לשלשים יום,
 כדרך ברכות הודאות של,ראיית דברים מפליאים
 *זזדהייי? תמוער; וע״4 ריוי ד־ררי, יורו י««זת
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 האדם בריה חדשה, כדכתיב חדשים לבקרים,
 ועל זה תקנו ברכת אלקי נשמה, כמו שכתבתי
 לעיל, וכיוון שברייתו מתחדשת, תקנו לברך
 ג׳ ברכות הללו בכל בוקר ולהכי םמכוה לברכת
 אלקי נשמה. והנה לפי שברכת. הנותן בינה
 נתקנה על שהוא נתעורר לקול התרנגול, צריכין
 להסמיכה ביותר לברכת אלקי נשמה שנתקנה
 כי מיתער משינתיה ומיד אחר ברכת השכוי
 לברך ג׳ ברכות אלו. וכן נוהגים גם המתפללין
 במדינה זו בנוסח ספרד להקדים אלו הברכות
 מיד אחר ברכת השבוי כמנהג האשכנזים.
 ועוד, דמסתברא נמי להקדים לברך על קדושת
ת קודם שאר ברכות הבאות על הנאת ו צ מ  ה
 הגוף. ואף שבברייתא בברכות נזכרו ברכות
 אחרות אחר ברכת השכוי׳ שמא בשעה שנשנית
 ברייתא זו אכתי לא נשנית בביהמ״ד הא דר׳
 יהודא דחייב לברך ג׳ ברכות אלו בכל יום.
 ואין לשנות ממנהג שנהגו ראשונים במדינות

 אלו להקדים.
 ג. עיין בב״ח שם שהביא, שמקשים למה
 תקנו ברכות אלו בלשון שלילה ולא בלשון

 עמקברכח שומע תפלה
 התניא הוא קיצור מהשבלי לקט ושם הנוםחא
 ״גויי• ומאוד אני תמה על מאור עינינו
 ה ג ר״ א ז״ל, בביאורו שכתב ״אבל גירסת
ל וכן הוא א ר ש י י נ ש ע  הספרים שלנו ש
 ברא״ש וטור״. הנה בטור איתא ״של״ע עו״ג״״
 ואיך לא הרגיש שזה מקולקל הצנזורים מבקרי
 הש״ם. והטור שגורם ״עו״ג״, אילו הי׳ אביו
 הרא״ש מברך ״שעשני ישראל״, הי׳ הוא מביא
 זה כדרכו להביא כל דבר חידוש מאביו. וגם
 הנוסחא ״של״ע עו״ג״ שבטור היא מהצנזור,
 כי עיקר נוסחא של״ע ״גוי״, כדאיתא להדיא
 בתוספתא וירושלמי שם ומקורה בפסוק (ישעי׳

 ל ח) כי כל הגוים כאין נגדו.
 וראיתי בסידור אשכנזי בשם ״עבודת ישראל״
 שהעמיד נוסחא חדשה ״שלא עשני נכרי״
 ונשתרבב כך בכל סידורי מדינת אשכנז• וכתב
 הטעם משום שהשם ״גוי״ הוראתו עם. ועוד,
 שלא יתכן להשתמש בזה ביחס לאיש אי!ך׳
 כמו שכתב הראב״ע ז״ל (שמות כ״א ח), אבל
 נכרי היא המלה הנכונה על איש גר שאינו
ש הוא, דשם ו ב ש  מזרע ישראל, ע״ש. ו
י על מי שאינו מזרע ר כ  (שי״ן צרוי׳) נ
 ישראל p נאמר׳ אלא בניגוד לאחיך, כמו
 (דברים ט״ו) את הנכרי תגוש ואשר יהיה לך
 את אחיך תשמיט ידך׳ וכן (שם י״ז) לא תוכל
 לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא,
 וכמ״כ במקום שמובן היטב שמדבר דוקא מבן
 עם אחר׳ כמו (צפניה א ח), עיי״ש. אבל
 בעיקרו הונח על איש זר בן משפחה אחרת,
 כמו (קהלת ר ב׳) כי איש נכרי יאכלנו,
 וכן (בראשית ל״א טו) הלא נכריות נחשבנו
 לו כי מכרנו וכן (משלי ז׳ ח׳) מאשר. זרה
 מנכריה אמריה החליקה• וכבר כתבתי לעיל
 בברכת על נטילת ידים שחכז״ל תקנו לשון
 הברכות על הלשון המדובר ביניהם, ובלשון
 חכמים אומרים על מי שאינו מזרע ישראל
 שהוא ״גוי״׳ וכמו שאומרים בזמננו. וכן הוא
 תמיד בתלמוד בבלי וירושלמי ומדרשים, ומה
 שתמצא בכל המקומות במשנה ובתלמוד ״עכו״ם׳



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 ^רוןו *?ה ן: אל סעו מ?ף הע1לם #לא ע£{י עבד:

 תפלה עמק גרפה
 שמעיה לבדיה דמברך של״ע בור׳ אמר לית
 כולי האי נמי׳ אמר ליה ואלא מאי מברך,
 (כלומר, הרי ר׳ יהודה מחייב לברך ג׳ ברכות).
 ומשני, של״ע עבד• ופריך, היינו אשה, ומשני,
 עבד זיל טפי. ועיי״ש ברש״י. וכתב הב״י
 (בסי׳ מו)׳ ^ומפירש״י משמע שלפי יחסם לחיוב
 לחיוב המצות נתקנו׳ כלומר: גוי ל»
 נתחייב בכלל במצות, אשד. ועבד לא נתחייבו
 במצות כולן ועבד אע״ג שבחיובו במצות דומה.
 הוא לאשה, מ״מ זיל טפי, שאסור בבת ישראל
 ואין לו זכות אבות. וצריך להקדים עבד לאשה.

 דדמי פטורה ממקצת מצות׳ עיי״ש.
 ותמיהני שלא הביא דברי רמב״ם (בפ׳ ב׳
 מה׳ תפלה) שםידר אשה ואח״כ עבד, ולפי
 סדר שבגמ׳ נראה שכך עיקר, שהרי סידרו
 ״גוי אשה ובור״ ובגמ׳ הכניסו עבד במקום
 בור א״כ עבד במקום שלישי. ולכאורה הי׳
 נראה לי לומד, שכיון שהעבד פטור ממ״ע
 שהזמן גרמא׳ א״כ כשבירך של״ע עבד אע״ג.
 דזיל טפי מאשה, מ״מ לקושטא דמילתא גם זה
 בכלל, שאינו חייב בכל המצוות כולן, וא״כ
 שוב לא יברך של״ע אשה. אבל אם מברך
 של״ע גוי (בגלל כל המצות) ואח״כ מברך
 של״ע אשד. (בגלל מ״ע שהזמן גרמא שהגשים
 פטורות), מוסיף אח״כ עבד שאע״ג שחייב:
 במצות כמו האשה׳ מ״מ מברך לפי שהוא
 זיל טפי ואע״ג שחייב במצות, מ״מ הוא בכלל

 עם הדומה לחמור.
 מיהו ראיתי ברי״ף ורא״ש שגורסים בברייתא
 ״גוי בור ואשד,״, היינו לפי מםקגת הגמ׳
 ״גוי עבד ואשה״• ונראה לי לומר, שגם לפני
 רש״י היתד. זו הגירםא, שהרי פירש בלישנא
 אחרינא שם, זיל טפי, זיל והוסיף וברך של״ע
י פ  עבד כדי להשלים. ונראה לי שמנקד ט
 הטי״ת בקמו״ץ׳ והוא לשון צווי, כלומר׳ לך
 והוסיף על ״של״ע אשד.״ גם ״של״ע עבד״,
 אע״ג שחייב במצות כמו אשה, מ״מ יכול

 עמק כרכה שומע
 חיוב כדרך כל הברכות שנתקנו על החסד
 שעשה הפועל• ומתרצים׳ לפי שאמרו חז״ל
 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. וזאת הכוונו*
 בברכות אלו, כלומר, מי יתן שלא הייתי נברא
 ועכשיו שעשני אברך את ה׳ שלא עשני גוי
 עבד ואשד., ע״ש. וזה תימה, שהרי תקנו
 לברך בברכת חתנים //יוצר האדם״׳ וצ״ל מאחר
 שאמרו, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו׳ כו׳
 א״כ בידו לעשות שבריאתו תהא לו לנייחא.
 ועיין מה שתירץ הב״ח שם בטוב טעם, דאם
 היה מברך שעשני ישראל, שוב לא היה יכול
 לברך ג׳ ברכות ואנחנו רוצים להאריך בהודאות
 ולברך על כל חסד וחסד ברכה בפני עצמה
 שלא מסר נפשנו להורידה לתוך גופו של גוי
 או עבד או אשד״ ע״ש• ומה שהקשה עליו
 הטי׳׳ז מדברי התופי׳ דהיכי דיכול לפטור עצמו
 בברכה אחת, אסור להרבות בברכות, צ״ע,
 דשאני התם דהברכות כולן בענין אחד, אבל
 כאן כל אחת היא חסד בפני עצמה ומברכין
 על כל חסד וחסד ואין זה בגדר ברכה שאינה
 צריכה. והרי דעת ר׳ עמרם גאון (בטור שם)
 דאם בירך זוקף כפופים אין לברך מתיר
 אסורים ומ״מ מברכיפ תרווייהו לפי כל חסד

 שגתבטאה בה.
 ולי נראה לומר בעיקר הקושיא, שאילו הי׳
 מברך שעשני ישראל, שמוסב רק על זמן
 שנוצר, א״כ אין מקום לברכה זו בכל יוט,
 ואע״ג שנעשה בכל יום כבדיה חדשה, הרי
 אין חדשות בזה שהוא ישראל, אבל כשאומר
 בלשון שלילה, יפה יכול הוא לברך ברכה זו
 תמיד, שהיא על ההעדר• ומכיון שרצו להרבות
 בברכות כדי להשלים למנין מאה בכל יום,
 תיקנו אלו הברכות כדמוכח בגמ׳ מנחות שם,

 ולהכי ניסחו אותן בלשון שלילה.
 של״ע עפר. בתוספתא ס׳ פ׳ הרואה ובירושלמי
 שם הגירסא ״של״ע גוי של״ע אשד,
 של״ע בור״. ובגמ׳ מנחות איתא, דראב״י
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 עמק ברכה
 דאמד רב (יבמות סב א) דגוי אית ליה חיים
 ועבד לית ליה חייס ואין בניו מיוחסין אחריו,
 דהוי עם הדומה לחמור ולהכי מברך על העבד
 בפני עצמו, שהוא שפל ביותה ואע״ג דמתחייב
 במצות רבות. ולפי זה גם גר יכול לברך של״ע
 עבד, כיון שיש ענין שבו העבד זיל יותר
 מגוי. לפ״ז אם קידם ובירר של׳׳ע עבד, מ״מ
 מברך אח״כ של״ע גוי, מכיון שמצד אחד
 עבד גרע טפי מגוי, ומצד אחד הגוי גרע,
 דכתיב ביה כל הגויים כאין נגדו מאפם ותוהו
 נחשבו לו, ועל ההעדר פחיתות זו אנו מברכין.
 וכמ״כ אם מברך אפילו של״ע אשה, יכול הוא
 ברך אח״כ של״ע גוי ועבד, לפי שהברכה
 שלע״א היא על שאין בו הפחיתות שלה,
 שפטורה ממ״ע שהזמן גרמא, וא״כ כל הברכה

 היא ענין בפני עצמה.
 ועוי״ל בגמ׳ שציינתי לעיל, דהקשה ראב״י
 לבריה ואמר ליה כולי האי, פירש״י, כולי האי
 משבחת נפשך ואמר ליה דלימא של׳׳ע ומשום
ל ז ל ז מ ל טפי. ונראה לי לפרש, ש י ז  ד
 במצות טפי — שכן רוב עבדים פקרי טובא
 ומורן רע. עי׳ במשנה (פ״א בברכות) אין טבי
 עבדי כשאר עבדים וכוי. וברכה זו שפיר יכול
 לברך ואין בזה משום גבהות הרוח. אבל
 כשמברך של״ע בור ומשום שאין בור ירא
 חטא, מישתמע מזה שהוא משבח עצמו בזה

 שהנו ירא חטא.
 והאימא דלא שכיתא כלל עבדי, היה נראה
 לי, לכאורה, שלא לברך כלל ברכה זו, וכמ״ש
 תופפות (מנחות מד א) דלכד לא יברך של-ע
 בור, לפי שאינו מצוי שלא יהיה לו ידיעות
 לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ. מיהו
 לפמש-כ דעיקר הטעמ שנתקן על שאינו פוקר
 בתורה ופורק עול מלכות שמימ, שזה היה
 מצוי בעבדיפ, א״כ כן יש לברך עכשיו ברכת
 זו, כיון דשכיחי פורקי עול. הלשון של״ע

 עמק ברכה שומע תפלה
 לברך על כל הפטורימ ממ״ע שהז״ג אכל אחד
 ואחד בפני עצמו, וא״כ טבור הוא ג״כ שיכול
 לברך של״ע אשה קודפ של״ע עבד. ולישנא
 אחרינא ברש״י מתאיפ עפ מה שפירש שפ
ו א ש ה, כלומר׳ ששוין לענין נ י י  הקושיא ה
ו נ י י  המצות, אבל ללישנא קמא התם שפירש ה
 א ש ה, שאשה נמי שפחה לבעלה כעבד לרבו
 ולא מוסב על מצות, א״כ מתרץ בל״ק זיל
 טפי, פירוש, שמזולזל יותר מן האשה׳ שהרי
 עבד כנעני מחוייב בכל המלאכות הבזויות
 לרבו, ואילו האשד! קיי״ל דעולה עמו ואינה
 יורדת. וא״כ יהי׳ הפירוש, שלא עשני אפילו
 אשה לשרת במלאכות קלות. ובמילא שצריכים
 לברד קודם של״ע עבד• לפ״ז הבי תדי לישנא
 ברש״י תלויים בגידסת הברייתא, שלל״ק גרסינן
 בברייתא ״גוי עבד ואשד,״ ואילו לל״ב ״גוי

 אשה ועבד.
 ואלמלא פירש״י הי׳ נראה לי לפרש, שזה
 ודאי שמשלשון התוספתא והירושלמי משמע,
ת ו ב י ש  שלא נתקנו הברכות אלו אלא לפי ח
ב במצות וכאשר ו י  האישים ולא לפי הח
 חשב הב״י שם שציינתי לעיל, וכך איתא
 התם t ״שלא עשני גוי, דכתיב כל הגוים כאין
 נגדו, אשה, אין אשה חייבת במצות. בור,
 אין בור ירא חטא• והכי פי׳« הגוי אין לו חשיבות
 כלל כלפי ישראל, והאישה אע״ג שהיא ג״כ
 ישראלית מ״מ האיש יותל חשוב ממנה׳ לפי
 שאין האשה חייבת בכל המצות, כדתנן (הוריות
 בפ׳ בתרא) האיש קודם לאשה להחיותו לפי
 שהוא מקודש יותר. והבור לפי שאינו ירא חטא
 ומזלזל במצות מחסרון ידיעה, וכדאיתא בהםשל
 שבתוטתא עיי״ש. ולראב״י גגמ׳ שם לא ניחא
 לי׳ לנסח בור, ום״ל לומד של״ע עבד.
 ומקשה שם בגפ׳ היינו אשה, (דפ״ד שמשום
 חסמן המצות קאמד להם) ומשני, שאני עבד
 חיל טפי׳ כלומר אפילו מן הנכרי. כי הא

 לעסוק בדברי תורה: (שייך לדף ס) — תיקן רב יהודה (ברכות יא ב) וזה הנוסח בגמ׳, במחזור ויטרי,
 בדא״ש, בר-ן, (פ׳ יא נדרים) ובטור: על דברי תורה: נוסח בה״ג, ת״ף, ״בעל המאוד״׳ רמב״ם, ספר ״המנהיג״,
 אבודרה״ם׳ שו״ע והאריז״ל (פר״ח וספר ״נגיד ומצות״ בשם אר״י) וכך כתוב בס׳ משנת חסידים וכך מנסחים

 הרמ״ק והתני*
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 עמק פרכה שומע תפלה עמק גרפה

 ואפשר שנוהגים כן שהוא כמצדיק עליו את
 הדין״. ותמיהני שהב״י לא העיר ע״ז, שאיך
 אומרים ברכה שלא נזכרה בגפ/ ולא ידוע
 מי תיקן צדוק הדין כזה, כמו שהעיר אצל
 הברכה ״הנותן ליעף כה׳/ ועי, בט״ז(שם םק״ד)
 שכתב הטעם, משוס שיש צורך בברייתה, ״דהא
 חזינן אפילו בברכת האיש שיש מעלה בבריאת
 האשד״ ע״כ שפיר חייבת לברך על מעלה שלה״.
 וצריך להוסיף על דבריו, שהרי באמת קשה
 מי תיקן ברכה זו שלא מצינו בגמ׳. ונראה לי
 הטעם לפי מה שבגמ׳ מנחות שם מקשה על
 של״ע עבד, היינו עבד היינו אשד״ ומשני.
 עבד זיל טפי. ולפי מה שכתבתי לעיל, שתקנו
 לברך על כל אחד ואחד לפי חשיבותו, ואיתא
 בתוספתא שם, שכונת הברכה של״ע אשה היא
 משום שאינה חייבת במצות, כלומר, ומברך
ן המצות שבו ו ר ת  על חשיבות שלו מצד י
 מבאשה, וא״כ אשו* נמי צריכה לברך על היתרון
 שבה נגד עכו״ס ועבד, ששוה לאיש לכל
 המצות ל״ת ומ״ע שלא הז״ג. ואי אפשר לה
 לברך שעשני א ש ה, מכרית נמי אשה היא,
, ת י ל א ר ש  וגם אי אפשר לה לברך שעשני י
 דא״כ תפסיד ברכות של״ע גוי ושל״ע עבד.
 להכי מפרכת שעשני כרצונו, כלומר, בלא
 חשיבות חיוב במ״ע שהזמן גרמא, וממילא
 מובן חיובה במצות האחרות• והרי כל נוסח
 ג׳ ברכות הללו ניתקן בלשון שלילה, וצד
 החיוב ממילא מובן, ומטעם שכתבתי לעיל
 בברכת שלא עשני גוי. ולפי פירש״י ז״ל,
 בלישנא בתרא שם, עבד זיל טפי, דאף אי
 לא הוי שינוי כ״כ, מ״מ צריך לאומרה כדי
 להשלים הג׳ ברכות שאמר ר׳ יהודה חייב אדם
 לברך ג׳ ברכות בכל יום. לכן נהגו הנשים
ב י י ח ת ה  לברך ברכת שעשני כרצונו, כלומר, ל
 במצות שהאשה חייבת בהן. ואע״ג שלא נזכרה
 בגמ׳ גאותה נוםחא. תיקנו הגאונים אח״כ ברכה

ד יש לו משמעות אחרת ג״כ, שמי שאינו ב  ע
 מושל ביצרו, עבד הוא לתאות לבו, ואין לך

 בן חורין אלא מי שעוסק בתורה•
 ב. הרמי׳א כתב שם ובדרכי משה, דגר מברך
י יהודי, שזה מקרי נמי עשייה, כמש״נ, נ ש ע  ש
 ואת הנפש אשר עשו בחרן. ובב״ח שם
 חולק על זה׳ דזה תלוי בבחירתו ולא שייך
 לומד שעשני• ותמיהני על הב״ח ז״ל בתרתי;
 חדא דהא הרמ״א טעמא יהיב, דכתיב ואת הנפש
 אשר עשו בחרן, והתם הפירוש, שהטו את
, והכי נמי הגר מברך על ר י י ג ת ה  לבם ל
 שנתן הקב״ה בלבו להתגייר. ואע״ג שתלוי
 בבחירת האדם׳ מ״מ הטיית הלב מהשי״ת, שאם
 היא בבחירה לבד, לא שייך תפלה בעניני
 המצות שבברכת גומל חסדים טובים. ועוד,
 דלמה הוצרך לזה הטעם, מאחר שכתב בעצמו
 שם לעיל מינח׳ דישראל המברך שעשני ישראל
 אינו יכול לברך שלע עבד ושל״ע אשה,
 דשעשני ישראל כבר משמע הכל, ע״ש. וא״כ
, ואפילו שעשני י ד ו ה  אם גר יברך שעשני י
ד ב׳ ברכות, י ס פ  ג ר, מה ירויה בזה, הרי י
 של״ע עבד ושל״ע אשה• וכן כ׳ בדברי חמודות
 (פ׳ הרואה ס״ק פ״ט) דזו עדיפא מברכת מתיר
 אסורים. שכתבו שאם בירך זוקף כפופים לא
 יברך מתיר אסורים, ע״ש. פירוש, דאפילו
 לדברי הטור שחולק התם, מ״מ בהם ודאי
 יודה דאי קדים ובירך שעשני ישראל, שוב
 לא שייך לברך של״ע עבד. מכל מקום מבואר
 מדבריהם, דברכת של״ע עבד הגר כן מברך,
 ואע״ג שאינו מברך של״ע גוי לפי שנולד בגיות,
 וא״כ מאי מעליותא שלא נולד עבד, אלא
 צריך לומר כמו שפירשתי (בס״ק הקודם), משום
ם, ע׳יש. י  דעבד זיל טפי מנכרי, שאין לו חי
 של״ע אשה: ענין ברכה זו מבואר בטי׳ הקודם.
 שעשני כרצונו! הטור כתב בא״ח סי׳ מו
 ״ונהגו הנשים לברך ש:עשני ברצונו.



 מפלת שתרית ממ
 ברוןי אתה ?: אלהינו מ?ןי הע1לם פ1?ןס עוריס:

 תפלה עמק כרכה
 שנפתחו עיניו, אלא שממתין עד שימשמש בעיניו
ו תה ואז מברך מ  וחזרה הראיה הנכונה בשל י

 פוקחעורים.
 ג. ויש עוד נפ״מ בחלופי הגירפאות, להפרישה
 הקשה, דאיך אמרו המעביר ידו על עיניו
 מברך, והא מיידי קודפ נטילה וקיי״ל דאםור
 ליגע בעיניו• ועי׳ מ״ש בט״ז שם ובמעדני
ק שכבד ו ל ח  יו״ט, דמניח ידו על ידי ה
 לבוש בו. ונראה לי, דלפנינו בגמ׳ איתא ״ברוך
 פוקח עוריפ. כי תריץ ויתיב לימא ברוד מתיר
 אםוריפ• כי לביש לימא ברוך מלביש ערומים״.
 וקשה, הא איתא (בשבת דף קט״ו) דאמר ר׳
 יופי מעולפ לא ראו קורות ביתי אימרי חלוקי,
 וכתב הטור (או״ח סי׳ ב) שלא ילבש מיושב
 אלא יקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו
 בעודנו שוכב כו׳ ע״ש. ומשמע שהיה דרכן
 לשכב ערום׳ ובברייתא זו אמרו דיושב ואח״כ
 לובש. וצריך לומר דהברייתא לא נחתא עתה
 למדת חסידות דרבי יוסי, אלא כמנהג וסדר
 רוב העולם בו בזמן ההוא, דמדאשתבח ר, יוסי
 בגווה, ש״מ דכל העולם לא נהגו כן• ולהכי
 נמי הגירסא לפנינו, כי פתח עיניה לימא
 פוקח עורים, כיון דאינו לבוש ואי אפשר לו
 להניח ידיו על עיניו. אבל הרי״ף דגרים
 הלבישה קודם שיושב ומברך מתיר אסורים,
 וא״כ אתיא הברייתא נמי שפיר גם אליבא דרבי
 יוסי. וקדיפ נבי לברכת פוקח עורים ומנח ידו
, כמ״ש המעדני יו״ט> קו  על עיניו דדך חלו

 ומברך פוקח עוריפ•
 ד• כסידורים שלנו מסודרת ברכת פוקח
 עוריפ קודפ מלביש עדומיפ, ולא כהשו״ע.
 וצריך לומר שכיון שאין דרכנו לישן עדומימ
 ממש, וברכת מלביש ערומיפ היא על שאר
 המלבושיפ לבד, וכמ״ש המג״א דבגמ, פידרו
 לפי מנהגם, להכי סדרו מלביש ערומים אחר
 פוקח עודים. שהנחת היד על העינים קודם
 שלובש שאר המלבושים, אלא שלפ״ז היד• להם

 עמק כרכה שומע
ה לברכת שלא עשני אשה, כדי להשלים מ ו ד  ה

 לג׳ ברכות.
 א. פוקח עוריה.• בברייתא שם, כי פתח עיניה
 לימא ברוך פוקח עורים. וברי״ף
 הגירסא, כי מ נח ידיה אעיניה מברך. וכן הוא
 ברא״ש שם ובטור (סי׳ מ״0׳ וברמב״ם (פרק
ר ידיו על עיניו• וכן י ב ע מ ש  ו׳ מתפלה), כ
 הוא בשו״ע שם• וכולם נמשכו אחר גירםת
 הרי״ף. ועוד יש שינוי בגירםות• דבגמ׳ דידן
 מסודרת ברכת פוקח עורים מיד אחר ברכת
 השכוי. וברי״ף גורם הלבישה וברכת מלביש
 ערומים, ואפילו העיטוף במדינו וברכת להתעטף
 בציצית קודם, אבל הרא״ש לא גרים רק
 לבישה לחוד• ונראה לי דזה תלוי ג״כ בחילוף
 הגירםאות, דלגירסתנו שפיר גורסין כי פתה
 עיניה, שזה פשטות לשון הברכה ״פוקח עורים״
 שזו הפעולה הראשונה משהעיר משינתו, אבל
 הרי״ף שגורס מקודם כי לביש, א״כ ע״כ
ח ידיה  כבר פקח עיניו, ולהכי גרס כי מנ
 אעיניה. וצריך לפרש׳ משופ שדרך בני אדפ
 כשמתעוררין משינתן עדיין מרגישין הרגש
 בלתי נעים בעינים שמפריע להפ להסתכל
 היטב ומשמישמש באצבעותיו את עפעפיו וטוב

 לוי
 ב• כתכ האבודרהפ: ״ואע״פ שאין האדם
 עור ממש אלא סתום העין, נופל בו לשון
 פקיחה. וכן (בראשית ג ה) ונפקחו עיניכם
 אע״פ שלא היו עוריס אלא כתומים מן הדעת״,
 ע״ש. הנה לא פירש רק למה שייף בו לשון
ה אבל לא פירש למה נקרא עור. ח י ק  פ
 ויש להוסיף מהכתוב (ישעי׳ מ״ב) העודים
 הביטו לראות, שפירושו ג״כ עור מן הדעת.
 וכמו שיוצדק לשון נפקח מעורת על ביטול
 סתימת הדעת, מכש״כ שיוצדק לומר נפקח
 מהעורון אם נפתח מאור עיניו שנסתמו על ידי
 השינה ואע״ג שלא היו עורים. ולהרי״ף ז״ל
 ודעימיה צריך לומר דבאמת עיקר הברכה על



 תפ.לת שתיית

 צ1לם מזןיר אסורים:

 תפלה עמל, כרכה
 הברכה נתקנה על הנאה הבאה לו לאדם במה
 שהוא. מותח עצמו ומיישר עצמותיו קודם שיושב
 ואח״ב זוקף ראשו ויושב. ולשון ״תריץ״ הוא
 כמו ״תירוצא״ שבגמרא, בלומה לעשות
 ה ע ק מ י מ י ו ת הנתהווה ע״י הקושיא, למישור
 כשמתרץ הקושיא• וכך כאן, לפי שע״י השכיבה
 מתכווצים קישורי העצמות ודרך ב״א למתחם
 קודם שמתיישב על מטתו ועם זקיפת ראשו
 נגמרת פעולה זו, תיקנו לברד אז על הנאה
 זאת. ונראה לי שזו םברת הטור שחולק על ר׳
 עמרם גאון ז״ל, שכתב דאם בירך זוקף כפופים
 שוב לא יברך מתיר אסורים וטעמו משום
 דכשבירך ״זוקף״ על מה שעמד על רגליו,
 א״כ מה שזקף ראשו בישיבה דמעיקרא בכלל,
 וכתב ע״ז הטור דאינו יודע למה שהרי בגמ׳
 מפרש כל אחת ואחת למה נתקנה. וקושיתו
 אינו מובנת משום שזה ודאי שיש בכלל
 מאתים מנה• אבל לפי מה שכתבתי גם הטור
 הבין שנתקנה על ״כי תריץ״ כלומר, על הנאת
 מתיחת והיישרת עצמותיו וא״כ היא הנאה
 בפני עצמה ותקנו לברך עליה, וא״כ אין לפטור
 מזה בברכת זוקף כפופים שעל העמידה. גם
 באבודרהם כתב הלשון ״כשישיב על מיטתו
 ומותח עצמותיו מברך מתיר אםורים״ וכן פוסק
 הב״ח. ומכל מקום למעשה נראה לי, כיון
 שהמרש״ל ופרישה וט״ז ומג״א כתבו שבדיעבד
 כשבירך זוקף כפופים לא יברר מתיר אסורים,

 נכון לכוון השם במחשבה•
 א. רול,ע הארץ על המים: לשון הכתוב
 (תהלים קל״ו) לרוקע הארץ על המים.
 וכתב האבודרהם, ״אנו מברכין על רקיעת האר?
 והבורא ית״ש נתן כח שטח הארץ על המים
 ואע״פ שהמים גבוהים מן הארץ הקוה אותם
ת היבשה לחיות י א ר נ  על מקום אחד ו
 החיות והצמחים עליה. שאם לא כן לא היי
 להם מקום להתגדל בו״. ותימה, דאי קאי על
ה היבשה׳ אי׳כ ת א ר נ  מה שהקוד׳ המים ו

 ברוף אתה ?: הלהיבו מ(?ןי דן

 עמק כרכה שומע
 לסדר גם ברכת מתיר אסורים ואפילו ברכת
 זוקף כפופים קודם מלביש ערומים׳ דלדידן
 יושבין במטה וגם זוקפין קודם שמתלבשים.
 וכך ראיתי בסידור הגה״ק בעל התניא זצ״ל.
. ובגמרא שלפנינו הסדר: ברוך ן ו כ  וזה הנ
 פוקח עורים ברוך מתיר אסורים ברוך מלביש

 ערומיפ ברוך זוקף כפופיפ,
ץ ויתיב י ר  א. מתיר אפוריפ. בגמ׳ שם כי ת
 לימא ברוד מתיר אסורים. ומיוסד
 על לשון הכתוב,(תהלים קמ״ו) ה׳ מתיר אסורים.
 כתב האבודרהם ״אע״פ שאינו אסור ממש, אלא
 מפני שמניע איבריו שהיו כפותים כל הלילה״.
 ע״ש. והנה בפירש״י שבאלפס מפרש ״תריץ״,
ק ויושב• אבל עיין רש״י (ברכות ז ח ת מ  ש
 מ״ו ב) וכי בעי אשתעויה בהדיה מתריץ
ף עצמו ממםיבתו ק ו  תירוצי ויתיב, שפירש׳ ז
 לישב זקוף. וכן בזבחים (ם״ב ב) תריץ ואותיב,
 פירש״י, זקפוהו והושיבוהו, ע״ש. וא״כ גם כאן
 הפירוש כי זוקף ראשו לישב בזקיפת ראשו.
ב ז״ל, בגליון, לעיין מה ״ י ר  ומה שכתב הג
 שכתב בליון בזבחים שם׳ שהוא מלשון מישור
 כמו שתרגם יונתן, משלום ובמישור — בשלמא
י יש ר  ובתירוצתא, אם כונתו שהפירוש שמ
 עצמותיו׳ תמוה׳ דבברכות מ״ו ע״ב ובזבחים
 ם״ב ע״ב אי אפשר לפרש כך אלא שזוקף
 ראשו ויושב, כנראה מענינו שם• וכיון שגם
 שם יש הלשון, כי תריץ ויתיב, ש״מ שכך דרך
 הלשון לומד על מי שזוקף ראשו אחרי שהיה
 מיסב ושוכב. ואולי כונתו להעיר על פירש״י,
 שלכך כשזוקף ראשו אומר תריץ׳ לפי שהראש
 הועמד במישור. מיהו הא ודאי דהברכה נתקנה
 על מח שהוא זוקף ויושב אחרי שקם ממשכבו.
 והבה״ג לא גרים ״תריץ״ אלא ״כי יתיב״ וכן
 ברמב״ם פרק ו׳ מתפלה ״כשיושב על מטתו
 מברר מתיר אסורים״, ע״ש• וכן בשו״ע שם.
 מיהו צריך להבין שייכות לשון מתיר אסורים
 לזה שיושב על מיטתו. ונראה לי, שעיקר



 מפלת שחרית פז
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 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 ושמא משום דזוקף ראשו לשבת על המטה,
 זה ג״כ בכלל זוקף כפופים׳ ולהכי אסמכוה
 למתיר אסורים אלא דבגמ׳ שלפנינו מפטיק
 מלבוש ערומים בין מתיר אסורים לזוקף כפופים
 ומכל מקום גירסת הרי״ף והרמב״ם וםמ״ג היא
 מילתא דמסתבר כי נסדרו על סדר מנהגם.
 וכך אני נוהג׳ כיון שבלא זה אין המנהג לסדר

 הגמ׳ שלפנינו•
 א. מלכיש עדמיפ : בגמ, שם כי לביש לימא
 מלביש ערומים. וכתב האבודרהם
 שהוא על שם הכתוב (בראשית ג כ״א) ויעש
 אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם.
 ואמרו רז״ל (סוטה י״ד) מה הקב״ה מלביש
 ערומים כר• ודע דבגמ׳ (ברכות שם) ברכת
 מלביש ערומים בין מתיר אסורים לזוקף כפופים,
 משום שהתלבשו מיושב במטה. אבל ברי״ף
 ורמב״מ קודם שמעביר ידיו על עיניו ומברך
 פוקח עורים. וכתבתי לעיל הטעם, דהברייתא
 לא נחתא להאי מדת חסידות דר׳ יוסי (בשבת
 קט״ו ב) שלא ראה קורות ביתו שפת חלוקו.
 דמדאשתבח ר׳ יוטי בגווה ש״מ דכולי עלמא:
 לא נהגו הכי• ולהכי אף שהיו ישנים ערומים,
 היו יושבים במטה ומברכין מתיר אסורים.
 ואח״כ לבשו החלוק כדי כשירדו מהמטה לא
 תראה ערומיותם ובירכו מלביש ערומים, ואח״כ
 עמדו ממטתן ובירכו זוקף כפופים. אבל הרי׳׳̂ו

 ודעימיה שחששו לדברי ר׳ יוסי, סדרו לבישת
 החלוק קודם שתירץ ויתיב, כמ״ש הטור (בסי׳
 ב) שיקפיד כל אדם להאי דרבי יוםי. ומה
 שסודרה בסידורים שלנו ברכת מלביש ערומים
 אחרי פוקח עורים׳ לפי שאין אנו רגילין
 לישון ערום ממש, וא״כ הברכה על שאר
 המלבושים שלובשין אחרי שקמים מהמטה.
 וא״כ יש לברך אותה אחר זוקף כפופים,

 וכדאיתא בסידור בעל התניא ז״ל.
 ב עדמיה 5 כך צריכים לנקד, ׳בשור״ק ולא

א ואין בה פעולה לומר ל י מ  נעשתה היבשה מ
ע האת על המיס. אבל ענינו, ק ו  עליה ר
 שמתחלה כשנקוו המים מעל פני האדמה אל
 מקום אחד ונראתה האת׳ עדיק היתד! לחה
 כטיט ומעורבת העפרורית עם המים׳ ולא היה
 אפשר לעמוד עליה, וצוד. ה׳ שירדו כל המים
 שבעפר אל התהום ונעשה יבשה ממש, ובמו
 שהיה אחר המבול. וכמ״ש הראב״ע ז״ל, (בראשית
 ח׳ י־ג) דמתחלה כתיב והנה חרבו פני האדמה
 כי פגיה חרבו לבדה ואי אפשר היה לדרוך
ה הארץ שיבשה ש ב  על הארץ, ואח״כ כתיב י
 לגמרי׳ עיי״ש. וכן היה בימי בראשית שנקוו
 המים אבל עדיין לא היה אפשר לעמוד על
 האדמה והיו שוקעין בה׳ ועשאה הקב״ה שתהיה
 קשה לגמרי ע״י שהוריד המים על התהום.
 ובזה רקע הארץ על המים שעשאה כטס
 פרוסה על מי התהום שמתחת לארץ. ולא ניםחו•
 ״ברוך שברא היבשה״׳ לפי שרצו לתקן על
 לשון הנאמר ברוח הקודש להמשורר לה׳, שברא
ת ויבשה. וכבר כתבתי לעיל דלהרי״ף  א
 והרמב״ם והסמ״ג יש לברך ברכה זו קודם

 זוקף כפופים והכי מםתברא.
 & זוקף כפופים: בגמ׳ שם׳ כי זקיף לימא
 ברוך זוקף כפופים, (והוא מלשון
 הכתוב (בתהלים ק״מ ה׳). כי נחת לארעא לימא
 ברוך רוקע הארץ על המים• וכתב האבודרהם,
 ״ואע״ג שאינו כפוף ממש אלא לפי שזוקף
 קומתו שהיתר. כפופה כל הלילה״. ותימא דהוי
 ליה לברך רוקע הארץ על המים קודם, כיון
 שדרך ב״א ברדתם מהמטה, להעמיד הרגלים
 על הרצפה ואח״כ לעמוד. וכך היא גירםת רב
 אלפסי ז״ל. וכן כתב הרמב״ם ז״ל בפרק ז׳
 מהל׳ תפלה ״כשמוריד רגליו מן המטה ומניחם
 על גבי קרקע מברך רוקע הארץ על המים
 כשעמד מברך זוקף כפופים״. וכך הוא בסמ״ג
 (עשין כ״ז). אבל ברא״ש וטור איתא כגירםתנו.
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 שומע תפלה ויעש אברהפ
 שע״ל כל צרכי. בסידורים החדשים רשמו שע״ס
 האריז״ל אץ לומד ברכה זו ביוה״כ ובס׳ לאב. ולא
 ידעתי למה יחסו זה ל ה א ר ״ י, הרי זו מחלוקת גדולי
: עי׳ ברמב״ם (פ׳ ז׳ מה׳ תפלה) ״הלך ם י נ ו ש א ר  ה
 יחף אינו מברך שעשית לי כל צרכי. ביום הכיפורים
 ובתשעה באב שאץ שם רחיצה, אינו מכדך נטילת ידים
 ולא המעביר חבלי שנה״. וכך כתב הדא״ש (בפי
 יוהכ״פ) ובר״ן שם שיש מי שסובר •כך, ומובא בטור
 (או״ח סי׳ תרי״ג) בשם בעל העיטור, וכתבו ״שאץ
 לחוש לזה כיץ דבידו לנעול בפני סכנת העקרב ועוד
 דקיי״ל כל הברכות כולן גם אט לא נתחייב בהן מברך
 אותן משום דאמנהגו של עולם מברך״, ולהכי בש״ע

 לא הזכיר בזה.
 ובדברי האריז״ל צרוך עיון, שהרי כתבו בשמו
 שכל הברכות אלו אע״ג שלא נתחייב בהן מברך אותן
 משום דאמנהגו של עולם מברך, ולמה כתבו בשמו
 דאין מברך ברכח זו ביוהכ־׳פ. ויש לומר, אפשר,
 שסובר, כיון שזה מילתא דאיםודא בו ביום, לא
 מיסתבר לברך על דבר האסור, ביום שאינו מנהגו של
 עולם. ואף שהותר במקום צורך, מ״מ לא מיסתבר
 לברך ע״ז כיון שאינו לובש מטעם הנאה אלא כדי
 להסיר הסכנה. וכמ״ש גבי מים אחרונים דאע״נ דחובה
 הם, מ״מ אץ מברכץ עליהם כיון שאינו אלא להסיר
 הנזק. אבל יש להקשות, א״ב גם ב׳ המעביר שינה
 שנתקנה על רחיצת הפנים, לא יברך ביוהכ״פ וכדם״ל
 לרמב״ט, ולמה לא הזכירו מזה. וצריך לומד כיון ךמלך
 וכלה כן רוחצץ פניהם. ועוד, שאפשר לו להעביר
 בגד שרוי על עיניו ובלא סחיטה, כדאיתא (יומא ע״ח)
 ועי׳ בשו״ע (סי׳ תרי״ג). ואולי י״ל שסובר שמה
 שאמרו ״כי מש אפיה״ לאוו דוקא אלא כל שמעביר
 רשמי שינה מעיניו. מיהו נראה לי, שבזמננו דרוב בני
 אדם חולים הם לנבי צינה ומקילץ ללבוש נעלים לצאת
 לבהכ״נם ועוד שיש אומרים דלדבד מצוה מותר ורובן
 ככולן לובשים נעלי גומי, לכולי עלמא צריך לברך
 ברכה זו ביוהכ״פ ות״ב. והכי נהג רבינו זקני זצ״ל

 ואין לשנות.

ת הב״ח, עיי״ש. י י ש ו  ק
 ב. האבודרה״פ כתב טעם לברכה זו, משום

 עמק כרכה
 במלאפו״ם, ואף שבבראשית (ב) כתוב ״ערומים״.
 ועי׳ בטי מנחת שי שכתב, ״שזה לא כמנהג,
 שהרי המ״ם צריכה להיות דגושה׳ שכך הוא
 ההבדל בין ערום ערטילאי ובין ערום חכימא,
 וכדאיתא במסורא שם. וזה תימה שיהי׳ שיהא
 דגוש אחרי מלאפו״ם. ע״כ נכון לנקדה בקוב״ץ
 והמ״ם דגושה״. וכך הניקוד בכל הסידורים
 הישנים ובסידורים הדשים הדפיסו מ״ם רפוי׳

 שלא כדת.
 א. כל צרכי: בגמ׳ (ברכות שם) כי מסגי
 לימא ברוך המכין מצעדי גבר כי
 סיים מסאני לימא ברוך שעשה לי כל צרכי.
 וכן ברמב״ם וסמ״ג וטור (או״ח' סי׳ מ״0
 מקדימין ברכת המכין כר• ועיין ברי״ף ורא״ש
 שמקדימין שעשה לן כל צרכי להמכין מצעדי
 גבר. ועי׳ ב״ח שגורס גם בדברי הטור כך.
 ועי׳ בפרישה מה שהעיר על השתי גירסאות,
 ומיסתבר לי, שהטור הנמשך אחר אביו הרא״ש
 לא פליג על סידורו וג״כ סבור שצריכים
 להקדים שע״ל כל צרכי• ונראה לי בזה, לפי
 שבימי הגמ׳ היו נעלים דבר חשוב ולא כולם
 נהגו בזה, עד שראו צורך לזרז ע״ז׳ כמאמרם
 ז״ל לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח
 מנעלים לרגליו (שבת קכט), ופירש״י שם,
 שאין לך בזוי ממהלך יחף בשוק, ולהכי בבית
 לא דיקדקו ע״ז להקדים כ״כ ללובשם, אלא
 כשיצאו לשוק, לכן סידרו בגמ׳ ברכת המבין
 מקודם׳ כשמתחיל לצעוד בביתו (גם הרמב״ם
 סידר יציאה לביה״כ ואח״כ נועל מנעלים,
 עיי־יש)׳אבל אח״כ כשהקפידו כבר ללבוש נעלים
 עם קומם בבוקר ממטתם׳ ומש״כ לדידן שאין
 אנו הולכין בכלל בלי נעלים, צריך להקדים
 שע״ל כל צרכי להמכין וכוי. ולפמ״ש סרה

 שעש ר. לי כל צרכי :נוכח הגיל׳ שלפנינו, רי״ף, טור, ״כל בו״ ואבודרה״ם ! וראה יבמות סג א, פסחים קיג א,
 רז״ק לשמואל ב ו׳ בי׳ ועיי׳ בסידור ה«ל*ד. מש״ב שפ. בשם הםהרש-ל על שייכות ברכה זו להנעלת נעלי*



 ת הל ת שחרית

 ברוך אתה ?: אלהינו מ?ך העולם [ה&כץ] (אשר הכין) מ?עדי $;ר:

 עמל, כרכה שומע תפלה רעש אכרחפ
 המכין מצעדי נכר: זה הנוסח שלנו גגמ׳. וכך
 הוא בםרע״ג, בדי״ף, בבה״ג, ברמב״ם, ברא״ש,
 בטור ובשו׳׳ע (סי׳ מו) וגם בם׳ אשכול ובםמ״ג (עשין
 כז). אבל הראבי׳׳ה ניסח בגפ׳ ,אשר הכין מצע״ג,
 בלשון עבר, ובך כתב המג״א (שם ס״ק ג) בשם האגודה
 וכך הנוסח בכל טידורי אשכנז. ונראה לי טעמם, לסי
 שזה מיוסד ע״ל הכתוב (תחלים לז כג) מה׳ מצעדי
 גבר כוננו ודרכו יחפץ, וכן(משלי כ) מה׳ מצעדי גבר
 ואדם מה יבין דרכו. ופי׳ באבודרה״ם, שהכץ הקב״ה
 פסיעות דגליו ללכת בכל עסקיו. וכיון שבפסוק נכתב
, תיקנו גם הברכה בל׳׳ע. אבל ר ב  זה הענין בלשון ע
ד ובכוונה על ההוה, י ת  ענין זה נמצא גם בלשון ע
 כדרך מליצת הכתובים, כמ״ש (שם טז ם) לב אדם
ב ש ח ן צעדו, פירוש, לב אדם מ י כ  יהשב דרכו והי י
ן צעדו. להבי עדיף טפי שלא לשנות י כ  וכו אבל ה׳ מ
 מנוסח כל הברכות שטבעו חכמזיל, בלשץ ביגוני
 פועל, כלומר, שהוא פועל זה בכל עת, וכד׳ רוב
 הפוסקים ולשון השויע. ואם הדם״א והב״ח לא העידו
 כלל על השו״ע שמנהג אינו כך, שמ״מ דניחא להו

 נוסחתו. והכי נהג רבעו זקני זצ״ל.

 הוא מחובר להקדום לו׳ למלביש ערמים, וכאילו
 הי׳ אומר׳ וכבד יש לי כל צרכי ואפילו מנעלי*

 כמש״ל.
 ד. האחרוניפ כתבו שיש לדקדק ולומר צרכי
 בלשון יחיד ולא צרכי בלשון רבים. ומשיכ
ד ו ח  מג״א הטעם משום שנתקן על המנעלים ל
 ולהכי צריך לומר ביחיד, תמוה שהרי אם
 אומר ״כל צרכי״ במילא נעשה רבים. ונראה
 לי שמשום זה פשיטא ליה לדרישה ז-ל (באו״ח
 טי׳ תרי״ג) שנתקנה על כל הצרכים אלא
 שםמכוה לנעלים׳ עיי״ש• ולפי מש״כ שמוטב
 על צירוף ההנעלה והלבשה, שבזה נגמרו כל
 צרכיו בלבישה׳ אתי שפיר הלשון כל׳ אע״ג
 שנתקן בעיקרו על הנעלים. אבל בכ״ז קשה,
 אם זה מוסב על צירוף המלבושים, בכללם,
 למה לא יאמר בלשון רבים• ונראה לי הטעם,

 שכל זמן שהוא יחף אינו יכול לצאת ולעשות
 צרכיו וצרכי ביתו וכיון שלבש מנעליו כאילו
 נעשו לו כל צרכיו, עיי״ש. ומ״מ תימה שניסחו
 לשון שאין בו משמעות כלל על ענין נעלים.
 וההכרח לומר כמ״ש למעלה בב׳ נט״י, שהחכמים
 תיקנו לשון הברכות לפי דיבור הרגיל בפי
 העם, ויש לשער עפ״מ שכתבתי (באות הקודם)
 שבימיהם לא השתמשו רבים בנעלים. ועי׳
 (פסחי קיב) שרבי עקיבא צוד. את רבי יהושע
 בנו כמה מילי בה׳ ד״א וביניהם ״אל תמנע
 ־מנע לים מדבלין* ופי׳ הרשב״ם, שגנאי הוא
 לת״ח ללכת יחף, כי ההיא דאיתא בשבת לעולם
 ימכור וכר, עיי״ש. ולכן היו הנעלים לרוב
 המון מהדברים שניקנו באחרונה, כשכבר היו
 לו שאר מצרכי ההלבשה וכל קונה נעלים היה
 דרכו להביע את רגשי םיפוקו ולומר כבר יש
י ואפילו מנעלים לרגלי׳ ולהכי כ ר  לי כל צ
 ניסחו הברכה לפי שימוש הלשון בפי העם.
 לפ״ז נכון להםמיכה לב׳ מלביש ערםים ויהי׳
 הפירוש, שעשה לי כל צרכי בעניני הנעלה
 והלבשה. ועי׳ בםרע״ג ובס׳ האשכול הגורסין
 #שלא חיפר לי מצרכי כלום* וזה מתאים

 ־היטב עפ מה שפירשתי;
 ג. ודע שבגמ׳ הנוסח כנוסחאתנו *שעשה
 לי כ״צ• בה״ג גורם ״אשר נתן לי ב״צ״. הרי״ף,
 דמב״פ׳ הרא׳׳ש והםמ״ג גרסי ״שעשית לי כ״צ*.
 ומדברי כולם אנו למדים שנתקנה בלשון עבר,
 וצריך טעמא למה נשתנה ברכה זו מכל הברכות
 שנתקנו בלשון בינוני. ועיי במעדני יו״ט (ם״פ
 הרואה) שעמד בזה ועי׳ באחרונים, פרמ״ג
 ומחצהש״ק, שלא מצאו טעם לזה. והנה לפי
 הפירוש שכתבתי למעלה אתי שפיר, שאילו
 יאמר ״העושה לי כל צרכי-, הי׳ משמע שעושה
 לי תמיד כל מה שאני צריך׳ אבל ״שעשר. לי*

 המכין מצעדי גבר: נוסת הגמ׳׳ רע״ג׳ די״ף, רמב״ם, מחזור ויטרי, אבודרה״פ וטור« אשר הכין מצעדי
 גבר: נוסח השל״ה, לכוש, מג״א בשס ה״אגודה״, ספר לקט יושר (מנהגי בעל חה״ד) ומעוני יו״ט.



 תפלת שחךיי.ת

 15לם א1!ר יק*ךאל ב?בוךה:

 תפלה עמי, פיכח
 ׳״פירש הראב״ד המינייהל על לבישת
 המכנסיים שישראל חייבן בהן משום ולא יראה
 בך ערות דבר. והרמבי׳ם זל פירש המינייהו
 חגורתו• והוא על שם הכתוב (תהלים ם״ה)
 נאזר בגבורה. ועל שם (איוב ל״ד) אזור נא
 כגבר חלציך. והוא רומז למה שנאמר (ירמיה
 י״ג) כי כאשר ידבק האזור על מתני איש כן
 הדבקתי אלי את כל בית ישראל וגו׳. ואמר
 בגבורה׳ כי באיזור תלויה גבורת הגבור כי
 בו תולה כלי זיין שבו• ומלשון שנסדרו בגמ׳
 אלו הברכות, נראה כפירוש הרמב״ם שמזכיר
 שם כי אסר המינייה אחר כי משי ידיה ואין
 אדם לובש המכנסים שלו אחר שיטול ידיו,

 עכ״ל.
 והנה מה שכתב שבסדר הגמ׳ כי אסר המייניה
 אחר כי משי ידיה׳ לפנינו בגמ׳ ליתא כך,
 וכנראה שנמשך אחר הסדר שברב אלפסי
 שהיתר, גירסתו כד בגמ׳. וכן הרמב״ם (בפרק
 ז׳ מתפלה) סדרם כן, ויש לתמוה על הראב״ד,
, והרי בכתוב ם י ס נ כ  שפירש המייניה מ
 (שמות כ״ח) ואבנט תעשה, תרגום. אונקלוס
א תעבד•. ועל מכנסי בד שם תרגום נ י מ י ה  ו
ס י ן. ועוד, דלישנא ״דאמר  אונקלוס מ כנ
 המייניה״ משמע ג״כ דקאי אחגורה דשייד ביה
 לשון ״שדי ואסר״, אבל במכנסיים שייך לשון
 לבישה. ועי׳ (שבת ט׳ ע״ב) למאן דאמר
 תפלת ערבית רשות כיון דשרי ליה המייניה
 לא מטרחינן ליה. ואיתא נמי התם׳ מאמתי
 התחלת אכילה רב אמר משיטול ידיו ור׳
 חנינא אמר משיתיר חגורה ולא פליגי הא לן
 והא להו• פירש״י, בני בבל היו חוגרין עצמן
 בחוזק וכשאוכלין צריכין להתירם. ובני ארץ
 ישראל לא נהגו בהתרת חגורה קודם נטילת
 ידים, ועלה אמר אביי הבי חברין בבלאי
 (פירוש שיש להם חגורה) כיון דשרא ליה
 המייניה לא מטרחינן ליה, עיי״ש. וא״כ חגורה
 והמייניה היינו הך בלשון חכמים וביה שייך

 ברוןז אתה ץי אלסיניי 5?ף ה׳

 עמק פרכה שומע
 לפי שבלשון חכמים סתם עשיית צרכים
 משמעותה גם צורך נקבים, כדתנן במס׳ נדה,
 האשה שהיא עושה צרכיה, להכי אין י דרך
 הכבוד כלפי מעלה להשתמש בבטוי שמשמעות

 כפולה לו, וצריך לומר דוקא בלשון יחיד.
 ה• וכתפו עוד שצריך לומר צרכי בכ״ף
 דגושה. וכן הוא לשון הכתוב (דבה״י ב׳ ב׳ טו)
 ככל צרכיך׳ הכ״ף דגושה. ומ״ש בסידור
, ׳ י ו פ  ר י ע ב״ ץ, שיכול לומר ג״כ בי״ף ר
 היא תימה, דבללא כייל רש״י (נחמיה ג׳ יז)
 לפלכו׳ כ״ף דגושה, כאשר יאמר מן מלך מלכו,
 שאות אחרונה של בגד כפרת אם הוא משם
 דבר, באה תמיד דגושה. וכמ״כ כתבו התוס׳
 (זבחים קיז) ד״ה פלכו• ובתהלים (יח) ה׳ אלקי
 יגיה חשכי, הכ״ף דגושה, משם דבר ,׳חשך״
 והכי נמי משם דבר ״צרך״ צריך לומר צרכי,

 בכ״ף דגושה.
 א. המכין מצעדי גכר! הרמב״מ (פ׳ ז׳ הל׳ת)
ך מברך ר ד  כתב! כשמהלך לצאת ל
 המכין מצעדי גבר• והוא תימה דלא נזכר זה
 בשום מקום. ומסדר לשון הברייתא שם מבואר
 דאכתי לא חגר חגורו ולא לבש הסדור ולא
 משי אפיה ויתר הברכות שם, וא״כ לא מיידי
 ביוצא לדרך, עיי״ש• וראיתי בפר״ח (סי׳ מו)
 שכתב טעמו של הרמב״ם׳ שבגירםתו היתד,
 כתובה ברכה זו לבסוף כל הברכות׳ בדמשמע
 מדבריו שם (בהלכה ז). וכן הוא ברי״ף ואע״ג
 שבגמ׳ וראשונים ז״ל לא נמצא הלשון ״בשעה
 שיוצא לדרך״, משמע ליה להרמב״ם, מדאחר
 ליה לבסוף לפי גירסתו בגמ׳ שלו, כשכבר
 הלך בביתו וגם הלך לביהכ״ס, לפי סידור
 הרמב״ם שם׳ ואכתי לא חייבוהו לברך, ש׳״מ
ו נתקנה ברכה י ק ס ע  דעל יציאתו מביתו ל
 זו• וכדמשמע לשון הגי כתובים שהבאתי בסמוך
 שכולן נאמרו על יציאת האדם לדרכו כפי רצונו,

 ובאמת אך מה׳ כוננו מצעדיו
 א. אוזר ׳ישראל כגבורה. כתב האבודרה״ם



ת י ג* י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כרכה
 עשוי רק כעין סינר,) כדאיתא (נדה י״ג ג<
 במכנסי כהונה, והאזור או ההמיינא הוא על
 הבגדים ומחזיק החלציים והאברים הפנימיים,
 והוא מלבוש חשוב וכמ״ש רש״י (בשבת שם)
 שאמרו שצריך למיסר המיינא בתפלה משום
 הכון לקראת אלקיך ישראל, שפירושו, התנאה
 לפניו. ועי׳ בתום׳ שם, ד״ד. טריחותא כוי,
 שכתבו הלשון ״אבל אנו שיש לנו אבנט של

 מכנסים״.
 ונראה לי עוד דתליא ג״כ בחילופי הגירסאות
ז דלפי גירסת הרי״ף ו  בסדר לשון ברייתא ז
 והרמב״ם דגרסי ברכת החגורה בסוף כל
 הברכות, לאחר שמשי ידיו ובירך על נטילת
 ידים, א״כ אז כבד לבש הוא אבנט או מכנסים
 כדי שלא יהא לבו רואה את העתה בשעת
 הברכות וע״כ דתקנו ברכה זו על האזור ומשום
 חשיבותו תקנו לו ברכה בפני עצמו• אבל לפי
 גירסא שלפנינו (ושמא גס להדאב״ד והרא״ה
 הי׳ להם גירםא זו) מסתבר דאפילו אאבנט
 ומכנסים מברך, וא״כ זה שהוסיף הרמ״א,
 דלא תימא דוקא חגורה של כבוד, אלא אפילו
 אבנט נמי כן׳ ואע״ג שאינו אלא להפסיק
 בינו ובין הערוה. וציין שם על זה ״ב״י בשם
 הראב״ד״, ואע״ג שהם דברי ה ר א״ ה. והראב״ד
 הזכיר מכנסים, מ״מ פשיטא ליה דענין אחד הס,
 דבל שעשוי להפסיק בינו לבין הערוד. מברך

 עליו אוזר ישראל,
 מיהו לקושטא דמילתא נראה לי, דאין צורך
 כלל לומר שהרמב״ם והראב״ד פליגי בזה• אלא
 שהרמב״ם מודה להראב״ד בעיקר הדין, שהרי
 כתב בלשונו(בפ״ז מתפלה הלכה ז) ״י״א ברכות
 אלו אין להם םדר אלא מברך על כל אחת מהן
 על דבר שהברכה בשבילו. כיצד הרי שחגר
 חגורו והוא על מטתו,מברך אוזר ישראל בגבורה.
 שמע קול התרנגול מברך הנותן לשכוי בינה-
 כר עכ״ל׳ הרי דאפילו הרמב״ם שמר הסדר
 לסדר לפי גירסת הרי״ף בברייתא זו׳ וסידר
 ברכת החגורה באחרונה, מ״מ כתב דאם חגר
 על מטתו מברך אז ברכה זו׳ וא״ב אין זה
 האזור העליון שעל כל הבגדים׳ אלא שחוגר

 עמק כרכה שומע
 הלשון ״שרי ואסר״• יעוד, שהרי הלשון עצמו
זר  מוכיח שהיינו חגורה, שהרי מברכין ״או
 *שראל בגבורה ואזור חגורה הוא ולא מכנסים.
 ונראה לי שכונת הראב״ד היא, לפי שהי׳ קשה
ל בגבורה, והרי כולי א ר ש  לו הנוסח אוזר י
 ׳עלמא אוזרין בחגורה כדי לחזק המתנים וניחא
 ליה׳ משום דישראל צריכין לחגורה כדי שלא
 יהא הלב רואה את הערוד. תקנו ברכה זו
 ובנוסח זה• וא״כ הוא הדין אי לובש מכנסיים
 שפיר מברך ברכה זו, אלא דהגמ׳ נקט לשון
 המייניה לפי המנהג שבזמניהם. ואפילו כשאין
 לו אזור מ״מ מברך ברכה זו. ושמא ס״ל
 להראב״ד ז״ל דאם לא נתחייב בברכות אלו
 עגון שאין לו מנעלים לרגליו, אינו מברך
 שעשה לי כל צרכי, וכשיטת הרמב״ם ז״ל.
 ואתי לאשמעינן דמ״מ אם יש לו מכנסים ג-כ

 מברך, שהם בכלל המייניה•
 ועיין בב״י שם בשם הרא״ה, שפירש ״כי
 אסר המייניה פירוש הוא האבנט שהוא צריך
 לאזור. כדי שלא יהא לבו רואה את הערוד.״.
 ונראה לי לפי זה, דשיטת הראב״ד כשיטת
ל צריך א ר ש י  הרא״ה שעיקר הברכה על ש
 לאבנט כדי שלא יהא לבו רואה את הערוד.״
 א״כ הוא הדין מכנםים. ולפ״ז יש נפ״מ להלכה
 בין הראב״ד והרמב״ם: דלהרמב״ם כשאין לו
 חגורה מ מ ש לא יברך׳ ולהראב״ד מברך אפילו

 על מכנסים•
 ב. כשו״ע שם כתב ״שחוגר חגורו״ והרמ״א
 ז״ל מוסיף ״או כשלובש האבנט המפסיק בינו
 לבין הערוד.״׳ עיי״ש. ולכאורה אינו מובן לשם
 מה הוםיף הרמ״א׳ והא היינו אבנט
ת אותו אבנט״. ר ג ח ו  הייגו חגורה׳ כדכתיב ״
 אבל עיין שם (בסי׳ צ״א) בדברי הטור שהביא
 לשון בעל התרומות שכתב דמדברי הש״ס
 (בשבת י׳ א) יש ללמוד, שצריך אדם לאזור
 אזור בשעת תפלה, אפילו יש לו אבנט שאין
 לבו רואה את הערוה, עיי״ש• מבואר׳ שאבנט
ת ח ת  ואזור תרי מילי נינהו, כי האבנט הוא מ
 לבגדיו ואין בו חשיבות כי עשוי רק להפסיק
 גינו ובין העדוה׳ (וכמו מכנסים שבימיהם הי׳



 גב תפלת שחרית

 ל־ולם ע1?זר יקזןאל ?מ5ארה:

 תפלה עמי! ברכח
 ברוך עוטר ישראל בתפארה. כתב האבודרה״ם
 דעוטר ישראל בתפארה ע״ש הכ׳ (תהלים ק״ג
 ד) המעטרכי חסד ורחמים, ועל שם (ישעי׳ מט׳).
 ישראל אשר בך אתפאר. והטעם לברכה זו,
 לפי שהיו עוטרים מצנפת כדי שלא ילכו בגילו*
 הראש. ואמר כאן ישראל לפי שהשכינה שורת
 עליהם ולא על הגוים, עיי׳׳ש. ונראה פירוש
 דבריו׳ דהא דישראל אין הולכין בגילוי הראש
 הוא משום אימתא דשמיא׳ וכדאיתא (בקדושין
 דף ל״א) רב הונא לא אזיל ד׳ אמות בגילוי
 דאש. אמד, שכינה למעלה מראשי• וכתב עוד
 דבארץ ישמעאל נוהגין לאומרה מפני שהם
 מניחין מצנפת על ראשם׳ אבל באלו הארצות
 אין נוהגין לאמרה כי אינם מניחין מצנפת,
 עיי״ש. פירוש. דםבירא לי׳ דנתקנה רק על
 הסודרא שהוא מלבוש חשוב, כדאיתא (לעיל
 נ״א ב) בברכת המזון דרכ אסי פרים סודרא
 על רישיה. ובשבת (דף ע״ז) םודרא סוד ה׳
 ליראיו ועיין רש״י שם• ובל דבריו תמוהין*
 חדא׳ דמאי ענין כיסוי חמצנפת על הראש
 לפסוקי *המעטרכי וגד וישראל אשד בך
 אתפאר״. ועוד, דכיון דכתב הטעם משום דישראל
 אינם הולכין בגילוי הראש, א״כ למה דוקא

 מצנפת.
י  ועיין בית יוסף (בסי׳ מ׳׳ו) שהביא דבר
 האבודרה״ם וכתב, דעכשיו נהגו כל ישראל
 לאומרה אע״פ שאינם עוטרים מצנפת. וכן דעת
 התוס׳ (בברכות דף ם׳ שם) דהוא הדין לכל
 כובע ולכל כיסוי• ונראה שטעם ברכה זו לפ«
 שאסור לילד בגלוי הראש כדמשמע בשבת (דף
 קיח ב). ואפילו לדברי המפרש שאינו איסור
 לילך בגילוי הראש, מ״מ מודה דמדת חסידות
 הוא שלא לילך בגילוי הראש כמו שיתבאר
 (בסי״ צ״א). ולפי שישראל המ המצווין בכף
 שיהא מורא שמים עליהם, אנו מברכים עוטר
 ישראל בתפארה משוס דכתיב (ישעי׳ סב ג)
 והיית עטרת תפארת ביד ה/ טייפ בתפארת,

ו 9לןי ה נ  א$ה « ולקי

 עמכן גרכח שומע
 עצמו קודם כל הברכות כדי להפסיק שלא
 יהא לבו רואה את הערוה, ומ״מ ג״כ צריך
 לברך. ובזה יובן מה שהרמ״א לא כתב על
 השו״ע ״ויש אומרים דגם על אבנט שלובש
 להפסיק כו׳ מברך״׳ וכדרכו בכל מקום להעיר
ף על י ס ו ה  בלשון ״ויש אומרים״, אלא ש
 לשון השו״ע ״או כשלובש״ כוי, משום דפשיטא
 ליה דאין כאן מחלוקת, דלדברי הכל בין על
ר המפסיק ב  חגורה או על אבנט או שאר ד
 מברך, דעיקר הברכה מה ש ה י ש ר א ל י צריך

 חגורה או שאר דבר להפסיק בין העדוה•
ה לכאורה קשה׳ דמאי ר ו ב  ב. אלא דלישנא ג
 ענין גבורה להא. ובשלמא אם נפרש דקאי על
ק המתניים והאברים ז ח  האזור שלובש ל
 וכדרך הגבורים והרצים לשנס מתניהם׳ ניחא,
 אבל אי קאי על החגורה שמתחת לבגדיו
 להפסיק בין לבו לעתה, קשה מאי ענין גבורה
 לזה). וראיתי במעדני יו״ט (שם בפ׳ הרואה)
 שכתב בשם הלבוש׳ לפי שישראל מכוונים
 בחגורס שלא יהא לבו רואה את הערוה מזכיר
 את ישראל בברכה זו• ואומד בגבורה כדכתיב
 אזור נא כגבר חלציך. ואע״פ שהכוונה לחוץ
 בפני הערוה, השי״ת נותן הגבורה ממילא,
א י ב  עיי״ש. ונראה לי פירש דבריו, כי האזור מ
 .לגבורה. ודרד הגבודים כשרוצים להתגבר,
 לאזור עצמן• ולכן כתיב (תהלים ס׳׳ה) נאזר
 בגבורה. בלומר, נאזר להראות גבורתו, כדקדים
 ליה ״מכין הריב בכחו״. והלשון אוזר ישראל
 בגבורה משמע שאוזר אותה כדי שיוכלו
 להתגבר. ולפי מה שפירש שקאי על החגורה
 של ישראל לפי שחוצץ בין הערוה, א״כ אין
 זה בשביל גבורה, להכי מפרש דהכי קאמר,
 אוזר ישראל במה ש ח י יב אותו לחגור חגורה,
 וממילא מביא להם גבורה ג׳׳כ. ככל החוגר

 מתניו שמתגבר עי״ז•
 א. עוטר ישראל בתפארה: בברייתא שם
 כי פרים םודרא על רישיה לימא



ת גג י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק נדכה
 פארים לחוד׳ כמש״נ (יחזקאל מ״ד יח) פארי
 פשתים יהיו על ראשם׳ כי הכובע הוא פאר
 לאדם לפי שהוא גבוה. ולפי שישראל היו
 מצוינים בזה ללבוש כובע על ראשם כמו
 הכהנים כדי שלא ילכו בגילוי הראש. ואפילו
 הקטנים נזהרו בזה׳ כדאיתא (במם׳ כלה) פעם
 אחת היו זקנים יושבים ועברו לפניהם שני
m תינוקות, אחד כיםה את ראשו ואחד גילה 
 ראשו, זה שגילה את ראשו ר׳ אליעזר אומר
 ממזר ובן הנדה׳ לפי שחשבו זה לעזות. ואיתא•
 לעיל מינה׳ עז פנים ר׳ יהושע אומר ממזר
 כר׳ ולהכי תקנו על כיסוי הראש, כלומר, על
 חבישת הפארים להראש, עוטר ישראל בתפארה,
 לפי שישראל נזהרים בזה ביותר, שחושבין
 לעזות לילך בלא הפארים• ומעתה ע״כ צריך
 לומר דלאו דוקא על הסודרא תקנו ברכה זו,
 דהא הםודרא אינה עשויה בכובע ומגבעה רק
 מסובבת על ראשו במצנפת של כהן גדול׳ ולא
 נקראת פארה כמגבעה של כהן הדיוט, כדכתיב
 (שמות ל״ט) ואת המצנפת שש ואת פארי
 המגבעות שש משזר. ועיין תוס׳(סוכה ה׳ ע״ה)
 ד״ה ואל יוכיח כוי. ועוד׳ דסודרא לא נהגו בה
 רק תלמידי חכמים, עי׳ רש״י (שבת ע״ז ב).
 וכן פסחים קיח ע״ב) סודרא דמר כצודבא
 מדרבנן בדיקנא ביה במר דלא ידע ברוך.
 ופירשו רש״י ורשב״ם, דלא ידע דמברכין על
 הסודרא עוטר ישראל בתפארה. וא״כ מבואר
 שזה לבשו רק הת״ח. וכיון שתקנו הלשון עוטר
, לא מסתברא כלל לומר שתקנו רק ל א ר ש  י
 על הסודרא ל ת ״ח לבד, אלא לכל ישראל
 שרובם לובשים כובעים ומגבעות׳ אלא שנקטו
 הלשון כי מנח סדרא על רישיה, להורות דגם
 התלמידי חכמים שמניחים סודרא על ראשם,
 אף שלא נקראו פארי מגבעות, מ״מ מברכין
 ג״כ אותה הברכה על כיסוי ראשם, שלא חילקו
 הלשון בברכות ותקנו נוסח קבוע לכל ישראל.
ר בו ז ח  וכשנדקדק בלשון השו״ע נראה׳ ש
, דמשמע דס״ל כהתוס׳ דעל  מה שכתב ב ב י י
 כל כיסוי מברך, ובשו״ע כתב ״כשמשים
 כובע או מצנפת בראשו מברך״ כר׳ ולא כתב

 עמק כרכה שומע
 עכ״ל.

 ברם עדיין אינו מובן מה עטרת תפארת יש
 במה שמכסה ראשו בכיסוי כל דהו. ובשלמא
 אי קאי אסודרא דוקא, הוא מלבוש של תפארת
 ובמו שהבאתי בסמוך מהגמ׳ אבל לא בכיסוי
 כל דהו. תו קשיא׳ דהא הב״י פוסק (לקמן בסי׳
 צ״א) כמאן דאמר (מם׳ סופרים פ׳ יד) דאסור
 להזכיר השם בגילוי הראש, וא״כ ע״כ
 מיירי שהי׳ מכסה ראשו בכיסוי כל דהו, וא״כ
 הברייתא המסדרת ברכה זו אחר כמה ברכות,
 על כרחך ד ט ו ד ר א דנקט׳ דוקא הוא ולא על

 שאר כיסוי.
 ועיין ברמב״ם (פרק ז׳ מתפלה הל׳ ד) שכ׳
 הלשון כשמניח סדינו על ראשו מברך כו׳
 עוטר ישראל בתפארה. וע׳ קדושין (דף ל׳ ע״א)
 בריב״ל דשדי דיסנא על רישיה• ופירש״י סדין
 שאינו ראוי לעטיפת הראש אלא כיסוי בעלמא
 שם על ראשו שלא לילך בגילוי הראש ולא
 הספיק להתעטף בסודרו. וא״כ גם הרמב״ם
, ם״ל דעל כל כיסוי מברך ו נ י ד  שכתב ס
 וסודרא דנקט לאו דוקא. (ואפשר לפי שבמקומו
 ג״כ לא לבשו מצנפת, לכך שינה מלשון הברייתא
 וכתב סדינו). מיהו על הרמב״ם לא קשה׳ דהא
 לא הביא הא דאסור להזכיר את השם בגילוי
א לא היה מכסה ראשו ר ק י ע  ראש, וא״כ מ
 כלל, אלא דמכל מקום קשה דאם על כיסוי
 בעלמא, למה תקנו הלשון עוטר ישראל
. מיהו האבודרהם שכתב ג״כ ה ר א פ ת  ב
 כלשון הרמב״ם, כשמניח סדינו על ראשו, הבין
 בלשון הרמב״ם שכונתו ג״כ על הסודרא, דהא
ת פ נ צ מ  כתב אח׳׳כ׳ דבמקום שאין הולכין ב
 אין מברכין, וצ״ל דדוקא דיסנא שהוא סדין
 קטן ואין בו דק כיסוי מעט, לא הוי בכלל
 עיטוף הראש, אבל סדין שכתב הרמב״ם, הוא
 שמתעטף בו ראשו כמו הםודרא ויוצאין בו

 לשוק.
 ומה שנראה לי בזה: נוסח ברכה זו נוסד
 על לשון הכתוב (שמות כ״ח מ) ומגבעות תעשה
 לכם לכבוד ולתפארת. וכתיב (שם ל״ט כח)
 ואת פארי המגבעות שש משזר׳ ונקראו ג״כ



ת י ר ח ת ש ל פ  נד ת

•Db ברלןז אתה י: אלהיבו מןלןי הע־ולם הנ1סן ל:?ף 

 תפלה עמי! ברכה
 אבל להשו״ע על כובע ג״כ מברך׳ ולהכי נהגו

ל לברך ברכה זו. א ר ש  כל י
 ב• ודע שהרי״ף לא הביא כלל ברכה זו,
 ותפשו בעל המאור. והרמב׳ץ ז״ל במלחמות.
ר ק י  כנראה׳ תירץ דברי הרי״ף אבל חסרו ע
 דבריו שהתחיל ״ועוטר ישראל בתפארה״׳ ולא
ת הרי״ף ת  כתב יותר. וכנראה שחשב ג״כ ל
 דם״ל דהיכי דאין לובשין מצנפת אין לברך
 אותה• וכן כתב בשבלי הלקט בשם רב עמרם
 גאון ורב נטורנאי גאון שהטירו ברכה זו• וכתב
 הטעם לפי שאין עטיפת סודרא נוהגת במקומנו.
 ומכל מקום אין לנו אלא פסק השו״ע• וכבר
 כתבתי, דלדידן מברך אפילו בכיסוי כל דהוא.
ה ודאי צריך להחמיר ללבוש ל ח ת כ ל  אלא ד
ע קודם ברכת עוטר ישראל, כדי ב ו כ  ה

ב בעצמו בברכה זו. י י ח ת ה  ל
 א• הנותן ליעף כה: ברכה זו לא נזכרה בגמ׳.
 ונתקנה על לשון הפםוק,
 בישעיהו מ כט׳ נותן ליעף כח ולאין אונים
 עצמה ירבה. ובטור א״ח טי׳ מו כתוב: עוד
 יש ברכה אחת בסידורי אשכנז וכו׳ הנותן
 ליעף כח, ונתקנה על מה שאדם מפקיד נשמתו
 בערב ביד הקב״ה עייפה מעבודה קשה כל
 היופ ומחזירה לו בבקר שקטה ושלוה׳ וע״פ
 המדרש׳ חדשיפ לבקריפ רבה אמונתך ובר,
 עכ״ל. והנה לפי מה שהערנו לעיל בברכת
 אלקי נשמה, הרי הבענו כבר הודאה על סילוק
 העייפות בברכת המחזיר נשמות וכו׳. וצ״ל
 ד כ אן הכוונה על רבוי הטובה, שלא די
 שהעייפות נסתלקה מאתנו ע״י השינה, אלא
 שניתוסף לנו כה חדש• וכמו שמצינו בדחז״ל,
 ברבות סב׳ שינה באמוד השחר כאסטמא

 לפרזלא, כלומר׳ שמקשה הברזל ומחזקו.

 עמק כרכה שומע
ה ראשו כוי• ועוד, למה הקדיט כובע ס כ י ש  כ
 למצנפת והא מצנפת עיקר נזכר בגמ׳, אלא
 דע״כ משופ דס״ל להב״י כהתום׳ דגפ על הכובע

 מברך וא״כ היה לו להקדים מצנפת.
 ולפי מה שכתבתי אתי שפיר. דעיקר הברכה
ע שנקרא פאר, אלא ב ו כ  ודאי נתקנה על ה
ם על המצנפת יכול לברך ברכה זו, שגם ג  ד
 הוא כיסוי של כבוד לת״ח ויש בהם משום
 הידור. ולהכי גקטו בברייתא סודרא לרבותא,
 דגם על הסודרא מברך עוטר ישראל בתפארה,
 אבל על כיסוי כל דהוא ס״ל להשו״ע דלא
 כתום׳, ואינו מברך, כיון שאינו נכנס תחת
 סוג לשון הברכה׳ כי אין כאן לא עיטור ולא
 פאר. ועוד, מדכבר על כרחך כיסה ראשו קודם
 הברכות הקודמות, וכמו שכתבתי לעיל משום
 דאםור להזכיר השם בגילוי הראש וסדרו אח״כ
 ברכת עוטר ישראל בתפארה, ש״מ דעל כיסוי
 בעלמא אינו מברך רק דוקא על כובע או
 מצנפת, ולהכי חזר בו ממ״ש בב״י וכתב
ן ד י ד ע ״כובע או מצנפת״. מיהו ל ״ ו ש  ב
 מברך אפי׳ על כיסוי כל דהוא. דהא קיי״ל דעל
 מנהגו של עולם מברך ואיכא כובע לאחרינא.
 ובדרך זו יתורץ ג״כ מה שהקשתי לעיל
 על האבודרהם, שכתב דנתקן על ישראל שאינם
 הולכים בגלוי הרא״ש ומ״מ כתב שאיפה שלא
 לובשים מצנפת׳ אין לברך ברכה זו. ולפי
 מה שכתבתי אתי שפיר, דודאי עיקר הברכה׳
 לשיטת האבודרהם, על המצנפת נקבעה, שהיא
 התפארת לשיטתו׳ אלא על מה שתקנו הלשון
ל ועל המלבושים תקנו מלבוש א ר ש  עוטר י
 ערומים סתם, על זה כתב לפי שענין זה
 מיוחד לישראל שלובשין המצנפת בדי שלא
 ילכו בגילוי הראש. וכל זה לשיטת האבודרהם,

 הנותן ליעף בח: בגמ׳ אינה ברכה זו ומנהגנו לאמרה ע״ס מחזור ויטרי, ב״ח כשם הסמ״ג והטור בשם סידורי
 אשכנז« ועי׳ במג״א שכתב שגם ע״פ האריז״ל יש לאמרה ן וראה שע״ת מה שכתב בשם ס׳ מצת שמורים (ד.נ׳״£
 שמאחר שרבינו האדיז״ל הסכים לאמרה, אז בטח ברוח הקודש נאמר לו ו וראה במהרש״ל (תשובות סי׳ סד)

 וב״ים של שלמה״ (על כתובות דף י׳ סי׳ יג) שמתנגד לאמירת ברפות שלא הוזכרו בגמ׳.



ת נה י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כרכה
 ובלי ספק מנהג אבותינו בפינו מאז מקדם
 שקבלו איש מפי איש עד חכמי הש״ם ז״ל.
 מיהו ברכת הנותן ליעף כח דלא נתפשטה
 בארצות ספרד רק מנהג אשכנז לחוד׳ א״ב לא
 מיתה תקנה קבועה מימי קדם׳ והיה מקום
 לחוש לה משופ ברכה לבטלה, ולפיכך צריך

 אני להאריך קצת ולברר הלכה זו«
 כברכות (דף ל״ג א) איתא: וכיון תפיק
 ליה בחדא אפטיר והוד, ברכה שאינה צריכה.
 ואמר רב כו׳ ר״י ור״ל דאמרי תרווייהו כל
 המברך ברכה שאינה צריכה עובר בלא תשא.
 וכתבו תר״י(בפרק ח׳ דברכות), ״אומרים רבני
 צרפת ז״ל שאינו רוצה לומר שיהא בו לאו
 מן התורה, אלא איםורא דרבנן בלחוד איכא
 ואסמכוה אקרא דלא תשא״ ובן כתבו בתופ׳
 (ר״ה ל״ג א) דהאי דרשא דרבנן הוא. וכתבו
 עוד שם דגם משום מוציא שפ שמיפ לבטלה.
 דאיתא (בתמורה ד׳ ע״ב) דאסור מאת ה׳
 אליקך תירא אין בזה, כיון שאמרה דרך ברכה
 ע׳׳ש. וכן כתב הרא״ש (בפ״ק דקדושין סי׳
 מ״ט). ומ״ש המ׳יג (סי׳ רי״ג ם״ק וי) דלהרמב״ס
 היא דאורייתא׳ אין הכרע כ״כ דידוע דהרמב״ם
 דרכו לתפוש לשון הגמרא, ואילו הוה ס״ל
 דהוי מדאורייתא ממש ובכלל לאו דל״ת, הו״ל

ה ג״כ• ק ו ל  לומר ד
 ואמנם יש לשאול בזה, מה דאו חכמים לתקן
ר לברך היכי דל א  דבר זה, שיהא אטו
 נתחייב בה. וכי גרע זה מכל תפלות ובקשות
 ופיוטים שאומרים כל ישראל ומזכירין שמותיו
 של הקב״ה כמה פעמים, ואין בהם משום חשש
 הזכרה שאינה צריכה. וכי משום דאומר הלשון
ה היכי דלא נתחייב מתיקון ת ך א ו ר  ב
 חכמים׳ יש בזה יותר הזכרה לבטלה מאילו
 היה אומר ״גדול״ אתה ה׳ ומהולל מאד״• או

 ״יהי רצון מלפניך ה׳ אלקינו״.
 תו קשיא לי, הא דאיתא (במשנה מוכה ל״ח)
 בהלל דמקום שנהגו לברך יברך, והיינו ברכת
 יהללוך כדאיתא בגמ׳ התם, וקשה, וכי במנהגא
ב י י  תליא מילתא. נחזי׳ אי תקינו לה רבנן, ח
 לברד כפו לפניו, ואי לא תקינו׳ הרי יש מד,

 עמק כרפה שומע
 יש סידוריפ שכתוב בהם ״הנותן״ ויש ״נותן״.
 (עין בברכת גומל חסדיפ שלפנינו), ונראה
 לי׳ דהכא עדיף טפי לומר ״נותן״ כלישנא
, שהרי אפילו במקופ שיש עירבוב א ר ק  ל
׳ הארץ  אותיות כמו בברכת המוציא ,לחט מן
 כתבו התוספות (ברכות לח) דלא קפדינן בהא,

 מאחר דלישנא דקרא הוא.
 ב. כתב הב״י (בסי׳ מו) ״עוד ברבה אחת
 וכר הנותן ליעף כח וכו׳ מאחר שלא נזכרה
 בתלמוד איני יודע איך היה לשוס אדם רשות
 לתקנה וכו׳ והרמב״ם וסמ״ג ורוקח לא הזכירוה
 (צ״ע, כי בסמ״ג, עשין כז כן ישנה) והכי
 נקטינן״. ועפ״ז לא הביאה בשו״ע, עיי״ש. ומה
 ^כתב הב״ח שם שלהם ז״ל היתה הגירטא כך
, שהרי לא הוזכרה בםפרי ק ח ו  בגמ׳. הוא ד
 הפוסקים הקדמונים, ורק הםמ״ג הוא הראשון
 שחשב ברכה זו• ועיין בט׳׳ז שם שהביא מהרא״ש
 >בפ״ק דקדושין) שכתב על ברכה דפדיון בכור,
 אשר קדש עובר ממעי אמו, דלא נהגו לברכה
. וע״ש מ״ש ד ו מ ל ת  משום ללא הוזכלה ב

 על זה בט״ז.
 ואצלי הדבר תימה מה שהחליטו שלא
 לברך ברכה שלא הוזכרה בתלמוד. והרי מטורת
 בידינו לברך כמה ברכות שלא הוזכרו בתלמוד,
 כמו ברבת ברוך שאמר וישתבח לא נזכרו
 בתלמול ומ״מ נהגו כל ישראל לברכמ. והדי״ף
 והרא״ש (בפי׳ אין אין עומלין) כתבו עליהן
 •״ותקינו רבנן למימר ברכה מקמייהו וברכה
 מבתרייהו ומה ניהו ברוך שאמר וישתבח״,
 ותקנה זו לא נזכרה בתלמוד כלל• וכמ״כ ברכת
 ההפטרה לא נמצאת בש״ס שתיקנו. לברך
 לפניה וגפ לאחריה כמה ברכות. וברכה אחת
 מהם נזכרה (פםחיס קי״ז ב) דרך אגב,
 ״דאפטרתא מגן דודי. ואיתא נמי במם׳ סופרים
 (בפרק י״ט הלכה ט) ברכת קידוש החודש, שלא
 נזכרה בגמ׳, וכן ברכת ״המלך בכבודו תמיד״
 לא בזכרה בגמ׳• וע״כ צריך לומר דישנן ברכות
 שלא נזכרו בגמ׳׳ לפי שלא מצאו אז מקום
 להזכיר אותם בגמ׳, אבל נמסרו מפה אל פה
 ונתקבלו בישלאל וכל ישלאל מתנהגים בהם.



ת ״שחרית ל פ  נו ת

 תפלה עמל, ברכת
לה מזו דאיתי זה כבר במחזור וויטרי גדו  ג. ו
 בשם רש״י, שס״ל, שאין מברכין על ההלל
ץ לקרוא את ההלל״ משום דאינו ב ק א  בר״ח *
, ואמנהגא לא מברכינן, ג ה נ ה אלא מ ב ו  ח
 מ״מ היי נוהג לברך קודם ההלל בנוסח אחר
 בפתיחה וחתימה, דומה לנוסח ברוך שאמר.
ם  (עי׳ שם הנוםחא של הברכה ההיא). שי
 דברכה שהיא דרך שבח והלול, אין בה שום
 קפידא אף שלא נתקנה מחכמי הש״ס ז״ל,
״ ו על ההלל בר״ח הקפיד  ורק לומר א ק ב
 רש״י ז״ל׳ שהיא ברכה קבועה על המצות,
 תקנוה חכמים שאין לברך אותה היכי דלא
ב בה. ומזה נלמד׳ דאף להנוהגין שלא י י ח ת  נ
 לברך על ההלל בר״ח אקב״ו׳ מכל מקום
 מלאחריו שהוא רק דרך שבח ושירה מצי
 לברך. ומכ״ש במדינותינו שנהגו לברך לפניו
 ולאחריו בר״ח, אפילו מאן דחייש למנהג
 הספרדים ואינו מברך וכדאיתא בסידור בעל
 התניא ז״ל, מ״מ לאחריה אין כאן ספק כלל
 שיכול לברך במדינה זו שנהגו בברכה זו.
 ולדעת רש״י אפילו במקום שלא נהגו מצי
 היחיד לברך לאחריו, ואפילו בהלל דר״ח
 משום דהודאה בעלמא הוא. וכן הוא בענין
 ברכת ״המלך בכבודו תמיד״, דכיוץ שכבר
 נהגו במדינות אלו לברך על קריאת הפסוקים
 של שבח והודאה׳ תו ליכא שום פקפוק כלל
 בעיקר הברכה, אלא דיש נמנעין לאומרן משום

 סמיכת גאולה לתפלה, דם״ל דהוי הפסק.

 ומעתה נוכל לומר שגם ברכת ברוך שאמר
 נתחברה אחר חתימת התלמוד, אלא שנתפשטה
כ ככל ישראל. ומצאתי בספר הפרדס ״ ח  א
 לרש״י (בהלכות ראש השנה) בשם רבינו הלוי,
 רבו של רשי׳י ז״ל, שכתב דהא דאמרו בערב
ת ו ח פ  מברך שתים לאחריה, היינו דלא י
ף ברכה, י ס ו ה  משתים׳ אבל אי בעו צבורא ל
 מוסיפין ופוק חזי מאי עמא דבר. וכן גם
 בברכת בא״י מקדש את שמך ברבים, שבמדינה
 זו שהחזיקו בה, צריך לאומרה דוקא בשם (שי״ן
 צרויה) משום אל תטוש תורת אמד, ומכש״כ
 שאין בזה שום חשש ברכה לבטלה. ועיין מה

 עמק כרכה שומע
 משום ברכה לבטלה ואסור לברך, ואין לומן כיןן
 דלית בה מלכות אינה ברכה גמורה ויכולין
 להנהיג לברך אותה, והרי במגילה (דף כ״א)
 לענין ברכה שלאחריה אמרו, מקום שנהגו
 לברך יברך ושלא לברך לא יברך, והרי התם
ה היא, בפתיחה וחתימה. וע״כ מ י ל  ברכה ש
 מוכח, שאם רוצים לתקן לעצממ ברכה. אף שלא
 תקנוה חכמים׳ מותר• וא״כ צריך למצוא טעם,

ש ברכה לבטלה. ש  למה לית ביה ח

ה לי בזה! כשתקנו הברכות נתנו א ר נ ה  ו
 להם חשיבות מיוחדת ותקנו שלא יהא אדם
 רשאי לברך בנוסח הזה בכל עת שירצה
 שנראה כזלזול ואקראי בלי מורא שמים.
 וכדהאי דאיתא (שבת קי״ח ב) הקורא הלל בכל
 יום הרי זה כמחרף ומגדף .ופירשי׳י, לפי
ם כו׳ י ק ר פ  שנביאים ראשונים תקנו לומר ב
ד אי גו אלא כמזמר שיר י מ  וזה הקורא ת
 ומתלוצץ, ע״ש• וכדרך שאמרו ג״כ (מגילה דף
 י״)ח בשמונה עשרה, מכאן ואילך אסור לספר
 בשבחו של מקום׳ כלומר, להוסיף ברכות על

 אלו, כמ״ש רש״י שם. ואיתא שם׳ דהוי כמזלזל'
 משום שנראה כאילו היה מספר כל שבחיו. וצ״ל
 ג״כ משום שנראה כמזלזל בהנהו ברכות, כי
 חז״ל תיקנו רק שמ״ע על הסדר. דאי לא תימא
 הכי, למה יהא מותר בלא ברכה. אבל כל ציבור
 וציבור מותר לו לתקן לעצמו ברכות כדי להרבות
 בשירות ותשבחות, כמו ברכת מגילה לאחריה.
 ומה שכתבתי ציבור, דוקא ציבור ולא היחיד,
 כיון שכך מישתמע מגמ׳ שם, דאיתא התם
 דבמקומ שנהגו שלא לבדך, לא יברך, שמ״מ
 שרק אנשי המקום יכולים להנהיג לעצמם מנהג
 כזה ולא היחיד לעצמו, מכיון שהנהיגו
 באותו מקום לברך ברכה של שבח והודאה, תו
א לברך ברכה זו, משום ,׳בל ב י ו  איכא ח
 תטוש תורת אמך״. וכמו שאמרו בהלל ובמגילה
 שם׳ מקום שנהגו לברך יברך. ורש״י ז״ל כתב
 במתניתין דמגילה שם׳ שלא לברך לא לברך,
 כלומר, אין צריך לברך• וכן כתב הר״ן שם,
א ל  עיי״ש. וא״כ אי בעי, מברך אפילו כמקים ש

 נהגו.
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 תפלה עמל, כרכה
 (בר׳ סב) שינה בעמוד השחר כאסטמא לפרזלא,
 כלומר״ שמקשה הברזל ומחזקו. ברבה זו נתקנה
 על לשון הכתוב (ישעיהו מ כט) נותן ליעף כח

 וכר.
 ו• ויש סידורים שכתוב בהם ״הנותן ליעף
 כחי׳ ויש ״נות ליעף״. ועי׳ מה שאכתוב לקמן
 בם״ד בברכת גומל חסדים טובים. ונראה לי
 דהכא עדיף טפי לומד ״נותן״ כיון דלישנא
 דקרא הוא וכמו שהבאתי בסמוך. והרי אפילו
 במקום שיש ערבוב אותיות כמו ״לחם מן״״
 כתבו התום׳ (ברכות ל״ח ב) דלא קפדינן בהא״
 מאחר דלישנא דקרא הוא״ א״כ מכש״כ הכא

 שאין לשנו תמלשון הכתוב•
 ז. ודע דבםידור האר״י ז״ל מסודרת ברבה
י ת ע ד  זו אחר ברכת מלביש ערומים, ולא י
. דאי משום טעמא דהטור, שנתקנה ה ז  טעם ל
 על השינה, א״כ היה להם להקדימה מיד אחר
 ברכת אלקי נשמה. ואפשר, משום דכשעומד
 ממטתו אז מתחיל להרגיש ביותר כי נתחזק
 כחו על ידי השינה׳ ולהכייסמכוה לזוקף כפופים.
 ואח״ב דאיתי בשם הרמ״ע ז״ל דמברצה בין
 מלביש ערומים וברכת להתעטף בציצית. לפי
 מנהגם על פי גירםת הרי״ף שמברד להתעטף
 אחר מלביש ערומים. ויהיב טעמא שנתקנה על
ש מעשה בראשית בכל יום• ויהיב טעמא ו ד י  ח
ד שצריך להקדימה לברכת להתעטף. ו  על פי ס
 וא״כ מזה נשתרבב בסידורי האריז״ל שנסדרה
 אחר מלביש ערומים, אע״ג שאין מברכין אז
 ברכת להתעטף. אבל מנהג אשכנזים לאומרה
 אחר כל הברכות הקצרות• קודם המעביר שינה.
 ונראה הטעם, לפי שלא נזכרה בתלמוד להבי
 אחרוהייאחר כל הברכות הקצרות,, וקודם המעביר
 שהיא ברכה ארוכה, כדי שלא לערבב הברכות.
 ולפי מה שכתבתי בשם הרמ״ע ז״ל, הובאו
 דבריו בשיורי ברכה מפפר אלפטי זוטא כת״י,
 גם על פי הפוד אין קפידא אלא שלא להקדימה
 לברכת להתעטף. א״כ אין לשנות ממנהג אשכנז.
 וכן נהגו גם אותן המתפללין בנופח מפרד

 במדינה זו ואין לשנות• ץ
 ז. ואכתוב כאן מה שנתחדש לי עוד בזה,

 עמל, כרכה שומע

 שכתבתי עוד בזה בברכת מקדש את שמך
 ברבים.

 ד. לענין ברכת ישתבח נראה לי דמה שהביאו
 הקדמונים ומובא בבי׳י (או״ח סי׳ נ״ד) לשון
 ירושלמי ״סח בין ישתבח ליוצר עבירה הוא
 בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה״, וא״עג
 דליתא בירושלמי דידן, הנה הרבה יש
 בירושלמי שמביאים הקדמונים ולתנייהו
 בירושלמי שלנו, א״כ תקנה קדמונית היא. וכן
 נראה מגמ׳ (פסחים קי״ח א) מר. ברבת השיר
 רבי יהודה אומר יהללוך ורבי יוחנן אמר
 נשמת כל חי. וא״כ נראה שהי׳ להם טופסי
 ברכות לאומרם על שירי זמרה משירי דוד
 ר׳מע״ה. והיה להם נוסח יהללוך שאמדוד,
 במקומות שנהגו בה אחר ההלל. ובליל פסח
 קבעוה חובה וכן היה להם נוסח אחר לברכת
 ישתבח, שאמרוה אחר ששרו שירות דוד
 המע״ה• והיא באמת נוסחא ארוכת הרבה
 ומתחלת נשמת כל חי כר, וכשנתפשטה לאומרה
 בכל יום אחר פסוקי דזמרה, קצרו אותה מפני
 טורח הצבור ובטול מלאכה לעם והניחוה
 בצורתה המקורית בשבת ויו״ט שאין בהם
 ביטול מלאכה. ולפי שנתקנה על קובץ כמה
 פסוקים ומזמורים, מסיימים בה גם ״הבוחר
 בשירה זמרה״ ולא סגי ב״מלך מהולל

 בתשבחות״.
 ומעתה גפ בברכת ״הנותן ליעף כח״
ם ת נ י ד מ ז ב נ כ ש י א מ כ  שהנהיגו ח
ן כלל א ת כ י  והחזיקו זה למנהג אבות, ל
 חשש ברכה לבטלה, כיון דברכת שבח והודאה
 היא׳ וחובה עלינו לומר בכל יום. וכן כתבו
 משמיה דהאר״י ז״ל שצוה לאומרה׳ אף שהיה

 בין הספרדים שלא נהגו בה•
 ה. כתב הטור (או״ח בסי׳ מ״ו): עוד יש
 ברכה אחת בסידורי אשכנז, בא״י אמ״ה הנותן
 ליעף כח, וכו׳ ולפי מה שפירשתי לעיל
 בב׳ א״נ, כבר נתבטאה הודאה על סילוק
 העיפות בב׳ המחזיר ווכ״ וצ״ל שכאן הכונה על
 רבוי הטובה״ שלא די שהעיפות סרה ממנו,
 אלא שנתוסף לו ע״י השינה כח׳ כענין שאמרו
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 תפלה עמק ברכה
 אמן ואמן.

 ועוד יש לומר דכיון דקיי״ל רכל ברכה שאין
 בה מלכות אינה ברכה, א״כ בכל ברכות
 קצרות שאין בהן מלכות׳ לית בהו משום
 ברכה לבטלה. וכן כתב הב״ח (באו״ח סי׳ רי״ד)
 בשם הגאון רבינו יעקב פולאק ז״ל דלהכי לא
 תקנו מלכות בשמונה עשרה, משום שלא תקנו
 אלא בברכת הסירות והמצות או על המעשה
 שנתחייב כגון ברכת הראיה׳ אבל של תפלה
 ושל שבח שלא נתחייב על שום מעשה, כתאי
 גונא לא תקנו מלכותי והביא ראיה מברכות
א י שיתפלל ו  (כ״א א׳) דס״ל לר׳ יוחנן, הל
 אדם כל היום כולו. ואם איתא דברכות של
 תפלה כשאר ברכות הן, הרי אמרינן כל המברך
 ברכה שאינה צריכה עובר בלא תשא. (ובהאי
 גונא כתב הב״י בשם הרוקח, עיי״ש בב״ח).
 ותמיהני על הפר מ ״ג ז״ל (בפתיחה
 להלכות ברכות אות י״ח) שהעתיק מדברי
 הגאון מוהר״י פולאק ז״ל, שגם בברכה בלא
 מלכות יש משום ברכה לבטלה, והרי מבואר
 בדבריו ההיפך• ושמא כונתו׳ דמאחר דלא קיי״ל
י התפלל, א״כ חששו משוס א ד ו  כר׳ יוחנן ב
 ברכה לבטלה׳ אבל אין זה מספיק. שהרי אם יש
 בזה חשש ברכה לבטלה, אז אפילו על הספק
 לא היה לו להתפלל פעם אחרת, כמו כל ספק
 ברכה. ועוד שהרי מהר״י פולאק למד מדרבי
 יוחנן שאילו הי׳ בזה כברכה של חובה לא
 היה אומר שמותר להתפלל כל היום משום
 חששא דברכה לבטלה, ומדהתיר, ש״מ דלית
 ביה כל דיני ברכות גמורות שיהא בהם משום

. ג ״ ע ג צ ״ מ ר פ  ברכה לבטלה. ודברי ה
 ועוד יש להוכיח זה מהתוס׳ (ברכות כ״ט א)
 ד״ה מפני כר׳ שכתבו וזה לשונם: ונראה
 שכל האומר בא״י שומע תפלה אחרי שסיים
 דברי תחנונים מיושב, מגונה. כדאמריגן(מגילה
 י״ח) מכאן ואילך אסור לספר בשבחו של מקום.
 כלומר׳ להוסיף ברכות על אלו• ועיין בט״ז
 (או״ח סו״ם קל״א) שכתב דהיינו דוקא בהזכרת
 השם׳ אלא יאמר ״ברוך שומע תפלה״ בלא שם.

 עמק כרכה שומע
 נוסף ע״מ שכתבתי למעלה בברכת הנותן ליעף
 כח: הנה נהגו כל ישראל לומר בערבית בברכת
 ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן — ברוך ה׳ ביום,
 ברוך ה׳ בלילה, ברוך ה׳ בשכבנו, ברוך ה׳
 בקומנו. ויש כאן לכאורה די־ ברכות קצרות
 שהוא אומר ברוך ה׳ וחוזר ואומר אותן בק״ש
 שעל המטה, כמוזכר בשו״ע או״ח (סי׳ רל״ט).
 וצריך לומר כדאיתא בירושלמי (ריש פרק
 הרואה) אהא דאמר רב כל ברכה שאין בה
 מלכות אינה ברכה• רב אמר צריך לומר אתה
 ושמואל אומר אין צריך לומר אתה. וא״כ ס״ל
 לרב דאם אינו אומר אתה׳ לאו ברכה היא,
 עיי״ש. ולהכי ליכא קפידא אפ אומר ברוך ה׳
 ביום כר אפילו כמה פעמים, דלאו ברכה היא
 אלא לשון שבח והודיה׳ ומוכח מכאן דקיי״ל כרב

 דלשון ״אתה״ מעכב בברכה•
 ותימה שלא מצאתי לשום אחד מהפוסקים
 שיביאו דברי רב שבירושלמי להלכה כמו
 שכתבו לענין מלכות (בסי׳ רי״ד) עיי״ש. והכי
 איתא נמי במדרש תחלים (מזמור ט״ז). וטעמיה
י תמיד, ד ג נ  דרב מדכתיב שם, שויתי ה׳ ל
 צריך לומר בלשון נוכח דוקא, עיי״ש• וממנהג
 שנהגו לומר ברוך ה׳ ביום כו׳ מוכח דקיי״ל
 כהר ירושלמי אע״ג שלא הוזכר זה בבבלי,
 דלשון אתה מעכב ג״כ בברכה. וא״כ יוקשה
 באמת׳ למה דוקא אם אמר, ״ברוך אתה ה׳״
 שלא לצורך עובר על לא תשא ואם אמר ״ברוך
 ה׳״ לא עבר׳ והרי בתרווייהו איכא הזכרת השם
 בלשון ברוך. ועל כרחך צריך לומר כמו
 שכתבתי לעיל, דכל איסור ברכה לבטלה מתקנת
 חכמים היא, שאחרי שתקנו נוסח הברכות,
 נתנו להם חשיבות יתירה׳ שלא יהא אדם
 רגיל לברך בכל עת בלי מורא שמים, ואסרו
ה וסמכוהו על לאו דלא ל ט ב  לומר נוסח זה ל
 תשא את שם ה׳ אלקיך לשוא• אבל כל שלא
 אמרה בנוסח ברכה שתקנו הם׳ ואפילו חיסר
, הוי ליה רק כשאר שבחות  תיבת אתה
 והודאות שלא אסרו כלל. ועיין מה שאכתוב
 עוד בס״ד בזה לקמן בברכת ברוך ה׳ לעולם
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 עמק ברכה שומע תפלה ויעש אברהם

 המעביר שינה מעיני: בגמ׳ שם, כי משי אפיה לימא
י שינה מעיני ותנומה ל ב  ברוך המעביר ח
 מעפעפי. וכך הגירסא בבה״ג, בדמב״ם ובאבודרדדם,
 היינו כמו בברכת המפיל. אבל ברי״ף, בםרע״ג
 ובבסמ׳׳ג (עשין כי), ברא״ש, טור ושו״ע הגירסא בלי
 ״הבלי״. וכתב במעדני יו״ט שם שהגירםא בגמ׳ עיקר
י שינה אליבא ל ב  שהרי גם בב׳ המפיל אומרים ח
 דכל הדעות, עיי״ש. מיהו בכל םידורי נוסח אשכנז
 ליתא לתבת חבלי וגם רבינו זקני זצ״ל לא אמרה.
 ולפי מה שפירשתי לקמן בב׳ המפיל הנה חבלי לשון
 קישור ואיגוד, כמו (תחלים קיט) חבלי רשעים וכמ״כ
 (שמואל א י) חבל נביאים. ובלשון המשנה (תרומות
 פ׳ יו״ד מ״ה) חבילי תילתן, ובכל אלה המובן קשורים
 ואגודים יחד כמו בחבלים ומיתרים. ומה שכתב המדקדק
 בסידור ״עבודת ישראל״ שאילו הי׳ הפירוש כמו
 חבלים ומיתרים היה לו לנקד החי״ת בפת״ח כמו
 (אסתר א) חבלי בוץ וארגמן, לא ראה יפה. וכמו
 שציינתי הפסוקים, שבכולם החי״ת בסג״ל. והמינים
 בשעת השינה סגורות הן לטובת הבעלי חיים, שלא
 יפול בהם דבר המזיק, לכן ניסחו ״על עיני״, שעיקר
 ברכה על סנירתן נתקן. ולט״ז לא יוצדק לומר כאן
 ״המעביר חבלי״ שינה מעיני, כאילו הודאה על פתיחת
 העינים. שהדי על זה כבד בירד ״פוקח עודים״. ולשון
 הברכה מיוסד עה״פ (תחלים קלב) אם אתן שנת לעיני
 לעפעפי תנומה. ולפ״ז אינה כונת ברכה זו על גלוית
 הראייה אלא על סילוק רשמי השינה מעל העינימ
 ומעל העםעפים המכסים אותן, עיי הרחיצה במים,
 ולהכי אץ לגרום ״חבלי״ בברכה זו, וכמו שנהג רבעו

 זקני זג״ל.
 יהי רצון וכר. תוספי כתבו (ברכוה מו אז שהיא
 ברבה אחת עם המעביר שינה ולהכי צריך
 לימד ״ויהי רצון״ בווא״ו. ובאמת בך מורה פשטות
ך ו ר א ב מ י  הלשץ בגמ׳, ״כי משי אפיה ל
ר וכר יהי רצון מלפניך וכו׳״ ואילו היו י ב ע מ  ה
. וכמ״כ ן ו צ י ר ה א י מ י ל  ב׳ ברכות, הול״ל ו
 בברכת המפיל שמתחילה ״המפיל וכר יהי רצון״, שהיא
 לדברי הכל ברכה אחת. וכלשון הגמ׳ גרסי הבה״ג.
 סידור רע״ג, הרי״ף הדמב״ם (בפי ז מה׳ ברכןף*

 וקשה, הרי בלא זה אסור לחתום בשם על
 תחנונים שהם רשות, משום ברכה שאינה
 צריכה, שהרי לאו מתקנת חכמים היא׳ ולמה
 הוצרכו להביא מהא דמגילה שם, דהתמ משמע
 דרק לאחר התפלה אסרו׳ כדאמרו התם הלשון
 תקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר כו׳ מכאן
ך אסור לספר בשבחו של מקום. ל י א  ו
 ופירש״י, בקביעת ברכה. וע״כ צריך לומר
 דס״ל נמי משוט ברכה לבטלה ליכא׳ כיון
 דאין מלכות לאו ברכה מעליא היא שאסרו
 בה ברכה שאינה צריכה, אלא משום דאסרו
 לאחר התפלה להוסיף על אלו הברכות• וא״כ
 מכש״כ בברכה שכבר נהגו בה, שהוכחנו לעיל,
 דאפילו אית בה מלכות, ליכא חשש ברכה
 לבטלה בברכה של שבח והודיה׳ כדמצינו
 בברכת מגילה שלאחריה במקום שנהגו לברך
 יברר. ולדעת רש״י שם האי דאמרינן, דמקום
ן י א  שלא נהגו שלא לברך לא יברך, היינו ש
ך לברך, ומשמע דאי בעי מברך אפילו י ר  צ
 במקום שנהגו שלא לברך א״ב כש״כ הכא
 שאין לחוש כלל למאי שלא כתב הרמב״ם ז״ל
 הזכרת שם בברכה זו׳ ואין לשנות ממה שכתבו
 רוב הפוסקים ז״ל שהבאתי לעיל דאומד אותה

 בהזכרת השם.
 והעולה מכל דברינ; למעלה׳ סדרן של ברבות
 אלו כך הוא! על נטילת ידים. אשר יצר, אלקי
 נשמה, אשר נתן לשבוי בינה, שלא עשני גוי,
 שלא עשני עבד, שלא עשני אשה, פוקח עודים,
 מתיר אסורים, רוקע הארץ על המים( זוקף
 כפופים׳ מלביש ערומים, שעשה לי כל צרכי,
 המכין מצעדי גבר׳ אוזר ישראל בגבורה׳ עוטר

 ישראל בתפארה, נותן ליעף כח.

 המעביר שיוה: עפ״י סדע״ג רי״ף׳ מחזור ויטרי, תוספות, רא״ש, טור, שו״ע וכך גם הגי׳ בסוף מסכת דק•
 ארץ רבד,« המעביר חבלי שינה: נוסחת בה״ג׳ רמב״פ, אבודרה״ם, ״שבלי לקט״ ו״סדר היום״.

 יהי יגון — שתרגילגי i תפלה זו (ברכות ס ב) לא ידוע מי מחכמי התלמוד תיקנה! יש מיחסיפ אותה לרב,
 שכן כך הזהיר גבית מדרשו, (סנהדרין קז) לעולם אל יבא אופ עצמו ליד נסיון.
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 עמי, כר«ח שומע תפלה ויעש אכרהם
 והאשכול והרא״ש. ולא מצאתי מי שיאמר שהן ב׳
 ברכות רק הרוקח (סי׳ שב) והםמ״ג (עשין כ״ז), ושמא
 טעמם משום שהיי קשה להם שמסיים ״הגומל חסדים
 טובים״ שאינו מעץ פתיחה ולד״כי כתבו שהיא

 ברכה אחת.
 אבל צריך עיון, שהרי גם בברכת המפיל מםיימין
 ,המאיר לעולם כולו בכבודו* ואע״ם שאינו מעץ
 פתיחה, שהיא המפיל חבלי שינה על עיני, ומ״מ חשבוה
 לברכה אחת. (ובם״ד אכתוב לקמן טעם על זה). מיהו
 «ה שכתבו התוספות. שלפי שהיא ברכה אחת צריך
 לומר ויהי רצון בווא״ו, והנה לעיל בברכת הערב נא
 שגס שם כתבו לומר בווא״ו, הארכתי בענץ זה
 והוכחתי מכמח מקומות שאץ ההכרח לומר כך, כיון
 שאפשר לומר שהתוספות כתבו זה כדי לחזק דבריהם
 ולהוציא מדעת הסוברים שהן ב׳ ברבות. ומש״כ עתה
 כשכבר נתפשט המנהג שלא לענות אמן אחר המעביד
 שינה. וכבד הוחלט שהן ב׳ ברכות, עדיף טפי בלי ווא״ו,
 משום שזה זרות בלשון לחבר תפלה עם שבח והודיה,

 כמ״ש לעיל בב׳ הערב נא.
ד שכך נהג גם רבינו ו ד י ב  וכמדומה לי כמעט ב
ת י ו ד ל  זקני זצ״ל, לפי שכד שגור בפי ו ב י
י מפי קדשו, ת ע מ ש  התרגלתי להתפלל כפי מה ש
 ולמה לנו לשנות מנופחת הגמ׳ וכל הראשונים ז״&

 שנורטץ בלי וואיו.
 שתרגילני בתורותיך: גידםת סידורי אשכנז וספרד,
 (ברובא דרובא) שתרגילנו. ובגמ׳ שלנו איתא הכל
 בלשון יחיד, שתדגילני, ודבקני, וגוף את יצרי וכוי וכר.
 ויש לומד שברייתא זו נשנה קודם שאמר אביי (שם
 ל א) לעולם לישתחף אמש נפשיה בהדי צינורא
 וכדאמד נמי ר״ח התם מעיקרא בתפלת הדרך שאומרה
 בלשון יחיד״ אבל מדאמר אביי למילתיה, תו בעי
 למימד הכל בלשון רבים. ולכן הציגו גירםא זו
 בסידורים וכמ״ש המג״א (סי, מו ם״ק ד) בשם האו״ח.
י לא לידי נ א י ב  (עיין בעמק ברכה שלפנינו). ואל ת
 חטא: ח״ו לחשוב ,ולומד שאילו לא היי מתפלל על
 זה, הי׳ הקב״ה מביאו וכוי. אלא הפירוש, בל תניח
 אותי לחטוא. וזה גס כונת לשון הפסוק (תהלים קמא)
 אל תט לבי לדבר רע, כלומד, בל תניח את לבי לחפוץ
 בדבר רע. והענין בזה, כיון שביד ה׳ להטות לבבנו
 אליו, ומאחר שאנחנו מתפללים ורוצים בזוז. א״כ אם
 לא ייטה לב>ו אליו ולבנו יהי׳ נוסה לדבר דע ח״ו, הדי
 זה באילו, כביכול, היטה אותנו לדבר רע. וכמ״כ כתב
 הדד״ק שם, עיי׳׳ש. ויש עוד לפרש אל תביאגי, כלומר,
 שתסיר מאתנו הסבות המביאות לידי חטא וכלשון

 שותרנילני כתורתך: עי׳ במג״א (סי׳ מו ס״ק
 ד) מש״כ בשם א״ח
 שצריך לומר בלשון רבים כמו בתפלת הדרך

 ד׳דרך, עיי״ש.
 א. ולדידי צ״ע, דכיון דהיא ברכה אחת עם
 המעביר שינה מעיני שעקרה בלשון יחיד, שפיר
 שייך יותר לומר גם סיום התחינה בלשון
 יחיד, שלא יהא שינוי בלשון בברכה אחת
 שמתחיל ביחיד ומתפלל על הרבים• ולכן נראה
 לי עיקר כנוסחת כל הפוסקים הראשונים דיל,
 לפי הנוסחא שלפנינו בגמי׳ הכל בלשון יחיד,
 בדאיתא בסידור רב עמרם גאון ובבה״ג (שלהי
 ברכות) ובאלפסי שם וברא״ש שם ובתוס׳
 (ברכות מיו א) ד״ה כל, כתבו ותרגילני ביו״ד
 שהיא לשון יחיד. וכן ברמב״ם (פ״ז מתפלה
 היד) וברבינו ירוחם (ח״א נתיב יג ח״ב) ובטור
, כי הג ו י נ נ כך א  :אדיח (סי׳ מו) עיי״ש. ו
 קשה עלי לשנות ממה שכתבו כל הראשונים זיל
 להדיא. וכמו שנשארה הנוסחא הקדמונית בכל

 סידורי התפלה ובברכת המפיל בלשון יחיד•
 ונראה לי הטעם שכל הראשונים ז״ל גרסי
 בלשון הברייתא בלשון יחיד, ולא חשו להא
 דאביי שהבאתי לעיל, משום דכולהו ס״ל דבדכה
 אחת היא עם המעביר שינה׳ וכיון דפתח בלשון
 יחיד לא מסתבר למימרא אח״כ בלשון רבים,
 וכמו שכתבתי לעיל. וספר ארחות חיים שמביא
 שמא ס״ל כהרוקח והםמ״ג שהבאתי (בם״ק
 המג״א שכתב שצריך לאומרה בלשון רבים,
 שלפני זה) דס״ל שהן ב׳ ברכות. ומצאתי
 להראביי׳ה ז״ל ז״ל שכתבה ג״כ בלשון רבים,
 וס״ל ג״כ שהן ב׳ ברכות׳ עיי״ש (בסי׳ קמ״ו)
 ־שכתב *ואומר יהי רצוך כו. וכתב עוד שם
 ״שיש ברכות שלא תקנו בהן מלכות, כגון
 גא״י המקדש את שמך ברבים ובא״י הגומל
 חסדים טובים״• ובאמת איי תמה, למה בברכה
 יזו שיגו לאמרה בלשון רבים ולא בברכת
 ;המפיל, אם לא שנאמר שנמשכו אחר הסבורים
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 עמק כרכה שומע תפלה ויעש אכרהמ

י ד י  המשנה והגמ׳ (עי׳ אבות דפ״ב) ואין אתה בא ל
ה ו ע ו ן: סתם עברה בלשון ד ב  עברה. ולא לידי ע
 חכמים היא עברת זנות. כמו(בשבת יג א) מפני הרנל
 עברה, ובעוד מקומות בש״ם. ולפי שנפשו של אדם
 מתאוה לזה מטבעו, לכן מזכירים זה בפרטית. ועוד יש
 לפרש עברה, ביטול מצות עשה, כי ביטולה ג״כ עבדה,
ר על עשה. וא״כ ב  כדאיתא (יומא בשלהי המם׳) ע
ן ו ע ה זו ביטול מצות עשה ו ר ב א זה שוגג, ע ט  ח
ו ן: אפילו אם יעלה בידי  זה מזיד. ולא לידי נ ם י
 לעמוד נגד יצרי, אל תביאני לזה, כי הנםיון כשלעצמו
 קשה ושמא לא אעמוד בו. כדאיתא (סנהדרין קז א)
 אמר ד״י אמר רב לעולם אל יביא עצמו לידי נםיון
 שהרי דוד מלו ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונבשל,
: שלא אכשל בדבר עבדה, ן ו י ז  עיי״ש. ולא לידי ב
 אפילו לא בשוגג, ואבוא לידי בזיון, ביון שלא כולם
 יכירו בשגגתי. הדא״ש מנסח ״לא לידי בזיון ולא לידי
 נסיון״. פירוש, לא לידי בזיון אם אחטא ולא לידי
 נםיון אם לא אחטא. ונוםחא נכונה היא. ואל ישלוט בי
: בקצת נוסחאות ״ואל תשלט״ והכל במובן ר י ה צ  י
 אחד. ולשון חכפיט זה על פיתוי היצר. במו בגפי
 (סוסה ח) אץ יצה״ר שולט אלא במה שעיניו רואות.
ר ב ח מ  וכפ״כ בתהלים (קיט). והרחיקני מאדם רע ו
 דע: וכענץ שביקש דהמע״ה (תחלים כח) אל תמשבני
 עם רשעים וכר, פירש״י אל תרגילני להיות עפ
: שאהיה דבוק במחשבות ב ו  רשעיפ. ודבקגי ביצר ט
 טובות. יש מנסחים ״יצר הטוב״, ומוסב על יצר הטוב
 שבאדם. אבל ראשון נראה לי עיקר. וכד הגידםא בסידור
ב זצ״ל, וכוף את יצרי ל ה ש ת ע ב ד ל ל. זה מה ר  ה
 שקראו חכמז״ל עול מלכות שמים ועול מצות, בק״ש.
: אילו ם ו י ל ב ב ו ם ו י  (עיי״ש בברכי יג א). ותנני ה
ם לחוד, היה במשמע רק באותו יום, ו י  הי׳ אומר ה
 וכמ״כ בכל יום לחוד לא יהי׳ מבודד שמוסב ב ם על

 לישן אז בלילה, וא״כ שפיר מצי למימר
 המעביר שינה מ ע י נ נ ו או המפיל חבלי שינה
, כי חיכי דיוכל למימר גם ו נ י נ י  על ע
 התפלה בלשון רבים לקיים דברי אביי׳ כמו
 שכתבתי לעיל. אבל לפי מה שנוהגין לומר
 תחלת הברכה בלשון יחיד, ולאי דעדיף טפי

 לומר גפ תפלת יהי רצון בלשון יחיד•

 דבי ברכות הן, (כמו שהניחו מקופ חלק בין
 ותנומה מעפעפי ובין יהי רצון) משא״כ בברכת
 המפיל סברי כולם שהיא ברכה אחת ולהכי
 סדרו בלשון יחיד. אבל לפי מה שאנו נוהגין
 בהםוברין שברכה אחת היא ואין עונין אמן
 אחר מעפעפי, אין מקום לומר בלשון רבים.
 ותמיה גלולה על המסדריפ, שה״יהי רצון״ הזה
 שינו מנוסחת הברייתא לאומרה בלשון לבים
 דוקא׳ והיהי רצון שלאחריו סדרו בלשון יחיד
 *יהר״מ ד׳ אלקי ואלקי אבותיי כר. והתם
 בודאי צריך לומר בלשון רבים• וכדאיתא
 לפנינו בגמ׳ (ברכות דט״ז ע״ב). וכמדומה לי
 שגם רבינו זקני זצ״ל אמרה בלשון רבים.
 שוב ראיתי בסידור מפרדי ישן התחלת
 הברכה ג״כ בלשון רבים, וכן ראיתי בסידור
 הגדול של המקובל ר׳ שלום שרעבי זיל, וכך
 שם בברכת המפיל׳ הכל בלשון רבים. ונראה
 לי הטעם׳ משום דיש בברכות אלו גם תפלה
 ובקשה שצריך לאומרה בלשון רבים, להכי
 שינו גש ההתחלה ללשון רבים• ומאן דגהג
 הכי ודאי דלא משתבש. דאף דעיקרא של
ו בהעברת מ צ  ברכה ודאי נתקנה על הנאת ע
 השינה מעיניו, מ״מ יכול לאומרה גש בלשון
 רבים׳ שהרי גש אחריש נהניש אותה הנאה
 בכל בוקר. וכמ״ש המג״א (ריש סי׳ תקם״ה)
 ״דאפילו יחיד המתענה אומר צום תעניתנו,
 שאי אפשר שלא יהא בסוף העולש אחד
 המתענה״, וכמו בתפלת הדרו דאפילו היוצא
ו לשלוש• נ כ י ל ו ת י אומר ש ד י ח  לדרך י
 ואפילו לדעת הט״ז שם דם״ל דיאמר צוש
ו בלשון נ נ , מ״מ מודה דיאמר ע י ת י נ ע  ת
 רבים. וגם הטעם של הט״ז ז״ל שלא יאמר
 צום תעניתנו׳ כיון דאין רבים מתענים, אבל
 הכא הרי רוב העולם קמים אז משינתם והולכים

 ״ובכל יום ויונד — נוסחת ״סדר היום*.



 נזב תפלת שחרית

 ויעש אברהם

 שמצאתי באמתחת רבינו זקני זצ״ל בעניל
• עיין תוםפות ברכות.  םיומ ברכה זו —
 מו א ד״ה כל הברכות שכתבו אהא דאומר
 ר״ת ז״ל דיהי רצון היא סיומא דברכת המעביר
 שינה כר. וא״ת והלא בכל הברכות כולן צריך
 לומר בחתימתן מעין פתיחתן והא ליכא. וי״ל
 דשפיר הוי מעין פתיחה סמוך לחתימת
 מהמעביד. דסמוך לחתימה איכא ותגמלנו
 חסדים טובים, והיינו גמילות חסדים שהקב״ת
 מעביר שינה מן האדם ומחדש כוחו, כדאמרינן
 במדרש׳ חדשים לבקרים רבה אמונתך, שהוא
 מחזיר הנשמה שלמה ושקטה בגוף כאשר היתת
 בתחלה אע״פ שהיתה עיפה, והיינו כעין
 פתיחה. עיי״ש ועי׳ מג״א (סי׳ מו סק״ה) שכתב
 כן בקיצור. והדברים תמוהים׳ דהך ותגמלנו
 חסדים טובים תפלה היא אלהבא ואין ענינה.
 לגמילת חסדים של העברת שינה. וי״ל עפ״י
 המבואר במתניתן (סנהדרין עא ב) שינת
 לרשעים הנאה להם והנאה לעולם, ולצדיקים
 רעה להם ורעה לעולם. דהצדיקים כל זמן שהם
 ישנים הם בטלים מתורה ומצוות ועבודת ה׳.
 ורשעים להיפך, שעל ידי השינה ניצולים
 מעבירות החמורות׳ וא״כ מה שמברכין על
 העברת השינה היינו ברכת הנהנין. ואם חלילה:
לכך  יבוא לידי חטאים, אז טוב לו השינה. ו
 מתפללים מיד אח״כ שיסייעו הקב׳׳ה להרגילו
 בתורה ועבודה והצילו מן החטא• ועל זה שפיד
 מסיימים גומל חסדים טובים לעמו ישראל״
 דהיינו דוקא לישראל היא העברת השינה טובה
 גדולה׳ משא״כ לאוה״ע השינה טובה להם.

 וטובה לעולם״.
 עכ״ל רבינו זצ״ל. ופה שנראה לי בזה: התקנה לסיים
 הברכה מעין פתיחה לא תיקנו אלא דויכי שהברכה.
 היא בעצמה מצוה, כגון ברכת המזון וקידוש והבדלה,
ה צריכה להיות בענין מצוד, זו. וכמר ל ו  אז הברכה כ
ה ל ד ב  בהבדלה (בפסחים ק״ד א) דעיקר המצוה לומד ה
 וקבעו בנוסח הברכה הפתיחה והחתימה בענין הבדלה
 בץ קודש לחול, ואם כן צריך להיות חתימה סמוך
 לחתימוז דעלה קאי החתימה, וממילא נמי דצריך להיות

 ויעש אכרהפ
: בבה״ג ובאלפסי ם י ב ו  אותו יום. ותגמלני חסדים ט
 ליתא. וענינו כענין הכתוב (קהלת ה יב) עושר שפוד

. ם י ב ו  לבעליו לרעהו, להכי אומד חסדים ט
 גומל חסדים סובים לעמו ישראל: כן הגידםא בגמ׳
 לפנינו ובכל הראשונים ז״ל שחבאתי למעלה. וכך
, וסידורים ט י נ ו מ ד ק  בכל סידורי אשכנז וספרד ה
 חדשים מקרוב הדפיסו ״הגומל״ וכך בסידור בעל התניא
 ז״ל. ועיין בספר שנות אלי׳ (ס״ו דבדכות) שהוכיח
 מהירושלמי דהיכי דליכא עירוב אותיות, כלומר,
 שאינו מתחיל במ״ם שיוכל להתערב עם המ״ם של
 תיבת העולם, עדיף יותר לומד בלא ה״א, ולכן צריך
 לומד ״נופל חסדים טובים״ ולא ״הגומל״, ע״ש.
 והירושלפי הזה מובא בתוס׳ וברכות ל״ח ב) ד״ה
 והלכתא. ונראה מדבריהם דלולי דברי הירושלמי, היה
 נכון יותר לומר ״מוציא״, דהא אמר בגמ׳ התם
 דבמוציא כולי עלמא לא פליגי דאטיק משמע, ומ״מ
 נהגו לומד ״המוציא״, משום טעמא דהידושלמי שלא
 לערי ראשי האותיות, וכן כתב הדא״ש שם דהאידנא
 נהוג עלמא לומר ״בורא פדה״ג״, ומ״מ אומרים

 ״המוציא״, משום הירושלמי.

 ותימא, דפוכח מהירושלמי שם, דהדר מהך סברא,
 דהא פריד אהא, ונימא ה מ ן הארץ, שלא לערב ראשי
 האותיות. [פירוט ״לחמ מן״ יש גם כן עירוב אותיות],
 וזה לא יתכן בלשון, ש״מ דלא קפדינן על עירוב ראשי
 אותיות. ושמא התום׳ והדא״ש לא גרסי להא בירושלמי,
 כמשמע פשטות לשון התום׳, שמעצמם נתנו טעם,
 דלהכי בלחם מן הארץ לא קפדינן כיון דלישנא דקרא
 הוא. אי נמי, דמשמע להו דאין זה הכרח כ״כ למדחי
 בזה מעשה רבי דרבי ירמי׳ וקלסי׳ ד״ז דאמר המוציא.
 מיהו מצינו כמה ברכות שנתקנו בה״א אף שאץ
 כאן עירוב ראשי אותיות, כמו המחזיר שבינתו לציץ,
 המחזיר נשמות, המאיר לעולם. ובמשנה (תענית פרק
 ב׳ בא״י העונה בעת צרה, המרחם על הארץ, עיי״ש,
 ובברכות (דגיט ע״א) בא״י אל ההודאות, וכן בברכת
 הריח, הנותן דיה טוכ כפירות, ש״מ דלא הקפידו
 חכמים על זה משום עירוב אותיות דוקא, אלא שהיו
, ע״כ ם ד ו ס  להם ז״ל טעמים לשינוים אלה ומי בא ב
 אץ לשנות מכפי המקובל לקדמונים ז״ל שהאירו עיני
 ישראל בתורתם. מיהו מצד הסברא היה מקום לומר,
 כיוון שתיקנו התחלתה בה״א, ״המעביד, כד גם יש
 לומר בסופה בה״א, כמו בברכת המפיל, אבל אץ לנו
ה לשנות מנוסחת הקדמונים וכמו שנהג רבינו כ  ה

 זקני זצ״ל לומד ״גומל״.
 גומל חסדים טובים לעמו ישראל: והרי מה

 שומע תפלה



 תפלת שחרית םג
 זןמק כרכה שומע תפלה עמק ברכת

ל ה ח י ו ת כ ם ולקיים אתכם בוץ בא״י מחיה המתים״. -
 חדי לא הזכירו כלל מעגין התחיה עד ם מ ו ך לחתימה,
( ר בר. ועי׳ (כתובות ז׳ נ צ  והפתיחה היא אשר י
ת כר בחופה וקדושין גא״י מקדש ו י ר ע  אקב״ו על ה
, הפתיחה היא ן י ש ו ד ק  עמו ישראל על ידי חופה ו
 על איסור עדיות והחתימה היא מענץ אירוסין. ועי׳
 (סנהדרין מ״ב א׳) בברכת הלבנה שמתחיל ״אשר
 במאמרו ברא שחקים כו׳ וללבנה אמר שתתחדש כר
 ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו בא״י מחדש
 חדשים״, הנה עד ״וללבנה אמר״ לא הזכיר בלל מן
ך ו מ , רק מכל צבא השמים בכללם, וגם ס ה נ ב ל  ה
 לחתימה לא הזכיר מן הלבנה רק מישראל שהפ
 עתידים להתחדש, והוסיף ״ולפאר ליוצרם על שם
 כבוד מלכותו״, ואץ באן לא חתימה מע? הפתיחה ולא
 מעץ החתימה סטור לחתימה. וכן בברכת הפסדה
 לאחריה מתחילץ ״צוד כל העולמים צדיק ״בכל
 הדודות״, והחתימה היא ״הנאמן בכל דבריו״. ובברכת
 המגילה לאחריה פותחץ ״הרב את ריבנו״, ורק - מ ו ך
ע לנו״, ועלה  לחתימה אומדץ הלשון ״ו ד,נ פ ד

ע לעמו ישראל* וכר. ר פ נ ה  חותמץ -
 וכבר כתבתי לעיל דבבה״ג ואלסםי לא גרםי בגפ׳
 כלל ״ותגמלנו חסדים טובים״ םמוף לחתימה, עיי״ש.
 ״ובברכת המפיל פותח ״המפיל חבלי שינה על עיני*
 וחותם ״המאיר לעולם כולו בכבודו״. ועל כרחך
 כדכתבינא, דברכה שבעיקרה נתקנה לספר בשבחו של
 מקום ב״ה, וכולה רק שבח והודאה לאדון העולמים
 על נפלאות מעשיו, לא הקפידו כלל. לא על מעץ
 פתיחה ספיד לחתימה ולא על מעץ חתימה סמוך
 לחתימה. אלא רובי שבחות אנו מונץ והולבץ, יכילהו

 בחדא השיבי.

 ומפל מקום נראה לי, דשפיד הוי כאן מעץ פתיחה,
 על פי פה דאי׳(בויק״ד פרשה ל״ד) דהלל הזקן כשהלד
 לרחוץ גופו אמר שעושה בזה מצוה דכתיב גומל נפשו
 איש חסיד. וא״כ הרחיצה בכלל גמילות חסדים. ולהכי
 כי משי אפי׳ עושה גמל״ח לגופו ומיחסים זאת להשי׳ת.
 וכמי בגה״ש אומתם פוקח על שפתחנו אנו עינינו וכל
 הברכות הללו של שחר, ואע״ג שאין הלשון ממש כלשון
ן אחד. וכן י נ ע ה  הפתיחה, בב״ז אץ קסידא כיון ש
 בברכת המפיל שפותחץ ״המפיל חבלי שינה על עיני״.
ר לעולם כולו בכבודו״, לפי י א מ ה  וחותמץ ״
ה את העיניפ וכמו שפירשתי שם ר י א  שהשינה מ

 במקומה, עי״ש.
 ודע שברכה זו נוסחאות שונות יש בה בגמ׳, בה״ג,

 רי״ף רא״ש ורסב״ם, עיין בהם.

 מעין פתיחה סמוך לחתימה, דהחתימה והפתיחה ענץ אחד
 חוא על החבדלח כץ קודש לחיל, דאי לאו הכי •חיה גראה
ב (בפסחים ט י  כשתי ברכות של ב׳ ענינים. ועיין ה
 שם) המבדיל צריך שיאמר מעץ חתימה םמוך לחתימתו
 ופומבדיתאי אמרו מעץ פתיחתן ספיר לחתיפתן מאי
 בינייהו, ע״ש. אבל בברכות שכל עצמן הן דק הודאה
 ושבח לספר בשבחו של מקום ב״ה, או תפלה, לא
 הקפידו כלל שיהי׳ לה מעץ פתיחה סמוך לחתימה ולא
 אפילו מעץ חתימה סמוך לחתימה, דכמה שבחות
 והודאות בולהו כחדא חשיבי. והרי כתבו התום׳
 (בברכות מ״ו א) ד״ה כל כוי. דברכת אלקי נשפה אף
 שאינה סמוכה לברכת אשר יצר, הואיל ואץ בה אלא
 הודאה בעלמא לא תיקנו לה פתיחה, ומ״מ חותמת
 בברוך לפי שהיא ארוכה קצת, ע״ש. והכי נקטו רוב
 רבותינו הראשונים ז״ל, עי׳ במקומם. וכן בברכת
 הודאת גשמים (שם נ״ט ב) ליכא פתיחה אלא חתימה
מ תפלת הדרך (שם כ״ט ב) לא תקנו לה פתיחה  בלבד, ו
 לפי שהיא תפלה בעלמא, תקנו לה חתימה בלבד. ולהכי
 אפילו אם נמצאות ברכות כאלה שתקנו להן גם פתיחה,
 אץ יצריך להיות החתימה מעץ הפתיחה, כימ שיכילה
 להיות בעיקרה אפילו בלי פתיחה כלל, אם p מכש״כ
 שא״צ דוקא לדבקה עם הפתיחה. ואפילו במעץ חתימה
 סמוך לחתימה לא הקפידו בה כלל. עי׳(ברכו׳ דף כט)
 בתפלה קצרה כגון עשה רצונך כר. או צרכי עמך
ע תפלה, מ ו  ישראל מדובץ, ומסיים ברוך אתה ה׳ ש
ת ע י מ  ולא נזכר בהנוםח ההוא מקודם הלשון ש
 תפלה. וכן בתפלת הדרך פםיימ ״ובעיני כל רואי בא״י
 שומע תפלה״. וכן הוא הבוםח בכל םפדי הראשונים
 בסדור דע״ג ובבה״ג ואלפסי ודא״ש וראבי״ה ובםמ״ג
 (עשץ יט). ומה שנדפס בסדורים שלנו ״ושמע תפלתנו
 כי אתה שימע תפלות ותחנונים אתה״, זו הוספה
. יהראשון שהזכירה הוא הטיר (אי״ח בסי׳ ת ר ח ו א  מ
ה שכתב האבודרהם מ ש  קי) עיי״ש. וכן בברכת אלקי נ
, ״ ת ו מ ש נ  ״שיש מהמון שאץ מםיימץ אדון כל ה
ה עושץ דהא צריך מעץ חתימה סמוך פ  וכ׳ ד ל א י
 לחתימה. עיי״ש. המעיין בסדור רב עמרם גאץ ובבה״ג
א היתה לפניהם הגידסא ל  (שלהי ברכות) יראה ש
 בגמ׳ ״אדון כל הנשמות״ וכן בברכת יהללוך כר
 אומרץ ״כי מעולם ועד עולם אתה אל באיי מלך מהולל
 בתשבחות״, ולא אמדינן ״כי מלך ומשובח ומפואר

 אתה בא״י מלך מהולל בתשבחות׳.
 וכמ״כ בשתקנו לברכת הודאה גם פתיחה, לא
 הקפידו כלל שתהיינה הפתיחות והחתימות מענץ אחד.
 (עי׳ ברכות דנ״ח ב) הרואה קברי ישראל אומר ,ברור
 אשד יצר אתכם בדץ וזן אתכם בדץ כר ועתיד
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 עמי, ברכה שומע תפלה ויעש אברהם

 יהי רצץ מלפניך שתצילנו: תפלה זו היא בקשת
י בתר צלותיה, (ברכות ט״ז ב׳)׳ גץ יתר ב  ד
 תפלות תנאי ואמוראי בתר צלותהיז, ולא נהיגי בהו
 במדינות אלו, ואפשר שמשום ביטול מלאכה, אבל
 קדמונינו ז״ל הנהיגו לומר תפלה זו אחדי ברכות
 השחר. ושמא משום דברכות השחר י״ח חן, עשאו
 אותן דוגפא לי׳׳ח ברכות של תפלה. ובחרו בתפלת
ן להתנאים, ולאחר שפונה עשרה ו ר ה  דבי שהיה א
 הנהיגו לומר תפלת אלקי נצור שיטדה פר בדיה

ן להאמוראים. ו ר ח  דרבינא, שהיי א
: צריך לומר בלש ץ רבים. וכד ו נ ל י צ ת  ש
 הנירםא בגמ׳(ברכות שם) והנוסח בסידורי ספרד. ולא
 ידעתי מאין נשתרבב בסידורי אשכנז הלשון יחיד.
 ועוד דאמד אביי שם (בברכות ל, ע״א) לעולם לישתף
ר א. וכבר כתבתי זה לעיל ו  אינש נפשיה בהדי צ ב

 בברכת המעביר שינה, עיי״ש.
ש תפלה זו: מעזי פנים, פירש״י, שלא ו ר י  פ
 יתגרו בי, ומעזות פנים, שלא יציאו עלי לעז ממזרות,
 עכ״ל. ויש לפרש עוד מעזות פנים, שלא יהא בי בעצמי
 עזות פנים להתרים נגד אחדים, מאדם רע ומחבר דע
י פ ו ג : פירוש, שלא יזיקו אותי ב ע ן ר כ ש מ  ו
. וביהי רצון הקודם התפלל שלא יזיקו י נ ו מ מ ב  ו
, שלא ללכת בדרכיהם. ושכן רע הוא גרוע ש פ נ  ב
 מחבר דע לפי שהוא תמיד בשכנות. מפגע ר ע: שלא
 יזיקני אדם דלא מצי לאשתועיי ד י נ א בהדיה. רענין
 שאמרו (ב״ק דפ״ז) חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה.
ן קשה. י ד מ  ובסדור רע״ג ז״ל סידר מפגע רע אצל ו
: שם תואר לאיש שדרכו לילך ת י ח ש מ ן ה ט ש מ  ו
 ולהזיק תמיד, כענץ שנאמד (מלכים א י״א י״ד) ויקט

 זכרנו בזכרון (הכ״ף שואי״ת והרי״ש בחוליים)
 טוב: כך מנוקד במחזורים ישנים במוםף
 של ראש השנה וזה נכון. וענינו כענין הכתוב
 (תהלים קו ד) זכרני ה׳ ברצות עמך׳ כלומר,
 כשתרצה את עמך, תרצה גם אותי. אהכת
 הקדמונים: כמו שנאמר (דברים ד לז) תחת כי
!  אהב ה׳ את אבותיך וכו/ ואת החסד
 כמש״נ (מיכה ז׳ כ׳) תתן אמת ליעקב חםד
 לאברהם• ועי׳ רד״ק שם, שנתינת הארץ
, ת מ א ד היא, אבל ליעקב ב ס ח  לאברהם ב

 כי כבר זכה בה מאברהם.

 ה׳ ש ט ן לשלמה את הדר כוי. ורע שבגמ׳ איתא, גט
 ״ומיצר הרע״, והשמיטוה בסידורים לפי שכבר התפללו
 ביהי רצון הקודמ להצילנו מיצח״ר, משא״כ אדט דע
 וחב״ר וכו׳ שבכאן, הוא עניו אחר וכמו שפרשתי,
 שכאן הכונה על עניני הגוף. ובסידורי ספרד
 יש הרבה הוספות בבקשה זו. ובספרי מקובלים
: אדם רע, ת ו ע  איתא, שיש לבקש על ז׳ מיני ר
 מחבר רע. משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון
: שהדיינים אינם רוצים ה ש  הרע, מיצר הרע. מדין ק
 לפשר, כענין דאיתא (סנהדרין ו ע״ב) לחד מ״ד דאםור
 לפשר אלא יקוב הדמ את ההר, שהוא כל כד קשה עד
 שנוקב את ההר שהוא סלע קשה. אי נמי, דיו מרומה
: כדרר ששנינו ה ש  שקשה לברר האמת, ומבעל דין ק
 (בםנהדרין שם) אחד רד ואחד קשה כשמתחייב הקשה

 נמצא החזק רודפו, עיי״ש.

 יה׳ רצון — שהצילני: תפלת רני, (כרכות טז א) שבעיקרה יסדה לאמר אחר התפלה, אכל הסדר שלפנינו
 הוא ע״פ ס־ןןר רע׳יג, מחזור ויטרי, אבודרהי׳ס ו״םדר היום-ן האריז״ל מטעים כונה אמירתה כאן, ע״פ סודן

t המדיש״ל, בתשובותיו, קרא חגר על מנהג זה מתוך נימול,. שללומד, אחר התפלה, כנ״ל 
 או״א זכינו: עפ״י הב״י, או״ח סי׳ מו, ד״ד• ״ובסידורי אשכנז״, הנוסח לקוח, במנוי קל, מתפלת מוסף לר״ר-



 תפלת׳ שח דית
י י ם קא?ה יסאלהים ןםוז את־א3ךהם 3*אמר א?י י ר ב ד » « כלהי אוןר ה « 
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ה ויעש אברהפ ל פ  עמק גרפח שומע ת

. בכל סידורי אשכנז הקדמונים לא־ ה ד י ק ע  פרשת ה
 נסדרה כאן פרשת העקידה. ועיין טור (אויח
 סי׳ א) שכתב ,וטוב לומר פרשת העקידה ופרשת המן
 ועשדת הדברות ופרשת הקרבנות כגון פרשת העולה
 ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. אמנם פרשת הקדבנות
 טוב יותר לאומדה ביום״ כר, עיי״ש. ומשמע דאומד
 הכל קודם אור היום כשמשכיס לקום להתחנן לפני
 בוראו, כדאיתא התם, דק בפרשת הקדבנות כתב

 שימתין עד אור היום.
 והנה כל אלה ח&רשיות מסודרות כד בטדר המעמדות
 שנדפסו בסידורים, ולא נהגו בזה אלא יחידים, מפני
 טורח הצבור וביטול מלאכה. מיהו בדורות האחרונים
 נחגו לומר פרשת העקידה, כנראה על פי כתבי האר״י
 ז״ל, כדאיתא בפרי עץ חיים (שעד עולמ העשי׳ פרק ב).
 ונראה לי שלכד סדרוה קודם אמירת הקדבנות, שהיא
 במקום הקרבת הקרבנות, כדי להזכיר זכות אבות על
 הקרבנות, וכההיא דאיתא במתניתין(ד״ג דיומא) שהוא
 שואל, האיד כל המזרח עד שבחברון, והוא אומד הן.
 ואמרו עלה (בירושלמי שם) ולמה עד שבחברון והוא
 אומר הן, כדי להזכיר זכות אבות, עיי״ש. ומהראוי היה
 לאחר אמירת העקידה עד סמוך לקרבנות ממש,
י ״ ד  מטעמא דכתיבנא, אלא לפי שעל פי קבלת א
 ז״ל צריד להםמיד ק״ש לקדבנות וא״כ הוי כענין
 סמיכת גאולה לתפלה, ואין להפריד ביניהן דק בברכת
 מקדש את שמך ברבים ואתה הוא ה׳ אלקינו כוי
 דתקינו רבנן קדמאי, להכי מקדימין לומר פרשת
 העקידה קודם אמידת לעולמ יהא אדפ כר. כך

 נראה לי.

 ולהפי נהג כך רבינו זקני זצ״ל, אף שהתפלל בנוסח
 אשכנז. מיהו הנוהגים לומר בביתם גם לעולם יהא

 אדם וק״ש. ימתינו עם פרשת העקידה עד הקרבנות.

 פרשת העקידה: עיין בויעש אברהפ שציינתי
 מש״כ הטא׳׳ח שטוב לומר
 בבל יזם פ׳ העקידה וכר, עולה ומנחה ושלמיפ
 וחטאת ואשם. אכתוב בכאן מה שאמר בזה פה
 קדוש אבא מארי גאון יעקב זצ״ל: המג״א
 הקשה (שם בס״ק ח׳) למה סידר עולה קודם
 חטאת והא קיי״ל דחטאת קודם לעולה׳ כדאיתא
 זבחים ז׳ ע״כ, מטעמא דריצה פרקליט נכנט
 דורון אחריו• ותירץ המג״א, לפי מה שכתבו
 התום׳׳ שם, שאע״ג דעולה מכפרת יותר מחטאת,
 דהא מתכפר מקיבעא פירוש כפרה גמורה,
 מ״מ כיון דכבר כיפר החטאת על חייבי כריתות
ה ר י מ א  ועשה, א״כ הוי עולה דורון. אבל ב
 הא כתב הטור שלא יאמר יהי רצון אחר פרשת
 החטאת דשמא לא נתחייב בה״ אבל בעולה
 איתא התם בגמ׳ שאין לך אדם בישראל שאינו
 חייב על עשה א״כ ודאי דלכפרה באה ועדיף
 יותר מחטאת, ע״ש. והקשה בתבואות שור
 דעדיק לא הועיל בתירוצו׳ דאכתי קשה למה
 הקדים מנחה לשלמים וחטאת ואשם והא קיימא
 לן במתניתין ר״פ כל התדיר דכל הזבחין

 קודמין למנחה, ע״ש•
 ונראה לי דהרי קשה על עיקר הקושיא
 שבמג״א, שהעמיד הקושיא אהא דחטאת קודמת
 לעולה משום דריצה פרקליט כו׳ והא זה לא
 שייך רק באדם אחד ואגן קיי״ל, בזבחים שם,

־ ״וטוב לומר פ׳ העקדה״ וכר! בעיקר־ היא באה ״להזכיר  פרשת העקידה: בטור או״ח (טי׳ א) -
 זכות אבות״ (ב״י שם); ובתורת הנסתר: ראה זהר ״לא אית מאן דמבטל מותנא מן
 בני אנשא כקרבן דעקדת «צחק וכר ועקידת יצחק מעליא לישראל לאדכדא בכל יומא בגלותא״ וכו׳ #
 וראה סדר היום וכתבי אדיז״ל מש״כ על גודל מעלת אמירתה בכל יום ז מנהג ספרד לאומדה כאן,
 וא״לו מנהנ אשכנז תלוי במנהג המקום — יש אומרים אותה כאן ויש שאומרים אותה עם סיום התפלת*
 וראה ההערות בםידורנו שאחר ת׳ עלינו לשבח. לעניו אמידתה בשבתות ויו״ט: דעת המקובלים
 סדר״מ פאפידש (בספרו אור צדיקים) וד׳ שבתי (בסידורו עליות העולמות) שלא לאוברה. כיון
 שאכירתה היא סגולה להמתיק הדינין, ובשבת ויום טוב לא רצוי לעוררם f בעל ״יסוד ושורש העבודה״
 מביא בשם ספד ״שחי ידות״ לומר המרשה ע*מה, ואילו התחינות להשמיט! בעל סדר היום

 מפליץ להשמיט רק זכרנו שאומרים לפני הפרשה! ולמעשה — ראה משנה ברורה ם«׳ א אות כז.



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 _וןנ2ןע ע$י עלה 1;ןןם ו!לןז אל קמקום §?ר אמר ל1 ח^לחים. ןיז־ם סשלישי
 ךשא א^ךןזם את עץיו וירא את ס^קום מךחק. ויאמר א^ךהם אל 3עךיו ?בו
 לקם פה עם סןזמוד ון*ני והנער ג^ד. עד צד. ןנ?םוןוה ן!nyitf א?י?ם. נמןח
 אץך^ם את־ע$י העלה ל;?ס על־לצדןק ?נו ר??ןת ן;ד1 את־ד;א# ואת־המאהלת

 עמק כרבו! שומע תפלה

 לשחוט את בנו. אבל נראה לי״ שכן עיקר נםיון
, יען כי אילו לא היה ו ד ק ע  היה בזה ש
 רצון אאע״ה לעשות רצון קונהו בלבב שלם,
 רק כמוכרח למלאות ולקיים ציווי הקב״ה,
 אשד גס בלאוו הכי נטש כל חי בידו ואין
 מנוס מלפניו יתברך״ לא היה לו לעקדו מקודם
 ולשלול ממנו עי״ז היכולת להתחמק מידו
 ברגע האחרון כשיראה את המות לפני עיניו.
 ואז אם יצחק היה מתיצב לנגדו והוא בחור
 בן ל״ז שנה והוא איש זקן בא בימים׳ ובוודאי
 יצחק היה מתגבר עליו ונמלט על נפשו, אז
 היה הוא, האב הזקן, נקי ופטור ממצוה זו.
 האם יבצר מאב אוהב את בנו יחידו׳ לחפש אחרי
 היתרים שונים לגאול את נפש חיותו ועאכו״כ
 אם זה באופן שלא ימרה את פי ה׳• אבל אאע״ה
 כבש את רחמיו. רחמי האב, ולא הראה שום
 רגשי רחמנות כלפי פן יחידו ומתוך
 רצון חזק ואמיתי לקיים הצווי של השי״ת,
ה ו קודם. וכך גם יצחק לא ידע מראש, ד ק  ע
 לפי פשטות הענין, מי הוא ואיפה השה לעולה
א הוא השה, ו  ורק ברגע האחרון כשראה שה
 בכ״ז לא התנגד לאביו הזקן כשבא לעקדו
 ובידיו הוא שלל מעצמו האפשרות להנצל ברגע
, ר ו ק י ע  שירגיש במות המר• ובזה, במעשה ה
 מתבטא ה^יקר נסיון מצד שניהם, מצד האב
 והבן גם יחד, לכן יחסו חכמז״ל את כל המקרה
 למעשה ה״עקידה״. ומעתה יובן לשם מה שינו
 מלשון הפסוק וקבעו הלשון ״על גבי המזבח״,
ת להעלותו על נ  כלומר׳ שעקדו על מ
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י מימיו ב  ע״צ) אין מטבילין את הכלי על ג
 לטהרו, וכן (שם יט ע״א) הרוצה לעשות גתו
 על גב בדו. עיי״ש ברש״י• אבל כל זה בדרך

 עסק כףכה

 אדם מטעמא דחטאת מקודש יותר לפי שהוא
 מרצה׳ עיי״ש, אע״ג דלא שייך ריצוי פרקליט

 בב׳ בני אדם.
 וצריך לומר דפשיטא ליה להמג״א ז״ל דלא
 שייך טעמא למקודש קדים אלא כששתיהן
 לפניו. וכמו שכתב רש״י ז״ל שם בד׳ה דם
 חטאת קודם לדם עולה אם שניהם שחוטין
ה לחוד, ר י מ א  ועומדין ליזרק, עיי״ש, וא״כ ב
, אין קפידה ו י נ פ  דלא שייך לומר שתיהן ל
 איזה שיקדים׳ וממילא דלא קשה ממנחה. אבל
 הקשה מהא דזבחים, דיהיב טעמא משום דריצה
 פרקליט נכנם דורון אחריו, אע״ג דבלאו הכי
 בשני בני אדם חטאת קודם, מ״מ זה דוקא
 אס נזדמנו שני הדמים לפניו אבל באדם אחד
 היה יכול להפריש העולה קודם ולזרוק דמה,
 ואח״כ להביא חטאת• ולהכי הוצרך להאי טעמא
 של ריצה פרקליט, שאפילו אין שתיהן לפניו,
 מ״מ צריך להפריש ולהקריב החטאת קודם.
ה צריך לומר חטאת ר י מ א  וא״כ אפילו ב
 קודם, משום דריצה פרקליט וכו/ ולהכי העמיד
 קושייתו על ר,גמ/ בםעמא דחטאת קודם, משום
 ריצה פרקליט• וממנחה לא קשה מידי שהרי

 אין שתיהן לפניו. ודפח״ח•
י המזבח: לשון תלמודי. ולא יודע ב  על ג
 לשם מה בחרו זה הלשון ולא כמו שכתוב
 (בראשית ט) ׳״על המזבח״. ועוד קשה׳ האם
 על המזבח עקדו, הרי לא עקדו אלא על יד
 המזבח ואה״כ שמהו עליו, כמש״נ (שם) ויעקד
 את יצחק בנו — ואח״כ — וישם אותו על
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 קראו רבותינו ז״י* לענין זה בשם ״עקידה״,
 האם הכפיתה היא שהיתה העיקר נסיון׳ הרי
 הנסיון היה בזה ובשעה שלקח את מאכלת



 תפלת שחרית םז

 5!לכו #יל,ם!חדו. לאמר יצחק אל־א?ר0ם א5יו לאמר א?י לאמר הןני {(י
 לאמר ל,3ה דןאש ןקןןים ןא!ה השה ?עלה. לא$ר אבך$ם ןןלהיס לךאה״לו
̂ם !חך. ו*או אליהמקום אשר אמר־לי לבלמים  כ.שר, ?עלה 9ד 3!לכו שגין

 תפלה עמק כרכה
 ומצפה למוצא פי אדונו לשרתו כאשר ירצח,
ד לומר ד.נ ב י  p יצפה ׳ומצות ה׳ ויעמוד תמי
 לכל אשר תצווני. וזה שאמר רש״י ז״ל #כך
 היא ענייתן של חסידים לומר בלשון זמון׳׳״ העי
 מוכן ומזומן תמיד לעשות רצונך. ולשון ענוה
 היא, שלא תאמר איך אתגאה לומר הנני מוכן
 תמיד לעשות מיד מצות ה/ לזה אמר לשון
ה היא, אדרבא זו היא הענוד. ודפח״ח וש״י. ו נ  ע
 המוריה: כתב הרשב״ם כי הוא כמו האמוריה
 והאל״ף חסרה כמו וימש חושך ויאמש חשך.
לא י ד ע ת י מה יענה למקרא מפורש שהביא  ו
 רש״י ז׳׳ל (בדה״י ב׳ ג) בירושלים בהר המוריד.,
 והר לשון זכר הוא, ועל ברחך שהוא שם של
 ההר וכמו שכתב הרמב״ן והככר מסביב היה
 נקרא ארץ המוריד, על שם ההר והיו שם גם
p  הרים אחרים, ואמר לו הקב״ה שילך אל א

 המוריד. ולא הראהו ההר ההוא.
ם אשר אמר לו אלקים:מקום ו ק מ  אל ה
, והעד, כי ץ ר א  זה שטח יותר מצומצם מ
 אמר לקמן ויבואו אל המקום אשר אמר לו
 האלקים ויבן שם אברהם את המזבח, הרי
. ואמנם ח ב ז מ  שהמקום ההוא הוא מקום ה
 קיצרו הכתובים, כי כתיב למעלה אל אחד
ם אשר אומר אליך. ולא נמצא בכתוב י ר ה  ה
. וכנראה, כי כאשר הכין ד ה  כי אמר לו ה
 עצמו לדרך וחבש חמורו והטעין העצים
 הבקועים, אז גילה לו אלקים גם את המקום
 ביחד. וזה שאמר ״אל המקום אשר אמר לו
 האלקיפ״, כלומר, אל המקום המיוחד שגילה לו.
י ״ק (שורש קע״א) ר  ועיין בשו״ת מ ה
ל ואפילו לכמה ל ו  שכתב, כי מקום הוא שם כ
 עיירות. והביא ראיה ממד׳ שהתפלל אברהם,
, והוא התפלל ם ו ק מ  האף תפפה ולא תשא ל
ה כרכים, וכמו שכתבו רש״י ש מ ח  על כל ה

 עמק כרכה שומע

ש לבד, כי בפרקי דר״א (פ, לא) ובתנחומא ו ר  ד
 (סויפ וירא) איתא להדיא שעקדו על גבי
 מזבח. וכך יש בתרגופ יהונתן (סוף מיכה) וכך
 העתיק הרמב״ס (בפ׳ב׳ מהל׳ ביה״ב הל׳ ב׳)
 *ועקד עליו יצחק״, עיי״ש׳ כנראה׳ שכך היתד!
 הקבלה בידפ שעקדו על גביי המזבח ואח״כ

 שמהו על העציפ שהעריך עליו.
ן שייך ו ה את אבדהפ: נס י פ  זהאלוקיפ נ
 לומד על מי שמםופק באיזהו ענין
 ורוצה לברר את האמת׳ כמש״נ (שמות יז ז)
פ את ה׳ לאמר היש ה׳ בקרבנו ת ו ס  ועל נ
 אפ אין׳ אבל זד׳ לא שייך אצל המגיד מראשית
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 מצד המנוסה בזה שהבחירה בידו׳ לעשות או
 לחדול. ועיין בראב״ע. ודשב״ם פירש׳ לשון
, עיי״ש• אבל אינני יודע מה יענה ה ט נ ק  ה
ה ה׳ אלקיכם אתכם פ נ  למה שנאמר׳ כי מ
 לדעת הישכם אוהבים את ה׳ אלקיכם בכל
 לבבכם ובכל נפשכם. ואמנם באמת י״ל, כי
 דברה תורה כלשון בני אדם, וכמו שאמר ית״ש
ה ידעתי. והוא ית׳ חפץ כי האדם ת  אח״כ׳ ע
ר צדקו, אם כי לפניו ית׳״ש ר ב ו י י ש ע מ  ב
 הכל גלוי׳ וא־ל דעות חי, ולו נתכנו עלילותיו.
: כך הוא ענייתן של חסידים, י נ נ  ויאמר ה
 לשון ענוה היא ולשון זימון, רש״י ז״ל
 שם• ואמר אבא מארי גאון יעקכ זצ״ל׳ כי
 מי שחושב שאינו מוכן למצוה, זה היפך ממדת
 ענוה והחסידות, שמשמע שמצדו הוא ראוי
 לקיים מצות הי. אבל דרך החסידות והענוה
 היא שידע בנפשו כי הוא עפר ואפר ואינו
 שוד. לכולם׳ ומכש״כ לעמוד ולשרת לפני ממ״ה
 הקב״ה, אלא שכך רצונו, ית״ש׳ להיות חושק
 זמתאוה לעבודת קרוצי חומר גושי עפר, והוא
 עושה כפי רצון. המצוה, ית״ש. וכעבד עומד



ת י ר ח ת ש ל פ  םח ת

 וי3ן שם אגךוןם את-המןבס ו!עלך את־העצים ו!ע?}ד את־וןחק $נו וישם אתו
 על־המץנח מ&על לעצים. 1!?י3ח. א^ךחם אתיידו וז?ןח את־המאסלת לשחט את״
ר חנ?י. מ א  ^נו. ויקרא אליו מלאןד י; ?ןן־השמלם לאמור א^ךחם ו א3ךחם ל

 עמק כרכח
 (שופטים י״ג כב) כי אלקיס ראינו תרגם יונתן
 מלאכא דחי• ואפילו בש0 הוי״ה ב״ה המיוחד
 נקרא המלאך, כמו שנא׳ (שמות כ״ג כא) כי
י בקרבו. וכן פירש הרשב״ם וירא אליו  שמ
 ה׳ כלומר׳ מלאך הי. וכן כתב הוא ז״ל גבי
 וה׳ המטיר על סדום גפרית ואש מאת ה׳ מן
 השמים (בראשית י״ט כד), בשם מדרש (בר״ר
ך גבריאל א ל מ  פרשה נ״א), שהראשון ה
 והשני שכינה ממש. והיא דעת רבי חלבו,
 ברבה שם, ומובא גם ברמב״ן ז״ל• וכן יש

 עמק כרכה שומע תפלה

 והרמב״ך שם עיי״ש. ואמנם כל מקום ומקום
 לפי מקומו וענינו־ וודאי שגם שטח הכי גדול
 נקרא מקום, כמש״נ(במדבר לב א).והנה המקום
 מקום .מקנה, ושם הוא מורה על שתי ארצות,
 גלעד ויעזר, שהן יותר מתאימות למקנה משאר
 ארצות זלעניז זה נקרא בשם מקום. וכך שם
 בסדום לענין מה שאמר, עשו כלה, התפלל
ם וכו׳. ו ק מ  אברהם, האף תספח ולא תשא ל
 וכך גם (שמות כד ד) ולהביאך אל המקום
 אשר הכינותי וכוי׳ פירוש אל הארץ• אבל לענין

, לפרש (שם ט״ז יג) ותקרא שם ה׳ הדובר אליה ל א ר ש  מה שהוא מיוחד ומוכן בשביל י
 אתה אל ראי, כלומר׳ שם מלאך ה׳ שדיבר
 אליה. וכן אלקים נסה, מלאך אלקים נסה את
 אברהם. והשי״ת רצה להראות אהבת אברהם
 וישרו לפני המלאכים ונתן להם רשות לנסותו.
 כי לא יאמר המלאך דבר מעצמו• וזה שאמר
, כלומר, זה י ת ע ד  לו המלאך׳ כי עתה י
 נתינת טעם על כל הענין, הציווי הראשון
 להעלהו לעולה׳ והאזהרה השניה שלא לעשות
 לו מאומה, כי כל זה היה בשביל ״עתה ידעתי
ק בין י ס  כי ירא אלקים אתה״. ולכך טעם פ
 כי ובין עתה. ואלקים דהכא שכינה ממש. כך
ו של מקרא ט ו ש ק פ מ ו  הי׳ נראה לי ע
 ולסתום פי דוברי עתק על צדיקו של עולם.
 ומה שפירש״י ורשב״ם, עתה ידעתי — כי
, על זה הקשה ת ו מ ו א  מעתה ידעו כל ה

 הראב״ע שהרי אפילו נעריו לא היו עמו.
דך* רבים מקשים׳ מה חי  את בנך את י
ן כל כך, הרי בימים מקדם הרבה ו  זה נס י

 קראהו מקום אפילו אם זה שטח מצומצם
ם אשר אתה ו ק מ  ביותר, כמו (שמות ג ה) ה

 עומד עליו, ועוד ועוד•
 •שניהמ יחדי!ו־ כלומד, המה לבדם,
 יחידים• כמו (מלאכים א יח) ואנחנו יחדיו
 אין זר אתנו. אבל מה שנאמר לקמן, ויקומו
 וילכו יחדיו, שם הוראתו כולם יחד, כמו

 (יהושע ט ב) ויבקבצו יחדיו.
 ויאמר אברהם | אברהם: יש פסיק בין
 אברהם אברהם. וזה שאצל משה רבנו לא נכתב

 פסיק׳ עי׳ במדרשים ובזוהר•
 כי עתה ידעתי וגו׳: זה מאמר המלאך בשמו,
 כי גם לו נודע כי אברהם ירא אלקים הוא.
 ולולי דמסתפינא הייתי אומר על פי פשוטו של
 מקרא׳ כי נסיו? העקידה היה דק ע״י מלאך,
 והאלקים נסה את אברהם, היינו מלאך ה׳.
 כמו שנאמר (שמואל א כח י״ג) אלקים ראיתי
 עולים, ותרגום יונתן — מלאך דה׳ חזיתי. וכן

 מקי׳ר הכרכדת: לשבוי ביגה, פוקח עורים, מתיר אמורי* מלביש ערומים׳ זוקף כפופים, רוקע הארץ על
 ר״מים, המכין מצעדי נבר, שע״ל כל צרכי. אוזר ישראל יגבורד., עומר ישדאל בתפמדה, המעביד שינה וג׳״ח
 טובי׳ם — ברכות פאו ר׳ מאיר תיקן לאמר שעשני ישראל, של״ע אשזז ושל״ע בור, אבל הנוסח ״גוי״ שלפנינו
 הוא עפ״י ירושלמי בר׳ פט ה״ב, ושל״ע ענד עפ׳׳י מסקנת הגמ׳ שם י, בם׳ מעשה רוקח להנ׳ הספרדי הד׳
 צזםעוד חי רוקח, בשם ר׳ אבדהט בן הרמב״ם שאביו אמר לו שראד, נוסחא ישגה בתלמוד — כד חזי וכו׳

 מברך של״ע גוי וכן אשה ועבד וכו׳ ן שעשני כרצונו — עפ״י טור (סי׳ פו) ושו״ע שם.



ת םט י ר ח ת ש ל פ  ת
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 עמק ׳פרכה שומע תפלה
 היו מעבירים כל זרעם אלא מקצת זרעם.
 כדאיתא בסנהדרין (דף ס״ד) דאינו חייב אלא
 בהעביר מקצת זרעו• והוא הדין דאינו חייב
 אם אין לו אלא בן אחד. עיי״ש בתוס׳ ד״ה
 העביר׳ ועל כרחך משום דעבודתם זו ג״כ לא
 היתד׳ אם אין לו אלא בן אחד׳ משום דאכזריות
 כזו להמית בן יחיד לא עשו כלל, שזה למעלה
 מכח אנושי. וא״כ באברהם אע״ה הי׳ עיקר
׳ כי ישמעאל ו ד י ח  הנסיון מה שהוא בנו י
 כבר גורש מביתו ולא היה נחשב כבנו. ועל
 פי זה יבואר היטב למה הזכיר המלאך //את
, שהי׳ י ו י ו  בנך את יחידך״ ובשלמא ב הצ
 דרך נםיון, חבבהו בעיניו כדי שיהיה הנסיון
 יותר קשה עליו, אבל כאן׳ לאחר מעשה לשם
 מה הזכיר שהוא יחידו. אבל על פי שכתבתי
 יבואר׳ כי עיקר מה שנתברר לו כי ירא אלקים
 הוא. לפי שלא חשך את בנו אע״פ שהוא יחידו,
 מה שלא עשו כן׳ להבדיל. אפילו אותן
 המקריבים את בניהם לאלהיהם. ועיין מה שכתב

 הרמב״ם ז״ל בס׳ המורה (חלק ג׳ פרק כ״ד),
ה איל: ויש לדקדק איך לא נ ה  וירא ו
 חשש אברהם אע״ה משוס גזל, הרי מסתמא
 היה לו בעלים. ונראה לי. שהביטוי ״הנה״׳ מורת
 על דבר שלא נודע מקודם ועכשיו נודע. כמר
 (בראשית כט כה) ויהי בבוקר והנה היא לאה״
 וכן(שם מא ז) וייקץ פרעה והנה חלום, שתחלה
 טבור שהוא ממש, ושנתעורר ראה שהיה רק
 חלום. וכך פירש הרשב״ם שם. וכאן שכתב
, על כרחך שמתחלה נראה לו בתואר ה נ ה  ו
ה נ ה , וכשהסתכל בו ראה ו ת ר ח  בריה א
, והבין שמאת ה׳ נשלח לו האיל הזה ל י  א
 כדי להעלותו עולה. ועיין ברשב״ם ובספורנת
 או אפשר׳ כי היה זה כבד הק בימים מקדם,
 שבמקום שמם׳ אם נאחז פר ואיל בקרניו בסבכי

 עמק גרכה
 הרבה עשו ככה לאמונת הבליהם והיה זה מן
 המעשים בכל יום׳ כמו שנאמר (דברים י״ב לא)
 כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש

 לאלהיהסי
 והתשובה לדעת, כי כל נסיון הוא לפי רוחו
 ודעתו של המנוסח. כי אינו דומה הנסיון
 שמנסים לאיש סכל ופתי, אה של חכם ומשכיל
 בכל חכמה ומדע• והנה עובדי האלילים
 ההמוניים, פתיים אהבו פתי, מנעוריהם הושרשה
 בלבם אמונת הבל׳ כי ישנם אלילים אכזרים
 הממונים על הכליון והאבדון והס קרבנות אדם
 יחפצו, ובזה יכפרו פניהם למען לא ימותו הס
 ובניהם. ולא מצד בחירתם החפשית עשו זאת,
 אלא לכודים היו ברשת כמריהם ע״י הפחדים
 והבהלות שהשרישו בהם מנעוריהם. והמה
 פראים כחיתו יער, צמאים לדם אדם, וההמון
 כבהמה לא יחכמו והדעת רחוקה מכליותיהם.
 אבל אבינו הזקן ע״ד׳ המתחכם על כל דבר ראו
 עיניו, כמו שאמרו רבותינו ז״ל, ועל ידי זה
 השליך אלילי כספו ואלילי זהבו׳ ולחם בכל
 עוז נגד הבלי הגוים, ונגלה אליו האלקים,
 וכל ענינו לפרסם אלקותו יתברר שמו ולעקור
 אמונת ההבל של גויי הארץ הנמשכים כבהמה
 אחר במדיהם, ואם איש כזה הנוטה מטבע
ה נ ו מ ל על כל דבר, האמין כל כך א י כ ש ה  ל
ה בצור העולמים, ית״ש׳ והלך לעשות ט ו ש  פ
 דבר שהוא תועבה נוראה בעיניו לפי שכלו
 הוא ולשחוט את בנו יחידו אשר אהבו כנפשו
 כדי לעשות רצון קונו׳ הרי אין לך נטיון

 גדול מזה.
 ועוד נראה לי כי גם עובדי ע״ז שהקריבו
 קרבנות אדם׳ לא עשו ככה רק מי שהיו לו
 הרבה בנים. וראיה לזה שאפילו בעבודת המולך,
 שהיה רק רמז לשריפה ולא באש ממש. לא
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 תחת 1ינו. ףלןךא אברהם ?ם־המקום ההוא יי זךאה אשר יאמר סיום ?סר ןי
 !ראה. ויקרא מלאך ן: אל־אבךוןם ש3ית מן סשמ?ם. לאמי 5י 3?1עתי 3אס־
ה וי» וןש?$ את־3נף את־ןסיןף.5י ברך  י: 3י!ען א#ר עשית את־סןבר ס!

 עמק כרכח שומע תפלה
 אל הר ה׳ אשר עליו נאמר (שמות כ״ג ט״ז<
 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני
 האדון ה׳. והיו קורין להר ההוא ״הר ה׳ יראה*.
 וכתבה תורה סימן לדבר, הוא ההר אשר יאמר
, בהר ה׳ יראה. ר ב ד מ , ב ם ו י  עליו ה
 כך נראה לי עומק פשוטו של מקרא, וקבל

 האמת ניגוי שאמרו•
 נאום ה׳: אין מדרך מלאך לומר, שכך אמר
 די, כי מאמר המלאך כשלעצמו תמיד מאמר
 ה׳ הוא. והעד (בראשית ט״ז) ויאמר לה מלאך
 ה׳ הרבה ארבה את זרעך. אבל כאן שאמר //בי
 נשבעתי״ על זה אמר ״נאום ה׳״, אבל על מה
 שאמר ״כי בדך אברכך״ לא הוצרך לומר

 ״נאום ה׳״, והבן.
 אל באר שבע• בשובו מהעקידה חשב שלא
 להתיישב בחברון, מקום שם גר עד עתה׳ אלא
 בבאר שבע שדר שם מקודם והלך לקבוע לו
 שם מקום וחזר לחברון ומתה שרה. כך משמע
 לפי פירש׳׳י ז״ל. והנה לפי פשטן של הכתובים
 הסמוכים זה לזה נראה, שגר אברהם אע״ה
, ושם נאמר לו ר שבע א ב  בארץ פלשתים ב
 להעלהו עולה• וכך כתב הראב״ע. ולפי פירש״י,
, וכמו שכתב (לעיל כ״א ל״ח ן ו ר ב ח  שגר ב
 בשם סדר עולם שישב בבאר שבע כ״ו שנים
 וחזר לחברון, (ולפנינו בסדר עולם ליתא שחזר
 לחברון)׳ צ״ע למה הלך שלשה ימים עד
 ירושלים, שהרי מחברון עד ירושלים אין כאן
 מהלך ג׳ ימים. והרי ראינו שנזדרז למצוה
 והשבים בבוקר ויחבוש את חמורו וע״כ שהיה
 יושב בארץ פלשתים, רחוק מירושלים, וכשיצא
 מבאר שבע לקח גט אשתו וביתי עמו והלך
ן והניח שם אשתו וביתו, כי ו ר ב  דרך ח
 שם היה לו מכירים רבים כי גר שם ימים
 רבים׳ ולכך אמר לאנשי חברון (לקמן כ״ג ד)

 עמק פרכה
 יער באופן שלא יוכל עוד לנטוש מקומו, ועתיד
 *מות ברעב׳ כבר יצא להפקר משום יאוש
 בעלים, ולענין זה סיפר הכתוב שנאחז בם ב ך

 בקרניו.
 ה׳ יראה: לרוב שמחת אברהם אע״ה
 שנתקיימה בנבואתו שנזרקה מפיו, שאמר,
ה לו השה לעולה׳ קרא את א ר  אלקים י
, על שם המאורע. ה א ר  המקום ההוא ה׳ י
 וכמו (בראשית ל״ג ב) ויקרא שמו אל אלקי
 ישראל׳ פירש״י, לא שהמזבח' קרוי אלקי ישראל׳
 אלא על שם שהיה הקב״ה עמו להצ י ל ו,
 קרא שם המזבח על שם הנם, להיות שבחו
 של מקום נזרר בקריאת השם כוי. וכן מצינו
 במשה (שמות י״ז) ויקרא שמו ה׳ נסי. לא
 שהמזבח קרוי ה׳ אלא על שם הנם קרא שם
 המזבח להזכיר שבחו של הקב״ה ה׳ הוא נסי.
 עכ״ל. וכן (שם ל״יה ז) ויקרא למקום אל בית
 אל׳ כי שם נגלו אליו האלקים, אף כאן קרא
 למקום, ה׳ יראה, לפני שנעשה לו נס ונתקיים
 מה שאמר׳ אלקים יראה וגר, ולהגיד שבחו
 של המקום ברוך הוא. ולכן נקוד פסיק בין
 ה׳ ובין נסי, כלומר, ה׳ הוא נסי׳ ובן כאן
, הוא יראה.  פסיק בין ה׳ ובין יראה, כלומר, ה
 והנה מני אז והלאה נקרא ההר ההוא אצל
 העברים בשם ״הר ה׳״׳ בקיצור לשון, במקום
/ ל׳ כ״ט)  ״הר ה׳ יראה״. כמו שנאמר (ישעי
 לבוא בהר ה/ (שם ב׳ ב) לכו ונעלה אל הר ה׳,
 וכן (זכרי׳ ח ג) ונקראה ירושלים עיר האמת
 והר הצבאות הר הקודש. ולפי שבמדבר היה
 ג״כ הר שקראוהו ישראל הר ה׳, וזה הר מיני,
 במו שנא׳ (במדבר י׳ ל״ג)) ויסעו מהר ה/
 וכן (שמות י״ה 71) הר האלקים, הוצרך לתת
 סימן לדבר לאיזה הר ואמר׳ אשר יאמר היום
 בהר ה׳ יראה׳ כי הס היו מצפים ומחכים $עלות
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 $בךקו והךבה אךגה את״זך^ןז ?כוקגי השמלם וכחול אשר על־שפת ס:ם
 ולבש זךעף את #ער &:?יו וח^רכו ?זךעןז צל גולי הארץ עקב אשר שמעת
 ?קל*.!ישב אברהם אל־^עריי ו:?ןמו נ!?כו לחך אל-?אר שנע ולשב אבך$ם

 *באר ?3ע.

 עמק כרכה
 רעב יצא לגרר. ואח״כ התיישב בבאר־שבע.
 ושם בירך את יעקב ומשם יצא יעקב וילד
 חרגה. ובינתיים הלך יצחק לחברון וישב שם.
 ולא נזכר זה בכתוב, אבל ידענו שכך הוא,
ב (שם ל״ה בו) ויבוא יעקב אל יצחק  שהרי כתי
 אביו ממרא קרית ארבע היא חברון. והיא
 בארץ כנען, ושם ישב עד כי ירד למצרים.
 כך נראה לי הרצאת הענינים לפי פשטן של
 כתובים, ולפי פירש״י ז״ל שחזר לחברון וצווי
 העקידה היה בחברון׳ יש לפרש ביום השלישי,
 שלישי להציווי, כי ממחרת השכים לצאת והלך
 כל היום ולן בלילה במקום שלן, וכשהשכים
 בבוקר ביום השלישי ראה את המקום מרחוק.

 והשאיר שם נעריו במקום שלן.
 רבש״ע כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו!
 איתא (בבראשית רבה פרשה נ״ו) שכך
 התפלל אאע״ה על בניו אחר העקידה. והמסדרים
 שינו הלשון מעט וסדרו הלשון שבברכות (דף
 ז ע״א) בתפלת ר׳ ישמעאל כהן גדול׳ בתופפת
 בל התפלות אשד שם• ויגולו רחמיך על
 מדותיך! מה שהוא ית״ש מודד לאדם לפי
 מעשיו׳ אם לשבט אם לחסד, נקרא מדה• כענין
 הכתוב (ירמי׳ י״ג כה) זה גורלך מנת מידיך,
ת ר ו ש  עיי״ש במפרשים• ותכנס אתנו לפנים מ
ז מליצה תלמודית על מי שעושה ך נ י  ד
 להכירו מובה יותר מכפי שהדין מחייב אותו.
, ומדת הדין היא כאילו ה מ ו ר היא ח ו  ש

 חומה המגינה על ישוב העולמ.
ז בתו״כ, מנין שברית ר ו כ ז  והארץ א
 כרותי׳ לארץ, תלמוד לומר והארץ אזכור.
 בסידורי ספרד החדשים יש באן תוספות פסוקי
 גאולה וישועה וחסד. ולא יודע איך חלקו הפסוק

 עמק ברכה שומע תפלה

 גר ותושב אנכי עמכם׳ כי עכשיו הוא גר ביניהם,
 אבל גם תושב, שהרי ישב שם מלפני יותר

 מעשרים שנה•
 ומה שאמר הכתב ויקה את שני נעריו אתו,
 קיצר בענין ולא הזכיר אלא אותן שלקח עמו
 עד מקום העקידה. ואחר העקידה שב לבאר
 שבע ובו בפרק נתבשר שנולדת רבקה. וכשהגיע
 לחברון לקחת עמו את אשתו לבאר שבע,
 מצאה שמתה. וזה שאמר, ויבוא אברהם לספוד
 וגר, ואמרו חז״ל, מהר המוריה בא. ואח״כ
 הזר עם ביתו לבאר שבע וישב שם. וזה שנאמר
 כאן וישב אברהם בבאר שבע• ומה שלא נאמר
, משום שנתעכב  וישובו אל באר שבע
 בדרכו בחברה. ומבאר שבע שלח את עבדו

 לארם נהרים אל עיר נחור.
ר ד  וראיה לזה׳ כי ארץ פלשתים וסביבות ג
׳ כמו שנא׳ (בראשית כ׳ א) ב ג נ  נקראה ארץ ה
ב וישב בין ג נ  ויםע משם אברהם ארצה ה
. ושם היה גם ר ר ג  קדש ובין שור ויגר ב
 באר לחי רואי, כמו שנ׳ (שם ט»ז יד) באר לחי
 דואי הנה בין קדש ובין ברד• וכתיב (שם כ״ד
 ם״ב) ויצחק בא מבוא באד לחי רואי והנה
 גמלים באים וגר ויביאה יצחק אד״לת שרה אמו,
 היא ארץ פלשתים. ואולי נפטר שם אברהם
 ג״כ והוליכוהו בניו לחברון כדי לקברו במערת
 המכפלה, ואולי גר בחברון באחרית ימיו. ויצחק
 חזר לארץ הנגב לאחר מות אברהם וישב אצל
 באר לחי רואי׳ כי שם הי׳ מתבודד לעבודת
 ה׳ במקום שם נגלה המלאך׳ עוד בימי אביו
 לא רחוק ממקום מושב אביו בבאר שבע׳ כמו
 שנאמר, ויצחק בא מבוא באר לחי רואי.
 ואחר פטירת אביו קבע דירתו שם• וכשהיה
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ו לעשות ךצו־גןז י ^  רבונו של עולם ?מו שכ3ש א?ךדןם א?ינו את ר
 ?לבב שלם p לכ?שו רךזפגיף את כעםף •הע?יני ולגלי רמ^יןז על מדו־מיןו
̂ווב  ותתנהג עמני זי אלסינו ???דת סןזםד ו?מךת הרממים. ו?טו?ןז הגדול י

$ם ?ני ז: אלסינו את סד?ר'  חרון אפןז מעמןז ומעיךןז ימאךצןז ומנה?סןז, ו
 שהלטחתנו ?תוךחנןז על יךי משה עבןןז כאמור >ייקיא «* «) וז3ךתי את ?ריתי
 לעק1ב ואף את ?ריתי ל?חק ,ואף את ?ריתי א?ךקןם אןצר והארץ אץצר.
1̂!גים ׳ן2לתם לן!9ר  (ן3ןן5י (י*?יא כי סי< ואף 02 זאת ?ן^יו^ט ?אלץ אן3יןזם לא ?ואןז?1ים ןלא ןע
 ?ריר1י אףןם ?י אני ן: אלהיקם. ונאמר ץיקיא כי מה) ון3ך$י לקט ?רית ךאש^ים ד,ו?אמי
 איזם סאלז ?!?כלם >?י3י ןזגולמ לןיות ^הם לאלהים אני «. ו^8ר (דנריפ ל ב) ן^ב אלהיף
 את קזבו?1ך ןרח?ף ו׳^ב 1ק3?ף פןל העמים אקןר ה9י?ף ן: ןןל^יך ש^ה. (וברים ל ד) אם לו!זיה
 ?זלסף 3?ן?ה סש^לם משם ןקפ?ף ן: מלסיף יטשפ ל?!סף. וןאמר ( ביים ל יי< נקכיזזןי ,V מלל׳יף אל

 ן׳ארז א׳זוי לךעי אביסיוי וירשוה ןל״םלןז וליך?ך האביסיןד. ן3אסר גל״יך !כיאןז(ישעיה לג נ)
ת ןךה. וןאסר (ירפיו־י ל & ןעת ןלי. ל«יא ן  waq לף קףנו ןזיה ןר?ס ל?ל!ריס אף לשי?סנו ן
 ליעקב ו9מ§ה מ#ע. ונאמר (ישעיהו «0) ??ל ?לסם לו ןיר !מלאך ןןיו הושיבם 1-ן»55תו
 יןסמ^תי היא {אלט נל3^ם נן^אם ?ל ןפי עי^ס. ו^א9י (פיכהזיחישנ) פי אל $םוף נ^א עין
^תי ל* י׳וןזיק לעי אפי 9י ס&ץ ספד הוא. :שוב לכס?" ללבש  ןעכי גל m לשארית נ
ני וס^ליך בעצלות ים ?ל ס&אתם. (ן?ל ס&את ע?ןז 3ית ?שלאל ©שליך ?מקום אשר לא  לנתי
WW ץץרו ולא לפקדי ולא :ןנלו על לב לע^ם). ונ58ר ת3ן אמת ל:?קב ס$ד לאלךהם *?ןר 
י עולתיןם ם ?בית $^ת י ^ ?  לאפסינו מיהי 5ןךם. ונאמר (ישעיהו נו ז) נחליאיתים אל קר ^ךשי ף

^א ל9ל ^ע9ים). ׳  ןןןסיקט לךצין על מן?חי 3יגעןי3ית ^פ^י

 עמק פרפה שומע תפלה עמק פרכה
 (ירמיהו ל ז) ועת צרה וגר. ועי׳ מג״א סי׳ המנהג והסדר בסדורים שלנו, רק שאומרים
 תכב ט״ק ב. קודם רבון לעולם יהא אדם ירא שמים כד
 לעולם יהא אדם ירא שמיפ« עיין מור (ארח וישכם ויאמר רבון כוי, עיי״ש. ויש לדקדק
 סימן מ״ו) שכתב, ״ובטדורי אשכנז למה הקפיד הדמ״א זיל לומר ג״כ ״לעולפ יהא
 כתוב אחד יהי רצון׳ רבון כל העולמים לא על אדפ יר״ש״ כר, והרי אין זה מענין התפלה,
 צדקותינו״ כר. וכתב בדרכי משה שם ״ובן אלא ברייתא היא שנשנית בסדר אליהו רבה,

 רכדנו של עולם תחנה זו מביא הב״י וכן בעל סדה״יו עד ״והארץ אזכורי לקוחה היא מתפלה
ז ויגולו רחמיך: עפ״י תפלת יש.גע«ל כהן גדול (ברכות ז א) בשינויים׳ והשוה  מוסף של ר״ה
 מדד״י וםידוריט שע״פ יונת ונוסח אד״ז״ל ורמ״ק! מן ״ונאמד״ עד הסוף מביא בעל הדה׳׳י ורפ״ק!
 ירא-! פרע״ח שער הקדבנות פרק נ« השתייכות פסוק הנ״ל לכאן אפשר להטעים עיס תוספות



 תפלת שחרית עג

 (יג*ליי< ומוןה על הא?1ת ודויגר 8&ת

 תפלה ויע* אגרחפ
 לעדלפ יהא אדם ירא שמים בסתר: בשבלי לקפ
 (ענין תפלה דין ו) כתוב, *ודבינו שלמה זצ״ל הרגיל
 שלא לומר בסתר מפני שתוהין לומד וכי בסתר וכו׳
 ולא בגלוי וכוי, וגאון אחד כתב וכו׳ שבא לומר
 ואפי׳ בסתר וכוי. ורבי בנימין אחי נד״ו כתב שראוי
 לומד בסתר שלא אמרו אבא אליהו אלא כנגד דודו
 של שמד שגזרו שלא לקרות את שמע וכוי זן״כ
 הזהירם וזרזם לקבל עול עמ״ש בסתר. תדע לן
 שכן הוא, שהרי אומד ומיהדים שמך בכל
 יום תמיד פעמיים באהבה ואומרים שמע
 ישראל וע״כ אומר ברוך המקדש שמו בדבי*
 לפי שבשעת השמד אין שמו מקודש כרבים־ ןיי»ש״
 ובסדור רע״ג וברמב״ם ובדרכי משה שבסוד שם
 איתא הנוסחא ״ירא שמים בסתר״, וכך בכל מדורי
 אשכנז. וראיתי בהדורי הספרדים ששינו וכתבו ״בסתר
, מורינו י נ ק  כבגלוי״ או ״בסתר ובגלוי״. אבל ז
ר לבד, והדין עמו. וגם ת ס  ורבינו זצ״ל, אטד ב
 אין צוךר להפיתשים של בעל השבלי הלקט ז״ל, כיוון
 שכך דרכו של התנא דבי אליהו, עיין שם (בפרק
, מעשה בכהן ר ת ס  י״ה) אשרי מי שהוא ירא שמים ב
, והענין הוא משום ר ת ס  אחד שהיה ירא שמים ב
 הצנע לכת עם ה׳ אלקיך, שלא יבוא לידי גאה וגאון.
 מכי איתא נמי התם בדיש פרק י״ז) חמוקי ירכיך.
 מה ירך בסתר אף כל דבר סוב שיעשה אדם יהא

 בםתר כוי, עיי״ש.

 ויל״ס עוד בסתר, היינו בלבבו, כענין ודובר אמת
 לבבו, כלומר, שיהא שלם ביראה, לא מן השפה
 ולחוץ אלא מתור חדרי לבו. וכהלשון שם בתנדכ״א.
 דפוס וויניציא, ׳לעולם יהא אדם ירא שמיס יראה

: ״ ה ר ו מ  ג
 ומודה על האמת ודובד אמת בלבבו: גם לשון
 זה רגיל בספר תנדב״א. (עיין שם בפי״ג ובפי״ח
 ובפכ״ז). וזה אחד מחלקי יראת שמים בסתר, שאע״פ
 שיש בידו לדחות דברי חבירו על ידי התחכמות
 שונות, מ״מ אם מרגיש בלבבו שהאמת עם חבירו,
 אינו מעמיד על דבריו ומודה לחבירו. כמו שכתבו

m לעולם להא אדס לרא ש&?ם 
 *?בבו ן:קז3ס ףאמד:

 עמק כרכה שומע
 שנאמד בה, וישכם ויאמר רכון כל העולמים,

 וכר.
 ונראה לי, לפי שיש אומרים שאין לחתום
 בשפ, (שי״ן צרוי׳) לפי שלא נזכרה ברכה זו
 בגמ׳ שלנו, וכמו שאכתוב לפנינו בס״ד, להכי
 הקפידו להתחיל לעולם יהא אדם כו׳ וישנס
 ויאמר כר, שתהיה אמירה זו דרך לימוד ולא
 דרך ברכה ממש, ויצא מחשש ברכה לבטלה.
 ויכוון: אם מחוייבין בברכה זו, הוא אומרה
 דרך ברכה, ואם לאו הרי היא דרך לימוד לחוד.
 ועיין מג״א (טי׳ רט״ו טיק ה) שכתב, שלא
 יאמר השם בברכות אע״ג שהוא לומד בגמרא.
 דע׳ בשע״ת שם שמביא בשם שאילת יעב״ץ
 שאין קפידא בדבר, ע״ש. ומלשון המג״א שם
 לא משמע שיש איסור בדבר/ אלא שלכתחלה
 יחמיר בזה. מ״מ אם עושה דרך ספיקא׳ דלמא
 מחויב בברכה זו, יש לומר דאין קפידא. וראיתי
 זה כבר בספר #דרך פיקודיך״ בשם הרב הקדוש
 הרבי מלוכלין זצ״ל, בעהמ״ח סה״ק, *דברי
 אמת״״ שכשעבר זמן קידוש הלבנה, הי׳ אומר

 הברכה דרך לימוד*
 ודע שנוסח תפלה זו מקורה בתנד״א (רבה
 פו״פ כ״א). ובנוסח הישן של דפוס ווינציאה וכן
 בכת״י שנדפס אח״כ בווינא יש רק ההתחלה,
 •מיכן אמרו לעולם יהא אדם ירא שמים ומודה
 על האמת ודובר אמת בלבבו בכל יום ישכים
 ויאמר רבץ כל העולמים לא על צדקתינו אנחנו
 מפילים תחנונינו לפניך וגר ואומר בעת ההיא
ן ז״ל י  וג׳ אמר ה/ עכ״ל. ובעל ד.ז ק ו ק
 ששינה את כל הסדר בספר הנ״ל על פי גרסותיו,

 (שבת נה ד״ד. ושמואל) ״אומד ר״ת שזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה׳ וכו׳; ומובא בספרי*
 שהמלה ״זאת״ ר״ת שלה ״תמה זכות אבות״, ולכן אחרי שקראנו פ׳ העקידה, שעם אמירתה אנו מתכוונים
 לעורר זכותם, (ב״י שם), מוסיפים אנו הפי .ואף גם זאת״, כלומר, שאם אפילו תמה, בכל זאת ״לא מאסתים

ת אבות, כי היא לא המה; תתן אמת ליעקב — ראה אלשי״ך לפ׳ שלח נט. י ר  להפר בריתי״, ב
 לעולם יהא אדם: תיקנה רב ענן שלמדה מפי אליהו הנביא זכור לטוב« בעיקרה נוסדה לאמר בשעה שגוזרין



ת י ר ח  עד ת.פ ל ת ש

 רבי־ן מל) העולמים מאיי3י האדונים) לא על זךןמינו אנ$נו מפילים
־ ה ̂ים. מ1ה אנו $ה חלינו מ1ה חקודנו 8  תחנונינו לפגיף ?י על־רםמיןז ןהר
 צךקומינו מה־ז^ועםנו מח־כסנו מה-^בוךמנו מה״גאמר לפ3יף ל: אלסינד
 ואלסי אבותינו חלא כל לבורים כאץ ?פ;יף ואנ#י ס#ם ?לא היו וחכמים
ם $?ל ןפ^יןז  ?בלי מדע וןבוגיס 39לי סקיכל כי רב מהיוזם תהו וימי חל̂י

 (קהלו! ג יט) ומותר ןזאןם 9ן הבסמה אלן כי הכל $;ל.

 עמק כרכה שומע תפלה ,*יעש אכרהפ
iו מה חיינו״, וכל המשנה ידו על התחתונה נ  ״מה א
: כלומר, אפילו כשאנחנו עושים חסד, ו נ ד ס  מה ח
 מה הוא שוה. ועל דרך הכתוב (ישעי׳ פ׳ 0 וכל

 חסדו כציץ השדה.
 צדקותינו: כך הנוסח בכל סדודי אשכנז וכך
 ברמב״ם בסדר תפלה שלו. והפירוש, מה שוים המה
 הצדקות שאנו עושים. אבל בסדור רע״ג ומזור (או״ה
. וכך הוא ברמב״ם ״ ו נ ק ד  סי׳ מ״ו) איתא ״מה צ
 בסדר תפלת. נעילה ובאבודרהם שם וכך בסידורי

 הספרדי* ויהיה הפירוש מה הצדק שלנו.
 והנראה לי בזה, שבכונה שינו הנוסח בסדור דע״ג
 מ״צדקגו״ ל״עדקותינו״, ל&י שמציגו ש״צדקנו- הוא
 תואר להשי״ת, כמש״נ (ירמי׳ כ״ג ו׳ ול״ג ט״ז) ה׳
 צדקנו, וא״כ יהא נראה בחירוף ת״ו, וכמו שאכתוב
 בסמוך בשם האבודרהם, ולכן אין לשנות מהנוםחא
י זצ״ל ולומר ״מה צדקותינו-. נ ק  שהחזיק בד. דבינו ז
 ומיוסד על לשון הכתוב נישעי׳ ס״ד ה) וכבגד עדים
 כל צדקותינו. אח״כ ראיתי שכך כתב הריעב״ץ ז״ל

 בסידורו.

 ישועתינו: כך הנוסח בכל סידורי אשכנז. ברמב״ם
 ובטור או״ח וכן בסידורי הספרדים ליתא• ובסדור
 ר״ע גאון הנדפס בווארשא איתא ״מה ישענו*. וכתב
 מוהר״ד אבודרהם, בסדר תפלת נעילה, שאין לומר
. ו  ״ישענו״ כי השם הגדול והנורא הוא ישענ

ף הספר. לכן הדפיס בעל ו ג  שלא לשגות מ
ה וגם נוםחא נ ש י  הזקוקין ז״ל הנוסחא ה
ה שלו. אבל המדפיסים עשו עול במה ש ד ח  ה
 שהדפיסו רק על פי תיקוני הזקוקין, ועל כן
ה הנוסחא הישנה לגמרי. וזה מעשה ח כ ש  נ
ל שלא נעשה למדרש חז״ל בעולם רק  עו
 להספד הקדוש והנפלא הזה לבד• ולכן אין
 לברר הנוסחא לתפלה זו מהספר הנ״ל כלל, כי
 הועתקה לשם מהסידורים. והנוסחאות משונות
 קצת בסדור רע״ג וברמב״ם בנוסח התפלה שלו

 ובטור או״ח שם, עיין במקומם.

 רש״י והרמב״ם ז״ל (באבות 8״ה מ״ז), עיי״ש. וכך
 ודובר אמת בלבבו, וכמעשה דרב ספרא (במר׳ק י״ז
 א׳). עי׳ רש״י שם מה שהביא מהשאלתות, ועי• דש״י
 (תהלים ט״ו) ודובר אמת בלבבו הטוב שהוא אומר,
 הוא גם בלבבו, ואינו אומר אחד בפה ואחד בלב:
ן כל העולמים כוי לא על צדקותינו: לשון ו כ  ר
: ו נ  הכתוב (בדניאל ט׳ י״ח). מה א
 לשון משנה היא כמו (בפ׳ ערבי פסחים) שבכל הלילות
ו בלשון הקודש, נ ח נ ו אוכלין כוי, והאומר א נ  א
 ב״כ שפיר דמי. אבל בנמ׳ (יומא פ״ז ב) איתא

s (כתובות קה, תנדב״א פרק כא ו״שבלי לקט״) גזרות על ישואל ואי אפשר לקיים המצות בגלוי, אז יקיימוה בסתר 
 הוכנסה לסדר התפלה שבכל יוט עפ״י סרע״יג, רמב״ם (סדר התפלה) מתזוד ויטרי וטור (סי׳ מו)« הפיסקא
 ״לבד הנשמה הטהורה״ וכו׳ עד ״אבל אנחנו- וכו, אינה בםרע״ג, רמב״ם וטור, ומנהג ספרד לאומרה עפ״י
 ״סור היום״, סידורי האריז״ל ודמ״ק; בםרע״ג ובמחזור ויטרי מסודרת כל התפלה אחר משנת איזה מקומן, והסדר
 שלנו הוא עפ״י הטור, דרכי משה (הרמ״א) ופרע״ח ! בכללה היא ליקוט תפלות קצרות מתלמוד ומדניאל — ״רבין
 בל העולמים* ו״מה חי־נו״ הם הוידויים של דכי יוחנן ושמואל (יומא פז א), לא על צדקתינו — דניאל ט יח,

 אבל אנחנו — ממנילמא (שמות טו יח) אתה הוא עד שלא נברא — ממדרש (ילקוט לפ׳ ואתחנן סי׳ תתל̂ו
 שלפיו לימדה אותה אליהו לדי גהוראי.



ת עה י ר ח ת ש ל פ .  ת
 (לבד ןזנש9ה ס^הילה שקיא ?סיןי• לסן H ןסקזבון לפ3י, ?פא ?בוךף. ולל קגוים ?אלן

ם *91 לטיל)* י  $גךף ^3ן$(5ר (ישעיהו • סו) ןןן גוןם ץגןר היךלי ילשסק מאן3?ם W?כי סן אל

 ויעש אכרהפ שומע תפלה ויעש אכדהם

 רוב ההודאות״, שהוראתו שהוא ית״ש הוא, כביכול,
 רוב ההודאות, כלומר, שרוב ההודאות ב ו, שזה
ב ולא ו  נותן ח״ו מקום לטעות ולחשוב שרק ר
ל ההודאות, ולהכי אם כבר אמר ״א־ל ההודאות״,  כ
 שמשמע שכל ההודאות בו, שוב יכול לומד אח״כ
 ״דוב ההודאות״, כמש״כ הרמב״ן (במלחמות שם)
 ״שהוצרכו לומר גם ורוב ההודאות לפי שעל כל
 טיפה וטיפה צריכין להודות, על רבוי הטיפין, עיי״ש,
 אבל כשאומר ״המהולל ברוב התשבחות״, שהפירוש,
 שהוא מהולל מפינו ברבוי התשבחות, הרי אין זה
 הגדרת תואר עליו ית״ש, אלא הרצאת דברינו לבד,
 כלומר, מה שאנחנו יכולים ומשיגים לפי קט שכלנו
 להלל אותו ית״ש, אז זה לא נותן מקום לטעות
 ולחשוב שרק ״דוב״ ולא ״כל״ ולהוציאו מידי הרגיל
 בכתובים פעמים אין מספר שמשמעותו רוב המחלט.
 לכד הנשמה הטהורה: הספרדים מוסיפים כאן לומר
 לבד הנשמה וכו׳. הנשמה בניגוד להגוף — עתידה
 ליתן דין וחשבון ולא תאבד כנפש הבהמה. וזה מיוסד
 על הפי (קהלת ז) ומותר האדם מן הבהמה וכו׳,
 וסמוך לו הפי מי יודע דוה בני אדם העולה היא
 למעאז ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ.
 ופירש״י שם ~ כמו מי יודע ישוב ינחם, מי הוא
 אשר מבין ונותן לב שרוח בני אדם היא העולה
 למעלה ועומדת בדין, ורוח הבהמה היא היורדת
 למטה לארץ ואין לה ליתן דין וחשבון. וצריך האדס
 שלא יתנהג כבהמה שאינה מקפדת על כל מעשיד*
 עכ״ל. ועוד מוסיפים הספרדים לומר, •וכל הגויים
 כאין נגדך שנאמר הן הגויים״ וכר. וזה חיבור וקישור
 יפה עם מה שסמוך לו, עם ״אבל אנחנו עם עמך
, כלומד, לא ככל הגויים האלה וכר,  בני בריתך-
 אלא אנחנו זרע האבות הקדושים אבל לפי נוסח
 «שבנז לא עולה יפה הקישור עם מה שקדם, ״גבורים

 ואנשי שם כלא היו״.

ו וכו׳! לפי ד י ח י אברהם אוהבך זרע יצחק י  מ
 מה שהקפידו חז״ל לומד כלשון הכתובים דווקא
 שנאמרו בדוח הקדש, היה נכון יותר בלשון לגרום
ע אברהם, וכלשון הכתוב (ישעיהו מא א) זחן ר  ז
 אברהם אוהבי, שהרי זה מיוסד על פסוק זד- יכמ״כ
 (ד״ד. ב׳ כ ז) ותחנה לזרע אברהם אוהבך, וכך יש
 במכילתא עה״פ תביאמו ותיסעמו, ״זרע אברהם אוהבך,
 בני יחידך יצחק, עדת יעקב בנך בכורך״. ודע מש״כ
 בסידורים ״זרע יצחק יחידו״ וכלשון הטור שם, הנה
 הרמב״ם בסדר התפלה מנסח ״יחידך״. ועי׳ בב״י מה

 ונראה לי כוונתו, לפי שמצינו זה התואר לה׳, כמש״נ
 (חהלים סה י) אלקי ישענו, וכתיב נמי (שם כז)
 ה׳ אורי וישעי, א״כ נראה ח״ו כמגדף. ולפי זה
 אין לומר ג״כ מה ״ישועתנו״, כיוון שכך נמצא גם
 בפ׳ (ישעיהו לג ב) ה׳ והגו׳ אף ישועתנו בעת צרה.
 לכן נראה לי לתקן הנוסחא ולומד ״מה תשועתנו״,
 ומהי׳ מיוסד על לשון הפ׳ (תהלים ם יג) ושוא
ת אדם, וכך (שם קמו) בבן אדם שאין ע ו ש  ת
 לו תשועה. ויהי׳ פירושו, מהיא התשועה הבאה
 ולאדם מאתנו ויהיו שם נרדף עמ ״מה חסדנו״
, י ת ע  ו״צדקותינו״. ואף שמצינו ג״כ (שם לח) ה׳ תש ו
 מ״מ כיוון שגם לישנא דקרא הוא, כנ״ל, לא קפדינן

 כולי האי.
 כי רוב מעשיהם תהו. ברמב״ס ובטור או״ח
ל מעשיהם״,  ובסידור רע״ג ואבודרה״ם הנוסחא *כי כ
 אבל בכל סידורי אשכנז וספרד הנוסח ״ר ו ב מעשיהם״.
 ועי׳ במהרי״ל (ה׳ יוהפ״פ) בסדר הל׳ תפלה שכתב,
 ״מהד״י סגל היד, אומר כי ״כל״ מעשיהם ולא
 ״דוב״, עיי״ש. ונראה לי הטעם, משום דאיתא (תענית
ב ו  ז׳ וברכות נט ב) בב׳ גשמים שחותם ״בא״י ר
 ההודאות״. ופריך, רוב ההודאות ולא כל ההודאות,
 אטד דבא, אימא א־ל ההודאות. ואמר רב פפא הילכך
 ניטרינהו לתרתייהו, רוב ההודאות זרל ההודאות,
 עיי״ש. הרי מוכח מכאן ש״דוב׳׳ משמעותו — ולא
 כל, וכאן הכוונה להדגיש כי כל מעשינו הבל ותהו.
 ואינני רואה בזד. שום קושיא. כיון שאנו אומרים
ל במשמע כ  •וימי חייהם הבל לפניך״, א״כ כבר ה
 וממילא פירושו של ״דוב מעשיהם״ רבוי המוחלט,
 כלומר מה שהם מרבים לעמול בעסקי עוה״ז. וכמו
 (שמות טו) וברוב גאונך, וכך נם (תהלימ נא) כרוב
 רחמיך, ודומיהם הרבה במקראות. ואין זה במובן
 רוב נגד מיעוט כלל, אלא רבוי מחלט, כמו (דברים
 א) ככוכבי השפים לרוב. וכמ״כ כתב דש״י (תענית
 שם) דמאחר שאומד זרל ההודאות דמשמע כל ההודאות,
 שוב משמע רוב ההודאות לשון מרבית ההודאות.
 ועי׳ ברמב״ן (במלחמות שלהי ברכות) ובחידושי
 הריסב״א (תענית שם). וא״כ הכי נמי נראה מענינו
 שאין כאן הכוונה על ״רוב״ אלא על דוב מוחלט.
 ולכך אין לשנות מהכתוב בסידורים וכמו שאמר
י זצ״ל, וזד. גם לשון הכתוב (יחזקאל נ ק  רבינו ז
 כז יח) ברב מעשיך, ותורגם ביהונתן שם בםגי עותרך.
ב ו ר  ואמנם הנוסח שלנו בת׳ נשמת ״המהולל ב
 התשבחות״, וג״ל שיש הבדל בין אם אומרים ״מדי



ת שחרית ל פ  עי ת

 אבל אנלזנו עמף ?ני בייסןז 3גי *לרסס *סמי #?ובעת לו ?הר ס&וץה
 !רע לצחק :מידו #נעקןד על(3ב)«!) המןנס. ע!ת לעיןב בגף ^כ1רן 89#מ?ו1ןז

 שאהבה אותו־ ימ&מוןתף #&מו1ת בו קןךאת אח שמו־ לשראל ך^רון.
 לפי?ך אנחנו חלבים להודות לף ולשבסןז ולפאךןז ולברך ולקדש (את שמןז)
 (ולתן) (ולסת) שבח(והודאה)(יהידלה) ל#מןז. אשרינו מה טוב סלקנו ומה נעים גורלנו
 ומה־לפה ץ־שסני• אשרינו נ5)[#אנו] wwm משכימים ומעריבים (ערב ו^קר)

ף ?ןל יום סמי0 ואוןןרים פעמלם ?אןזבה: מ  (?&י ?נסיות י??5י מךךשות והחלים ?

 שמע י&ראל יי אלהיבו יי אחד
̂עילם נזי ̂כיתו   ?רוך שם כבוד מ

 ןאה?ת את ילאלהיןז ??ל ל??ןז ו??ל נפשןי י??ל מאיךןז. ו0יו הך;רים

 רעש אברהם שומע תפלד, ויעש אברהפ
 אנו״, הערתי לעיל מגמ׳ יומא שאץ לשנות ממסדרי
 התפלות, אבל כאן מבואר במשנה להדיא הלשון
: ך מ ו חייבים״. ולברך ולקדש את ש נ ח נ  ״לפיכך א
 כך הגירםא בטור, וזה נכון בלשון, בי אחרי ״לברך
 וליתן שכח והודאה: הודאה כמו הודיה. ונמצא
 יל׳ ולקדש״ לא יוצדק השימוש בלמ״ד רק ״את״.
 זה הלשון (בסוטה מב) במשנה שם ובירושלמי. אבל
 במשנה זו שנשנית גם (יומא סח ע״ב) איתא ״ועל
 ההודאה״ וגם (שבת כד א) מה תפלה בהודאה אף
ר בתפלות ת ו  ברהמ״ז בהודאה, וזה הלשון שכיח י
 וברכות וכך בפי רז״ל ובסידור רע״ג, באחת מהנוסחאות.
 וברמב״ס, א״כ יותר טוב לומר בלשון רגיל וברור.

: הלשון \ _  אשרמ שאנו משכימים ופ!,,׳-׳* - .
 קשה קצת, כי משכימים ומעריבים היינו ערב ובקר
 ועוד, בקר וערב הול״ל. ומצאתי נוםחא כעין זאת
 (בב״ד פ׳ צח) הדא הוא שישראל משכימים ומעריבים

 בכל יום ואומרים שמע ישראל. וזה נכון יותר.
 •׳פרשה ראשונה של ק״ש: כך כתב המג״א (בסימן
 מ״ו ס״ק ט״ו) בשם המהרש״ל כתשובה.
 וכתב שם המג״א. דדוקא כשירא שיתעכבו הצבור
 ויעברו זמן ק״ש, אבל כשלא יעירו, מוטי לצאת
. ולפי זה ה י ת ו כ ר  ידי ק״ש כשקורא אותה עם ב
י זצ״ל, שאמר פרשה ראשונה נ ק  יש לתמוה על רבינו ז
 של ק״ש, הרי ידע מקדם שודאי ל« יעבור זמן ק״ש,
 שהרי היה מתפלל בהשכמה, ואיך בטל תיקון חבז״ל
 לקרות אותה עם ברכות דוקא. ומה שכתב הב״י שם,
 דכיון דהצבור מאחרין עד אחר הנץ ולפיכך מקדימץ

 שמביא בשם השבלי לקט, שיש אומרים ״יחידו״ ומוסב
. וכתב עוד שם בשם ר׳ בנימין אחיו ם ה ר ב  על א
ך פירוש, בשמך שקראת לו, ד י ח  דשפיר אומרים י
 ישראל, כלומר, אנחנו עדת יעקב שקראת אותנו בנך
 אבל אברהם ויעקב לא היו יחידים בשם אחד. או
 יש לפרש על שנתיחד לקרבן. והנה ל״מ שהבאתי
 מהמכילתא, גם שם כתוב ״יצחק יחידך״, ויש לפרש,
 שאתה קראת לו בשם יחידך, ואע״ג שלא היה יחיד
 לאביו, אבל הוא נעשה ״יחיד״ בזה שאמרת, כי
: מיוסד ך ר ו כ  ביצחק יקרא לך זרע, והבן. בנד ב
 על לשון הבר״ר (שם פ׳ םג) אף אני אקרא שם לבני

 בכורך. כמש״נ (שמות ד כב).
! ו  שמאהבתך שאהבת אותו ומשחתך ששמחת ב
 לשון זה רגיל בתנדב״א (בפי י״ז) באהבה שהוא אוהב
 .אותו ובשמחה שהוא שמח בהם. ובעוד מקומות.
 ובזה יובן מה שאמר אח״כ ״קראת שמו ישראל
 וישורון״, הרי לא מצינו בשום מקום שיעקב אע״ה
 היה נקרא דשנו זה. ומד, שנאמר (ישעיהו מד ב)
 אל תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו, על ע ם ישראל
 נאמר זה ולא על יעקב אא״ה עצמו, רק על ישראל
 בתור אומה, שהו,א עם ישר וטוב. לפיכך ״אנחנו״
 ח יי ב י ם ; לשון משנה (בשלהי פסחים). בסידורים
 הישנים הכ״ף דגושה ובחדשים רפויה. אבל אין אנו
 יודעים דקדוק הלשון במשניות בדגש ורפה. בסידור
 דע״ג וברמב״ם הגירםא ״אנו חייבים״, אבל בכל
 הסידורים כתוב ״אנחנו״ ואין לשנות, וזה לשון
 המשנה כמש״£ ואע״פ שמצינו שאומרים גם ״מה



 תפלת שחרית עז

 דא?ה אשר אנכי ?(צוף היום על לבבך. ןעי^תם לבניף וןבןת בם ?#?תף
̂יי לפ*ט6ת  ב3י$ף ו3ל?תף בןךך ו?ש?3ף ולקומף. וק#ךתם לא1ת ?גל;ךף ך

 &ין עיניןו. וץסבתפ. על מזזות 3ץ?ף ובתעריף.

 עמק ברכה שומע תפלה ויעש אגרדוה

 כוי שיהיה קודם הנץ, הרי גם בקיץ שהיה קורא
 ק׳׳ש זו אחר.הנץ, ומכל מקום קרא כל פרשה ראשונה.
 והרי הב״י כתב שם בשם הרמב״ן, שלא לומר כאן
 דק ״ה׳ אלקינו ה׳ אחד״ כדי שלא יבטל ממצות ק״ש

 שעל סדר הברכות. ועיי״ש בב״י ובב״ח.
 והנראה לי בזה, דמצינו דכותיה בתקיעת שופר שתקנת
 חכמים היתד, שיתקעו על ברכות מלכיות זכרונות
 שופרות, ומ״מ הנהיגו אחר כך לתקוע מיושב לפני
 תפלת המוםפין, ובזה כבר יוצאין ידי חובתן מן
 התירה. והתקיעות שאח״כ על סדר הברכות, הן רע
 מדרבנן. ונתנו טעם לזה בגמ׳ (ד״ד, ט״ז ב׳) כדי
 לערבב השטן. הרי, דכשיש איזה טעם בדבר, לא
 הקפידו חכמים על כך אם יקיים הדאורייתא בלי הברכות
 שהסמיכו עליהן דמציי•״ ולהכי מי שדרכו להאו״ך
 בפסוקי חמרה וקשה עליו לעמוד בלי קךלת עול
 מלכות שמים בק״ש ולאחר קיום המצות עשה, הרשות
 בידי לקרות בלא ברכות ולקיים מצות עשי, פן

 התירה, ואחיכ לקרית עם הברכות ק״ש דרבנן.
 ועוד, שעל פי קבלת האריז״ל צריך לומר דוקא
 ק״ש סמוך לקרבנות, כמו שאיתא בפרי עץ החיים
 ובמשנת חסידים. וביון שעושה מאיזה שהוא סעק, לא
 קפדינן אסדר ברכות. ועיין בסידור קול יעקב מבעל
. שצריך לומר ד׳ ד ו ס  שענ״ע מה שביאר על פי ה
 פעמיה ג.״ש בכל יום דקרבנות וברכות ודעדבית ושל

 המטה. עיי״ש.
 ועוד נ-אה לי, דכירישלמי (פ״ק דברכות הלבה ה׳)
׳ יוסי •־ד אחא נפקן לתעניתא, אתי צבירא  איתא, י
 ומקרי שרע בתר תלת שעין. בעא ר׳ אהא מחזיי בידן.
 אמד לי׳ ר׳ יוסי והלא כבר קראו אותה בעונתה,
 כלום קורץ אותה אלא כדי לעמוד בתפלה. מתוך
 דבר תורה, א״ל מפני ההדיוטות, שלא יהיו אומרין,

 בעונתה הן קורץ אותה.
 וצריך להבין, שהרי אם כבר קראוה בזמנה על סדר
 הברכות, א״ה כשאמרוה אח״כ, אמרו בלא ברכות,
 ואיך היה רבי יוסי חושב שרבי אחא סובר שלא

 ־פרשה ראשונה של שמע: נהגו לקרות ק״ש זו
 אפילו בלא תפילין. והנה בגמ׳ (ברכות
 יד ב) איתא, אמר עולא כל הקורא ק״ש בלא
 תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר
 רחב״א אמר רבי יוחנן כאלו הקריב עולה בלא
 מנחה וזבח בלא נסכים. וכתבו שם תר״י, שכיון
 שהוא קורא וקשרתם וגר והיו לטוטפות וגר
 ואינו מניחן, נמצא שמעיד שקר על עצמו,
 שמד. שאומר אינו אמת, ואע״פ שיצא ידי ק״ש׳
 מ״מ עבר עבירה מצד אחד שהעיד עדות שקר
 על עצמו• וד׳ יוחנן םבירא לי׳ דאפילו ק״ש
 עצמה אינה נעשית כתיקונה דהוי לי׳ כמי

 שמקריב עולה בלא מנחה, עיי״ש.
 והנה לר׳ יוחנן על כרחך דמיירי שאינו מניח
 תפילין כלל, וקאמר דמלבד שבטל מצות עשה
 של תפילין, אפילו מצות ק״ש עצמה לא קיים
 •בתיקונה, אבל אמ מניח תפילין אח״ב סגי בהכי.
 שהרי אמרינן בגמ׳ (זבחים דף מ״ד) מביא אדם
 את קרבנו היום׳ ונםכיו אפילו אחר עשרה
ר היא ח  ימים. ואף דלענין תפילין וק״ש מ
 מצוד, בפני עצמה, וכל ק״ש צריכה תפילין, אבל
 זה ודאי דבאותו יום סגי אפילו אם מניח
 תפילין אח״כ, שהרי נסכים של תמיד היה
 מקריב אחר מנחת חביתין, ולא מיד אחר
 העלאת אברים• אלא למ״ד דהוי כמעיד עדות
 שקר בעצמו, לכאורה היה צריך דוקא שיהא
ו י ה , ו ם ת ר ש ק  לבוש תפילין בשעת אמירת ו
 לטוטפות, והכי נמי משמע מהא דמקשה
 בגמ׳ התם על רב, למה הניח תפילין אחר

 פרשה ראשונה שק״ש: לענין עצימת העינים בק״ש זו — בסידור *נהורא שלם״ כתוב בשם האריז״ל שלא
 צריבה, אבל בפרי עץ חיים לרח״ו, בספ״ג משער הקיש, כתוב לעצם העינים בכל ד׳ ק״ש,—כאן, בתפלת
 שחרית, ערבית ולפני השינה, וכך כתוב בסי׳ ד׳ קאפיל ן בפרע״ח הג״ל, בהגהה שם, מובא בשם המקובל ר׳

 צמח (מחבר הס׳ נגיד ומצוה) של״צ,



 תפלה שחרית

 אותה הוא עד #לא גברא דןעולם אתה הוא משנברא קעולם אונה הוא
̂י  ןעו?ם סזה ואתה הוא לעולם ס?א. 2ןןש את #מןז ?ל מקדימי ?15 ו2ן1
 את #?*ןז 3עו?מף וב:ישועו1ף תרום ום$ג!י3 2ןךננו (ןיפץןיה) ןהו^יענו ??ןרוב

 עמק פרפח שומע תפלה ויעש אכרה6
 קראוה בעונתה, א״כ הרי אין לך הוכחה יותר
 גדולה שקורץ אותר. בלא ברכות. אלא צ־ל עיכ שאז
 קראוה עם הברכות ולהכי היה נדמה לו לרבי יוסי
 שר׳ אחא רוצה לבטלן כיון שסבר שקראוה לשם ק״ש.
 ואמר לו הלא קראו אותה בעונתה וכוי, ע״ז השיב לד
 דב אחאי״ מפני ההדיוטות״, ויסברו שעדיין זמן קיש.
 הרי מוכח מכאן שאם זה לאיזה שהוא צורך, מותר
 לקרות ק״ש בל״א ברכות בזמנה ולאחד הברכות עד
 (עד) זמן התפלה. ועיין מש״כ בב״ח (או״ח מו) על

 ירושלמי זה ועל דברי ב״י. והנלע״ד כתבתי.
 אתה הוא עד שלא נברא העולם! זה נוסח אשכנז וכך
 הנוטח הדג, רמב״מ ובטור, וכך גס בילקוט (לס׳
 ואתחנן רמז, תתלו) •כיון שישראל נכנסין וכו׳ ואומרין
 לפניו •אתה הוא עד שלא נברא העולם״ וכו׳ עיי״ש. ורשום
 שם בגליון שזה נמצא בירושלמי (ברכות, הרואה<
 אבל לפנינו בירושלמי ליתא. כנראה שהיתה גירםא
 כזו להקדמונים ז״ל וראבי״ה (ברכות סי׳ קמו)
 הביא ג״כ את הירשולמי בזה הלשון! קדש את
 שמך על מקדישי שמך ב״א הי מקדש את שמך

 ברבי*
 והנה בסידורי ספרדים הנוסחא ״אתה הוא עד שלא
 בראת העולם ואחה הוא אחד לאחד שבראת העולמי
 יו׳. וכן הוא בסידור האר״י זצ״ל וסידור קול
 יעקב. ועי׳ מה שכתב על זד. הנדז (בסי׳ נדו). עי׳־
 שם בדבריו הנחמדים שכתב, שכל המשנה מנוסחות
 הסעריפ שהבאתי למעלה, שכחכז •אתה הוא עד שלא
 נברא העולם״, ידו על התחתונה, עיי״ש. מיהו מצינו
 (בשמות פ׳ כ״ג) הלשון ״אמרו ישראל באמת עד של*
 בראת עולמך היית אתה משבראת אותו אתה הוא״,
 עיי״ש. אבל מ״מ אי אפשר לשנות מנוסחת הקדמונים
 באן שכתבו ״אתה הוא עד שלא גברא העולפ״ כוי ושכך
 הוא בירושלמי. ועוד כיון ומהלשון של תפלה זד
 נראה דהוא מהלשון הרגיל על לשונו של התנדב״א
 זכור לטוב. ושם (בפרק כו) איתא ג״כ הלשון
 ״אני הוא עד שלא נברא העולם אני הוא משנברא
 העולם אני הוא בעוה״ז ואני הוא בעוה״ב״, עיי״ש.
 גס התום׳ (בברכות מ״ו אי) ד״ד, כל, ובפסחים (ק״ד
 ע״ב) דיה כל. כתבו ךהנוםחא היא ״אתה הוא ער
ה בעל הועיא.  שלא גברא העול* לכן אין לשנות. י
.  זצי׳ל מ כל על פי נוסח האר*, דל

ת ק״ש צדיך ע ש  קיש. וא״כ מבואר דדוקא ב
 להניחפ. מיהו נראה לי, דהא לכאורה קשה,
 למה דוקא בתפילין אמרו בגמ׳ בך, ולמה לא
ה יהיה ע ו ר  נימא דהקורא בתורה בר״ה יום ת
 לכם והוא לא תקע עוד בשופר, או כשמזכיר
 וקורא מצות ד׳ מינים בחג, והא עדיין לא
 קיים המצות, דהוי כמעיד עדות שקר בעצמו.
 וע״כ צ״ל דזה לא הוי כמעיד עדות שקר׳ דא״צ
ת הקריאה דוקא, דשפיר ע ש  שיקיים המצוה ב
 קורא מה שהוא חייב באותו היום ועתיד
 לקיימו• אבל תפילין כיון דמצותן כל היום,
 וא״כ בעת שקורא קיש מחויב הוא באותה
ע במצות תפילין, ואם אינו לובש אז ג ר  ה
 התפילין, הדי הוא מעיד עדות שקר בעצמו.
 וא״כ זה אתיא שפיר רק לדידהו, שחיו נזהרין
 במצות תפילין כל היום ולא היו חולצין אותן
 רק כשנכנסו לסעודת קבע או לביהכ״ם, אבל
 לדידן שבלא״ה אין אנו מניחין תפילין כל היום,
 משום שאין לנו גוף נקי כ״כ, ואי אפשר להיזהר
 בהן מהיסח הדעת, וא״כ לא פיקדי פעיד עדות
 שקר. כיץ שעתיד הוא להניחן אח״כ מיהו
ה דאמר התם, (דפיו פ י ל  משום עומ״ש ש
 ע״א) היי נראה לי שטוב להניחן, דבלא תפילין
י ת י א  לא מיקרי עומ-ש שלימה. מ״מ לא ר
י (זולת רבעו זקני זצ״ל) שהיו ת ו ב ר  ל
 נזהרים בזה. ונראה לי דמשוס זה םגי מה

 שיאמר אח״כ ק״ש בתפילין.

 ומ״פ כתב כאן כנוםחא אשכנזיה, לפי שהיה קשד. לו
 לשנות מגדולי הפוסקים שבצרפת ואשכנז שכתבו נוסח
א ושנותיר ו  הזה. והספרדים מוסיפים כאן ״אחה ה
 לא יתמו״. והוא לשון הכתוב (תהלים ק״ב כ״ח).
 ובאמת מיוסד הוא על הפסוק הזה, שפירש״י שם
 ״ואתה הוא״ עומד וקיים, עיי-ש. והיינו שלשון ״הוא-
 מודה על נצחיות. ולכך אומרים ״אתה הואי כלומר,
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 תפלה ויעש אכרחמ
 (בירושלמי פרק הרואה") ״אתה הוא כוי על מקדישי
 שמך ברוך אתה ה׳ המקדש את שמך ברבים״. עיין שם
 שהשב זו בין הברכות שאין בהם מלכות. ואף
 שבירושלמי שלגו ליתא, מ״מ הדבר ידוע שהרבה
 דברים הביאו הראשוגים ז״ל בשם הירושלמי שלפניגו
 הסרים וכך כתב הסוד שם וזה לשונו: בא״י מקדש
 את שמך ברבים, ונתקנה על טי הירושלמי. ואינה

 פותחת בברוך שאינה אלא ברכת הודאה.
 אבל הרמב״ם ז״ל בסדר תפלה שלו מסיים ״ברוך
 המקדש שמו ברבים״. וכתב הב״ח שם ״דנראה דם״ל
 דכיון דלא הוזכרה ברכה זו בתלמוד אין לה זין
 בוכה ולא יאמרוה בלי שם״, עיי״ש. וצריך לומד
 שהטור סבור כשיסת אביו הרא״ש זיל, שפוסק כהירוש-
 למי בזה. וכמו שכתב (בס׳׳ם ר״ז) בברכת בורא נפשות
 שיסיים בא״י חי העולמים כיון שנזכר כך בירושלמי.
 עיי״ש. וכך כתב (בסי׳ קכ״ז) לענין מודים דרבנן
 דמםי׳ים בה ״בא״י אל ההודאות״. וצריך לומר שאף
 שהדא״ש ס״ל שברכה שלא הוזכרה בתלמוד אין לברכה
 בשם, כמ״ש בדא״ש, (פ״א דקדושין םי׳ מ״א) עיי״ש,
 מ״מ הדי קיי״ל דהיכי יתלמודא דידן לא הליג להדיא
 על הירושלמי, קיי״ל כירושלמי והדי זד. כאילו

 הוזכרה בתלמוד בבלי שלנו.
 ומה שאנו נוהגין שלא לחתום בשם בבורא נפשות
 שכתב כשם תר״י (בברכות שפ) שכיון שלא נזפכדה
 בגמ׳ דיון, לא נחתום מספק, עיי״ש. ונראה לי פירושו,
 משום דםפק הוא, כיון דעיקד הברכה נזכדד. בגמ׳
 וידן ולית בה חתימה, י״ל דשמא פליג על הירושלמי
 ום״ל דלא תקנו בהם חתימה, אבל ברכת ״המקדש
ל בתלמוד דיון, ל  את שמך ברבים״ שלא נזכרה כ
 הרי הגא כבל הדברים שלא מכרו בבבלי ובירושלמי

 כך, אז קיי״ל כהירושלמי.
 ועיץ בב״י(או״ח םי׳ קכ״ך) מ״ש על ובדי דשיי ותום*
 שאם נזכר בגמ׳ בסתמא ולא נזכר החילוק של
 הירושלמי בזה, ש״מ דהבבלי לא ם״ל כהירושלמי,
 שאילו היה חילוק זה אמת, היה הבבלי מזכיר אותו
 ג״כ, עיי״ש. וכן כתב הב״י (ביו״ד סי׳ שמ״א), עיי״ש.
 ואי כ הכא גפי וכוותיה, כיון ועיקר הברכה מהכרת
 בבבלי ולא הזכירו בד. התימה, ש״מ דס״ל דלא תקנו
ל בגמ׳, בהא ל  לה חתימה, אבל היכי שלא נזכר כ
 אזלינן בתר כללא זסומבין על הירושלמי ואמרי־נן
« כל ב ש » י ח  והבבלי לא חש להזכירו. ובזה י

p ל^ען #מןז. ברוןי(אתה ן: מקדש את 

 ויעש .אכרהפ שומע
 נצחי עד שלא נברא העולם כוי. וכמש״נ (ישעי׳ מ״ג)

י לא יהיה: ר ח א י לא נוצר אל ו נ פ  ל
 קדש את שמך על מקדישי שמך: שיתקדש שמו
 בעולם על ירי ישראל, שכן כבר הבטיח שיתקדש שמו
 בעולם כמו שנא׳ (יחזקאל ל״ח כ״ג< והתגדלתי
 והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבי* וזה יהיה
 ביום בוא גוג על אדמת ישראל, וא״כ על ידי ישראל
 יהי׳ נקדש ה׳ לעיני גויס רבים, ומבקשים
 שיעשה הקב״ה זאת בקרו* וקדש את שמך בעולמך:
 גם עחי• קדש את שמך בעולמך, שיכירו כה בדלך.
 ומבקשים על שתי הקדושות. כדכתיב (ישעיהו ו׳)
 קדוש קדוש קדוש ה׳ צבאות, ותרגם יונתן ״קדיש
 בשמי מרומא כו׳ קדיש על ארעא כוי קדיש לעלם
 ולעלמי עלמיא״. וא״כ בעוה־״ז יש שתי קדושות
 האמת על ארעא עובד גבורתיה, שנתקדש שמו על
 ידי גבורותיו ית׳, וגם מה שיתקדש שמו לעולם ועד,
 באחרית הימי* ולכך מבקשים תחלה שיקרב מקץ,
 שיתקדש שמו לעולם על ידי ישראל, וגפ יקדש שמו

 ימ׳ גם עתה, בהראותו בעולה נפלאותיו וגבורותיו.
 וכישועתך תרום ותגביה קרמו: בכל הסדורים
 איתא ״תרום״ בוא-ו. וכך בסדור חד ג ובדמב״ם
 ובטור. פירושו, שתתרומם קרננו כלומר שתרים את
 עגמד- ומיוסד על לשון הכתוב (תהלים פ״ט י״ח)
 וברצונך תרום קרננו וכן שם תרום קרנו. וכן (שם
 קי״ב) קרנו תרום ככבוד. שהקרי הוא שם תרום בוא״ו.
 וכן ותגביה הפירוש, תגביה את עצמה. וכמו (עובדיה
 ד) ואם תגביה כנשר. כלומר, אם תגביה עצמך למקום
 גבוה כגשר. אלא ששם הוא לשון נוכח, וכאן היא
 נםתומ לנקבד- וכן (איוב ל״ט כ״ז) אם על פיך
 יגביה בשר, פירוש יגביה הנשר את עצמו. ואין
 כאן זרות כלשון כלל. ולחנם רגו כמה מהמדקדקיס
 להגיה. וכמו בסדור עיון תפלה שהגיה ״תרים״ ביו״ד.
 ובסדור עבודת ישראל שהגגיה ״ותגבה״ כוי להםמיכו

 עם ותרו* עיי״ש. ולפמ״ש הנוסחא הישנה עיקר.
 כרוך אתה ה׳ מקדש את שמך ברבים: כן הוא
 בסידור רע״ג ובסוד (או״ח סי* מ״0 בחתימה
* וכן כתבו התום׳ (בבדטת ם״ו א) דיה כל כו׳ ש  נ
 ובפסחים (קיד ב׳) ד״ד. כל כוי עיי** וכן הרוקח
 (בסי׳ ש״ב) חושב ברכה זו בין המאה ברכות, עיי״ש.
 וכן הסמ״ג (עשין כ״0 עייייש. ונאמנה עלינו עדותו
 של הראבי״ה ו״ל שכתב (בברכות סי׳ קמ״ו) דגרםינן
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̂ןמלם 2ע?י31ים. אמת אתה  אתה הוא י; אלהינו נשמלם ו?אךץ יג?יםי. ה
 הוא ראשון ואתה הוא אןזרון ומנלעחז אין אלהים. ק3ץ נפוצות >#יןז
 מאךבע $3פות 0אךץ. !פירו ךיךעי ?ל באי עוילם ?י אתה הוא ןזאלהים לבךןז
 (?ליין) לכל ממלכות האךץ. אתה עשית את סשהלם ואת ?;ארץ את ה;ם ואת
ם שיאמר לף מה״ י נ ו ת נ  כל אשר בם ומי ?כל־מעשה :ןיף ?ע?ימים או ב

 ויעש אגרהפ שומע תפלה ויעש אפדהפ
 כא״י מקדש את שנלו ברבים« ראיתי כתוב בשש
 הגר״א זצ״ל מווילנא שהיה חותם ״בא״י המקדש
 שמו ברבים״, בלשון נסתר כמו כל הברכות המתחילות
 בנוכח ומסיימות בלשון נסתר. וכבר ידוע טעמו
 של הרשב״א ז״ל, לפי שהוא ית״ש נגלה מצד פעולותיו
 ונסתר מצד עצמו- אבל מפי רבינו זקני זצ״ל שמעתי
ך ברבים״. ונראה לי הטעם שבברכה מ  *מקדש את ש
 קצרה לא דקדקו בזה, שהרי גם בשמונה עשרה
ך ולך גאה להודות״. וכן מ  אומרים ״בא״י הטוב ש
ך ביראה נעבוד״. ומה שאין ד ב ך ל ת ו א  ״בא״י ש
 כאן מעין חתימה סמוך לחתימה, שהפסיקו בין ״קדש
 את שמך״ לבר?$ החתימה ואומרים ״ובישועתך תרום״
 כוי, כבד כתבתי לעיל, בסוף ברבת הגומל חסדים
 טובים, להוכי/1 שבברכות כאלו, של הודאה או תפלה,
 לא חששו על כללא דברכות. והרבה ישנן שאין בהן

 מעין חתימה סמוך לחתימה, עיי״ש.
 אתה הוא ה׳ אלקינו בשמים ובארץ ובשמי השמים
 העליונים: כך הנוסח בכל הסידורים ובטור
 ובסידור רע״ג ז״ל. ובסידור ספרד ראיתי ״אתה הוא
״ כוי. ואינו מוכרח. והוא לשון המקרא פ י ק ל  ה׳ ה א
ו נ י ק ל  (ירמיהו ט״ו כתב) הלא אתה הוא ה׳ א
ה לך, ועל זה הוא מיוסד כאן, ולכך אמר ו ק נ  ו
 להלן ״קבץ קויך״. וברמב״ם וסידור ספרד הנוסחא
 ״בשמים ממעל ועל האדץ *מתחת ובשמי שפ1ס
 העליונים״. ובסידור ספרד יש הוספה ״והתחתונים-.
 אבל העיקר כנוסחת אשכנז. וזה לשונו הרגיל של
 אליהו הנביא, זכור לטוב. עיין שם בתנדב״א (רבה
 סו״פ א) ,שמלכותו קיימת בשמים ובארץ ובשמי
 השמים העליונים. ומיוסד על לשון הכתוב (דברים

 וכל אשר בה.

 אמת אתה הוא ראשון: מיוסד על לשון הכתוב
 (ישעי׳ מ״ד וי) אני ראשון וכו׳ קכ*ן נפוצות קויך
 מארבע כנפות הארץ: כך הנוסח בסידורי ספרד ונכון
 הוא, כי מיוסד על לשון הכתוב (ישעי׳ י״א י״ב)
 ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. וכן בתפלת
 שמונה עשרה, ״ונפוצותינו קבץ מארבע כנפות הארץ״:
 קויך. הםגו״ל תחת הוא״ו. ולא כמו שמשבשים

ו של המ״ז ז״ל (שם בס״ם מ״ו), עיי״שן י ק ו ד ק  ד
 ולפי זה, מאחד דהרבה מרבותינו הראשונים, חכמי
 צרפת ואשכנז ז״ל, סוברים לברך אותה ברכה בש*
 והם, החוט׳ והרוקח והראבי׳׳ה והסמ״ג (עשין בסי׳
 כ״ז), בדיני ברכת הודאה, והטור וגס בסדור רע״ג
/  שהוא הראשון שהביא הסדר לעולם יהא אדם כו
 וכתב החתימה בשם (שי״ן צרויה) ודברי הגאונים
 .קבלה הם, אין לנו לזוז מדבריהם בשביל דעת הרמב״ם
ד בדבר ז3ה. והר״י דרכו להמשר רפםקיו י ח  שהוא י
א לחתום בשם, ל  אחרי הרמב״ם ז״ל, לכן כתב ש
, אין ז נ כ ש ׳ וגדולי א ם ו ת  אבל אנו שנמשכץ אחרי ה
 לנו לשנות ממנהג אבותינו ז״ל. ועי׳ בספר המנהיג
 לר״א אבן ירחי ז״ל, (בריש דיני תפלה) שחושב ג״כ

י וקדמון. ד ר פ  ברכה זו. והוא היה ס
 ותמהני על אותן המתפללין במדינה זו בנוסח ספרד,
 שבכל דבר שיש מחלוקת הפוסקים, נוהגין כהאשכנזים
 ולא כהב״י, כמו בשתי ברכות של תפילין וברכת הלל
 דראש חודש וכן בהרבה דברים, ובזה נוהגים
 כהםפרדים נ ג ד כל הפוסקים שכבר קבלנו עלינו לפסוק
' י  מהותם במדינות א*. (ובמו שכתב 1הרמ״א י״
 בהקדמת דרכי משד.). וברור להלכה שאין לשנות
 בזה ממנהג אשכנז. וכמנהגו של זקני זצ״ל לחתום
 בשם (שי״ן צרויה). וכך הוא בסידורו של המקובל
 בעלי שעדי גן עדן ז״ל, שסידר הכל על פי האר״י
ד אני י ע מ  ז״ל, ומכל מקום כתב לחתום בשם. ו
 ששמעתי מפה קדוש, מדן הרה״ג הקדוש, מ׳ יחיאל
 מאיר זצ״ל האבד״ק גאפטנץ, •שהתפלל ג״כ
 בנוסח ספרד ומ״מ סיים ברכה זו בשם. והש״ץ סיים

 ברכה זו בקול והוא ענה אמן.
 ומינה לא תזוע, ואין בזה משום חשש ברכה לבטלה
 כלל. וכמו שביארנו לעיל די הצורך בענין הנותן לעיף
ו בה, לית בה לכולי ג ה ד נ ב כ  כח, שברכה ש
 עלמא חששא דברכה לבטלה, אף שלא נתקנה מחז״ל
 בתלמוד. והב״י עצמו (בסי׳ מ״ו בסוד״ה דחניא כוי)
 כתב, שלדעת האומרים שאין בברכת התורה אלא ב׳
 ברכות, נכניס במקומה ברכת ״המקדש שמו ברבים״,

ן הברכות, עיי״ש. י נ מ  שהסמ״ג כתבה ב



ת שחרית פא ל פ  ת
 תע^ה ומה־תפעל. אבינו 3#שמ?ם >סי י^ם) ע&ה עמנו (?ת״ 0סםד נעבוד
ור ןקנוךא) ש$?ןךא עלינו. וקלם לנו אלר״ינו פה ףןל^טחתנו 3*  #$ןז ה$ד1ל (3
 על־ןךי ןפ^יה חוזך כאמור] (#כתוב) בעת ד״חיא א3יא או!כם ובעת £??י
̂ןם ולו1ל,לה ויכל עמי $אךץ את שביסום ט ל ^  אסכם כי אמן א

 ?עיניהם, אמר %

 ויעש אכרהפ שומע תפלה ויעש אכדחפ
 ספרד הנוםח *אבינו שבשמים •חי וקיים עשר. עמנו
 צדקה וחסד בעבור שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא
 עלינו. וכך בטור ״בעבור שמך הגדול הגבור
 והנורא״. וכך בסדור רע״ג ז״ל ״עשה עמנו פלא
 בעבור שמך הגדול הגבור והנורא״. אבל אין מן הצורך
 לשנות מהכתוב בסידורי אשכנז, שכר לשונו של
 אליהו זכור לסוב גם במקום אחר. עיין בתנדב״א
 (רבה סוף פ׳ י׳׳ט) אבינו שבשמים עשה עמנו בעבור
ל שנקרא עלינו. וגם הלשון ״אבינו ו ד ג ך ה מ  ש
 שבשמים הוא שכיח ורגיל בספר הנ״ל. גם מת
 שהוסיפו ״הגמר והנורא״, הוא למותר בכאן כי מיוסד
 על הכחוב (יחזקאל כ נדד) וידעחם כי אני ה׳ בעשותי
י וכוי. וכתיב (שם ל״ו כ״ב כ״ג) מ ן ש ע מ  אתכם ל
 לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי
. וכתיב (ירמי׳ מ״ד ! ל ו ד ג  וגו׳ וקדשתי את שמי ה
. וכתיב (מלכים א׳ ת ל ו ד ג  כו) נשבעתי בשמי ה
. וכתיב (דה״ב ל ו ד ג ר ה מ ת ש  מתב) כי ישמעין א
. וא״כ מה לנו להוסיף ל ו ד ג  ו׳ ל״ב) למען שמך ה
 על לשון הכתוב הנאמד בנביאה רק תואר ״הגדול״
 על שמו ית׳. ולא מצינו אצל שמו ית׳ תואר אחר
. כמו (ויקרא כ״ב) ולא ש ו ד ק ל או ה ו ד ג  רק ה
. וכן בכמה מקומו* או •הנכבד  תחללו את שם קדשי
 והנורא״ כמו שנא׳ (דברים פח נ״ח) ליראה אח
 השם הנכבד והנורא הזה. ועכ״פ אין לומר רק
ו י ל  ״הגדול והנורא״ ולא ,הגבור״. שזה התואר ע
. וכן בתפלת אבינו מלכנו ו מ  ית״ש ולא על ש
 ״עשה למען שמך הגדול הגבוד והנורא״. אינני נוהג
ג לומר ה ו י נ  לומר רק ״הגדול והנורא״. ובכאן אג
 דק ״הגדול״ לבד, כדכתיב בקרא שהבאתי לעיל. וקים
ו דל ידי צפניה נ ת ח ט ב ה  לנו ה׳ אלוקנו מה ש
 חוזק כאמור בעת ההיא וכוי: זה הנוסח בסידורי
 ספרד. זה הלשון יותר מתוקן ממה שכתוב בסידורי
 אשכנז ״קייס לנו ה׳ אלוקינו מה שכתוב״. וכך גם
 בטור. ורמב-ם מנסח ״אבינו שבשמים עשה עמנו כמה
 שהבטחתנו״. ובסידור רע״ג ״קיים לנו כמה שהבטחתנו״,
 הרי רוב הנוסחאות בך, כי הלשון ״קיום״ נופל על

 הבטחה,

 ואומרים הוזא״ו נחה והיו״ד בסגו״ל, כי לא מציגו
 שתהא הוא״ו נחה בסלת קוד. רק במקום אחד (ישעי׳
ו י ה׳ יחליפו בת, עי׳ רד״ק שם. ועיין עוד  מ׳ ל) ו ק
 מה שכתב הרד״ק בפסוק (חהליס ל״ז ט) וקוי ה׳ יחליפו
 כח קוי בהנעת הוא״ו שהוא עי״ן הפעל מן ק ו ה,
* בהנעת  והיו״ד סימן הרבי* אבל וקוי ה׳ יחליפו כ
 היו״ד שהיא במקום עי״ן הפעל והוא״ו למשוך כוא״ו
 שומרי, והיו״ד הרבי* עיי״ש. וכן (ישעי׳ מ״ט כ״ג)
 אשר לא יבושו ק ו י, הוא״ו נעה וברבים קויך,
ך תואר לישראל המקוים אל י ו ק  ג״כ הוא״ו נעה. ו
 ה׳ לגאלם ולקבצס לארצם מד׳ כנפות הארץ. ולפי
 שפתח בלשון הכתוב ״אתה הוא ה׳ אלקינו״ (בירמיה
 י״ד כב) וכתוב שם ״ונקוה לך״, לכן נקט אותו לשון
ו וידעו כל באי עולם: לשון זר, מיוחד ר י כ  ק ו י ך. י
י ן מהם כל  בס׳ תנדב״א רבד״ (עיין שם פרק ב) ו ח י
 באי עולם. ושם (ריש פרק ד) ״על כל באי עולם״.

 ובמקומות הרבה כר•
ת ו כ ל מ ל מ כ ך ל ד ב  כי אתה הוא האלקים ל
: כך הוא בסדורים וכך ברמב״ס. ולכאורה ץ ר א  ה
 אין לו מובן. ולכך הוסיפו בסדורי nao ״לבדך
ן לכל ממלכות הארץ״. אבל בסדרע״ג ובטור ו י ל  ע
 ״לבדך על כל ממלכות האח״. וכן מצינו בלשון
 בתנד״א רבה (דפוס ווילנא עמוד קל״ג) אתה הוא
 אלקים לבדך על כל ממלכות הארץ אתה עשית את
 השמים ואת הארץ כוי, עיי״ש. אבל מקרא מלא הוא
 (מלכים ב י״ש טו וישעי׳ ל״ז סז) אתה הוא האלקיס
 לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית וגו׳. ותרגם
 מנתן, את הוא ה׳ ולית בר מינך לכל מלכות
 ארעא. וא״כ אין לשנות כלל מנוסחת הסידורי* את
 היפ ואת כל אשר בם: לישנא דקרא (שמות כ יא)
 את השמים וכוי. ומי בכל מעשה ידך וכו׳ מה תעשה:
ט׳ מה תעשה:  כמש״נ (קהלת ח) כאשד דבר ו
! בכל הסעודים הכ״ף קמוצה. והריעב״ץ כתב ל כ  ב
 בחול״* לפי מה שנאמר בדברים ב כז. אבל מצינו
 גם שם בח ים ושם יד כס בקמ״ץ. ואין לשבש הסידורי*
 אכינו שבשמים עשה עמנו חסד בעבור שמך הגדול
 שנקרא עלינו: כך הנוסח בסידורי אשכנז. ובסידורי



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

ת הכיור שםות ל ש ר  פ

 ולך3ר יי אל־מ#ה ?אמר: ועשי$ ?יור 3ח#ת ךפנו* ?חשת ץךןזצה
 וןסת אותו ביךא^ל מועד יבין המןנח ו?ס$ שמה מלם. וךךזצי אהרן ובניו
ו א1 ת . ןגאם אל־א$ל מועד לן5צו-מימ ןלא $ ם ^ ר ״ ת א  $9ני את-יד^ם ן

 תפלה עמק כרפה
ר הכיור ומדתו צריך להיות עכ״פ ו ע י ש  ו
 שיכנסו בו כל כך מיפ׳ עד שירחצו ממנו ד׳
 כהנים. דאיתא בזבחים (דף כ״א ע״ב) כל כיור
 שאין בו כדי לקדש ד׳ בהנים, אין מקדשין בו,
. ו י נ ב ן ו ר ה  שנאמר ורחצו ממנו משה א
 מיהו אין לזה שיעור קבוע, דתניא בתוספתא
 (מס׳ ידים פרק א׳) הנוטל ידיו במקדש צריף
 ליטול מי רביעית. וקידוש ידים ודגלים במקדש
ן היה י ד ד י נ ש  אין לה שיעורי ע״ב. ו
 עשוין לכיור, כדאיתא במתניתין (יומא דל״ז
 ע״א)• ולא אתפרש למה עשו רק שנים והרי
 הי׳ צריך שיהי׳ בו שיעור כדי לקדש ממנו ד׳
 כהנים, א״ב היה צריך לעשות בו ד׳ דדין.
 וכמו שעשה בן קטין אח״כ י״ב דדין שיהיו
 יכולים לקדש ממנו י״ב כהנים בבת אחת,
 כדאיתא במשנה (יומא שם). ועל כרחך דמה
 אין קפידא, וםגי שיקדישו ממנו בזה אחר זה,
 וא״כ בדד אחד פגי׳ וצ״ע• והד שיעורא
ר לחוד, אבל אם ו י כ  דכיור נאמר רק ב
 מקדש מכלי שרת אחר׳ אין צריך שיהי׳ בו
ט י י  שיעור לקדש ד׳ כהנים. וכתב ה מ ב
 בקרית םפר (בהל׳ ביאת מקדש) דכיון דמרבינן
 כלי שרת, מדכתיב ירחצו מים ובהא לא כתיב
 משה ואהרן ובניו וגו׳ אלא בכיור גופיה, עיי״ש.
 מיהו ברש״י (זבחים שם) מפרש, שמה שאמרו
 התם, זה רק בקודח מתוכו, דלא איתכשר כלי
 שרת בפחות משיעור ד׳ כהנים אלא כשהוא
 תוחבו בתוך הכיור, והתום׳ שם כתבו דהיינו
 כשנוטל מימי הכיור ונתנו בכלי שרת שהם

 עמק כרכה שומע
 ומו: כתרגומו, בסיסיה. מושב מתוקן לכיור,
 רש״י• ובמלכים (א׳ ז כ״ז) קורא אותו
. וכל מושב העשוי להניח עליו דבר ה נ ו כ  מ
 נקרא מכון, כמו (שמותט״ויז) מכון לשבתך.

: ר ו ר י ב ן ו ו  עי
 ועיין בתום׳ (זבחים דכ״אע״א) ד״ד, ק״ז, שהוכיחו
. וכתבו דהיה עשוי כמין ך ו  דהכן היה לו ת
 תיבה פרוצה והכיור יושב עליו מלמעלה׳ או
 ביורה כפויה על פיה ונפתחו שוליה, עיי״ש.
 ולא איתפריש בשום דוכתא צורת הכיור׳ אם
 היה עגול או מרובע וגס מדתו• ונראה לי משום
 דהכיור לא היה מצותו שיהיה דוקא בצורה זו,
 וכמו שכתב הרמב״ן ז״ל בפירוש התורה כאן,
 כי המצוד. רק הרחיצה, אבל הכיור צוה בו
 להזמנה לבד ואיננו מעכב ולא מצוה, כי
 ביוהכ״פ כהן גדול מקדש ידו ורגליו מקתון
 של זהב שהיה עושין לכבודו, אבל למדנו מן
 הכיור כי צריכה כלי׳ ע״ש. ומדברי הרמב״ם
 ז״ל (פ״ה מביאת מקדש הל׳ י) משמע. שעכ״פ
 לכתחלה מצוד, מן המובחר לקדש מן הכיור,
 שכתב וזה לשונו: מצוה לקדש ממי'הכיור. ואם
 קידם מאחד מכלי השרת׳ הרי זה כשר׳ עכ״ל.
 אלא דקשה, א״כ למה קידש הכהן גדול ביוהכ״פ
 בקיתון של זהב, ואמרו בגמ׳ (יומא דף מ״ה)
 טעמא, משוס כבודו של כהן גדול׳ ואטו משום
ל מצוה• ועוד שמלשון ט ב  כבודו של כה״ג נ
 התוספתא (פרק א דמנחותץגמ׳ (זבחים ד״כ
 ע״ב) מקדש בכלי שרת בפנים, משמע לכתחלה,

. ע ״ צ  ו

 פ׳ כיור נחושת ופ׳ ת׳ הדשן: עפ״י ה״ייש נוהגין״ שבשו״ע סי׳ א לאו״ח 5 השל״ה (סוף מס׳ תענית)
 לא גורס שני פסוקים הראשונים של פ׳ ת׳ הרשו! את מנהננו כן לאמרש אפשר לנמק עפ״י המאמר בזוהר

 (תוספות זהר לפ׳ דברים עמ׳ שו א׳ סי׳ י1) שלפיו יש לאמר בכל יום שני פסוקים אלו.



ת פג י ר ח ת ש ל פ  ת

 ?*?תם אל״ס&זבח ??רת לסלןטיר אשד, 5יי. וךןקצי לדי?זם ורגליהם ילא
 :??תי ךלילסה ןל.ם $ק־עו?ם ל1 י^זךעי לדרןזם.

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 להיות מעומד ולא יסמוך עצמו.
 ככדאפ אל אוהל מועד ז להקטיר שחרית ובין
 הערביפ קטורת. או להזות מדפ פד כהן המשיח
 ושעירי ע״ז. רש״י. והא דלא חשיב הדלקת
 נרות׳ משופ דלאו עבודה היא, כדאיתא (יומא
 דף כ״ו) וכן הטבת הנרות ובידור לחפ הפניפ
 משוט דהנהו לאו עבודה תמה נינהו. כדאיתא
 (סנהדרין דס״ג ע״א) דאינו חייב על הטבת
 נרות וסדור לחם הפנים בלא רחיצת ידיפ
 ורגלים, עיי״ש. ואביאה דאוהל מועד לחוד
לא מחייב. כדאיתא (זבחים די״ט ע״ב) דאינו  י

 חייב אביאה ריקנית, והא דאיתא במתניתין
 (דכלים פרק א) ההיכל מקודש ממנו שאינו נכנס
 לשם שלא רחוץ ידים ורגלים, מעלה בעלמא

 הוא. כך כתבו התוס׳ בםנהדךין שם.
 וכל זה לשיטת רש״י דלי וטעמא, משום
 ש״לשרת״ מוטב גם א״בבואם אל אוהל מועד״,
 אבל התום/ (ביומא ד״ד, ע״ב) ד״ה להביא,
 כתבו דלא נהירא כפירש״י ואביאה ריקנית
 נ מ י מחייב. והא דאיתא בזבחים, דאי הזה
 כתיב בבואם ולא כתב בגשתם, הוה אמינא
 דאביאה ריקנית נמי מחייב, משמע דלפי האמת
 לא מחייב אביאה ריקנית׳ י״ל דאביאה אל
 המזבח קאי. אבל אביאה להיכל חייב אפילו
 בלא עבודה. והביאו ראיה מתוספתא (דכליפ
 פרק א׳), עיי״ש בתום׳• והא דתניא דלא מחייב
 אסדור לחפ הפניפ והטבת נרות׳ איכא למוקמי
 כששגג בביאה והזיד בהטבה, וכדשני (ביומא
 כך כתב הד״ש (בפ״א דכליפ מ׳י׳ט). ועיין שפ
 בבואכפ אל אוהל מועד האמור כאן כר ע״כ,
 באורך בפירוש הר״ש, שדחה שפ כל זה ום״ל

 כרש״י.
ו עצמן לפרש כך הגמ׳ ק ח  ולא ידעתי למה ד
 דזבחיפ׳ והדי מפורש בתרכ (פ׳ שמיני בפ׳
 שתויי יין) ומנין שאינו חייב אלא בשעת
 עבודה כר. נאמר כאן בבואכפ אל אוהל מועד.

 פחות מכשיעור הוא דמהני. ועיי״ש בכ״מ דעל
 כרחך גפ הרמב״פ ט״ל כן אלא שלא חש לפרש,
 ׳עיי״ש. ולא הוכשר לקידוש כנו של כיור אע״ג
 שנמשח עמו והוא בכלל כלי שרת. .וקאמר
 בגמ׳ טעמא, דכתיב כיור נחושת וכנו נחושת,
 לנחושת הקשתיו ולא לדבר אחר. ופירש״י,
 דמדאיצטריך למיכתב נחושת זימנא אחריתי.
ה הכן ב ו  ש״מ לאו לאקשינהו בעי. ושיעור ג
 לא אתפרש. ופשוט שהיה כל כך גבוה שיהא

 הכהן עומד בשחיה תחת הכיור.
 לרחצה: מוטב על הכיור. רש״י. פירוש,
 דלא תימא כיון דהכן הי׳ חלול׳ וכמו שכתבתי
 לעיל׳ ונתקדש בקדושת כלי שרת, כשר הוא
 לקדש ממנו׳ לכן הוצרך רש״י לומר כי ל ר ח צ ה
 מוטב רק על הכיור לבד׳ וכמו שכתבתי לעיל
 מהגמ׳׳ כיון דכתיב נחושת זימנא אחריתי,
 לחלק ביניהפ. ובעל ש ״ח ב מ״ כ לא דק
ו (זבחים דף כ ו ת : ולא ב ו נ מ  בכאן. מ
 כ״א) ומכל מקום בדיעבד עבודתו כשרה, רמב״ם
 (פ״ה מביאת מקדש). את ידיהם ואת
 ד ג ל י ה ם 1 בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו.
 וכך שנינו בזבחים, (די״ט ע״ב) כיצד קידוש
 ־ידים ורגלים, מניח ידו הימנית על גבי רגלו
 הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית
 •ומקדש. ופירש״י, דבעינן ידיו ורגיליו כאחד
 *רחצו, כדכתיב קרא, ע״כ. ונראה לי, דעוד
 כתיב לקמיה ורחצו •ידיהם ורגליהם״ ושינה
ת ידיהם ואת רגליהם״, א  מלשון הכתוב כאן •
 לפרושי פםוקא קמא הוא דאתי׳ שיהיו שניהם
 מחוברים כאחד. אבל ממקרא קמא ליכא למידק,
 ־עיי״ש. ואי נמי הוד, כתיב ידיהם ורגליהם,
כ רגליהם, ״ ח א  נמי איכא לפרושי ידיהם ו
 השתא דשני קרא בלשנא, למידק מינה הוא
. ועיין בטורי אבן ד ח א  דאתא, שיקדשם כ
 שם בד״ה ואימא פחים׳ ואין להאריך כאן.
 זאיתא בזבחים דקידוש ידים ורגלים צריו
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 שומע תפלה עמק פרכה
 הכהן כר והרים את הדשן כר.

 מדו בד ומכנסי בד: והוא הדין מצנפת
 ואבנט. כדאמר בתו״כ וביומא (דף י״ב) ילבש
 להביא את המצנפת ואת האבנט. וכן כהן
 גדול התורם צריך ח׳ בגדיפ, דעבודה היא.
 וכמו שכתב הרמב״ן. ומאי דנקט קרא הנהי
 תרתי, משום דאתי להשמיענו לדון דבר חדש
 בבגדי כהונה׳ חדא, דהכתונת תהיי כמדתו,
 לא ארוכה ולא קצרה ממנו׳ דדרשינן מ ד ו
 שתהא כמדתו, כדאיתא בתו״כ וביומא (דף כ״ג)
ו ודרשינן מיניה  ובמכנסים כתיב על בשר
 שלא יהא דבר חוצץ לבין בשרו• ושלא יהא
 דבר קודם למכנסים. דתרי קראי כתיבי על
 בשרו. עיין בתו״כ כאן ובזבחים (דף י״ט)

 וביומא (דכ״ג ע״ב):
 והריפ את הדשן אשר תאכל האש את
ו דשן ירום ת ו א t ועשתה דשן מ ה ל ו ע  ה
 תרומה ושמו אצל המזבח. רש״י• כלומר, ולא
 מדשן של העצים. והכי איתא בתו״כ, יכול
 עצים׳ ת״ל עולה. ועבודת תרומת הדשן עיקרה
 שייבה לעבודת יום שעבר׳ אלא שהי׳ ממתין
 עד הבוקר• וברגלים היה מקדים מאשמורה
 הראשונה. וביוהכ״פ מצות הלילה. כדאיתא
 במשנה (םום״ק דיומא) וכדאמר ר״י התם (דף
 כ׳ ע״ב) לכל הלילה כשר להקטרה וכל הלילה
 כשר להרמה. ועיין תום׳ שם ד״ה אלא. ולהכי
 כלל סדר תרומת הדשן עם תורת העולה של
 הקטרה בלילה• ומיהו׳ כיון דכל השנה תורמין
 גפיי מקריאת הגבר׳ מיקרי נמי ת ח ל ת עבודה
 של יום. ומשום הכי אמר ד׳ יוחנן בזבחים
 (דף כ׳ ע״א) קידש ידיו לתרומת הדשן, אין
. וקאמר רבא התם, ר ח מ  צריך לקדש ידיו ל
 דראב״ש הוא. דם״ל דמקדש אפילו לעשרה
ת עבודה ולא ל ח ת  ימים• וראה ר״י דבריו ב
ף עבודה• ונראה לי, שמה שאמר רבא ו ס  ב
 דר״י ראב״ש הוא, וראה דבריו בתחלת עבודה

 עמכן כרכה
 ונאמר בקידוש ידיפ ורגלים, בבואם אל אוהל
 מועד׳ מה להלן עשה גישת מזבח כביאת אוהל
 מועד בו׳ ואינו חייב אלא בשעת עבודה, אף
 בבואכפ אל אוהל מועד האמור כאן כו׳ ע״כ׳
 הרי ל הד י א דאף על ביאת אוהל מועד ממש
 אינו חייב אלא בשעת עבודה• וכבר הביא הר״ש
 ז״ל תוספתא (דפ״א דכריתות) דחשיב להדיא
 ״ושלא רחוץ ידים ורגלים ששמשו״. וכד נראה
 מלשון הרמב״ם (רפ״ המביאת מקדש) שכתב
 ״וכהן שעבד ולא קידש״ כר. ודע שמשמע
 מלשון המשנה (תמיד פ״א מ״ה) שאסור ליגע
 בכלי שרת לצורך עבודה בלא קידוש ידים
 ורגלים׳ עיי״ש. ותמיהני שלא הזכיר הרמב״ם
 ז״ל דבר זה אלא בדרך אגב (בפ״ב מתמידין

 ומוםפין הל׳ י״ב), עיי״ש.
 פרשת תרומת הדשן

ת העולה־ לא מפרט כאן דיני ר ו  זאת ת
 הקרבת העולה ומידורו, כמו שכתוב
 בפרשיות שאחר כך, מזאת תורת המנחה והלאה,
ת כולם, אלא מפרט התורה שלא ר ו  שחשב ת
 חשב לעיל (בר״פ ויקרא). ופירוש זאת תורת
 העולה, השלמת תורת העולה׳ שההקטרה כשרה
 כל הלילה עד הבוקר, ושבבוקר יתרום הדשן

 של עולה.
 היא •העולה״ על מוקדה על המזבח כל
 הלילה: היה צריך לומר ״עולה״ ואמר ״העולה״
 שמשמע שהוא שם הקרבן, ודרשו חכז״ל׳ שבא
 למעט, רק קרבן שהוא כשר לעולה, שאם עלה
 לא ירד, להוציא את הרובע ואת הנרבע שפמול
 מחמת עצמו לעולה ולא היה פםולו בקודש.
: ומכל ה ל י ל  כמו שכתב רש״י שם: כל ה
 מקום משתדלין להקריב ביום, דחביבה מצוה
 בשעתה ודוחה אפילו שדת• מנחות (דע״ב ע״ב<
 ורמב״ם (פרק ד׳ ממעה״ק) ואש המזבח תוקד
 בו. כל הלילה, כמו ביום. רשב״ם. דלכש הכהן:
 כלומר׳ בבוקר כשכבר נתאכלו הנתחים ילבש
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 חוא קעולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הנוקר ואש המן3ם תרקד
 בו. ולבש קכסן מדו בד ומכוסי בד ?לבש על כשרו ו&רימ את סךקן אשר
ו ולבש ך  תא3ל האש את ןזעולה על ה?7ז1יח ןשמו א$ל סמן3ם. ופשט את ^

 עמק כרכח שומע תפלה עמק הרכה

 המזבח. ופשט את בגדיו: אין זו חובה. יומז*
:  (דף בג). רש״י שם• ולכש בגדים אחרים:
 יכול יהא פושט בגדי קודש ולובש בגדי חול..
 ת״ל בגדיו׳ מקיש בגדים שלובש לבגדים שהוא.
 פושט כר. א״כ למה נאמר אחרים, פחותים
 מהם. תו״כ ויומא (דף כ״ג ע״ב). ועיין רמב״ם
 (בפ״ב הל׳ י מתו״מ) ונושאי כליו שם• והוציא
: הצבור בתפוח כשהוא רבה ואיד ן ש ד  את ה
 מקום למערכה, מוציאו משם. ואין זה חובת
 בכל יום, אבל התרומה חובה. רש״י, ועיין
 משנה למלך (פ״ב מתו״מ הלכה י״ג). אל מחוץ
: חוץ לשלש מחנות• דשלש פעמים ה נ ח מ  ל
 כתיב מחוץ למחנה; בשפך הדשן הכא׳ ובפר
 כהן המשיח (ויקרא ד׳ י״ב), ובפר העדה (שם
 שם כ״א), לומר ששפך הדשן הוא חוץ לשלש
 מחנות׳ ובבית המקדש חוץ לירושלים. זבחים,

 (דף ק״ה).
 אל מקום טהור: לפי שיש מחוץ לעיר מקום
 מוכן לטומאה להשליך אבנים מנוגעות ולבית
 הקברות׳ הוצרך לומר מחוץ למחנה, זה שהוא
. (רש״י ויקרא• ר ו ה  חוץ לעיר, שיהא המקום ט
 ד׳ י״ב). ובתו״כ שם, שיהיה מקום מתוקן להם
 לכך. כלומר׳ שלא יניחנו בכל פעם באיזה מקום
 שירצה מחוץ לעיר׳ אלא שיהא מקום מתוקו

 לכך, והוא נקרא בית הדשן.
: מערכת ה י ל  תוקד בו לא תכבה וגו׳ וערך ע
 גדולה שעליה הקריבו כל הקרבנות. שבכל יום
 בבוקר היו עורכין מערכה גדולה של עצים ואעו
 בראש המזבח. ועוד היו עושין מערכה שניה
 קטנה, כדי ליקה ממנה גחלים לקטורת, שנאמר
 למעלה׳ ואש המזבח תוקד בו. ועוד עשו מערכה
 שלישית, כדי לקיים האש, שיהיה תמיד אש על
 המזבח. לפי שנאמר להלן, אש תמיד תוקד ע ל
/ י מ צ  המזבח. והצתת האש תהי׳ על המזבח ע

 ולא בסוף העבודה׳ היינו מדרבנן׳ דבמידי
 דאורייתא מאי נפ״מ בין תחלת עבודה לסוף
 עבודה, כיון דלא מהני מד״ת קידוש מיום אחד
א לחוד במידי ר ב ס  לחברו. ואיך נפליג מ
 דאורייתא. ועוד׳ שהרי ר׳ יוחנן םתמא קאמר,
 ומשמע אפילו ברגלים תורם מתחלת הלילה,
 ואיך נקרא תחלת עבודה של יום. ועל כרחד
 צריך לומר דס״ל דמן התורה סגי אפילו
 לעשרה ימים, ומ״מ מדרבנן בעי לכל יום
 קידוש בפני עצמו• ותרומת הדשן, כיון דבכל
 השנה היא תחלת עבודת היום׳ סגי הקידוש
 לתרומת הדשן אפילו ברגלים לעבודת כל היום.
 ועיין רמב״ם (פ״ה מביאת המקדש הל׳ ט)
 שכתב טעמא דקידוש לתרומת הדשן כרבא,
 משום דתחלת עבודה היא. וצריך לומר, משום
 דרבא אמר טעמא דר׳ יוחנן דס״ל כראב״ש,
 להבי פסק כוותיה. ולפי זה מה שכתב מקודם
 (בהלכה ח) דהמים נפסלים בלינה וצריך לחזור
 ולקדש, היינו מדרבנן ואינו פוסל העבודה• דבין
 לאביי דאמר שריי ס״ל כרבי ואין ליגה פוסל
 אלא מדרבנן, ובין לרבא ג״כ לא פסול אלא
 מדרבנן, וכמו שכתבתי לעיל. ו ד לא כמו
ך (במצוה ק״ו) עיי״ש. ו נ י ת ח ח נ מ  שכתב ה
 את הדשן: לאו דשן ממש, אלא גחלים דקים
 מיקרי דשן ולא גחלים גדולים. כך כתב המפרש
 בתמיד (דף כח ע-ב) בד״ה ופינה, עיי״ש.
 ושיעור תרומת הדשן מבואר (ביומא דכ״ד ע״א)
 דלא יפחות מקומץ. ואי בעי להוסיף מוסיף
 שהרי אי אפשר לקמץ בגחלים לוחשות
 באצבעותיו. כך כתב רש״י. אצל המזבח: במזרחו
 של כבש• כדכתיב (ויקרא א׳ ט״ז) והשליך אותה
 אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן, ש״מ שמקום
, ח ב ז  הדשן הוא במזרחו, ולא במזרחו של מ
 אלא במזרחו של כבש שהיה בצד דרום של
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 ,?גדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למוןןה אל מקום ^הור. והאש על
 המן3ח תוקד נו לא תהןה יכער ^ליה ה^חן עצים ננול!ר בנוער וערך

 תפלה עמי, ברכה
ם דוקא קאמר׳ משום דהכל שם י ר ב  סידור א
 (שי״ן צרויה) סידור אחד הוא, וכמ׳׳ש רש״י שם,
ת עבודה אחרת היא, ל ח ת  אבל הקטורת ה
 וא״כ לא אשתמיט מלומר דמערכות אלו חייב
 עליהן משום כר. ועל כרחך דלא בעי כהונה
, כדאמרינן (ביומא ח ב ז  דוקא, אלא מצד מ
 דף מ״ה) וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי

 מזבח, עי״ש•
: עולת תמיד היא תקדים, ה ל ו ע  ועיר עליה ה
 ומנין שלא יהא דבר קודם על המערכה לתמיד
j עולה ראשונה. רש״י , ה ל ו ע  של שחר, ת״ל ה
 תמיד. אפילו בשבת, אפילו בטומאה. (תו״כ).
 לא תכבה: בזבחים (דף צ״א) הכי איתא, והא
 קא מכבי, כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי. פירש״י,
 דלא קפיד קרא אלא אאש תמיד תוקד על המזבח.
 ופריך, איני והאמר ר״ז אמר רבה בר אבוה
 המוריד גחלת מעל המזבח וכיבה חייב, ומשני,
 דליכא אלא האי. איבעית אימא כיבוי דמצוה
 שאני. ופוסק הרמב״ם ז״ל(בפ״ב מתו״מ) כתירוצא
 ב ת רא. ואם כן אפילו אם נשאר אש על המזבח,
, ן י ב ה  לוקה אפילו על גחלת אחת. וצריך ל
 הא מ״מ קרא לא קפיד אלא שיהיה אש על
 המזבח, ובמה נסתרת סברת האומר דכיבוי
 במקצת לא שמיה כיבוי. ונראה לי, משום דהדר
ו ל י פ , דרשינן הכי, א ה ב כ  קרא וכתב לא ת
 מקצת אש. ונראה לי דאפילו ביבה מקצת אש
 של המערכה שניה, נמי חייב. כדמוכח (ביומא
 דמ״ו ע״ב) דלא פטר התם באש של מנורה
 וקטורת׳ אלא כשכבר אינתק למצותה. ומשמע
 מפירש״י ,כשכבר נתנם במחתה, ע״ש. או עכ״פ
 שחתה אותם מן המערכה אל הצד לתתם למחתה,
 ואעפ״י שהם עוד במזבח, אבל כשהם עוד על

 המערכה השניה והסיר גחלת וכיבה, חייב.
 יהי רצון: נדפס בסידורים החדשים ״יהי
 רצון״ לומר קודם פרשת התמיד.
ת אין אומרין. ולא ידעתי ב ש ב  ורשמו שם ש

 עמק כרכה שומע

 לא שידליק למטה ויניחנה על גבי המזבח,
 שנא׳ (ויקרא א׳) ונתנו בני אהרן הבחנים אש
 יעל המזבח. ובירושלמי(ריש פ״ב דיומא) איתא,
 דצריך נמי להקדים האש לעצים, שנאמר כאן
ש ר פ  וערכו עצים על האש• כך יש ל
. ועיין רמב״ם ם ת ו ע מ ש  ה מ ק ר א ו ת לפי מ
 >פ״ב מתו״מ ה״ב) ובכ״מ שם. ובגמ׳ יומא (דמ״ה
 ע״א הכי איתא. היא העולה על מוקדה על המזבח
 כל הלילה׳ זו מערכה גדולה. ואש המזבח תוקד
 בו, זו מערכה שניה של קטורת׳ והאש על המזבח

 תוקד בו, אתיא לקיום האש, עיי״ש.
 עצים בבוקר בבוקר: רבותינו ז״ל דרשו, שעל
 המערכה הגדולה מוסיף עליה שני גזרי עצים
, ד ח  להקרבת התמיד של שחר, וסגי בכהן א
. וכן מוסיף שגי גזרי עצים ר ע ב  דכתיב ו
 לתמיד של בין הערבים דכתיב (ויקרא א ז)
ם על האש. אם אינו ענין לתמיד י צ  וערכו ע
 של שחר דכתיב ביה ובער עליה הכהן עצים
 בבוקר, תנהו ענין לתמיד של בין הערבים. ובעי
. יומא (דכ״ו ע״ב). ו כ ר ע  ב׳ כהנים דכתיב ו
ם י צ ׳ סידור שני גזרי ע ה כ ר ע מ ר ה ו ד י  ס
, ה נ ו ה  והצתת האש במזבח, עבודה היא ובעי כ
ת ידים ורגלים, מיהו לא צ י ח ר  בגדי כהונה ו
ם י ד ג , משום מחוסר ב ת ו ר  מחייב משום ז
 ושלא רחוץ ידים ורגלים, אלא בשני גזרי עצים
, אבל מערכה גדולה ה מ  לחוד, שהיו עבודה ת
 אינה עבודה תמה, שהרי יש אחריה סידור ב׳
 גזרי עצים• יומא(דכ״ד ע״ב). ונראה לי. דמערכה
ת לא בעי כהוגה, י ש י ל ש ה ומכ״ש ה י נ  ש
ך (מצוד, ו נ י ת ח ח נ א כמו שכתב בס׳ מ ל ד  ו
 קל״ב). דאי בעי כהונה, חיובי נמי לחייב, דהא
ה עבודה ועבודה תמה היא. ואין י ר ח  אין א
 לומר דכיון שלוקח הגחלים לקטורת, א״כ לא
ה עבודתו, דזה אינו, דהא אפילו למ״ד מ ל ש  נ
 התפ דסידור ב׳ גזרי עציפ נמי פטור, משום
 דאיכא אחריה פידור אברים׳ מכל מקום הא



ת פז י ר ח ת ש ל פ  ת

 ??יןז קעולד• ילי?ן?זיי ??י5 ?ןלגי ס?י?מים. אש $מיד תוקד על םהגץ3ח לא

 ןהי לצין 9ל39יןי י; מלסיני נאלסי ןןנוסינו 7?!ו0ם ץלינו ןממסל לני על ?ל ס&אסינו
 י$ס$ד לנו על 3ל ע«יביםיני ןת?לח לנו גל ?ל ?שןגיו ןמ!33ה 3ית סמקךש ??ןקךה ?:מיני
כ9ר בןגלנו ?םי ש?מ?$ עלינו ?תילסף על :ךי משה עלךף מהי  ןנקריב ל39יף קרבן ס$מיד ?!

 לב1ךף ?אמור:

 עמק פרכח שומע תפלה עמק כרכה
 ואמירתן רשות׳ ויוצאין יד״ח במה ששונין
 משנת איזה מקומן. אבל פ׳ התמיד כבר נתפשט
 המנהג לאומדה בכל יום. ואפשר. שמשום
 שהתפלות כנגד תמידין תקנופ׳ כדאיתא בגמ׳
 (ברכות כי)• ואפילו למאן דאמר שאבות תקנום,
 מ״מ סמכוה אקרבנות, כדאיתא התם, ולכן קורין
 פ׳ התמיד עם התפלה. ובמידורים החדשים
 נדפסו פרשיות הכיור ותרומת הדשן לפני פ׳
 התמיד׳ אבל בסידורים הישנים וכך גם בסידורי
 ספרד ובכוונות האריז״ל לא נמצאות, אבל
 בהחדשים כן הדפיסו עפ״י שו״ע (סוף סי׳ א)
 שכתב שם *יש נוהגין לומר פ׳ הכיור ואח״כ
 פ׳ תה״ד ואח״כ פ׳ התמיד ואח״כ פ׳ המזבח

 מקטר קטורת ופ׳ טמני הקטרת ועשייתו״.
 פרשת התמיד (במדבר כ״ח)

 את קרבני לחמי: פפוק זה כולל כל הקרבנות
 התמיד והמוספין שבפרשה שאחר כך.
 והדר מפרש, ואמרת להפ זה האשה אשר תקריבו
 לה׳ כבשים וביום השבת, ורבותינו ז״ל דרשו
י ם כולם. ב  בספרי דרמז בכאן כל ד.נ ק ר
י זה הדם, כלומר שעיקר הקרבן בדפ נ ב ר  ק
 דכתיב (ויקרא יז יא) ואני נתתיו לכם על המזבח
 הוא, וכל שנזרק דמו כהלכתו, יצא ידי קרבנו.
 לכפר, כיון שהגיע דם למזבח כהלכתו, נתכפרו
 הבעלים ונרצה הקרבן, כדאיתא בזבחים (דכ״ז
י אלו איטרים, דכתיב (שם ג י״א) מ ח  עיב). ל

 למה׳ אם משום שהיא תחינה, הרי גם על קרבן
 מוסף מתחננין בשבת ויו״מ ״יהי רצון שתעלנו
 בשמחה לארצנו״. וגם מזכירין חטא ואומרים
 ״ומפני חטאינו גלינו מארצנו״. ובשבת ר״ח
י נ  אומרים ״ולפי שחטאנו לפניך כו׳״י לכן א
ג אמרו גם בשבת ויו״ט, ועיין מג״א ה ו  נ
 (סי׳ רפ״א ס״ק יא) דהמתענה בשבת אומר
 ״אלקי עד שלא נוצרתי״, שאינו אסור אלא
ת עונות טוב לומר ט ר  שאלת צרכיו, אבל ח
ב לפניך קרבן שיכפר י ר ק נ  בכל יום, ו
 בעדנו: כמו שאמרו ז״ל (במדבר רבה פ׳ כ״א)
 מעולם לא לן אדם בירושלים ועבירה בידו.
 תמיד של שחר מכפר על עבירות שבלילה
 ושל בין הערבים מכפר על עבירות שביום.
ו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה מ  כ
 עבדך: מפי כבודך: כי הקב״ה לא כתב אלא
ב אלקים ת כ  הלוחות׳ כמו שנאמר והמכתב מ
ה ר ו ת , אבל כל ה ת ו ח ו ל א חרות על ה ו  ה
 כולה משה רבינו שמע מפי ד., וכתב את אשר

 צוה ה׳ אל בני ישראל לעשות ושלא לעשות.

 פדר הקדמות
 0תג הטור — ״וקבעו לקרות פרשת התמיד
 וכר כבר הקדמתי להפ הקרבנות׳ כ״ז
 שעוסקין בהם מעלה אני עליהן כאילו הקריבום
 לפני״. והנה זה מוסב על כל הקרבנות כולן.

 יהי רצון: חפלה זו מביא בעל סדר היום וכן דח״ו בפרע״ח (טרק ז מת׳ ראש השנה)! בעמק ברכה
 כאן מצדד מרן מדברנו ז״ל לאמרה גם בשבויו״ט, וכך מבואר להדיא בפדע״ח שפ. בס׳ שלפי
 צבור (סי׳ לב) מסביר המחבר את הסדר ״חטא עון ופשע״ שהוא ע&״י דעת רמב״ם ואבודדהם, ובכן:

 מחילה על חטא, כפרד. על עון וסליחה על פשע ו וראה פג״א בטי׳ תדז ובתול מרבבה שם.



ת י ה ש ת . ת ל פ  פת ת
ת התמיד במדבימז ע ר  פ

 ולדבר ל; אל־משה לאמר: 3ו את־מי ל£ךאל ואמךת אליהם את-
 קךבגי לחמי לאשי ריח 3יי*חי תעימרו להקריב לי במועדו. ואמרת לוזם זה
 האשה אשר תקריבו לך ?;שים בגי־שנה סמימם שנלם 5«1ם עלה ס$יד.

 עמק כרכה שומע תפלה עמל, כרכה

י  השלוק, ואת הכבוש ואת השרוי במים. ספר
 ומנחות (דפ״ה ע״ב).

« כדכתיב (שמות כ״ד די) וישלח ד י מ ת ת ל ו  ע
 את נערי בני ישראל ויעלו עולות. תהיה עולת
לות  תמיד לריח ניחוח אשה לה׳׳ שיקריבו עו
 כאלה תמיד. והזכיר זאת, ללמד שטעונה כלי,

 וכמו שכתב רש״י ז״ל.
ת עי  ונסכו: שכר האמור בםוף הפסוק, יהיה רבי
 ההין להכבש האחד האמור למעלה• ובספרי
 איתא, ונסכו רביעית ההין לכבש האחד, חי
,  אתה מנסך ואי אתה מנסך מזוג. ונראה לי
 שדורש זה׳ משום דלא אמר ״ונסכו יין רביעית
 ד׳היך, דאלו אמר ״יין רביעית ההין״, הייתי אומר
 שאפילו עירב בו מים מ״מ הוא נקרא כולו יין,
 דעל ידי המזיגה לא בטל שם יין מיניה והוי
ת י ע י ב  רביעית ההין יין, להכי כתב ״ונסכו ר
 ההין״ לומד שניםד כל רביעית ההין מהשכר.
בת  והמזוג אין כולו מהשכר, שהרי יש בו תערו
 מים. ויש מגיהים בספרי ״הסך׳ נסך שכר חי
ב ת כ  אתה מנסך״. ומלישנא דשכר קאמר. וכמו ש

 הרמב״ן ז״ל בפירושו כאן.

; על המזבח יתנסכו. רש״י. ך פ ש ה ד ק  כ

ט ליין מגתו. רש״י. ר : יין המשכר׳ פ ר כ  ש
 והרמב״ן טען על זה. דהא איתא בב״ב (דצ״ח
. וכתב, ר ש  ע״א) יין מגתו לא יביא ואם הביא כ
׳ דאם הביא, פסול. ג ו ז מ  דבא למעוטי יין ה

 והקטירו הכהן חמזבחה לחם אשר, לה׳. ואמרו
ם לחם. י מ ק  שם בתו״כ, למד על החלבים ש
י אלו קמצים ולבונה, כלומר, שגם הם ש א  ל
ח אלו ו ח י  נתונים על המזבח לאישים. ריח נ
 בזיכי לחם הפנים, ומכל מקום, אפילו לדרשות
, דהא ר ו ב  חכמים ז״ל לא קאי אלא אקרבנות צ
ת אפילו ב ש  דרשינן קרא דבמועדו אפילו ב
׳ ואין קרבן יחיד דוחה ל א את השבת ה א מ ו ט  ב

א את הטומאה. ל  ו

: שיחו כהנים ולוים עומדים על גביו. ו ר מ ש  ת
: ם ו י  מכאן למדו ותקנו מעמדות. רש״י. שנים ל
 כפשוטו• ועיקר בא ללמד שיהיו נשחטין כנגד
 היום, תמיד של שחר במערב, ושל בין הערבים
: ד ח  במזרחן של טבעות. רש״י: את הכבש א
בת אחד וכאלו  הה׳ של הכבש מושך עמו גם תי
 אמר הכבש האחד. ראב״ע. ואת הכבש השני
: ומכל מקום אם לא ם י ב ר ע  תעשה בין ה
 הקריבו בשחרית, מקריבין בין הערבים. משנה
 (מנחות דמ״ט ע״א). ועשירית: הוא עומר, ושיעורו

 מ״ג ביצים וחומש ביצה.

לת: מן החטים. או אינו אלא מן השעורים  פו
 כוי, ת״ל (שמות כ״ט בי) סולת חטים תעשה
 אותם. הואיל ונאמרו סלתות בתורה םתפ, ופרט
 לך הכוב באחת מהם סולת חטים, אף כל םלתות
: ה ח נ  שבתורה לא יהיו אלא מן החטים• ספרי. מ
ת : להוציא פ ת י ת  זו מנחת נסכים. בשמן כ

 קרכנות: על גודל ערך הזכרת ענינ• קדבנוח בביהכ״ב, שומעים אבו מפי רבי כרוםפדאי (הוזכר
 בגמ׳ ראש השנה טז, סנהדרין םט א ונדה מ0, בזהר לפ׳ וירא, במדרש הנעלם שם —
 .האי מאן דמדכד בפומיה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניני דקדבגיא ותקרובתא״ וכר« וראה *
: תענית כז א: ויקרא רבה ס׳ ט: תנחופא לפי צו (בפ״םקא כבר היה  «!חוח קי א ומגילה לא כ

 לעולמים)* ־.
 פ׳ התמיד: אמירתה הוזכרה בתיקוני זהר, ויקון יח — ״אינון דאמרין וכר בכל יום צו את בנ״י,
 וכן בתוספות זהר לסוף ם׳ דבד«ם עמ׳ .שה ב> ברע״ג, ברמב״ם ח״ת פ״ז («עהג
 פזמ׳ת« ב״י בסי׳ ro ומט בשם רש״י ותר״י« רוקח« המנהיג! אבודרהם! שבלי לקט! טור או״ח א

 >שו״ע םי׳ א! וראה דרישה שם•



ת פט י ר ח ת ש ל פ  ת

 את־־כ^בש אחד ם?!שה ב3קר ואת חכ;ש השד תעשה 3ין העןבלמ. וערירית
ד 0?ש:ה בסר י !  {״איפה 5לת למ?דןה ?לולה 3ש$ן כורת ךביעת סהין• *2ת ת?
 ?זיני ?ליח ליחס אשה ללי. ןגםפו ךליעת סחין 3^;ש האחד 3>£ןש הםןי נםך
 #כר ללי. ואת ס?9& ס3#י םע£ה נין העךבלס ?מ;חת ס3?ןר ו?3םפו ת^שה

 א#ה ריס די*ם ל;י.

י אהרן הההגימ  »** * י» ןשחט אתו על לךןז המז3ם צפנה ?פני « וןןקו מ
 את־דמו על־ס?ןץ3ח םליב.

 עמק פרכה. שומע תפלה עמק כרכה

 שעקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח,
 התקין הקב״ה להקריב שני כבשיפ בכל יום,
 אחד בבוקר ואחד בערב׳ כמו האיל שהקריב
 תחת יצחק בנו. נמצא שכבש התמיד הוא
 ממש תמורת יצחק, כמו האיל הראשון, והקב״ה
 צופה ומביט על ענין העקידה כאלו היתה בו
 ביופ. ולכך כתבה תורה דוקא אצל האיל
ה לפני ה׳ כי כשמקריביפ האיל הוא נ ו פ  צ
ה ומביט בעקידת יצחק. וכמו שאמרו פ ו  צ
 (ויקרא רבה פרשה ליו אות ה) למה נאמר
 ביעקב ובאברהפ זכירה וביצחק לא נאמר זכירה.
 רבנן אמרו, לפי שרואה אפרו של יצחק צביר
 ומונח על גבי המזבח, ולכך קורין עם הקרבנית
 פסוק ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני
 ה׳, להזכיר עקידת יצחק בן אברהפ, שכיון
 שאין מקריבין קרבן ממש וא״כ אין הקרבן
 עצמו מזכיר את העקידה, לכך מזכירין עם

 אמירת הפםוק הזה.

 זכבר כתבתי מהספרי, דיין המזוג אימעט
 מ״ונסכו רביעית ההין״. ומה שהקשה הרמב״ן
 ז״ל מהא דאם הביא כשר, עיין בפירוש הרשב״מ
 ז״ל בב״ב שם, שכתב, יץ מגתו תרוש לא יביא,
 משום דכתיב, הסך נסך שכר, מידי ד מ שכר
 ואם הביא׳ כשר, דליכא עיכובא. אי נמי׳ הסך

 נסך, מכל מקום, עיי״ש.
 ושחט אותו: בב״י (סוף סי׳ א) מביא בשם
 הר״י בר יקיר: טוב לומר עם הקרבנות
, דאיתא (בויקרא רבה פ׳ ט אותו ח ש  הפסוק ו
 ב) אמר הקב״ה מעיד אני עלי שמים וארץ
 בין עכו״ם ובין ישראל בין עבד בין אמה
 בשעה שהן קורין מקרא זה צפונה לפני ה׳ אני
 זוכר עקידת יצחק בן אברהם, ע״ש. והוא
 מהתנדב״א (רבה פרק ו׳). וענין מאמר הזה,
 לפי ש׳/צפונדר הנכתב באיל היה לו לכתוב
 מקודם, בבן הבקר (ויקרא א׳ ה), דגם הוא בעי
 צפון, והוא כתוב מוקדם, ולמה המתין עד (שם
 שם יא) פרשת האיל• ודרש התפ׳ לפי שבשעה

 ושחט אותו: אמירת פסוק זד״ כשלעצמו, היא עפ״י המדרש, המובא בכ״י סי' א ,וכתב הר-י בר יקר סוב לומד
 עם הקרבנות הפי ושחט״ וכר, אבל קביעות מקומו שנויה במחלוקת — בשל״ה, סוף מסכת תענית, מובא בשם
 הם׳ תוצאות חיים לאמדו קוזם ט׳ התמיד: כ״מ־ר היום״ הנ״ל משולב הוא רק ב״רבון כל העולמים״ שלפני
 איזה מקומן, וכך גס בסידורי ספרד, הרמ״ק, וכך נראה מסידור האריז״ל! ובס׳ עבודת הקודש׳ להחיד״א,
 כתוב לאמרו אחר פ׳ העקידה ולפני תפלת ״רבש״ע״ $ הפרמ״ג קובע מקומו כמו שלפנינו, נם אחד פ׳ התמיד ו
 (משרצות זהב או״ח סי׳ א אות ח) ויש להטעים את הסדר שלנו עפ״י המאמר בתנדב״א (פ״ו) בשעה שישראל
 פעלין התמיד וקורץ המקרא זה צפונה לפני הי, שממנו יוצא מבואר שישנה שייכות בין פ׳ התמיד לאותו הפי.
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א מ ר כמו לקמן (ל״א יב), משום  אמד כאן ל
 שהיא מחובר לפרשה שלמעלה כאילו הוסיף
 לומר לו. שיקח עוד סמים, נוספים על
 הראשונים״ ויעשה מהן קטורת• וכמו שכתב
 הרמב״ן ז״ל׳ קח לך הסמים הנזכרים למעלה
 ותוסיף עליהם עוד נטף ושחלת וחלבנה ועוד

 סמים ולבונה זכה ותעשה מהם קטורת.
 סדר הסמים ועשייתן אפרש לקמן בברייתא

 בס״ד.
: שרשו בדד. כלומר. כל אחת ה י ה  כד בבד י
 יושקל לבדו ולא יושקלו כאחד. וכמה שיהי׳
 מכל מין׳ אין קפידא. אבל יושקלו כל אחד ואחד
 לבדו, כדי שיהיו מכוונים במשקלם, וזה שתרגם
 אונקלום ״מתקל במתקל יהא״. ואיז לומר שיהא
 באמת כל אחד ואחד לבדו, שהרי אמר שאח״כ
 יערבו ויהיה מהכל קטורת אחת• והראב״ע ז״ל
 כתב׳ בד בבד, כל אחד לבד ירוקח ואח״כ
 יעורב. וכן משמע ברמב״ם (פ״ב מכלי המקדש

 הל׳ ה) ועיי״ש בכ״מ.
 ממולח: כתרגומו, מעורב. שיערב שחיקתן יפה
 יפה זה עם זה. ואומר אני, שדומה לזה (יונה א)
 וייראו ה מ לח י פ. על שפ שמהפכין את המים
 במשוטות כשמנהיגים הספינה, כאדם המהפד
 בכף ביצים טרופות לערבן עם המים• רש״י.
 וכן כתב חרשב״ם. והרמב״ן כתב, שלתרגום
 אונקלום ענינו נמוחים, מלשון הכתוב׳ כי שמים
ו (ישעי׳ נ״א ו). ואומר כי ישחק ח ל מ  כעשן נ

ו־ נ ו שהקטירו אבותי ל ק י נ א ה׳ א ו  אתה ה
 רשום בסידורים לומר זה קודם פרשת
 הקטורת. וכך בטור שם, אלא שלא מוזכר שם
 השם (שי״ן צרויה) רק ״אתה הוא שהקטירו״.
 ותמיד אני תמה על ההקדמה הזאת דוקא בכאן
 ולא בפרשת תמיד. והיה נראה לי שבעיקרו
 נוסד לאומרו אחר התפילה ולהקדימו ל״אין
 כאלוקינו וכו׳ אתה וכו׳ שהקטירו לפניך וכר״
 כדי שיהי׳ קישור יפה לכל האמירה, אבל קודם
 התפלה אין מקום כלל לאמירה זו• מיהו העולם
 נהג לאמרו גם קודם התפלה. ונראה לי הטעם
 לפי שאחר פ׳ הקטורת מוסיפים פט׳ והקטיר
 עליו אהרן (שמות ל׳) ולפי שאין לו קישור עם
 הפסוק הקודם ״ונתת ממנה לפני העדות״, לכד
 מתחילין ״ונאמר״, שנדע שהוא ענין בפני
. אלא שמ״מ הקורא פסוקים בעלמא אין  עצמו
 לו מובן לומר ונאמו*, רק כשמתחיל באיזה
, ר  ענין ואומר עליו פסוקים, הוא מדגיש כאמי
ר עוד קרא. לכך מתחילין באתה הוא מ א נ  כך ו
 בו׳ באשר צוית אותם כו׳ ככתוב בתורתך
 ויאמר וגו׳ ונאמר והקטיר וגר• ובזה קישור
 הדברים עולים יפה ולכן אין לשנות מהמנהג.
 ויש סידורים שכתוב בהם ״אתה הוא ה׳ אלקינו
. ונכון הוא, כיון שאומה ״ ו נ י ת ו  ואלקי אב

ו לפניך. נ י ת ו ב  שהקטירו א
 פרשת הקטורת (שמיני 0

, וגפ לא רה י  ויאמר ה׳ אל משה: פתח באמ

ד התפלה, (ראה הערתנו ל״אין ח א ל  אתה — שהקטירו: פיםקא זו מובאה בטור (או״ח קלג) בסדר הקטרת ש
 כאלקינו״ שלאחר התפלר.): מנהגנו לאמרי כאן סדר הקטרת — עפ״י ה״יש גוהגין״ שכשו׳׳ע סוף סי׳ א, ועפ״י

 ״סדר היום״, האריז״ל, סידורי ספרד ודמ״ק.
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 עמק כרכה
 *ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטיתה.
 והא דמחלק הטבת ה׳ נרות לחוד וב׳ נרות
 לחוד, ילפינן לה ביומא (דל״ג ע״£ מדכתיב
 בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות, חלקהו לב׳
 בקרים וכיון דאתחיל במצוד. עביד ר ו בא.
 ולא עביד שית, משוס דאמר קרא בהטיבו
ת ואין נרות פחות משנים. ו ר נ  את ה
: בשידליקם להעלות להבתן. רש״י. ת ו ל ע ה ב  ו
: בכל יום מקטיר פרס שחרית ה נ י ר ק ט  י
: לפי ד י מ  ופרם בין הערבים. רש״י. קטורת ת
ת אמר בבוקר בבוקר י ר ח  שבקטורת של ש
ה בכל יום, הוצרך לוטר ד מ ת ה  להורות על ה

ם קטרת תמיד• י ב ר ע  גם על בין ה
 כרייתא דפטום הקטורת: בםידורים הקדמונים
 לא נדפסו רק פרשת התמיד ומשנת
 איזהו מקומן כר. וכלשון השו״ע (או״ח סי׳ נ<
 עיי״ש, אבל הקטורת אמרו לאחר התפלה.
 ומרוב חומרו אמרו רק בשבת, כמבואר כל זה
 ברמ״א (םו״ם קל״ב). עיי״ש. והוא מדברי הטור
 שם. וכך הוא במידור רב עמרם גאון ז״ל,
 ובזוה״ק (פנחם דף רכד א) דבתר צלותא דאיהו
 כקרבנא מאן דיימא פטום הקטורת בתר תהלה

 לדוד בטיל מותנא מביתא.
 וצריך לומר דם״ל להזוה״ק שתפלה במקום
 שחיטה וזריקת הדם היאי שהיא עיקר הקרבן
 שמכפר ומעכב. ודם התמיד קודם לקטורת.
 ועיין בט״ז (שם ס״ק ב) שכתב דתפלה במקום
 הקרבת אברים. דאלו במקום שחיטתו וזריקתו,
 הרי פרשת התמיד במקומו• ותרתי למה לי,
 פרשת התמיד ותפלת שמונה עשרה. עיי״ש.
ן דאטו פרשת תמיד חובה היא ב ו ו מ נ י א  ו

 עמק כרכה שומע תפלה

 אותם כל כך דקים ונמוחים, עד כי יתערבו
 ולא יוכרו הסמים• והוא ז״ל מפרש ממולח,
 שיתנו בו מלח והיינו דתניא מלח סדומית

 רובע. וכן כתב הראב״ע ז״ל.
 ושחקת ממנה הדק: כבר אמר ״ועשית אותה
, ואח״כ קה  קטורת רוקח״ וזה ענין השחי
 מערב אותה כמו שנאמר ממולח. ונראה לי.
 שהשחיקה דהכא׳ זה שאמרו רבותינו ז״ל
ם בשנה היה י מ ע פ  (כריתות ד״ו ע״ב) ש
 מחזירן למכתשת. ודשב״ם כתב, דרמז על
 השחיקה של ערב י ו ה כ ״ פ כדי שתהא דקה מן
 הדקה. ונתת ממנה: היא קטורת שבכל יום ויום
 שעל מזבח הפנימי באוהל מועד. רש״י. ולדברי
ת, ו  הרמב״ן והרשב״ם ז״ל מתפרש לפני העד
 היינו ביוהכ״פ שמכניסו לפני ולפנים לפני
ן וגם באוהל מועד בכל יום. ״ואשר ו ר א  ה

 אועד לך שמה״ מוסב על העדות.
 והקטיר עליו אהרן: (שמות ל״ז ח׳). אין
 המצוה הזו בכהן גדול בלבד, אלא אף היא
 בכהנים הדיוטים. כדין הדלקת גרות שבצדה,
 שאמר ג״כ. ובהעלות אהרן את הנרות, ואינה
 בכהן גדול לבד, כמו שאמר למעלה, יערוך

 אותו אהרן ובניו כוי• רמב״ן.
 בהטיכו את הנרות: לשון נקוי הבזיכין של
 המנורה מדשן הפתילות שנשרפה בלילה והי׳
 מטיבן בכל בוקר ובוקר. רש״י. והא דתלי
 בהטבת הנרות, עיין יומא (די״ד ע״ב) דאבא
ר בין הטבת חמש נדות  שאול ס״ל דמקטי
ן ד י ע י נרות, שהם םוברים, ב ת  ובין הטבת ש
 הטבה תהא מקטיר קטורת, כמו בבין הערבים
 שלדברי הכל מקטיר ואח״כ מדליק. וכתיב
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 שהדפיסו כל הסדר שלפנינו• ולא הדפיסו
 הקטורת אחר התפלה רק בשבת׳ מטעם שכתב
 הרמ״א ז״ל שם, דשמא ידלג אחת מסממני
 הקטורת ונמצא חייב מיתה ח״ו. ובשבת שאין
 נחפזין למלאכתן, וכן בבוקר קודם התפלה שאין
 נחפזין כ״כ, שעדיין כל התפלה לפניו, כן סדרו

 אמירת הקטורת.
 וכתבתי כל זה למען נדע, שעיקר אמירת
 הקטורת שבמקום ההקטרה׳ היא אחר התפלה,
 אבל קודם התפלה הוא רק על פי הקבלה,
 לאעברא זוהמא. וא״כ לא נכון מה שהוסיפו
 בכמה סידורים חדשים בתפלת רבון העולמים,
׳ שהרי  ׳,וכאלו הקטרנו הקטורת בזמנה״
ם התפלה לא במקום ד ו ק  אמירת הקטורת ש
 הקטרה היא, רק זו שלאחר התפלה• וגם רפינו
 זקני זצ״ל שהתפלל בנוסח אשכנז, מכל מקום
 אמר הקטורת גם אחר התפלה, ומטעמא
ר אמירתו במקום הקרבת ק י  דכתיבנא, שזה ע

 הקטורת.
 והא לד פירושו:

 £טופ הקטורת; ריקוח הקטורת׳ עירוב סממנים
 נותני ריח טוב נקרא ריקוח ומעשה
 רוקח. ועיין ערוך ערך פטם. ודע שהברייתא
 הזאת כפי שהיא שנויה בסידורים, איננה שנויה
 לא בתוספתא ולא בבבלי ולא בירושלמי, אלא
 היא ליקוט מן הבבלי (בכריתות דף ו) ומן
 הירושלמי (יומא פרק ד׳ הל׳ ה׳)• ועיקר לשון
 הברייתא שבבבלי ובירושלמי שם מתחיל מן
 ״פטום הקטורת הצרי והצפורן״. וכפי שהיא
 בסידורים לאחר התפלה בשבת ובטור (או״ח סי׳
 קל״א). אבל מה שמתחילין שלש מאות כו׳ אין

 מדברי חכמים, והרי הוא רק מנהג לבד, שנהגו
 אח״ב, ולא מוזכר בגמ׳ כלל. וכשתקנו התפלה,
 תקנו במקום עיקר התמיד, ואח״כ הנהיגו לומר
 פרשת התמיד להדיא סמוך לתפלה, כדי לעורר
 הבונה שהיא במקום תמידין ממש, דכל העיםק

 בתורת העולה כאלו הקריב עולה.
 אבל לא מםתברא כלל שתהא תיקון התפלה
 של חובה כנגד הקטורת ואברים לבד שאינן
 מעכבות כלל בקרבן• והכי מוכח מדברי רש״י
 ותום׳ (בשבת ט ע״ב), דלהכי תפלת ערבית
 רשות, לפי שנתקנה נגד הקטרת אברים דלא
 מעכבי כפרתן׳ עיי״ש. וא״ב שחרית ומנחה
 נתקנו נגד שחיטה וזריקת הדם דמעכבי. וכן
 איתא להדיא בתר״י (ר״פ תפלת השחר) דכנגד
 תמידין, פירוש, עיקר התמיד והיא זריקת הדם,

-עיי״ש.
 ואמנם בזוה״ק (פ׳ ויקהל דף רי״ט) איתא
 שצריך להקדים אמירת קטורת לפסוקי חמרה
 ותפלה, כדי לאעברא זוהמא מעלמא קודם
 התפלה, שהיא במקום קרבן• עיי״ש (בעמוד א׳
 ובעמוד ב׳). וא״כ הוצרך לומר הקטורת גם
 •קודם התפלה לאעברא זוהמא, וגם אחר התפלה
 שהיא במקום הקרבת הקטורת, שהיתה לאחר
 זריקת התמיד׳ כמו שכתב בזוה״ק (פ׳ פנחס)
 שהבאתי לעיל. וכיון שהוא במקום הקטורת
. א תנ  עצמה, להכי כתב הזוה״ק דמבטל מו
 וכמו שנאמר במחלוקת קרח ויתן את הקטורת
. וכן בכתבי האר״י ז״ל פה  וגו׳ ותעצר המג
 מיחס ענינים גדולים לאמירת הקטורת קודם

 התפלה ואחר התפלה. וכן כתב בשל״ה הק׳.
 ומינה נתפשט גם בסידורי נוסח אשכנז

 פטום הקטורת: על סגולת הזכרת עניני קמורה, כשל^יןצמה, ראה זוהר, ח״א עמי ק, ח״!ג עמי נח
 וזוהר חדש, ועל חשיודות אמירתה לפני התפלה דאה זוהי חייב עמי רי״ט * קביעת מקומה אחד פ׳ התמיד

 — עפ״י הט״ז (סי׳ קלב לאו״ח) ומגי׳א (שם) בשם השל״ה.
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 לשחרית ר^ךם 3ין ל״עך^לם. וקןלשה מגים :סרים ^9ןזם מקגים צסןןד1ל9לא
npj. ה ו ?י1ם וז?פורים ומסזיךן ןמה$שת 1יעךב יום סכפורים ו^חלןן ̂י י נ ^ 

 עמק כרכה שומע תפלה עמק פרכח
 למכתשת ונוטל מומנה הלא חפניו ודי לקיים בה
 מצות דקה מן הדקה״. ומה שהיו עושין שס״ח
 מנה כמנין ימות החמה, אף ששנה הוא רק
 שנ״ד יום, ובכל ר״ח ניסן היו צריכץ להקריב
 מתרומה חדשה, מכל מקום הרי היו צריכין
. ומה שנשאר ת ו ר ב ו ע מ  ,מלאות בשנים ה
 י״א מנה בר״ח ניסן, היו נותנין אותן להאומנין
 בשכרן׳ ואח״כ חוזרין ולוקחין אותן מהן
 מתרומה חדשה. וכמו שכתב הרמב״ס ז״ל
 (בסוף הל׳ שקלים)• וזוהי כוונת התוס׳ בשבועות

 ןדף י׳ ע״ב) ד׳יה מותר כוי׳ ע״ש.
 ואחד עשר סממנין היו בה ואלו הן הצרי;
 !ןצרי הוא השרף הנוטף מעצי הקטף. שקוריי
 בלשון אשכנז באלזאמהארץ. ועיין רמב״ן (פ׳
 תשא), ועיין ערוך ערך קטף, ובמסוף שם• והוא
 נטף האמור בתורה׳ לפי שהוא נוטף מן העץ.
: הוא שחלת האמור בתורה ן ר ו פ צ ה  ו
 ומתרגמינן טופרא. ואיתא בכריתות שם שהיא
 גדולי קרקע. והמוסף כתב, בערך ״צפויד
 שהוא בצפורן של חיה וגדל בקרקע הים• וכן
 כתב הדמב׳ץ ז״ל על התורה שהוא יוצא מן הים.
 והוא הנקרא בלשון אשכנז זעענאגעל.
 וחחלפנא! בשר שריחו רע וקורין לו גלבנא.
 (וכן בלשון אשכנז גאק^אן). ומנאו הכתוב בין
 טממני הקטורת׳ ללמדנו שלא יקל בעינינו לצרף
 עמנו באגודת תעניותינו ותפלתינו את פושעי

 זה לשון הברייתא. בכריתות שם, ת*ר קטורת
 היתה נעשית שס״ח מנה .אבל מצאתי זד.
 הלשון בסדור רע״ג בסדר המעמדות
 זבאבודרהם. ונראה לי שהיא מלוקטת מהברייתא
 הנ״ל ומהברייתא דשם (עמוד בי) ת״ר היו

 מחזירין אותה למכתשת כר, עיי״ש.
 •פטום הקטרת כיצד! שלש מאות וששים
 ושמונה מניס ״היו״ ,ולא גרםינן
 ^בה״. וכן בםדור רע״ג ליתא. דכיון דשואל
, כיצד היתה נעשית׳ ולא על ה י י ש ע  יעל ה
 הקטורת עצמה כיצד היתד. ,א״כ לא שייך לומר
 ״היו בה״. וכן בגמ׳ שם, ת״ר קטורת היתד,
 נעשית שס״ח מנה, והדר מפרש למה היתד,
 במספר הזה. שלש מאות וששים וחמשה שבכל
! כן הוא בסדור רע״ג ה מ ח ת ה ו מ  ־יום כמנין י
 ובאבודרהם. והוא נכון יותר בלשון! מנה בכל
ם• מנה י  יום פרס בשחרית ופרם בין הערב
 מאה דינרין, פרס המשים דינדין. באבודרהם

 וסדרו רע״ג ליתא.
 זשלשח מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול
 מלא חפניו ביום הכפוריס! כך הוא לשון
 הברייתא שם. ובסדור רע״ג ״ושלשה שהיה
 מוסיף ביוהכ״פ כהן גדול מחזירן למכתשת
 זנוטל ממנה מלא חפניו כדי לקיים בו מצות
 דקה מן הדקה״ .ובאבודרהם ״ושלשה שהיד,
 מוסיף בה כהן גדול בערב יוהכ״פ ומחזירן

 תנו רבנן: בגמ׳ כריתות, ברייתא בפיק, ובירושלמי יומא ס״ד הנוסח — פיטום הקטרת הצדי והציפורן, אבל
 דינוםח שלפנינו, בשינויים, עפ״י טידור רע״ג (בסדר המעמדות־, אבודרה״ם, מחזור ויטרי, ב״י בשם ,נוסת
 הס־דוריך ובעל ״סדר היום״ שכחב — ,וענין הנוסח של פטימתו לא נמצא בנמ׳ במקום אחד, אלא מפוזר
 ומ1ורד, א״כ אין אנו הולכין אלא אחר פרם מעשיו כיצד היו עושין, ואפילי שנוסיף בו מעט, אין לחוש ולכן
 נראה לי הנוסח כך וכוי; ״שלש מאות וכו׳ שבכל יום״ — נוסחת םרע״ג ואבודרה״ם« הנוסח הרניל — בב״י
 בסידור הרמ״ק וכ״םדד היום״: ואחד עשר סמנים: בתורה כתובים רק נטף ושחלת וחלבנה ולבנה. ויתד הממנים
 למדו רבותינו ז״ל בנמ׳ שם, (ראה יש״י פ׳ תשא)« בפי׳ .אחרית שלום״ שבסי׳ אוצה״ת מטעים המחבר השינוי
 לשון מלשון הקדש לארמית, אחר הדי סמנים הראשונים, לסימן שאינם מהסמנים העיקרים אלא ממכשירי הקטרת.
 «לח סדומית רובע: נוסחת הגם׳ נבפ״ק כריתות), סרע״ג, אבודרד״ם וס״ז בשם פרע״ח, רובע הקב: מחזור ויטרי,

 טור, סדר היוס, סידורי ספרד ודמ״ק.
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 (יךי ש$הא דקה מן הדקה. ואחד־עשר סמנים היו בה ואלו הן. הצרי ןהצפךך
 סןזן^בה ןסןבונה משקל שבעים ש?עים מנה. מור וקביעה שכלת נךךוכךכם

 עמק כדכה שומע תפלה עמק ברכה

 לו למשרע״ה בעל פה, והשאר בחרו החכמים.
 וא״כ כל השיעורים הס מדרבנן שבחרו
ד לכל אחת ואחת לפי חוזק ריחו ותימור ו ע י  ש

 שלו. וכמו שכתב ה כ ל ב ו.
 ולפי זה מי שעושה קטורת במתכונתו כדי-
 להריח בה׳ חייב כרת, וע״ז כתב הרמב״ם שם,
 דהיינו דוקא שעשאה על משקל הי״א סממנים.
 שבברייתא, זה יוצדק רק לשיטת הר מ ב״ם
 אי נימא שבל המשקלות הלכה לממ״ס הם, וכמ״ש.
, הם שנתנו ם י מ כ ח  לעיל, אבל אי נימא ד
 המשקל, כשיטת רש״י ורמב״ן ז״ל, א״ב לא שייך•
 לומר דחיוב כרת תלוי באותו משקל, שהרי
 מן התורה כמה שירצה הוא נוטל מכל מין ומין,
 ובלבד שהד׳ המינים יהיה משקלם שוד, ומת
 שחייב על המינין שהם רק ממה שבחרו החכמים,
 שאני הכא שהתורה אמרה שהם י״א מממנים^
 שכל אחד ואחד מהם מקטר ועולה, וכיון שאותן
 המינין הן מקטרין ועולין, שפיר מחייב עלייהוע
 ואין הבי נמי אי לקח מיגים אחרים שמקטרין
 ועולין, ג״כ חייב לשיטת רש״י והרמב״ן. אבל
 בענין השיעורים אם הם מדרבנן, לא שייף לומר
 שמתחייב כרת רק על השיעור הזה. וצריך לומר
ר פ ם , קאי רק על מ ה ת נ ו כ ת  דהא דכתיב מ

 האחד עשר סממנים ולא על המשקל*
 מור: הוא המר דרור הנאמד בכתוב שם בשמד
 המשחה, ומתדגמען. מירא דכיא. וכן (משלי ז׳
 י״ז) מור אהלים וקנמון. ובכמה מקומות בשיר
 השירים. וכתב הרמב״ם ז״ל(בפ״ב מכלי המקדש•
. ושם (פרק א׳) כתב שהוא ק ס ו מ  שם) שהוא ה
 הדם הצרור בחיה שבהודו הידוע לכל שמתבשמין
 בה בני האדם בכמה מקומות. והדאב״ד ז״ל שם
 חולק על זד״ אלא שהוא מין עשב או מין
. וכן כתב הרמב״ן (בפ׳ תשא שם) שזה ן ל י  א
 הוא מה שקורין מירא בכל הלשונות עברית
 וארמית וערביית, עיי״ש. וכן נקרא בלשון רומיות
 ואשכנז מיררא• וכתב המוסיף, בערך מר, כי

 ישראל שיהיו נמנין עמנו (רש״י פ׳ תשא שם).
 והוא ג״כ שרף של אילן הגדל בארץ יון ומראהו
 כמו דבש שחור וריחו קשה (רמב״ס פרק ב׳

 מכלי המקדש הלכה ד׳).
 והלבונה: בלשון אשכנז ווייהרויך. והנה בכתוב
 נקרא לבונה זכה. והיה נראה לי שכך שמה,
 אבל אין הפירוש שהלבונה תהא זכה, וכמו
 שמן זית זך למאור, לפי שיש שאינו זך והוא
 כשר למנחות, עיין מנחות (דף פ״ו סוע״א),
 דא״כ הוי לי׳ להברייתא להשמיענו שצריכה
 שתהא זכה. אבל נראה לי שכך שמה בלשון
 עברי. ובלשון תלמוד לבונה סתמא• מיהו
 מדמצינו בכתוב גם לבונה סתמא, שהרי במנחה
 (ר״פ ויקרא) לא הזכיר כלל לבונה זכה רק
 לבונה סתמא, ובקטורת ובלחם הפנים (בפ׳
 אמור) הוא אומר לבונה זכה, משמע דקפיד
 קרא דהנהו צריכן לבונה זכה דוקא. וזכה היינו
 בלבנונית, כי יש שנוטה לאדמימות. ושמא בימי

 התנאים היתד, ידועה בשם לבונה טתמא.
 משקל שבעים שבעים מנה: דכתיב בקרא בד
 בבד יהיה, שיהא משקלן שוה• והנהו ד׳ םימנין
 הוא דכתיבי בקרא בהדיא׳ ולהכי קפדינן בהו
ה צריך מ  שיהא משקלם שוה. ולא אתפדש ל
 משקל של ע׳ ע׳ מנה דוקא. ועיין בספר באר
ק לתת טעם על ח ד  שבע (על כריתת שם) ש
, וםיים ׳*דקושטא דמילתא היא  דרך הרמז
 שהנהו סממנין ושיעורן הלכה למשה מפיני
 הוא״, עיי״ש. וזד, יוצדק לשיטת הרמב״ם ז״ל
 (בפ״ב מכלי המקדש הל׳ א׳ וב׳), שכל הי״א
 מממנים כמו שהן נחשבין בברייתא, כולם
 הלכה לממ״ס הם. אבל לשיטת רש״י ז״ל
 (בכריתות שם), מדאורייתא צריכים להיות
 רק י״א סממנין ובתוכם ד׳ מפורשים, והשאר
 כל מה דבעי מיתב ובלבד שיהא קוטר ועולה,
 עיי״ש• והרמב״ן ז״ל על התודה כתב, כי תשעה
 מן התורה, היינו, ד׳ הכתובים, וחמשה שנאמד
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ט 3#ים־עשר וקלופה #לשה וקנמון ^  מ#קל ששה־עשר #שה־עשר מנח. ה
 תשעה. &רית 3ך#יןד• תשעה הן5ין !ין קפריסין סאין ו1לתא ךקבין תלתא. ואם

 עמק כרכה שומע תפלה עמי, ברכה

 וקושט הוא קושטו בשי״ן שמאלית,
 ואמנם אני נבוך בענין הזה־ לפי שהרמב״ן
 (בפ׳ תשא) כתב, שהקידה היא קציעה בלשון
 ארמי״ וכן שמה בלשון ערבי. וכמו שכתבתי
 לעיל בשם האבודרה״ם, וא״כ הקציעה ידועה
 בלשון ערבי׳ ולמה כתב הרמב״ם ז״ל בפיה״מ
ן יודעין אותה״. ואולי הי*2 י ̂ם /׳הקציעה א  ז
ן אותה״, וכלומר, יודעי•; ד ע י ו י  ט״ם וצ״ל ״
ה ואין צורך לתרגמה. ולכך ג& מ ש  אותה ב
ם אותה. אבי; ג ר  .^פ״ב מכלי המקדש לא ת
 פד! שהרמב״ם ז״ל כתב (בפרק א׳ שם) שקיחנ
 ד.יא הקושט, כוונתו להקושט הידוע בקטורון,
 ועי׳ בכ״מ שם שתמה עליו. וצריך לומר כעי
 שכתבתי, דס״ל להרמב״ם דקציעתא וק5י?ה
 ש נ י מינים הס, וקציעתא הוא הקושט שבקטורת־
 וראיתי בתפארת ישראל על משניות (כלאיט
 ע״א מ״ח) מתרגם קידה לבנה בלשון אשכמ
 זדיהען ציממעטבוים. וכתב הרבינו שמשון ז״ל
 שפ, אבל םתם קידה מין ירק הוא כדמשמ£

 בעידובין(דף ל״ד ע״ב).
 שפולח נרד: ״בושם״ ״נרד״ רגיל בשיר
 השירים. וכן שמו בהרבה לשונות, גרדא. וכתב
 רש״י(כריתות שם) שהיא חד וקורין לו שפיגא,
 עיי״ש. והוא חילפא דימא. וכתב רש״י (ברכות
 דמ״ג ע״ב) חלפא דימא, בושם שקורין אשפיג,
 והוא שבולת גרד ועשוי כמין גבעולי פשתן,
 (ולכך מברכין בורא עצי בשמים) דאשכחן
 גבעולין דאיקרי עץ. אבל בגימין(דף סיד ע״ב)
 פירש״י, חילפא דימא, גירופילי בלע״ז, עיי״ש.
 והוא הנקרא בלשון אשכנז נעלקין, ובלשונינו
 ?עגלעך. כנראה׳ שלא היה להם דבר ידוע בזז*
 וכמו שכתב הערוך בערך חלף, ושיש אומרים
 &הוא מה שאנו קורין ראזמארין. וממה שקורין
 לו שבולת נרד, לפי שהוא עשוי שבלים וקנים,
 כמו גבעולי פשתן. מזה ראיה למה שכתב דש״י
 בברטת שם. והוא מה שקורין שפיקע נארדא.

 הוא ג״כ מין שרף הנוטף ממין עץ.
 וקציעה: בשמן המשחה כתיב קדה ומתרגמינן
 וקציעתא, ופירש״י שם, בשר, ובלשון חכמים׳
 קציעה. והרמב״ם ז״ל (בפרק ב׳ מכלי מקדש)
 כשהעתיק המממנים ללשון ערבי׳ כתב ג״כ
. ושם (פרק א) כתב כי הקדה הוא ה ע י צ  ק
, כי ה ע י צ ק ה איננה ה ד  קושט, וא״כ ק
 ד״קושט מוזכר בסמוך בסממני הקטורת. וראיתי
 בב״ח (או״ח סי׳ קל״ג) שכתב׳ דקדה שקורין
ת וקושט שבברייתא י נ מ  >ןושט הוא בשי״ן י
, עיי״ש. אבל הרמב״ם ת י ל א מ  הוא בשי״ן ש
 זיל בעצמו כתב בפירוש המשנה (ריש פ״א
ן יודעין אותה. ולכן צ״ע י  דכריתות) הקציעה א
 על האבודרהם ז״ל שכתב שכך שמה גם בערבי
 קציעה, עיי״ש. ולפי שידע הרמב״ם ז״ל שהקדה
 היא הנקראת קושט בלשון ערבי, והיא עצמה
 הנקראת קושט בלשון הברייתא, שכן כשהוא
 מתרגם הםממנים ללשון ערבי קורא לקושט
 שבברייתא ג״כ קושט בלשון ערבי, להבי לא ס״ל
ה שם כלל, מ ג ר לא ת  דקציעה היינו קושט׳ ו
ו יודע לתרגמה, ולכן נ י א  כפי שכתב בעצמו ש
י ע ה. והא דתרגם צ  כתב כלשון הברייתא ק
 אונקלוט על קדה ק צ יעת,א, ט״ל דלאו האי
 קציעה שבברייתא, אלא מין אחר הוא• ונקרא גם
 בלשת עברי קציעות כמו שנא׳(תהלים מ״ה ט)
 מור ואהלות קציערת. וגם התם מתרגמינן
 ק צ י ע ת א ולא ק צ י ע ה. ועיין רמב״ם בפיה״מ
 (כלאים פ״א מ״ח) שכתב כן להדיא, שהקידה

 היא קציעתא.
 אבל רש״* נמשך כדרט אחר בעל הערוד,
ו בלע״ז, והיא ט ש ו  שכתב בערך קידה, ק
 הקציעה, וכתב שהוא מין אילן ונקרא במשנה
 קידה לבנה, וכתב עוד, בערך קצע, שהיא בלשון
 יון קטיעה ובלשון הקודש קידה, ואמנפ בערך
ו בלע״ז. וצ״ל כמו ט ש ו  קשט כתב ג״כ ק
 שכתב הב״ח, דקידה היינו קושטו בשי״ן ימנית



 צו תפלת שחרית
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 שומע תפלה עמל, כרכה
 אלא שהי״א שחשבן למעלה הם במשקל. והבי
 בלא משקלי וכיון שנותן מהם רק כל שהוא,
 כדאמד לקמן, לא נכנסו במספר וחושב רק י״א
 סממנין. וצריך לומר דהכל הלכה למשה מסיני

 הוא.
 וטעמו של רמב״פ נראה לי, מדמפרש לקמן
 כל הדברים הנוספים לשם מה באים, ולא פירש
 רק יין כפריסין ובורית כרשינה, ש״מ ששאר
 הדברים הם צריכים להקטורת עצמה. ועוד שהרי
 חשב ״מעלה עשן״ בהדייהו, ומעלה עשן ודאי
 דאורייתא הוא׳ דהא מקרא דרשינן לה. כמ׳׳ש
 (ביומא דף נ״ג) דכל השנה מעלה עשן מן
 התורה הוא. ועי׳ בתום׳ ישנים ד״ה ותיפוק ליה.
 ומ״מ לא חשב ליה בין הסממנים׳ לפי שהוא
 כל שהוא. ואפשר דהי׳ נותנן בשעת הקטרה,
ם.  ובברייתא חושב המנין שנתן בשעת הפטו
, ו כ  ומאי דס״ל להרמב״ם ז״ל, מותן המלח בתו
 י״ל דמפרש כמו שמפרש הרמב״ן על התורה,
 ממולח, היינו שנותן ב ה מלח. ושיעורא דרובע
 הוא הלכה למשה מסיני או שיעורא דרבנן,
 וכמו בהםממנין, וכמ״ש לעיל. אבל בפסקי התום*
ת ו ר ש  בכריתות שם כתבו. מלח סדומית ל
 בו את הצפורן, אבל לא יערב מלח בקטורת,
 דאפילו למאן דאמר דבעי מלח היינו בשעת
 הקטרה, דכל העולין טעונין מלח. וכפת הירדן
 לר׳ נתן נמי היינו לשרות בה, עיי״ש. ועיץ משנה

 למלך (בפ״ב מכהמ״ק) שם שהאריך בזה.
 כודית כרשינא: כתב דש״י שם, בורית םאבון.
: הבא א נ י ש ר  והוא בלשון אשכנז זייפע. כ
 מאותו מקום. לישנא אחריבא, עשב הנקרא אירבא
 שניטיא שעושין ממנו בורית שקורץ. םפוני.
 ובלשון אשכנז נקרא זייעענקרויט. ולקמן מפרש

 לשם מה הוא בא.
 יין כפדיפץ: כתב רש״י, שבא ממקום ששמו
 קפרם. והוא מה שקורין בלשון אשכנז ציפערן.
 עוד כתב רש״י, שיש אומרים שעושין מפרי
 ששמו קפרס כגון הצלף והקפרס, עיי״ש. וקרי
 ליה יין כמו יין רמוניפ (בשבת דף קמ״ג ב׳)

 עמק כרכה
 וכרכום: בלשון אשכנז זאפערין. משקל ששה
 עשר מנה. לא משום שצריך להיות בד בבד,
 שזה לא צריך רק בהסממנים המפורשים בקרא
 להדיא, אלא שהלכה למשה מסיני היא, או שכך
 שיערו חכמים לפי חוזק ריחם, וכנדש לעיל.
 הקושמ היא קוסט בלשון ערבי. וכתב הרמ״ע
 ז״ל מובא בב״ח (שם סי׳ קל״ג) שצריך לומר
 הקושט בשי״ן שמאלית. ובתפא״י (עוקצים פ״ג
 מ״ה) תירגם ללשון אשכנז ״קאסט וורצל״. וכבד
 כתבתי לעיל, שלרמב״ם היא הקידה שבתורה.
 וקילופה: כתב רש״י (בכריתות שם) ״בושם
 זהו ששמו קנמוך. ואינו מובן שהרי בסמוך
 חשבהו למין בפני עצמו. ואפשר כוונתו לקליפת
 של בושם, ששמו קנמון. אבל ברש״י (פ׳ תשא)
 שכתב שם שהקנמון היא קליפת עץ׳ וא״כ קנמון
ע ד ו י י נ י א  היא הקליפה עצמה האמורה כאן. ו
. שוב מצאתי בשיטה מקובצת שם ב ש י י  ל
 שכתב׳ שט״ס יש כאן וצ״ל שם *בושם וזהו
 שמו״. ואח״כ מתחיל דבור קנמון תשעה, עיי״ש.
 והרמב״ם (בפיה״מ שם) כתב קליפת בלע״ז
 קאםיא ליגנא׳ עיי״ש. והיא בלשון אשכנז קאסיא

 האלץ.
 וקנמון! בפיה״מ להרמב״ם שם בלע״ז ליגבא
 אלואיש. וא״כ הוא בלשון אשכנז אלאעהאלץ.
 ועיין בדמב״ן על התורה (בפ׳ תשא) ובכ״מ
 >בפ״ב מכלי המקדש) מ״ש בשם הםמ״ג. ואמנם
 :התרגום (תחלים מ״ה ט) מור ואהלות, תירגם
 מירא דכיא, ואקםיל אלאין. ועיין ערוך, ערך
 כורקמא. וא״כ אקסיל אלאין, שפי׳ אלאענהאלץ,
 אינו הקנמון, שהרי בשיר השירים אומר, נרד
 וכרכם קנה וקנמון וגו׳ מור ואהלות וגר. ורגיל
 בפי העולם לתרגם קנמון, ציממט בלשן אשכנז.
 והוא על פי רש״י שכתב (בפ׳ תשא) שהיא

 קליפת עץ.
 כתב הרמב״ס (בפ״ב מכלי המקדש),
 שמוסיפין עם הסממנים האלה בלא משקל מלח
 טרומית וכפת הירדן ועשב אחד שמעלה עשן.
 וא״כ היה י״ג ספמניס בהקטורת וגפ מלח.



ת בז י ר ח ת ש ל פ  ת

 עשן כל־שהוא. ך?י נתן ה5?לי אומר אף ?פת ה!ךדן כל־שהוא. ואם נתן בה
 דבש פסלה, ואס חסר אחת מ3ל םמניה ח«ב מיתה.

 עמק ברכה
 רש״י למה נקראת מלח ם דו מ י ת. ואפשר
 לפי שרובו של המלח ההוא היה בא מימה של
 סדום״ הוא ים המלח. לכן קראו לכל מלח הבא
 מהים בשם מלח סדומית. ופשוט דלאו משום
 דמלח סדומית עזה ביותר בחרו בה למנחות,
 אלא משום דגזירת הכתוב הוא׳ משום דבעינן
 מלח שאינו משבית. והוא הדין לכל מלח של ים,

 דאינו עז יותר ממלח שבקרקע.
 וכתבו התוס׳ בכריתות שם דהמלח םדומית
 הביאו אס לא מצא יין קפריסין לשרות בו את
 הצפורן״ אז הביאו במקומו חמר חווריין ומלח
 סדומית לשרות בהן את הצפורן. אבל לא שיערב
 מלח בקטורת, למ״ד דקטורת לא בעי מלח.
 ואפילו למ״ד דבעי מלח, היינו דוקא בשעת
 הקטרה׳ דומיא דבל העולין טעונין מלח. ואמר
 ר׳ נתן נמי אף כיפת הירדן. היינו לשרות בו
 את הצפורן, עיי״ש. אבל הרמב״ם ז״ל כתב
 (בפ״ב מכלי המקדש) דמלח רובע הקב היו
 מערכין בתוף הפיטום עצמו. עיי״ש. ולפי מה
 שכתבתי לעיל, דמלח סדומית דבעי הכא, הוא
 משום דכל מנחה מצותה לכתחלה במלח טרומית,
 והיינו מלח של ים, א״כ משמע ד לה ק רבה
 עצמה בעי לה׳ כשיטת הרמב״ם ז״ל, דאי לשרות
 בה את הצפורן לבד, למה בעי מלח טרומית
 והא מלח קרקע עזה יותר ממלח של ים, ולשרות
 את הצפורן היו לוקחין דברים שהם עזין יותר.
 וכבר כתבתי לעיל דהרמב״ם ז״ל מפרש כהרמב״ן

 ז״ל, דממולח היינו במלח שישים בה.
 ומה שכתבו התוס׳ שם דאפילו למ״ד דבעי
 מלח בקטורת היינו דוקא בשעת הקטרה —
 דע דבמנחות (דף כ׳ ע״א) איתא, מנין לרבות
 את הלבונה הבאה בפני עצמה כו׳ והקטורת כוי,
 תלמוד לומד על כל קרבנך תקריב מלח. ואיתא
 נמי התם (בדף כ״א ע״ב) בשלשה מקומות המלח
 נתונה כו׳ בראש של מזבח ששם מולחין הקומץ
 והלבונה והקטורת. ואיתא נמי התם (שם ע״א)

 עמק גרכה שומע תפלה

 ייין תפוחים (בפרק כיצד מברכין). והמשקה
 חזק מאוד כדאמרינן (ביצה כ״ה) שלשה עזין
 הן כו׳ ויש אומרים אף הצלף באילנות. שהמשקה
 היוצא ממנו עז מכל היוצא מן הפירות. כן כתב
 בשיטה מקובצת בשם הרא״ש ז״ל, ולקמן מפרש
 לה למה הוא בא. סאין תלתא וקבין תלתא׳ ג׳

 סאין וחצי, שהטאה ששה קבין.
 אפ אין לו יין קפריסין מביא חמד חורין
 עתיק: כך הנוסחא בסידורים ובסדור רע״ג
 ובירושלמי (יומא פ״ד הל׳ ה). ועיין (ב״ב דף
 צ״ז ע״ב) חמר חיווריין מהו, אמר לי׳ אל תרא
 יין כי יתאדם. ופירש מרשב״ם שם דהיינו מה
 דאמר לעיל מינה, יין בורק והוא לבן כמו שפירש
 שם. והתוס׳ כתבו שם בשם הר״י, דהיינו לבן
 יותר מדאי׳ אבל בורק אינו אלא מבהיק ומתלבן
 קצת ודומה קצת לאדמימות, עיי״ש. וזה דלא
 כמ״ש האבודרה״ם דחיור פירוש יין שאינו לבן
 מכל וכל, אלא אדום, עיי״ש. וגס הרמב״ם (בפ״ב
 מכלי המקדש) כתב ששורה את הצפורן בכ״א
 קבין של יין קפריסין או יין לבן ישן חזק ביותר.
 ואמנם בגמ׳ שלנו(בכריתות שם) הגירסא ״מביא
 חמר חיור יין עתיק״, א״כ נראה ששני דברים
י ט״ס ה י א. ל ו א  הפ׳ או יין לבן, או יין ישן. ו
: כן הוא בבבלי ע ב ו  «לד1 טרומית ר
 ובירושלמי שפ. ולא גרםינן ״רובע הקב״. כי
 רובע עצמו הוא שם ידוע לרובע הקב. וכן כתב
 בספר פרי עץ חיים שלא לומר ״רובע הקב״.

ר: רו בי ן ו ו  עי
 ומלח סדומית פירש״י (במנחות דף כ״ט) שהים
 משליבה לאגפה. והא דבעינן מלח סדומית, הוא
 הדין לכל מנחות, כדיליף שם, מדכתיב ולא
 תשבית מלח, מלח שאינה שובתת. ופירש״י,
 שמצויים בקיץ ובחורף, והיינו מלח של ים והיא
 ימלח דקה. ומ״מ אם לא מצא מלח םדומית, מביא

 מלח אםתרוקנית שהיא מלח עבה ומן הקרקע
 היא באה. הכי איתא במנחות שפ. ולא פירש



ת י ר ח ה ש ל פ  ת

 עמק כרפה שומע תפלה עמק ברפת
 מיד, לפי שסמך עצמו על מה שכתב (בהלכה
 י״ג) שחושב שם כל הדברים המעונין מלח
 בראשו של מזבח, הקומץ והלבונה ומנחה הנשרפת
ת דאיתא ר ו ט  ועולת העוף. ולא חשיב ק
 בברייתא בגמ׳(דכ״א ע״ב), לפי דס״ל דלא גרסינן

 קטורת, אלא כמו שהוא בתוספתא, ודו״ק.
 מעלה עשן כל שהוא: שם עשב (דשי״ שם),
 וכתב הרמב״ם (בפ״ב מכלי המקדש) ומוספין
 עמהן כר ועשב אחד שמעלה עשן ולא היו יודעים
 אותו אלא אנשים ידועים והוא היה הלכה בידם
 איש מפי איש. וכתב הב״י (באו״ח סי׳ קל״ג)
 שמנין הי״א סממנים הן הן שנאמרו למשה מסיני
 ואם חסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. אבל
 שאר דברים אינם באים אלא לתקן. ומעלה עשן
 כדי לתקן שיהא עשנו מתמר ועולה כוי, וכיון
 שאינם באים אלא לתיקון, לא מנאתם תורה
 בכלל הסממנים, ואס חסדם אינו חייב כלום.
 וכן אפשר דאפילו איסורא ליכא בחיסור דברים
 הללו, אלא שמצוה מן המובחר שלא לחסדם,

 עיי״ש.
 ודבריו לכאורה מוכרחים. שאילו היו הם מן
 הדברים שנאמרו למשה מסיני, איך נשכח מהם
 העשב מעלה עשן ולא ידעו אותו אלא בית
 אבטינם בלבד, הרי הוא נעשה משנה לשנה מימי
4 כ ע  משרע״ה ואילך. ועל כדחך שלא היה מ
 וזימנין דלא נהגו בו כלל בגלל מיעוט מציאותו־
 ולא היה ידוע אלא לבית אבטינם בלבד, שהית*
 הקבלה בידם מאבותיהם. אלא דקשיא לי, הר>
 ביוהכ״פ ודאי דמעלה עשן מעכה, כדאיתא להדי*
 בברייתא (ביומא נ״ג ע״א), ואם כן איך נשכמ

 מהם דבר שנוהג בכל שנה ושנה.
 וראיתי בתום, ישנים (יומא דף ל״ח) שכתבו,
 שאין קפידא בכך אם מפציע לכאן ולכאן. והא
 דמתמר ועולה כמקל, אינו אלא יתרת בעלמא•
 דבעינן מושם דכתיב כל פעל ה׳ למענהו. עוד
 כתבו שם; דהא דחיסר מעלה עשן חייב מיתה,
 הוא בעשב אחר, שאפילו אנשי אלכסנדריא היו
 מכירין אותו׳ עיי״ש. ולפי זה ניחא, דהאומניס
ם מהו מעלה עשן ל ו  הבקיאים היו יודעים כ

 דתניא אבל היין והדם והעצים והקטורת אינן
 טעונין מלח. מני, אי דבי קשיא עצים (פירוש
 דרבי ס״ל דעצים נמי טעונין מלח) אי רבנן
 קשיא קטורת, דהא אמרי לעיל דקטורת בעי
 מלח. ומשני׳ האי תנא ר׳ ישמעאל בנו של ד״י
 בן ברוקא הוא, דס״ל דעצים כיון שאינן מקבלין
 טומאה׳ לא בעי מלח. וקטורת כיון שאינה על

 מזבח החיצון, לא בעי מלח׳ עיי״ש.
 ונראה לי שחרמב״ם לקח לו דרך לעצמו
 ליישב הנהו תרתי מתנייתא, דםתרן אהדדי. ולא
 ניחא ליה למוקי לה אליבא דד׳ ישמעאל בנו
 של ריב״ב לחוד. וסבירא ליה דהא דאמרי רבנן
ב בו מלח. ומאי דתניא, ר ע  דבעי מלח, היינו ל
ן טעונין י  אבל היין והדם והעצים והקטורת א
ת ע ש  מלח׳ היינו דאין צריך ליתן עליהם מלח ב
 הקטרה. ומאי דאיתא התם ברייתא (בדף כ״א
 ע״ב) בשלשה מקומות כר בראשו של מזבח
, לא ת ר ו ט ק ה  ששם מולחין הקומץ והלבונה ו
. וכן בתוםפתא (מנחות רת  גרים לה לקטו
 פרק ו) ליתא לקטורת, ואדרבא התם תני להדיא
 דקטורת א י ן צריך מלח. וגם לא מסתבר שיהא
 הקטורת טעונה מלח בראשו של מזבח החיצון
 יותר מעל הכבש. וכמו שהקשו התום׳ שם ותירצו
ך ל כ ל ת , עיי״ש, שכתבו לפי שהי׳ מ חק ו  בד
 בדם. וזה תימה לכאורה, שהרי כהנים זריזין הן,

 ויזהרו מלהתלכלך.
 ובדרך הזה מיושב שפיר לשונו של הרמב״ם
 ז״ל שכתב(פרק ה׳ מהל׳ איםורי המזבח הל׳ י״א)
 וז-ל« מצות עשה למלוח כל הקרבנות קודם שיעלו
 למזבח שנאמר על כל קדבנך תקריב מלח כר
 חוץ מיין הנסכים והדם והעצים, עכ״ל. והנה זה
 מועתק מלשון הברייתא (שם דכ״א ע״א) והשמיט
ת דתני התם. משום דס״ל דקטורת ר ו ט ק  ה
 היה בה מלח. ומש״כ הכ״מ׳ שם׳ משום דס״ל
 כר׳ ישמעאל בנו של ריב״ב׳ צ״ע, דהא איהו
 ט״ל דקטורת לא בעי מלח כלל, ועיין לח״מ שם.
 וכיון דבעי מלח הרי הוא ככל הקרבנות שטעונין
 מלח. אלא דיש נפ״מ, שקטורת אינה טעונה מלח
 בראשו של מזבח. ולכן לא כתבה הרמב״ם ז״ל



ת צם י ר ח ת ש ל פ  ת

 1פלה עמק כרכה
ר אחת בו׳ חייב מיתה הוא הדע ס י  דהא דאם ח
ר אחת על סממניה חייב מיתה• י ת ו  אם ה
 עיי״ש. וזה תימה׳ דא״כ איך הוסיף ר׳ נתן כפי
 הירדן׳ והאיך רוצה לומר לקמן שהיה' הוה אמינ*
ף בה קורטוב של דבש. ושמא ס״גי י ה ו ה  ל
ת פטום קאי, דאז קפיד קרא שיפנאי ע ש א  ד
 י״א סממנין דוקא׳ ואם הוסיף פסלה וחייב מיתהי
 אבל בשעת הקטרה מותר, או דס״ל כהתוזי
w שכתבתי לעיל, דכפת הירדן בא לשרות בו 

 הצפורן, ודו״ק.
ש פסלה 1 הוא הדין אם נתי ב  ואפ נתן בה ד
 כה ש א ור. ונקט הדבש לפי שהוא מועיל להרבו\
x יימ, כדאיתא לקמן. וכדאיתא נמי (בתו״כ 
 ויקרא) דבש אין לי אלא דברים שאין הדב9י
 ימת להפ, מנין לרבות הקטורת שהפטמים אומרים

 שהדבש יפה לה, ת״ל כל דבש.
י דבר זה גבי מנחה שתהא ת א צ  והנה לא מ
ר ודבש. ועיין רמב״ם ו א ת על ידי ש ל ס פ  נ
 (פי״ג ממעשה הקרבנות) שלא כתב, אלא ד ל ו ק ה׳
 אבל לא הזכיר שתהא המנחה נפסלת בכך. ולכן
 נראה לי, דגפ כאן מה שאמר פסלה, היינו
 שפסולה להקטרה לכתחלה, משופ דעבר על לאו,
 אבל אם עבר והקטיר׳ קייפ המצות עשה׳ ואין
 צריך להקטיר אחרת. ואף דהוי מצוד, הבאה
 בעבירה׳ מ״מ היכא דחי׳ יכול לעשות המצוד,
 בלא עשיית העבירה, כתבו התופי (ר״פ לולב

 הגזול) דלא מיפפל בכך.
 זאפ חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה:
 פירש״י ז״ל שם דמחייב משופ ביאה ריקנית,
 כי עייל ביוהב״פ לפני ולפניפ. כדכתיב (ויקרא
 ט״ז) ואל יבוא בכל עת אל הקודש וגר ולא ימות
 כי בענן וגר. וכי מעייל קטורת שלא כהלכתה
 ביאה ריקנית היא וחייב מיתה, עיי״ש. וא״כ
 מיידי ביוהכ״פ דוקא׳ אבל בכל השנה ליכא חיוב
 מיתה. אבל הרמב״ם ז״ל (בפ״ב מכלי המקדש)
 נתן טעם משום שהוא קטורת זרה, וא״כ הוא
 הדין לכל ימות השנה, כפשטות לשון הברייתא.
 ובספר באר שבע (כריתות שם) הרבה להקשות
 על פירש״י מיומא (דף נ״ג) דאיתא שם דחייב

 עמק ברפח שומע
ר ועולה מ ת  םתמא, אבל המעלה עשן ש מ
 כמקל, לא היה נודע אלא לבית אבטינם בלבד.
 והנה מה שכתב הב״י דגם מעלה עשן אינו
 אלא למצוד, מן המובחר, נראה דנמשך אחר שיטת
 הרמב״ם ז״ל, שכתב דליכא חיוב מיתה אלא
 בחוסר אחד מסממניה. ורק ביוהכ״פ לחוד כתב
 (בסוף הל׳ עבודת יוהכ״פ) שאם חיסר מעלה עשן
 ג״כ חייב מיתה, עי׳ משל״מ שם. אבל לשיטת
 התוס׳ ישנים (ביומא דף נ״ג) ד״ד, ותיפוק ליה,
 שכתבו דאי ילפינן מעלה עשן בכל השנה מיוהכ״פ
 הוא הדין נמי דאם חיסר מעלה עשן בכל השנה
 חייב מיתה׳ עיי״ש, לא אתיא שפיר. ונראה לי
ת הפיטום, ע ש  שהמעלה עשן לא הכניסו ב
 משום שהפיטום לא היה אלא ביא סממנים׳ רק

 שמוהו בעת שהניחו הקטורת על המחבת.
 אן? כפת הירדן כל שהוא 5 עשב הגדל על שפת
 הירדן (רש״י שם). ופירוש כפת מלשון כיף
 ירדנא, כלומר שפת הירדן. ועי׳ (ב״ק דף פ״ר,)
 גינת הירדן׳ ופירש״י — כך שמח. והיא היתד,
 צריכה לקטורת והיינו כיפת הירדן שבכריתות,
 משום שדרך הורד לגדל על שפת הירדן. והרמב״ם
 ז״ל גבפ״ד מכלי המקדש) כתב כיפת הירדן,
 עמברא בערבי, ובלע״ז לאמרי. והאי דמוסיף בה
 כיפת הירדן, לא רמיזא בקרא. ואינה בכלל
 הסממנין שנאמרו למשה בסיני׳ שמספרן רק י״א,
 כדאיתא בגמ׳ שם אלא דס״ל לרבי נתן׳ דאם
 רוצה להוסיף בשעת הקטרה דבר של ריח טוב,
 מרי להרבות ריחה, לית כאן קפידא׳ ואדרב*
 מצוד, מן המובחר היא. ולהכי איתא נמי בםמגד
 בברייתא, והלא אם היה נותן בה קורטוב של
 דבש אין אדם יכול לעמוד בה מפני ריחה ולמ3
 •אין מערכין בה דבש מפני שהתורה אמרה פי*
 וקשה׳ הרי בלא זה מהיכי תיתי שיוםיף בה
 הרי לא נצטוו על יותר מי״א סממנין שנותנט
*  ריח. אלא על כרחך דקבלה בידם ד מ צו
 להוסיף בה ריח מה שאפשר כדי להרבות ריחה*
 ולולא שכתבה תורה שלא להקריב דבש׳ היי
 מצוד, מן המובחר להוסיף בה דבש בעת ההקטרה׳
 וראיתי בספר באר שבע (כריתות שם) שכת3



ת י ר ח פ ל ת׳ ש  ק ת

 עמק כרכה שומע תפלה עמר, כרכה

 ל?ן ש?עמ ין־«9לי»ל אונ$ר ןזצרי אינו אלא קולף ס3י5ף ה?3י ס?ן?ף. *ויי* כרשימה
 ל?ה היא ?אה ץךי ל_יפות ?ה את סצפיךן כךי קןתהא ngj• יין קפריסין למה הוא ;א כיד

 ודע דבירושלמי(יומא פ׳׳ד הל׳ ה) הבי איתא <
ן בתוכה מעלה ת נ  לא נתן בתוכה מלח או ש
 עשן חייב מיתה. וט״ם היא וצ״ל או שלא נתן
 בתוכה מעלה עשן, וכמו שכתב הקרבן ?זית שם.
 ובספר באר שבע שם תמה, דלמה יהא חייב
 מיתה בלא מלח והא אינו מעיקר סממני הקטורת.
 וכתב דלא גרסינן לה. ובמשל״מ שמ רוצה להגיה,
 לא נתחייב מיתה, עיי״ש. וקאי על כל ימות
 השנה שאינו חייב מיתה גם בחיסר מעלה עשן.
ר משום ב ו ע  ולהכי אמר התם אמר ר״ז ו
, לפי שעל ב י י ח  הכנסה יתירה, ולא אמר ו
ו א  כל השנה קאי״דליכא חיוב מיתה אלא ל

 אביאה רקנית להיכל, עיי״ש.
 והנה ראיתי בסידור רב עמרם גאון ז״ל הנדפט
 מכת״י, שמביא בסדר המעמדות את הברייתא
 דירושלמי, שהגירסא שם כך ז חסר בה מכל סימן
 וסימן או שחיסר אחת מכל סממניה או שלא
 נתן בתוכה מעלה עשן חייב מיתה אמר ר׳ זעירא
 חייב משום הכנסה יתירה. והנה הא דאמר חייב
 משום הכנסה יתירה, י״ל דחייב מלקות,

 או דקאי אנכנס לפני ולפנים שזה נקרא הכנסה
 יתירה, שהיתה הכנסה זו יתירה על כל ימות
 השנה, וכמו שכתבו התום׳ ישנים (יומא דף נ״ג).
 ועיין שם גירםא אחרת בדברי הירושלמי. ומכל
 מקום בין לגירסת התום׳ שם ובין לגירסת
 הסדור דרע״ג מבואר, דלא גדסינן חיסר בה
 מלח סדומית, וכמו״ש בס׳ באר שבע שהבאתי
 לציל. והנה למדנו ד ב ר ח ד ש מדברי הירושלמי
 לפי גירםת הסדור דרע״ג והתוס״י שם, דהוא
 הדין אם חיסר ממשקל של כל סימן וסימן
 מהשיעור שכתבו חכמים בברייתא, ג״כ חייב
 מיתה. ועל ברחו שגם משקל הםממנין לכל
 אחת ואחת היא ג״כ הלכה למשה מסיני. (ועיי
 מה שכתבתי למעלה בדיה משקל ע׳ ע׳ מנה).
 רכן שמעון בך גמליאל אומר: בגמרא שלפנינו
 הגירסא «ר׳ שמעון אומר״. וסתם ר׳ שמעון
, שפעון בן יוחאי. אבל בירושלמי (יומא  הוא ר

 אביאה והקטרה. וכמו״ש הרמב״ם ז״ל (בפ״ב
 מכלהמ״ק) דחייב משום שנעשית קטורת זרה.
 וכתב עוד שם, דהוא הדין דחייב אקטורת זרה

 ואביאה להיכל בכל ימות השבה ג״כ.
: ד ו ד בי ן ו ו  עי

 והנה מה שכתב דחייב אביאה ריקנית להיכל
 בכל השנה, תמוה מאוד, דהא על ההיכל ליכא
 חיוב מיתה רק על קדשי הקדשים לבד. כמו
 שכתב הרמב״ם ז״ל (פ״ב מביאת מקדש הל׳ ד׳)
 עיי״ש. ובעיקר הדבר לא ידעתי מנין לו להרמב״ם
 ז״ל דחייב מיתה על קטורת זרה. והא לא כתב
 (בסוף פ״ב מכלי המקדש) אלא דהמקטיר קטורת
 זרה על מזבח הזהב לוקה. ומה דמשמע ביומא
 שם דחייב מיתה אהקטרה׳ היינו משום דכתיב
 ענן הקטורת ולא ימות ודרשינן הקטורת כשהיא

 שלימה, וא״כ קאי נמי ביוהכ״פ.
 וראיתי במשל״מ שם שכתב, שי״ל שכיון
ה שקאי אשאר ימות השנה, ס כ  דדרשינן התם ו
 וא״כ ממילא קרא מיירי בכל השנה נמי ועלה
ת, עיי״ש. ואם כי הדברים מו א י ל  כתיב ו
 נכונים מצד עצמם, וכן כתבו התוס׳ ישנים,
 ביומא שם, אבל הרמב״ם ז״ל שכתב הלשון
 ״משום דנעשית קטורת זרה״״ שמשמע משום
 שמקטיר קטורת זרה על גבי המזבח הזהב, לא
 ידעתי לכוון הלשון, והוד. לי׳ לומר ״משום
 שחיסר םממניה״. ועוד, דא״כ גם על מעלה עשן
 יהא חייב בחיסרו בכל ימות השנה. והרמב״ם
 ז״ל לא כתבו אלא בסוף הלכות עבודת יוהכ״פ.
 (ומה שכתב המשל״מ שם שהרמב״ם ס״ל דבכל
 השנה לא היה נותן מעלה עשן כלל״ אלא
ה, שהרי בהדיא ה כ״ פ לבד, הוא תמו ו י  ב
 כתב הרמב״ם ז״ל (בפ״ב מכהמ״ק) דבקטורת
ה היו נותנין בו מעלה עשן). ושמא נ ש  דכל ה
רה  י״ל דנקט הרמב״ם ז״ל לישנא דקטורת ז
 משום דמצינו בבני אהרן שנענשו עונש מיתה
 על הקריבם קטורת זרה, כמו שנאמר ויקריבו

 לפני אש זרה״ וקטורת היינו אש.



א ת ק י ר ח ת ש ל פ  ת

ד ?תהא עןה. נ!?לא הי בןללט ;פין לה אלה ?אין 3ןני9ין מי ד^לם  לקירות בו את 3?9יין ?

דק ?1?3י  30;א ר?י נתן אומר ?שהיא 1#חק אוהד הדק היטב היטב ̂ו

 עמק כרכה שומע תפלה עמק ברכה

 מי רגלים מפני הכבוד.
: פירש״י ה ר ז ע  שאין מכניסין מי רגלים ב
 ז״ל׳ לפי שבעזרה היו מפטמין הקטורת, עיי״ש.
 וקשר״ דהא אפילו למצוה שבחוץ אין לוקחין מי
 רגלים כדאיתא (ר״ה דל ף׳׳ג). ולמה הוצרך לומר
 כאן משום העזרה, והרי בלא זה אסור, משום
 שהוא למצוד׳ ובזיון הוא לשפשפו במי רגלים,
: בגמ׳ שלפנינו ד ו ב כ  ו צ ״ע. בעזרה מפני ה
 ליתא לתבות ״מפני הכבוד״. וכן איתא התם
 הגירסא ״למקדש״ אבל בירושלמי (יומא שם)
 הגירסא כמו שהוא בפידורים. ואפשר שבחרו

 בלשון הירושלמי, לפי דמפרש טעמא.
 תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק כוי: כך הוא
 הלשון גם בסדור רב עמרם גאון ז״ל.
 ולא ידעתי היכן נשנית ברייתא זו משמיה דר׳
 נתן.ובכריתות(דף ו) איתא תנו רבנן כו׳ וכשהוא
 שוחק_אומר הידק היטב היטב הידק. ואמר עלה
 בגמ׳ מסייע לי׳ לר״י דאמר ד״י כשם שהדבור
 רע ליין כך הדבור יפה לבשמים. וע״כ דבברייחא
 עצמה ליתא להך ״מפני שהקול יפה לבשמים״.
 מיהו בירושלמי (יומא שם) איתא כך בלשון
 הברייתא ״וכשהיה מידק היה אומר הדק היטב
 הדק היטב שהקול יפה לבשמים״. והמםדרים
 הראשונים חיברו יחד לשון הברייתא שבבבלי
 ובירושלמי. ושמא היה לפניהם הגירסא בירושלמי
 ״ר׳ נתן אומר״. וכבר כתבתי לעיל במשנת אלו
 דברים, שאומרים אחר ברכת התורה, שעשו ג״כ
 המסדרים הראשונים כך, וחברו יחד לשון הברייתא
 והגמ׳ ועשאום כמו ברייתא אחת. שהקול יפה
 לבשמים: היה ידוע להם כי החימום של הרוח
 היוצא מהפה בשעה שהוא מדבר ומנענע בזה
 את הבשמים בשעת שחיקתן, יפעול על הבשמים

 להרבות ריחן.

 שם) הנוסחא רשב״ג ומסדרי סדרי המעמדות
 סדרו ע״פ הירושלמי ואפשר משום שבירושלמי
 מפרש להדיא דהך ר׳ שמעון הוא רשב״ג להכי
י כר: מפורש למעלה בד״ה ר צ  סדרו כוותיה. ה
: פירש״י, מושחין. כדי שתהא ן  הצרי. שש פ י
 נאה: כך הגירסא בגמ׳ שם ופירש״י מפני
 ששחורה היא, עיי״ש. פירוש, ולהכי שפשפו אותה
 בבורית כרשינא, כדי שיהא לה ברק ומתנוצץ
 ונאה ביותר טרם שישחוק אותה. ובירושלמי
 (יומא שם) הגירטא ״מפני שהיא נאה״. ופירש
 הב״י (באו״ח סי׳ קל״ג) דלישנא מעליא נקט,
 והפירוש מפני שהיא שחורה, או הפירוש מפני
 שצריכה להיות נאה׳ עיי״ש. ולי נראה לפרש
ת נאה על ידי הבורית י ש ע  מפני שהיא נ
 כרשינה. ובלא זה איננה נאה כל כך. כדי שתהא
: פירש״י שיהיה ריחה חזק. ובירושלמי ה ז  ע
 שם הגירסא ״מפני שהיא עזה״ ועי׳ ב״י שם.
 ולפי מה שכתבתי לעי להפירוש, מפני שעל

 ידי זה היא עזה.
 והלא מי דגלים י פ י ן לה: כתב בספר
 באר שבע שם בשם הכלבו, שיש מפרשים שמעין
. ואי אפשר לומר ם י ל  אחד יש, ושמו מי רג
 מי רגלים ממש, שח״ו לא עלה על דעת לשרות
 בהם סממני הקטורת. ובספר הנ״ל הרבה להקשות
 על זה. חדא, דלא מצינו מעין ששמו מי רגלים.
 (וזה אפשר ליישב דקאי על ע י ן דוגל(יהושע
 ט״ו ז) והוא מלשון רגלים עיין רש״י ורד״ק שם).
 ועוד, דבזבחים >דף צ״ה משמע להדיא דמי רגלים
 דהכא, מי רגלים ממש קאמר. ועוד, דבירושלמי
 (יומא שם) מבואר להדיא דאין מכניםין ריח רע
 למקדש מפני הכבוד. והאי מי רגלים במקום
 בורית כרשינה קאמר, דמי רגלים מצחצחין
 וכדאיתא (בר״ה דף ל״ג) לענין שופר. וקאמר
 נמי התם דכיון דלמצוה הוא אסור ליתן לתוכו



 קב תפלת שחרית
 שהקול יפה לבשמים. פטמה לחצאין פ#רה. לשליש ולרביע לא שמענו. אמר

— X 1 ־־ T * « ־ י־ • T . I * T י • f ;  ־.־ — r I ״% ־• T 1 * ־

̂יון  !בי יהודה ןה ה?לל אם ?מדתה ?#ךה לחצאין ואם חסר אחת מכל סמ
 חלב מיתה.

 תגי בר קפךא אחת לששים או לסלעים שנה קלתה באה #ל שיךים
 לסצאין. ועוד תגי בר קפךא אלו $;ה נותן בה קוךטוב של דבש אין אדם
ךה א$ךה ̂י מ?גי #התו  ;צל ??גמד מפגי ריחה ולמה אין ?!עך3ץ בה ך3

 >3י 5ל־קזאר וכל־דבש לא־סקטירו ממנו אשה ל;י. .

 עמק ברכה שומע תפלה ויעש אברהם
 כברייו זורת: ועוד בר קפרא אלו
 היה ניתן בר. קורסוב של דבש אין אדם
 יכול לעמוד בד, מפני ריחה. ולמה אין מערכין בה דבש
 מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא
 תקטירו ממנה אשד, לה׳. ויש לדקדק לענין מה תני
 לן בר קפרא זד• ומאי נפ״מ מה שהיה יכול להיות,
 אחרי שהתורה אסרה דבר זה. ואמר רבינו זקני זצ״ל,
 שכא להורות לנו לימוד כדרכי העדודה. שיש מתחכנןים
 ואומרים שרוצים לעשות המצוד, על צד היותר טוב,
 ועל ידי זה יוצאים מגבול התורה וקבלת חכז׳יל.
 ועוברים זמן תפלה או זמן אכילת מצה, ומגמתם
 מגבולות שגבלו ראשונים ז״ל. והנד, הקטוית לריח
 היא, ומצור, להרבות בה הריח, כדתגיא, כשהוא שוחק
 אומר הדק היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמים.
 וא״כ היה השכל האנושי נותן, להרבות בה הריח
 על צד היותר טוב וחזק, עד שלא יוכל אדמ לעמוד
 בפגי ריחה, על ידי שיתן בה קורטוב של דבש, אבל
 גבול גבלה תורה. והשי״ת אינו רוצה בהמצוה רק
ך הגבול הזה, ולא מה שהשכל האנושי מבין ו ת  ב
 באיכות ההטבה, רק מה שג^ה התורה בהטבתה
 וכפי קבלת חכז״ל. והם קבלו שרק הריח הנתוםף על
 ידי הקול חפץ בה ה׳, ולא יותר. שהרי אפרה ליתן
 בה קורטוב דבש ואם נתן בה הקורטוב הזה
ל כ  להרבות ריחה, פסלה לגמרי, ומזה נלמד ל
ת שלא לצאת מהגדר וגבול שגבלו ראשונים, ו צ מ  ה
ו לטובה ליחך לה ריח סוב נ י ת נ ו  אף אם תהיה כ
 וחזק ביותר. כי לא באלה חפץ ד,׳. דק כי ניישיר
 דרכנו על פי רצון התורה ופירושה מדברי חכז״ל

 מקבלי תורת אמת.

 ה׳ צבאות: אמירת פסוקים אלו כשלעצמה
 נזררה בירושלמי ברבות, שלא יהא זזים
 מתוך פיך׳ עיי״ש, אבל מה שסדרו בסידורים

 פטמה לחצאין כשרה: הכל מלשון הברייתא
 בירושלמי יומא שם, תני פיטמה חציים כשרים
 לשלישים ולרביעים לא שמענו. לשליש ולרביע
: פירש״י ז״ל (בכריתות שם) שיהא ו נ ע מ  לא ש
 משהין מהמותר פ׳ שנים או צ׳ או ק׳ שלא
 הוצרכו לפטם אלא שליש או רביע, עיי״ש, ועי׳
 למטה ד״ד. תני בר קפדא. אמר ר׳ יהודה, אם
 כמדתה כשרה לחצאין: כלומר אם עשאה כמדת
 כל סימן וסימן, פטם ממנו לחצאין כשרה, אבל
 אם חסר אחת מסממנים, חייב מיתה, וכדאמר
 לעיל. וזה איתא בירושלמי שם. וכך בסדר רע״ג
 ז״ל, ודא דאת אמר פיטמה חציים כשרים׳ חצי
 כל סממן וסממן אמר ר״י זה הכלל כל כמדתה
 כשרה לחצאין. שחסר בה מכל סימן וסימן או

 שחסר אחת מכל סממניה חייב מיתה.
י בר קפרא אחת לששים או לשבעים שנה:  תנ
 כך הוא הלשון בסדור רע״ג ז״ל. אבל
 בגמ׳ (כריתות שם) איתא, תנו רבנן מותר
 הקטורת אחת לששים או לשבעים שנה כר,
 פירש״י, שלא היה צריך לפטם אלא חצי שיעור,
 משום דמותר לם׳ או לע׳ ישנה לחצי שיעור
 הקטורת פעמים לס׳ ופעמים לע׳ לפי שאין כל
 החפנייט שוות עיי״ש בתים׳. ועיי עוד בתום׳
 (שבועות י׳ ע״ב) ד״ה מותר עיי״ש היטב,
 ותראה שם עוד, כי ד׳נוטח שבםדורים משונה
 מלשון הבבלי ומלשון הירושלמי יחד. וכבר
 כתבתי לעיל שנראה שחובר משניחם יחד. ועוד
 תני בר קפרא: עי׳ ירושלמי שהלשון משונה מעט.



ת קג י ר ח ת ש ל פ  ת

3 ?י צבאות אשרי ״ פ יי צבאות עמנו משגב־לנו אלהי לעל!ב סלה. ג ״  ג

ם בוטס בןי. גיפ ן; הוגיעה המלך !עגנו 3יום ?ןךאנו. אתה $5ר לי מצר  $ן
 ת?ך3י רני פ?ט י1סו3ג3י סלה. ועךבה ל:י מ$חת :הודה ןירושללם 3ימי עולם

 *?שגימ ?ןךמניות.
 אעי זןןד. ןסךר ס@עןי?ד. מ??א ח9לא ןאל?א ךא?א שאול. מעךןה $דולה קוךמת
ל קטךת קוךמת לסדור ?ני 3ןךי עצים ןסדוד ?ני ה ?נלד, ?ל ק&ךת ומעך^ה ?ן:ה ; ן  ל^ך
ת קמש נרות נחקגת ב ^  ןןרי ??ים קוןם לךשון מן3ם 590י9י ןדשין 9ן3ס ספניםי קודם ל

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 כרבנן, עיי״ש, וא״כ יש כאן סדר אחר לרבנן.
 וכך כתב הב״י, עי׳• שם הסדר. מ״מ העולם
 נהגו לומר על פי סדר של א בי י, דמשמע
 להו דהכי הילכתא׳ כיון שאביי סידר כן, כך

 כתב הב״י שם.
i המז2ח y ן ר ר ו ע 7y uה: ש 7 7 ו ד ה ג ג ר ע » 
 להקטיר עליה כל ההקטרות של היום. מערכה
: בקרן מערבית דרומית משוך מן הקרן ה י נ  ש
 ד׳ אמות לצד צפון. וממנה חותין גחלים להכנימ
 למזבח הפנימי שעליה מקטירין הקטורת בבוקר
: מסדר ם י צ  ובין הערבים. סידור שני גזרי ע
 אח״כ שני גזרי עצים על המערכה הגדולה כדי
: חותה י מ י נ פ  להרבות האש: דישון מזבח ה
 ממנו הגחלים שהקטיר עליהם הקטורת ביום
 שעבד: הטבת חמש נ ר ות: נרות המנורה אינו
 מטיב כולן בבת אחת דכתיב (שמות ל) בבוקר
 בבוקר בהטיבו את הנרות. אמרה תורה חלק
 ההטבה לשני בקרים ועביד הטבת ה׳ נרות
 ברישא והדר הטבת ב׳ נרות. משום דכיון דאתחיל
 עביד רובא. והאי דלא עביד שיתא והדר חד.
 משום דכתיב בהטיבו את הנרות אין הטבה פחות
 משנים. הכי איתא בגמ׳ שם לדברי רבי יוחנן,
: לשחיטה ואריקה. דש״י. ד י מ ת  עיי״ש. לדם ה
 ל ק ט ו ר ת: על המזבח הפנימי לאברים: הקטרת

 עסוקים הללו אחד אמירת הקטורת, לא מצאתי
 •טעם בזה לפי הפשט. וכן הפסוק אתה םתר וגר.
 ואפשר משום שאמרו חכז״ל שהקטורת מעשרת,

, ה ע ו ש י ן ו ו ח ט  :אומרים עליה פסוקי ב
 זערכה לה׳ מנחת יהודה: אפשר משום שהקטורת
 נמי מנחה היא. כמו שנאמר (בתהליט)
ת ח נ  תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מ
 ערב. ועוד, כיון שהזכירו תמידין והקטורת,
 מזכירין גם המנחה. ועי׳ טור (או״ח מי׳ מ״ח).
 זבן אחר התפלה שהיא במקום תמידין אומרים
 פסוק זה, (מלאכי ג׳ ד׳), ופירושו עי׳ לקמן בסוף

 ברייתא דר׳ ישמעאל.
 אכיי הוד, מסדר: כך כתב הטור דטוב לומר
 סדר המערכה, עיי״ש, והוא מימרא בגמ׳
 (יומא דל״ג). משמא ד ג מ ד א:" פידש״י משמיה
, דרבנן דביר, מדרשא. והערוך, ה ב י ש  דכולד, י
 לרד גמר. כתב — פירוש, לא אמר בשם חכם,
 אלא סתם, עיי״ש. וצ״ע — שהרי אמר אביי
 התם, גמרא גמירנא סברא לא ידענא׳ וא״כ ע״כ
ו סדרה אלא שקבלה כך מ צ ע  דלאו הוא ב
. ואליבא דאבא שאול: דס״ל שם (דף ה ב י ש י  ב
 י״ד ע״ב) הטבת כל הנרות קודמת לקטורת,
 אבל רבנן ט״ל התם מקטיר וא״כ מטיב. וכן
 פסק הרמב״ם ז״ל (פרק ר מתמידין הל׳ ד)

: תהלים מו ח, פד יג: ה׳ הושיעה; שם כ י: אמירתם הומלצה בירושלמי ד״פ אין עומדין« ת ו א ב  הי צ
 קביעת מקומם כאן היא ע״פ אריז״ל (פרע״ח שער הקדבנות פ״ג)! אתה סתר: שם לב ז! מביאו

 בעל קיצור של״ה וכן מהר״ם פאפידש: וערבה: פסוק במלאכי נ ד, סודר במד״ו לפני איזה מקומן, ובטור
 או״ח מח כאן, ימנהג ייוגיל« ויאה השלמות לעמוד זה.

• טור, (שם), סדר היום ואריז״ל.  אביי: יומא לג א: הסדר שלפנינו עפ״י ״. י
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״ נ90גת ?5י 3רית קוךמ ת י י  ס&ש גרות קיךנןת לךם ס$פיד ורם 3^?זיד קורם לח?זגת ?5י ג
 >קלךת ו?ןפרת קלךמת לא?ריס ןא?ריס לפןסה ומןסח לח?י1ין rwqJ ל?9?ין ון59ין למוןזפין
3 ןןןילה ןהקשיר ?ליס  ומוחין לןזיכין ו?זי?ין קיך?זין לתמיד ?ל 3ין 0«ך??ם. ?באמי ןעלד *לי

 סל3י ןזשלפיפ. ?ליס סשלם ?ל ן$ך?נות 3לס.
ך?י ?תיךף ר ןירולה. ק3ל ר3ת עמף ??גני סוןרנו בולא. (א גביר דו  אןא ?צם ?ךלת ןטיןף 5תי
ת שמרם. ?ך2ם ט0רם ר90ם צך^1ף $?1יד {מלס. חסין ןןדוש ?רב סילף נסל ?וסף. יוויד ג ? ? 

 גאה לעמף ?נה זוןךי ןןד?סף. שן^זני קבל י?מע ןועןןתני יידע 13ןנלמות.
 ?רוף ?ס ?בור מלכותו לעולם ןןד.

ך3ן &$?יד ?מיעדי ןלזזיות $^יט 3ןנבוךתט ולוי!ם  \ ךפון ןןעילמים א$ה צייתני ׳לסקריב ל)

ו לא כהן ר ןאין לנ  ?דו?{ם ולשלאל ?5ןגק!ךט. ןעוןה 3ע1ניסיני קרב 3ית ממקדש ו?טל סתסי

ו לכן ןהי נ ו ולא ישראל ?מעמדו ואי^ה א3ך^ ו^שי^ו• ?ריס שבתי נ ן  53ב1ךתי ולא לוי ?רו

ף לזי 8*סיבו ןאלהי אבותינו ?;הא שיס ש?תיסינו ?ושוב ומק?ל ומךצה ל^ניף כאלו  לצון מל3$י

 הןןרןנו &ך3ן ס$מיד ?מ1ן3דו ו?מק1מו י?חל?תו. •ן

 עמק כרכה שומע תפלה עמק ברכה
 אברי התמיד על מזבח החיצון. דוקא יהיו כל ההקטרות של אותו יום ולא אחר
: מנחת נסכים של התמיד. ל ח ב י ת י ן: תמיד של בין הערבים. ועי׳ רמב״ם (פ״א ה ח נ מ  ל
 מנחת חביתי כהן גדול שהיה מקריב בבוקר מתמידין הל׳ ו). ועיין תוס׳ מנחות (דף מ״ט)
: אם הוא שבת או ראש ויומא (דף כ״ט) ובמשל״מ הל׳ תמידין ומוספין ן ם פ י ו  ובערב. ל מ

: בשבת היו מקטירין (שם הלכה ז׳).  חודש או מועד. ל ב ז י כ י ן
ר ד א בכח: ידוע על פי הקבלה לאומרו על ס נ . ב ז י כ י לבונה של לחם הפנים אחר א י  שנ

 המוספין. וכתב הרמב״ם שהיו מקריבין אותן הקרבנות וסודו ליו״ח.
ן העולמים: מובא בטור שם. ואתה אמרת ו כ  קודם ניסוך היין של המוםפין עיי״ש. עליה השלם ר
: (הושע י״ד). כך ו נ : דריש ״עליה״ על תמיד ונשלמה פרים שפתי ם ל ו ות כ  כל קרבנ
 השחר האמור בראש המקרא׳ עליה להקטר, שיהיו הנוסח בטור. וראיתי בסידורים חדשים שהדפיסו
ה דוקא׳ כלומר׳ לאחריה ״ונאמר״ ונשלמה וגוי. והנה בתפלת נעילה י ל  כל ההקטרות ע

 אנא ככה : התפלה מקובלת כ״תפלת ר׳ נתוניא בן הקנה״ (ס׳ הקנה, שו״ת הרשב״א סי׳ רכ׳ של׳׳ה אות ק׳
 נסוד המקוה׳ ובספר שערי ציון, בסדר קשעה״מ), ומיוסדת על מאמר הז״ל הנזכר בגמ׳ (קידושין עא א וע״ז
 י<ב יז ב, ברש״י שם) ונתקבלה אצל המקובלים ז״ל כצורת ה״שס בן מב אותיות"; ועי׳ במאמרי זוהר
 בתיקונים, תיקון כא עמ׳ מז — ״ואיהו אבגית״ץ דמתמן מייא דאורייתא קול ה׳ בכה ן» >״ע *ע״ן וכו׳
 וכוי, איפוא שההפלה, דרך ראשי־תיבות. נרמזת בשלמותה. ושם שם ״»ב״ג ית"צ ביה אפיק ישראל מגלותא
 וכוי, ותיקון ג׳ ן ״כל בו״ סי׳ קכ״ב וסי מטר• משה « הוכנסה לסדר התפלה עפ״י קבלת האריז״ל וםדה״י, שקובל

 מקומה לפני ב׳ ברוך שאמר, אבל מצדיק גש הסדר שלפנינו!
 כשכמל״ו: עפ״י זוהר׳ תיקון ג׳, שמביא התפלה דרך ר״ת ומסיים בפיסקא זו, ועפ״י םדה׳׳י (כונת

 ק״ש וקטורת): עפ״י קבלת האריז׳׳ל אומרים אותה גם כאן בלחש,
 רכון כל העולמים אתה צויתגו: עפ-י טור או״ח סי׳ מח (בשינויים קלים)« מיבא גס בס׳ שתי ידית

זע; הנוסח הרגיל עפ״י סדר היום וסי׳ רמ״ק; וראה שע״ת לאו״ח סי׳ מח. נ לו  למתו״מ די



ת קה י ר ח ת ש ל פ  ת

 לש?ת וב;יום השבת קזגי־^בשים ^גי־ש;ה $מימם ושגי עקומים םלת

 עמק כרכה
 כלל פרשת חטאת ואשם. ועל כרחך דאמירה
 לחוד אינה עולה במקום קרבן ממש, ואין זה אלא
 הזכרה לתת לב לשוב, אולי יש בידו עון חטאת.
 והכי נמי בשבת, כיון דאין קורין פרשת המוםפין׳
ן בעלמא, ו ר כ ז  הנהיגו לקרות פ׳ המוספין ל
 ולא שיהיו במקום הקרבה ממש, ולהכי בנוסח
ת רבון העולמים׳ לא העמידו לומר בשבת  תפל
 ״וכאלו הקרבנו קרבן מוסף היום״ ובסידורים
 נרשם שלא לומר בכלל בשבת ויו״ט ור״ח תפלה
 זו. ולאו מילתא היא, שהרי אנו אומרים כנוסח
ו כר. בשבת ור״ח נ א ט  הזה בכל יו״ט ומפני ח
ו לפניך הרבה עירנו. ולכן נ א ט ח  ״ולפי ש
ת ו י ו״ ט. ועוד, ב ש  אני נוהג לומרה גם ב
 שהרי נוהגין בכל יו״ט מתקנת רבנן סבוראי
ף היום, ואח״כ מיד ס ו מ  לקרוא למפטיר ב
ף ואין חוששין משום בל תוסיף ס ו  מתפללין מ
 דמיחזי כתרי מוספין. וכדרך שכתב הרי״ף מובא
 בטור (או״ח סי׳ ק״ז) דאם מתפלל שני תפלות
 אדעתא דחובה, הוי כמקריב שני תמידין׳ עיי״ש.
 ועל כרחך צריך לומר דקדיאת הפרשה בדרך
 קריאה׳ לא בדרך תפלה, לא הוי בהקרבה ממש.

 ומה שאומרין פרשת התמיד ומבקשין שיהא
 במקום הקרבה ואח״כ מתפללין מיד תפלת שחרית,
 לא הוי כשני תמידין, כיון שתוכפין אותה ממוך
 לתפלה ובתפלת שמונה עשרה אין מזכירין
 קרבנות, אין זה אלא כאמירה אחת, אבל בקריאת
 התורה אי היו מכוונין שתהיה במקופ קרבן ממש,
 ואח״כ שוב יתפללו מוםף ויזכירו הקרבן, נראה
 כשני מופפין. ועל כרחך שבהזכרת בעלמא אין

 לחוש.
 ומה שכתבו התום׳ (מגילה ד״ל ע״ב) דלאחר
 חתימת התלמוד תקנו הקריאה במוסף היום,
 ויש סמך לזה מהתם (דל״א ע״ב) דקריאה הוא
ם קרבן, יש לפרש דקריאה זו בתורה ו ק מ  ב
 היא במקום קרבן, על ידי שמתפללין אח״כ
 ״ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו״, אבל
 כל שלא התפלל בדרך תפלה, הוי באזכרה בעלמא.

 עמק כרכה שומע תפלה
 אומרים ג״כ׳ כאישים וכניחוחים למען דברך
 ״אשר אמרת״. ואפשר, כיון שאומרים להדיא
 הפסוק ״ונשלמה פרים שפתנו״, וכתיב התם
, לא שייך לומר נשלמה״  ״ואמרו אליו וגו׳ ו
 ״ואתה אמרת ונשלמה״ וגוי, שנראה כאילו מדבר
 בעדו. משא״כ בתפלת נעילה שאין מזכירין הפסוק
 כלל׳ שייך יותר לומר ״למען דבריך אשר אמרת״.
ו קרבן התמיד: לפי שכל נ ב ר ק  כאלו ה
 יחיד ויחיד היה לו חלק בקרבנות הצבור, שייך
 לומר כאלו הקרבנו. ובטור כתב ״כאלו קרב קרבן
 התמיד במועדו ועמדר על מעמדו״. אבל אין

 הכרח לשבש הסידורים.
 פפוקי וביום השבת ובר״ח פסוקי ובראשי
 חדשיפ: עיין שו״עאו״ח (סי׳מ״ח סע׳ א)
 ״ובשבת אומרים אצל פרשת התמיד פסוקי מוסף
 שבת. אבל לא בד״ח ויו״ט מפגי שקורא בתורה
 בפסוקי מוסף.״ וכתב הרמ״א ז״ל, דנהגו גפ בר״ח
 לומר פסוקי מוסף ר״ח כדי לפרסם שהוא ר״ח׳
 עיי״ש. ומוזכר מנהג זה בערוך(ערך חדש) שכתב,
 אין מזכירין בראש השנה ובראשי חדשיכם לא
 בתפלה ולא בזולתפ. ופירש בטור (או״ח סי׳
 תקצ״א) דהיינו, שאין אומרין בר״ה פפוקי
 ובראשי חדשיכם גם במדד הקרבנות קודם
 התפלה, עיי״ש. ועיין בםפר הכוונות, בראש הםפר
 שהאר״י ז״ל ל א היה אומר פטוקי מופף שבת.
 ונראה לי הטעם, משום שעדיין לא התפלל שחרית,
 שנתקנה בנגד תמיד של שחר קודם למוספין,

 עיין בב״י ובב״ח שם.

 ומה שנראה לי בזה: משום דכל זמן שאינו
ה זו תהא כאלו ר י מ א  אומר, יהי רצון ש
, לא חשיב כאלו הקריב. כדמוכח מהא ו נ  הקרב
 דאיתא (בסי׳ א׳ 0עי׳ ה׳ ו) דצריך לומר אחר
 פרשת עולה כד, יהד״מ כו׳ כאלו הקרבתי עולה.
 אבל אחר פרשת החטאת לא יאמר יהר״מ כו׳
 כאלו הקרבתי חטאת, לפי שאינו בא בנדבה,
 עיי״ש בטור. ואי נימא ד ה א מ י ר ה לחוד עולה
׳ א״כ הוד׳ עדיף יותר שלא לומר  במקום קרבן



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 מ?חה ?לולה ב#מן ןנ?כו. עלת שבת ?שבתו על־עלת התמיד ונספה.

 ולראשי חךשיכם תקןריבו עלה לך פרים ?גי־בל!ר שנלם ואזל אחד ?בשים

 שומע תפלה עמי! ברכת
 ואחריהם נמשכו הר״ן והרא״ש ז״ל, לפי שהית
 פשוט בעיניהם שבימי חכמי התלמוד לא קראו
 פרשת המוםפיז׳ וחפשו להם טעם׳ מה
 הכריח לרבנן סבוראי לתיקון קריאה זו. אבל
 לנו נאמנה עדותו של הראבי״ה ז״ל(מובא במרדכי
 פרק בני העיר דף ל׳) שכך הוא בירושלמי
 (מגילה שם). דגרסינן התם׳ שבת שחל להיות
ן ראה. ר י  במועד בין בפסח בין בסוכות׳ קו
. , ן  אתה אומר אלי, ומפטיר קורא במוספי
 עיי״ש. ואף שבירושלמי שלפנינו ליתא׳ הדבר
 ידוע שיש הרבה מאמרים מירושלמי שמובאים.
 בראשונים וחסר לפנינו. וכמו שכבר כתבתי לעיל
 בזה. ועיין בהגמ״יי(פ״ז מהל׳ תפלה הי״ב) שכתב׳
 וגרסינן בירושלמי השח בין ישתבח ליוצר עבירה
 הוא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. וכן הוא:
 בטור (או״ח סי׳ נ״א) עיי״ש. ובירושלמי שלפנינו
 לא נמצא זה המאמר. וכן הרבה מאמרים כאלה.
 שחסרים לפנינו׳ כי בירושלמי שלנו חסר הרבה.
 וא״כ דבר זה היה נוהג ובא עוד בימי
 האמוראים. ולא משום קרבנות תקנוהו, שהרי
 שנינו (ביומא דס״ח ע״ב) ובעשור שבחומש
 הפקודים קורא על פה׳ ושם (דף ע׳ ע״א) יהיב
 בגמ׳ טעמים למה בעל פה. וא״כ אי לאו הנהו
 טעמי, היה קורא בספר, ואף שהוא עובד עבודה
 לפנינו ולא צריך במקום קרבן. ועל כרחך צריך
 לומר דזה ג״כ מסדרו של יום וחיוביו, ושייך
 לקריאה של יו״ט. ולא חשו להזכיר זה במשנה
 וגמ׳ במגילה שם׳ משום שלא הזכירו רק חילוקי
 הקריאה לכל יו״ט. ובאמת היו בזה מנהגים
 שונים וחילוקים בין המשנה וברייתא ומנהגא
 דאמוראי בתראי׳ כמבואר כל זה במשנה ובגמ׳
 שט. ולהכי הוצרכו להזכיר במה קורין כל אחד
 ואחד לפי מנהגו. אבל קריאת המוספין מיוחדת
 לכל יו״ט ואין צורך להזכירן וסמכו אמאי דשנו
 ביומא שם׳ דאפילו כהן גדול קורא בפרשת

 עמק גרבה
 וכמו שהוכחתי לעיל מהא (דסי׳ א) בחטאת, וכיון
 דאין קורין פרשת המוספין בשבת, הנהיגו לקרות
 פסוקי וביום השבת לזכרון סמוך לתמיד, שנזכור
ד קרבן ביום זה׳ נוסף על התמיד, ו  שיש ע
ם כל חובת ל ש  שלא יהא נראה שבתמיד נ

 יום זה.
 ובמקום אחר כתבתי על דברי התום׳, מגילה
ו פרשת א ר ק י  שם׳ שכתבו שלא נמצא בש״ם ש
 המוספין ביו״ט, וכן כתבו שם הרץ והרא״ש ז״ל,
 וחתרו לתת טעם לזה על פי מה דאיתא במגילה,
 דכשאין בית המקדש וקרבנות, תיקן להם סדר
ו קרבן. ב י ר ק  קרבנות׳ ומעלה עליהם כאלו ה
ד ו מ ל ת  וכתבתי׳ שהדבר תימה׳ דאמוראי ה
 לא חשו לזה׳ אף שבימיהם לא היו קרבכות,
 ואתי רבנן ב ת ר א י לתקנו לה. ולמה לא תקנו
 א־מר עכ״פ בעל פה התמיד בכל יום. דזד,
ר הוא מה שאנו אומרין ח ו א  ודאי מנהג מ
 בכל יום פרשת התמיד. אלא דסמכינן אתפלה
 שהוא במקום קרבן, א״כ כש״כ דיוצאין בזה
 בתפלת המוספין דמזכירין ענין קרבנות מוסף

 להדיא.
 והיה נראה לי שהתוס׳ במגילה אזלו בשיטת
 רשב״ם ור״י, שהביא הרא״ש (בר״ה דף ל ד)
 והוא מהתום׳ (עירובין מ׳ ע״א), שאין מזכירין
 כלל פסוקי מוספי יו״ט בתפלת המוספין שלא
 נמצא בתלמוד בשום מקום. עיין רא״ש שם.
 .׳בן הוא שיטת רש״י ז״ל (בר״ה שם) בד״ה איי
 צריך לומר בפסוקי המוםפין׳ עיי״ש. וכן הוא
 &נד,ג ספרד, כמו שכתב בטור (או״ח סי׳ תקצ״א).
 ולהכי הוד. ניחא להו׳ דטעמא ד ק ר י א ת פרשה
 המוספין משום במקום קרבן. אבל לשיטת ר״ת
ר תקנת חכמים ק י ע מ  ז״ל בתום׳ (ד״ד, שם) ש
ת מוסף פסוקי הקרבנות, וא״כ ל פ ת  להזכיר ב

 לא צריך כלל לקריאה דוקא.
 אבל נראה לי שהתום׳ הוצרכו לתת טעם זה,
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 תפלה עמלן ביכה
 רצה. ולהכי הנהיגו רבותינו חכמי וחסידי אשכנז
 ז״ל להזכיר ולפרסם שהוא ראש חודש סמוך
 לקריאת פרשת התמיד קודם התפלה, זכר למאי
 שתקנו חכמים לפרסם הר״ח בתמיד של שחר
 קודם התפלה. ולא משום הזכרת הקרבן מוסף
 הוא, אלא לפרסם שהוא ר״ח עם התמיד של
 שחד, מה שלא יוצדק במה שיאמר אחד תפלת
 שחרית שהזכיר יעלה ויבוא בעבודה. ולא יהיה

 זכר בזה לאותה התקנה.
 והאר״י שלא אמר פסוקי המוספין של שבת
 ושל ד״ח׳ לפי שנמשך אחר סברת בעל המנהיג
 שהביא הטור שם׳ שחשב שהוא במקום הקרבן,
 עיי״ש, אבל אנו שנמשכמ בהוראותנו אחדי הרמ״א
ר ב ג מי, ו ק  ז״ל, והראנו ב״ה שיש לזה מ
 אין לנו לזוז מכפי המנהג מקדמונינו ז״ל, וכמו
 שנהג גם רבינו זקני זצ״ל. וכך נדפס גס בסידורי
י ק י ד  נוסח ספרד שבמדינתנו כפי מנהג צ
ת ז״ל לומר בשבת ובראש חודש ו ר ו ד  ה
ה נ י מ  פרשיות המוספין אחר פרשת התמיד. ו

וע.  לא תז
 פירוש פרשיות המופפין

 ופיוס השבת שני כבשים בני שנה תמימיפ:
 לא אמר ״תקריבו עולה לה׳ שני כבשים״
 וגו׳ כמו במוסף ראש חודש ומועדים, לפי
 שנמשך עם פרשת התמיד שהתחיל בה ״להקריב
.  לי במועדו״. ומפרש, זה האשד, אשר תקריבו לה,
 וחשב מתחלה כבשים בני שנה תמימים שנים
 ליום עולה תמיד, ומפרש סדר הקרבתן, לא בפעם
 אחת, אלא אחד בשחרית ואחד בין הערבים וגו׳.
 ואח״כ חושב, וביום השבת, האשד, אשר תקריבו
 לה׳, הם גם כן שני כבשים. ואמר *עולת שבת
 בשבתו״ שהשני כבשים יהיו עולת שבת ויהיו
 נעשים בכל שבת ושבת. וכדי שלא נטעה
 שבמקום הקרבת התמיד בחול שהי׳ כבש אחד
 בשחרית וכבש אחד בין הערבים, צוד, לעשות
 בשבת ב׳ כבשים ג״כ באופן כזה, להכי אמר
 ״על עולת התמיד״, כלומר, שזר, נופף על עולת

 3גיישנה ש?עה תמימם. ושלשה ע^מי

 עמק כרכר, שומע
 המוספין. והירושלמי שהזכיר זה בחוה״מ שחל
ת איצטריך ליה. ו כ ו פ  בשבת, י״ל דמשוט חג ה
 דתנן התם, ובשאר כל ימות החג קורא בקרבנות
 החג. וקאמר עלה ר׳ יצחק נפחא, דבש ב ת
 חוה״מ £ורא׳ דאה אתה אומר אלי. והיה מקום
 לטעות, דס״ל שמפסיק לגמרי מקריאת שאר
 ימי חוה״מ, ולהבי הזכיר להדיא דמ״מ קורא
 פרשת הקדמות ל מ b/1 י ר. ולפי זה ל״צ כלל
 לטעם התוס׳ שהקריאה היא שתהא במקום קרבן.
 ומכש״כ לדידן דנוהגין כר״ת ז״ל, ד&״ל דחייבין
 להזכיר פסוקי המוספין בתפלת מוסף, א״כ לא
 צריך קריאה כלל. ועל כרחך צריך לומר שהוא
 ג״כ מסדרו של חובת היום, וכמו בכהן גדול

 ביוהכ״פ.
 הנה כל מה שכתבתי אתי שפיר לענין הזכרת
 מוסף שבת, כיון דאינו עתיד להזכירו בהדיאהי
 התורה, אבל בראש חודש דעתיד להזכיר בקריאת
ה אחר שמונה עשרה של שחרית׳ שהוא ר ו ת  ה
 ג״כ במקום תמידין׳ א״כ לא עדיף מימים טובים
 שאין קורץ פרשת המוספין סמוך לקריאת פרשת
 התמיד, ולהכי יהיב הדמ״א ז״ל טעמא, דנתייסד
ם ס ר פ , רק ל ת ו נ ב ר  המנהג לא לשם קריאת ק
ר, שהרי או  שהוא ראש חודש. וזד, צריך בי
 עתיד להזכיר מיד בתפלת שחרית שאומר יעלה

 ייבוא.
 ונראה לי שהרמ״א ז״ל כתב זה על פי לשון
 מרמב״ם ז״ל (פרק ו׳ מתמידין ומוספין הל׳ ג׳^
 שכתב דבראש חודש כשמעלין אברי תמיד לכבש
 היו מניחין אותן על המזבח מלמעלה בין קח
 לקרן במקום הילוך רגלי הכהניס כדי לפרסמו
 שהוא ראש חודש. והוא מגמ׳ (סוכה נד, ע״א).
 וכתב עוד שם׳ דלאחר שמעלין האברים לכבש.
 הממונה אומד להם ברכו ברכה אחת, והן פותחין
 וקורין אהבת עולם מ׳ ורצה ושים שלום, עיי״ש.
 ז«״כ היתד, תקנת חכמים שעוד קודם תפלר
 שחרית יעשו הכרה בתמיד של שחר לפרםפ
 שהוא ראש חודש, אע״ג שעתידין להזכיר בברכת
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 שומע תפלה עמל, גרפה
! דרשו רבותינו ז״ל׳ ו  עולת שבת בשבת
 ולא עולת שבת בשבת אחרת״ שאם עבר
 יומו בטל קרבנו, ספרי. וכן דרשו(פסחים דף נ׳ט)
 ולא עולת חול בשבת. ולפי פשוטו — כל שבת
 ושבת״ כמו (שמות ט״ז ד) דבר יום ביומו. על
 עולת חת מ י ד: סמוך׳ כמו ואצל עולת התמיד.
ו מטה מנשה. י ל ע  כמו (במדבר ב׳ כ׳) ו
: כלומר״ וחוץ מנסכה של עולת התמיד. ה כ ס נ  ו
 והא דלא כתיב ״ומנחתה ונסכה״, נראה לי משום
 דמנחת נסבים כולה כליל, כדאיתא במתניתין
 (זבחים דע״ד ע״ב)״ והיא בכלל עולת התמיד.
 ועיין מה שאכתוב בס״ד לקמן בסוף פרשת

 ובראשי חדשיכם.
 ובראשי ח ד ש י כ ם: לפי שמעת צאתם ממצרים
 נשתנה חשבון החדשים לישראל למנותן
 בניסן. כמו שנאמד (בפרשת בא) החודש הזה
 לכם ראש חדשים״ ראשון הוא לכם לחדשי
 השנה. ושאר האומות מנו החדשים לחשבון אחר״
 או לתשרי, וא״כ היו החדשים לפי סדר הזה,
 מנין מיוחד לישראל, להכי אמר ובראשי חדשיכם.
ה לה׳: לכאורה מיותר, שהרי ל ו  תקריבו ע
ת חודש בחדשו״, וכמו ל ו  אמר אח״כ ״זאת ע
 שאמר גבי שבת, וידענו דעולות נינהו, ומה
 שכתבתי לעיל בפרשת השבת שכיון תשתנה
 לפרים כו׳ הוצרך לומר תקריבו כר, מ״מ םגי
 אם הי׳ אומר ״תקריבו לה׳ פרים״ וגר. ונראה
 לי שמכאן יש ללמוד ג״כ הא דקיי״ל דפרים
 ואילים וכבשים אין מעכבין זה את זה. לכך
 אמר והקרבתם עולה, מכל מקום. וגבי מועדים
 (בפ׳ אמור) כתיב ״והקרבתם אשה לה״׳ ודריש
 התם בתו״כ, והקרבתם אשה, מ״מ, להכי הוצרך
ה ל ו ו ע ב י ר ק  לומר הכא גבי ר״ח נמי ת
 מ״מ׳ כמה שיהיו להם יביאו, ואפילו עולה אחת.
 ועיין (מנחות דמ״ד ע״ב) דיליף שם הגמ׳
 הא דלא מעכבי פרים זה לזה וכן כבשים זה
 לזה מקראי דיחזקאל. ואמרינן התם, מנין
 שמעכבות זו את זו, ת״ל יהיו. ופירש״י, אם

 עמק כרכה

 התמיד שבכל יום. אבל בראש חודש ומועדים
 שהקרבנות של העולות משונים מקרבנות התמיד,
 והם פרים ואילים וכבשים וגם שעיר לחטאת,

 הוצרך לומר ״תקריבו עולה לה׳״.
ם: ביומא (דף ס״ב ע״ב) איתא,  שני כבשי
 דבעינן שיהיו שניהם שוים במראה ובקומה
 ובדמים ולקיחתן כאחד, כמו שני שעירי יוהכ״פ.
 ולרש״י שם, למצוד׳ אבל לא לעיכובא״ והתום׳ שם
ם ז״ל לא הביא כלל ״ ב מ ר ה  כתבו דמעכב. ו
 דבר זה לענין מוספי שבת. וכבר עמד בזה
 המשל״מ (בפ״ד מתמידין ומוספין הל׳ ט). ונראה
 לי שד׳רמב״ם יש לו דרך אחרת בגמ׳ ד׳נ״ל,
 שעיקר תלוי בזה אם המספר מיותר. כמו בשעירי
ם ולא היה צ״ל י נ  יוהכ״פ, דמועט שעירים ש
י שעירים, וליכא למימר דבא למעט שנים נ  ש
ותר. שהדי כתיב אחד לה׳ ואחד לעזאזל,  ולא י
 וכמו שפירש המאירי ז״ל בבית הבחירה למס׳
 יומא שם, וא״כ בשבת דאינו מיותר, לא בא
 ללמד להיות מצותם בשנים. ולא גרס ליה

 בגמ׳ כלל הא דשבת. ועיי״ש במאירי.
 ונפכו: של כל כבש וכבש. וכאמור בפרשה
 למעלה, רביעית ההין לכבש. וכתב הרמב״ן ז״ל
ת בפרט, ו ח נ מ  דלהכי הזכיר בשבת ובמועדים ה
ם לא הזכיר רק בתמיד ובראש י כ ס נ  אבל ה
 חודש, לפי שיש במועדים מנחות שהם בשינוי
 משיעורן הכתוב בפרשת מנחת נסכים, כמו
 מנחה כפולה לכבש העומר. ובעצרת שני
 עשדונים חמץ תיאפנה. ולכך הוצרך הכתוב
 לפרש בכל המועדים, שלא תשתנה בהם מנחת
 הנסכים כאשר נשתנו באלו. אבל הנסכים לא
 נשתנו לעולם, לפיכך הזכירם בתמיד ולא הזכירם
 אח״כ בשבת. אבל בר״ח הוצרך להזכירם בשביל
 נסכי הפד הפר והאיל, ואח״כ לא הוצרך להזכירם
 כלל. והזכיר ביום א׳ של חג המנחה. ולא הוצרך
 עוד להזכיר באותו החג אלא ״מנחתם וגסכיהם
 במספרם כמשפטם״. כלומר׳ כמשפטם ביום

 הראשון הנזכר.
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 עמי, ברכה
 מעכבין בעצרת אלו שבתו״כ ואלו שבחומש
 הפקודים. ולא אצטרך לכל השקלא וטריא
 דהגמ׳ התם ודרשת פסוקי דיחזקאל. דלדרשת
 הספרא והספרי הכל ממקומו מידרש. וכל השקלא
 וטריא הוא רק אי דרשינן כמשפטם בחג לעיכובא.
 וכן הא דאיתא בברייתא (בסוכה דמ״ז ע״א) יש
 לומד דאזלא ג״כ על פי אותה דרשא דמשפטם
 לעיכובא. וא״כ על כרחך דלא אמרינן, והקרבתם

 אשה׳ מכל מקום.
 אבל לרבינא וסתמא דהש״ס דדרשינן כמשפטם
 לענין עולה קודמת לחטאת, אין לנו להוציא
 המשנה מפשוטה, ודרשינן דרשת הפפרא והספרי,
 דבכל המועדים אין מעכבין זה את זה. (מיהו
 הנהו דעצרת דתו״כ ודאי מעכבין זה את זה
 דהא הויה כתיב בהו וכמו שכתב הראב״ד שם).
 אבל דחומש הפקודים ליכא עכובא בשום יו״ט.
 ואע״ג דגבי עצרת לא כתיב והקרבתם אשה
 (בפרשת אמור), מכל מקום יליף לה מחג.
״ א ז״ל גרס בספרי ״גבי עצרת ת״ל ר ג  ו ה
 והקרבתם עולה אפילו אחד מהם״, עיין שם.
 ולהכי נמי הוצרך למיכתב גבי ר״ח ״והקרבתם
 עולה״ דלידרש מינה עולה מ״מ, ואפילו עולה

 אחת.
 תמימים: מוסב על הפרים והאיל והכבשים
: הא דחזר וכתיב ח ו ח י  כולם. עולה ריח נ
 עולה גבי מנחה׳ נראה לי שבא לומר לך
 שמנחת נסכים כולה כליל. ומכאן בנין אב לכל
: בכל חודש ו ש ד ח  מנחות ונסכים. חודש ב
 וחודש תמיד, וכמו שכתבתי לעיל גבי שבת
 בשבתו, וכן (בישעי ס״0 מדי חודש בחדשו.
 ורבותינו ז״ל דרשו בספרי שאם עבר יומו בטל
 קרבנו, ולא ישלימנו בר״ח אחר. לחדשי השנה:
 כמה חדשים שיהיו באותה שנה. תקריב כן
 בכל חודש וחודש. ולפי שיש שנה בת שלשה

 עמק כרכה שומע תפלה
 יש להם פרים שנים או כבשים שבעה שאין
 יכולין להקריב זה בלא זה, ת״ל יהיו, (וששה
 כבשים ואילים תמימים יהיו יחזקאל מ״ו).
 והתום׳ שם פירשו דהיינו, כשיש להם כל הצורך
 היא דמעכבי, כדאיתא בספרי. ועיין שם מה
 שכתבו עוד בזה. והרמב״ם לא הזכיר זה.
 וכן נמי איתא התם׳ דפרים וכבשים דחג מעכבין
 זה את זה׳ דכתיב כמשפט כמשפטם, וגם זה
 לא הזכיר הרמב״ם. והתוי״ט (שם פ״ד מ״ד)

 עמד בזה.
 ונראה לי, שלפי דרשת התו״כ והםפרי, שדרשו
 והקרבםת אשה, מכל מקום״ א״ב באמת בכל
 המועדים ליבא עיכובא׳ וכן נמי גבי ראש חודש
 דכתיב והקרבתם עולה ג״כ איכא למידרש הכי,
 וכמ״ש לעיל. ואע״ג דגבי פסח כתיב נמי תמימים
ו לכם׳ וכל ה ו י ה משמע עיכובא, כדאיתא י ה  י
 בגמ׳ שם׳ כבר כתבו התוס׳ שם, ד״ה אלא,
 דודאי לשם דרשא אחרת אתא כיון דלא משתמיט
 הש״ס לדרשו לעיכוב. וא״כ הכי נמי גבי מוספי
 החג, כיון דבמתניתין סתמא קתני׳ א״כ אפילו
 בחג ם״ל דלא מעכב. ואף דכתיב כמשפט
. ו הי  כמשפטם, מ״מ הא גבי פסח נמי כתיב י
ט ודאי לדרשא אחריתא אתא. פ ש מ  והך כ
 כדאיתא (בזבחים ד״צ ע״ב) שרבינא אמר, דלהכי
 בע״ז עולה קודמת לחטאת, דכמשפט כתיב,
 וקאמר התם בגמ׳ השתא דאתית להכי, אפילו
 תימא פרים דחג נמי כמשפטם כתיב בהו, עיי״ש.
 ולפי זה יש לומר, דכל הסוגיא דהכא איתמר
 אליבא דרבא בר מרי (בזבחים שם), דלא דריש
, אלא מדכתיב גבי ע״ז חטת חסר,  במשפט
 אבל לפי מאי דמםיק רבינא שם, וםתמא דהש״ס
 דדרשינן כמשפטם שיהא עולה קודמת לחטאת,
 א״כ אפילו מומפי החג נמי אין מעכבין זה את
 זה׳ וכדרשת תו״כ והספרי. וממילא נמי דאין

 וביום השבת — ובראשי הושיבם: בסדע״ג שלפנינו מובאים רק הפסוקים *וביום השבת׳/ אבל הרב
 אגן הירחי כתב בשמו לאמר גם הפסוקים ,ובראשי חודשיכם״ בר׳׳זז; מנהגנו לאמר, עפ״י מחזור ויטרי

י ,סדר היןם׳׳- ׳ ׳ פ  יכת״י א). טור (אריח סי׳ מו) ורמ׳־1א (שו״ע לאו״וז מו)ו קביעה הסדר של«ינו ן



ת י ר ח ת ש ל פ  קי ת
 לפר לגלישת ההין לאיל וךגיעת ההין ל5כש ;?ן. «את עלת חדש 1יחך*טו לחך#י

 הש$ה. ועועיר עןים אחד לחטאת ליי על עלת התמיד !ע^ה ךגקזכר•

 תפלה עשק כרכה
 יעכבו את הלחם).

 ולפי זה הא דאמר הכא ״על עולת התמיד*
 יש לפרש שבאותו יום שייך לעולת התמיה וא״כ
 הייתי יבול לשעות ולומר שהתמידין מעכבין
 את המוספין ומוספין מעכבין את התמידין, שהרי
 חך ״על עולת התמיד״ לאחר חשבון קרבנות
 המוספין הוא דכתיב ומפרש ליה. וליכא למימר
 כאן כמו דדריש גבי שתי הלחם׳ משום דאח״כ
 כתוב ״שבעת הכבשים״׳ שמשמע אע״פ שאין
 לחם, ולהכי השמיט הכתוב במוספי שבת ור״ת
 ופסח המנחות שהם חלק התמיד׳ לומר שאע״פ
 שלא הקריבו את התמיד, יקריבו המוספים• וכל
 זה בשבת וד״ח ופסח, אבל בשאר המועדות, שלא
 כתוב אצלם ״על״״ רק ״מלבד עולת התמיד״,
 וא״כ ליכא למיטעי ולחשוב שיעכבו זה את זה,

 הזכיר אצלם גם מנחת התמיד.
 איזהו מקומן. בקדושין(דף ל ע״א) אמר רב ספרא
 לעולם ישלש אדם את שנותיו שליש
 במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד. ופריר
 — מי יודע כמה חיי. ומשני — לא נצרכא
 אלא ליומי. כלומר, שצריך ללמוד משלשתן
 בכל יום. וכתבו שם התום׳ והרא״ש, דלהכי
 תיקן בסדור רב עמרם גאון כמו שאנו נוהגים,
 לומר בכל יום מקרא משנה ותלמוד. ולכף
 קודין פרשת התמיד, ומשנת איזהו מקומן,
 וברייתא דרבי ישמעאל שהיא במקום תלמוד.
 דכל מה שהוא חוץ מן המשנה מיקרי תלמוד.
 ובחרו במשנת איזהו מקומן. עיין (או״ח סי׳ נ׳)
 בטור וב״י וב״ח. ופשוט דבמו שבחרו מקרא
 בפרשת תמיד משום ״ונשלמה פרים שפתינו״,
 כמו כן בחרו במשנה ג״כ בענין הקרבנות.
 והפרק הזה כולל כל הקרבנות. היחיד והצבור.
 ומהאי טעמא נמי בחרו בברייתא דרבי ישמעאל

 עמק כרכה שומע
 עשר חודש, אז לא תאמר שאין מקריבין רק
 כפי שהוא בכל שנה י״ב חודש והחודש הי״ג
 יתור הוא, שלא בא רק להשליט ימות הלבנה
 לימות החמה, אלא תקריב בכל חודש וחודש
 לפי השנה הזאת, אם פשוטה י״ב ואם מעוברת
: לכפר על מה שחטאת לה׳. ת לה׳ א ט ח  י״ג. ל
 כמו וחטאתי לאבי (בראשית מ״ד ל״ב) ולפי
 שנכתב זה הלשון רק בר״ח ולא בשאר המועדים,
 דרשו חכז״ל מד, שדרשו. על עולת התמיד יעשה,
 סמוך לעבודת התמיד. ובספרי אמרו, מגיד שאין

 מוספרים קרבים אלא בינתים.
. אבל ד י מ ת  ונסכו: נסכיו של כבש ה
ו של מוסף שבפסח, קאי על נסכי המוסף, כ ס נ  ו
 פירוש, נסכיו של כל פר ואיל וכבש שבקרבנות
 היופ. ותימה שלא אמר בשבת וכאן ובפסח
נסכה. ובשאר המועדות כולפ ה ו ת ח נ מ  ו
 הזכיר גם מנחת התמיד, ואי משום שכתבתי
 לעיל במוסף של שבת דעולת התמיד כולל גם
 המנחה׳ לפי שהיתה כולה כליל׳ מ״מ למה בשאר
 המועדות כן הזכיר המנחה. ונראה לי, משום
 דבהנהו כתיב ״על עולת התמיד״, ואיתא במנחות
 (דף מ״ה ע״ב) והקרבתם על הלחם, חובה על
 הלחם. ופרש״י דמשמע דאינן קריבין בלא לחם
 ולא לחם קרב בלא כבשים, והדד כתיב שבעת
 הכבשים, דמשמע אע״פ שאין לחם. ועיין בתוספות

 שם ובגליון שם מאי משמע.
 (ולי נראה, מדכתיב ״ושבעת כבשים וגו׳ יהיו
 עולה לה״/ מדאמר עוד הפעם ״יהיו עולה לה׳״,
 משמע אפילו בפני עצמם• ונראה לי, שמשום
 זה לא כתב הרמב״ם (בפ״ח מתמידין ומוספין),
 שקר בנות דעצרת שבתו״כ מעכבין זה את זה.
 ועי׳ שם בראב״ד שכתב, שמשום דבמנחות (מה
 ע״א) יליף לה שכן מעכבין, מדכתיב ״יהיו״,
 זלפי הגמ׳ דידן הרי איצטריך ליה ללמוד שלא



ה קיא י ד ה  ־תפלת ש

 א.vtpz $קומן If ז^חים קך#י קן#ים למיטתן נ^פון פר ושעיי של
 *ו& ה?:פורי& נצפון וקבול דמן 3כלי שרת בצפון ודמן טעון הז:ה

 תפלה ןןמק ברכה
 ואיבריו. (רש״י זבחים נג ב). ושלמי צבור נמי
 דכתיב (ויקרא כג כ) קודש יהי׳ לה׳ לכהן, שהרי
 לשם מה הזכיר בהם ״קודש יהיר׳׳ חדי לא גרעי
 משלמי יחיד/ שמ״מ דבא לתת להם קדושה•'
 יתירה׳ לומר שהם קדשי קדשים. (רש׳׳י בנו׳
 אמור)• ובגמ׳(זבחים נד.) תני רב מדי בריה דרב
 כהנא, על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מאי
 עולה קדשי קדשים, אף שלמי צבור וכר, מאי
 עולה בצפון אף זבחי שלמי ציבור בצפון.
 ונראה לי דלהכי פירש רש״י ז״ל דדייקינן
 מקרא דקודש יהיו׳ ולא סגי ליה בהאי דרב
 מרי, משום דהוד. משמע ליה מהגמ׳ דעיקר
 דרשא דר׳ מרי הוא רק לענין ״שחיטתן בצפון״,
 ודרשא דקודש קדשים הוא רק דרך אגב. וראיה
 לזה, דהא בגמ׳(שם דנ״ג ע״ב) פריך, עולה׳ מ״ט
 תני ליה ״קדשי קדשים״ להדיא. ומשני, משוס
 דלא כתיב בה ״קודש קדשים הוא״. ולפי זה
 קשה׳ דא״ב בשלמי צבור נמי ליתני ״קודש
 קדשים״ להדיא. ואף דנלמד מקרא דרב מרי.
 מ״מ הא לא עדיף מעולה, דמינה ילפינן לה•(וכמו
 שהקשו בתוס׳ שם עיי״ש בד״ה משום). ולהכי
 כתב רש״י דבאמת גם בשלמי צבור מקרא מפורש
 הוא, והבא כליל כל הקדשי קדשים בכלל. ולפי
 שחלוקין כל אחד ואחד במתן דמים או בהקטרתן.
 תני לחו אח״כ כל חד וחד באפי נפשיד. כדי לפרש

 הלכותיהן. (רש״י מ״ז ע״א).
 שחיטתן בצפון! דכתיב בעולה (ויקרא אי)
 ושחט אותו על ירך המזבח צפונה וגרי ובחטאת
 ואשם כתיב (שם ו׳ ז׳) במקום אשר תשחט העולה
 וגו׳. והא דלא תני הכא ״וקבול דמן בכלי שרת
ע דקבול ר ו צ  בצפון״. כיון דאיכא אשם מ
ד הוא, להבי שייריה. ומ״מ כיון דבעי י  דמן ב

 ?מק ברפת שומע
 ־שהיא •בתחלמ תורת בהניס. ובסדור דע״ג ז״ל
 ראיתי דלכך בחרו בברייתא דרבי ישמעאל,
 לפי שאיתא בגמ׳ (ברכות די״א ע״ב) אף
 לתלמוד ;צריך לברך ברכת התורה. דאמר ר״ח
 בר אשי זימנין סגיאי הוי קאימנא קמיה דרב
 לתנויי פרקין בספרא דבי רב הוד. מקדים
 ומשי ידיה ובריך כוי. ולהכי אף אנן עבדינן
 הכי דשנינן ברייתא בספרא דבי רב הוא התורת
 כהנימ בתר ברכת התורה שלומדין אח״כ
 מקרא משנה ותורת כהנים שנקרא תלמוד.
 כן למדתי מסדור רע״ג. ועיי״ש, ולפי שעיקר
 קביעות פרק זה הוא בשביל לימוד לבד.

 אפרשנו בס״ד בקצרה.
 א. איזה מקומן של זבחים! כל זבח וזבח איזה
 מקומו, כלומר, מקום שחיטתו וקבל וזריקת
 דמו ואכילתו. אבל הקטרת אימוריו, על זה לא
 שאל ולא פירש כאן׳ לפי שכל הקרבנות כולן
 נקטרין בראשו של מזבח על המערכה. של
 זבחים! כך כתוב בכל המשניות, הגמ׳ ובכל
 הסידורים הישנים, וכך הוא לשון חכמים בכל
 המקומות, כמו, תפלה של ראש׳ של עצמו, של
 אחרים. ודומיהון רבות מאוד. ולחנם הגיהו

 בהסידורים החדשים ״שלזבחים״.
 קדשי קדשים! חטאות ואשמות ועולות ושלמי
 צבור נקראות בקרא (ויקרא ו יד, ז א) קודש
 קדשים• ועולה נמי׳ כיון שהלכותיה שוות לאלה
 של חטאת ואשם, ששחיטתן בצפון וקיבול דמן
 בצפון, ש״מ שקדשי קדשים היא. (רמב״ם
 בפיה״מ). ועוד׳ מכיון שכולה לגבוה׳ הרי אין לך
 קודש קדשים יותר מזה. ובקדשים קלים גופא,
 מאי דאזיל לגבוה מיקרי קודש קדשים. כדתנן
 (זבחים פט ע״א) ויש בו קדשי קדשים דמו

ן (זבחים פ׳ ד.): תיקן רב עמרם גאון (קידושין ל תוספות ד״ה לא צריכא)! וראה טואו״ה מ ו ק  איזהו מ
 (סי׳ מו), הטעם לבחירת המשנה וברייתא אלו, וראה מש״כ הב״י בשם הרא״ה (שס).



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 על 3ין ה3ךם ועל הפרקת ןעל ?!זבח סןהב מתנה אחת הסן ?ןעכ^ת. ש:רי
 הדם ד!ייה שופך על יסוד מערבי #ל ?זן3ח הוזיצון אס לא נתן לא ענב ב. פרים
 הנקוךפיס ושעירים הנקזךפיס שחיטתן נצפין וקבול דמן בללי #רת בצפון
 ודמן טעון הז;ה על הפו^ת ועל מןבח סזוןב מתנה אחת מוזן ?ןעכןת. ש:רי

 עמק ברכה שומע תפלה
, וממנו למדי כל הזבחים בהיקש ת ו נ ג  בא

 ליטעון כלי. רערי (דמ״ז ע״א)•
 בצפון: דכתיב (ויקרא ד׳ כ״ט) ושחט את
ח הכהן מדמה ק ל  החטאת במקום העולה ו
 באצבעו׳ וילפינן מינה (בתו״כ שם) שלא יהא
, דקרינן ביה במקום ן ו  קבול דמה אלא בצפ
 העולה׳ ולקח וגו׳׳ שהלקיחה תהי׳ ג״כ במקום
 שחיטת העולה. והאי לקיחה קבלה היא׳ דילפינן
 בגז״ש, נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן לקיחה,
 דכתיב ו י קח משה חצי הדם וישם באגנות.
 רש״י(דמ״ח ע״א)• ונראה לי דצריך לגרוס ברש״י
י הוא דילפינן גז״ש״ כר, ל כ  ״והאי לקיחה ב
 דאלו על עצמה של לקיחה דהוי קבלה׳ הרי זה
 פשטות הכתוב׳ אלא משום דכתיב התם ולקח
, להכי הוצרך רש״י לומר דקבלה  וגו׳ באצבעו
י דוקא בעינן. וכן מוכח מלשון רש״י ל כ  ב
 (דמ״ז ע״ב) ד״ה כי כחטאת עיי״ש). והוא הדין
 המקבל עצמו צריך שיהא עומד בצפון, ואם עמד
 בדרום וקיבל בצפון, פטול. אבל השוחט לא

 בעינן דוקא שיעמוד בצפון. (גמ׳ דף מ״ח)»
 טעון: צריך הזיה על בין הבדים׳ טובל אצבעו
 הימנית בדם ומזה בין בדי הארון. דכתיב (ויקרא
 ט״ז י״ד) ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני
 הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים.
 וכתיב (שם ט״ו) ושחט את שעיר החטאת ועשה
 את דמו כאשר עשה לדם הפר. מעיקרא הזיה
י נ פ  אחת ע ל פני הכפורת׳ ואח״כ ז׳ הזיות ל
 הכפורת• הרי אחת למעלה וזי למטה. ולא היו
 נוגעים בה, אלא מזה כנגדן. והא דבעינן ימנית,
ו ונאמר ע ב צ  משום דדרשינן גז״ש, נאמר באן א
ו הימנית כר. והיינו ע ב צ  להלן במצורע א
 האצבע הסמוך לאגודל׳ שהוא המיומנת שבימין.
 תו״כ שם. וצריך לטבול אצבעו אחר בל הזיה והזיה,

 עמק כרכה
 גם קבלה בכלי על ידי כהן אחר ובצפון, תני לה
 לקמן (במשנה ה׳) בין האשמות שקבול דמן
: ן ו פ צ  בצפון. כך הוא בגמ׳ דריש פרקין. ב
 מכותל המזבח צפוני עד כותל העזרה והוא ט״ו
 אמה וחצי. וכן כל שכנגד הרוחב הזה מכותל
 • האולם עד כותל המזרחי והוא ע״ו אמה. (רמב״ם).
 פר ושעיר של יוהכ״פ: הכא מתחיל לפרש כל
 הקדשי קדשים בפרטות. והתחיל בחטאות׳ דפר
 ושעיר של יוהכ״פ חטאות נינהו׳ כדכתיב (ויקרא
 ט״ז) בפר בן בקר לחטאת, וכתיב והשעיר
 וגו׳ ועשהו חטאת, ואף דצפון בעולה הוא דכתיב
 להדיא, מ״מ התחיל בחטאת׳ איידי דאתיא מדרשא
 חב י בא ליה. כך בגמ׳ שם. ופירש״י ז״ל
י קשא, דכתיב במקום יאשר תשחט  מדרשא׳ מה
 העולה תשחט החטאת, עיי״ש. ואע״ג דהאי לאו
א ולא שייד ביה ר ק  דרשא מיקרי׳ דהא כתיב ב
 םברת ח בי בא ליה, מכל מקום כיון דמינה
 איכא למילף שישנם במציאות דברים שלא כתבה
 תורה להדיא, והכתוב תלה הדבר בקיצור׳ במה
 שמבואר במקום אחר להדיא׳ א״כ מזה יש יסוד
 לכל הדרשות שדרשו ברמז המקרא להקיש
 ממקום למקום, להכי חביבא ליה. והא דאקדים
 לחטאות פר ושעיר של יוהכ״פ׳ משום שהכניס
 דמן לפני ולפנים להזות על בין הבדין וקדושתן

 טפי להזות להכי אקדמינהו.
 שחיטתן בצפון: הא דלא אמר שחיטתן
י שרת בצפון׳ כמו בקבול דמן, דקדק ל כ  ב
 מכאן רבינו אפרים ז״ל, דלא בעי סכין של כלי
 שרת. עיין תום׳ ריש פרקין. והרמב״ם ז״ל (פרק
 ד׳ ממעשה הקרבגות ה״ז) כתב, דלכתחילה בעי
 סכין של כלי שרת, מיהו כיון שבדיעבד כשר
 בלא כלי שרת׳ לא תנא ליה. וקבול דמן ב כ ל י
 שרת ו דכתיב בעולת סיני (שמות כ״ד) וישם
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ה, הרי זה באצבע, י  ז׳ בי). והיכא דכתיב הז
ט ברחוק ומזה על הקרנות. וזה ע  ועומד ג״כ מ
 שאמרו בתו״כ (בפרשת פר כהן המשיח) והזה
 לא המטיף׳ והזה לא הזורק, כלומר, לא המטיף
 שנותן אצבעו על הקרן ומטיף ממנו הדם על
 הקרן שזה דרך נתינה, ולא הזורק, כלומד,
 בכלי, שזורק דמים הרבה על ידי כלי׳
 אלא עומד מרחוק ומזה בדרך הזייה
 שמשליך הדם על הקרנות, והיכא דכתיב שפיכה
 (דברים י״ב כ״ז) ודם זבחיך ישפך׳ שדרשו זה
ך למזבח ו מ  על בכור ומעשר ופםח, הוא עומד ס
 ושופך שפיכה אחת מתוך הכלי(עיין רש״י זבחים
 דל״ז ע״א). והיכא דכתיג נ ת י ג ה. היינו שמטיף
 באצבעו על הקרנות. ואפילו נוגע באצבעו,
 בקרנות עצמן, שפיר דמי. וא״כ בפר ושעיר של
 יוהכ״פ המתנות של בין הבדים ושל הפרוכת וד
ת נ י נ ה ו, ו א ז  הזאות שעל גבי המזבח הזהב, ה
ה וד׳ מתנות של ד׳ קרנות ז ה  כדכתיב בהו ו
. תן נ ת הן דכתיב בהו ו ו נ י ת  מזבח הזהב נ
 מעכבת: שאם חיסר אחת ממ״ג מתנות, לא
 כיפר. דכתיב (שם ט״ז) וכילה מכפר את הקודש
 ואת אוהל מועד ואת המזבח, שאם כילה — כיפר,
 לא כילה — לא כיפר. גמ׳ (שם נ״ב ע״ב).
: בפר העלם דבר של צבור כתיב ך פ ו  היה ש
ך אל ו פ ש  (ויקרא ד׳ ז״), ואת כל דפ הפר י
 יםוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, שזה
 יסוד המערבי׳ וכתיב בפרשת פר כהן המשיח
 (שפ כ׳) ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת.
 ודרשינן שפ בתו״כ, מדלא אמר ועשה לו אלא
ת כ י פ ש  ועשה לפר, שבא לרבות פר יוה״כ ל
 דמו אל יסוד המזבח. ומ״מ בדיעבד אם לא נתן,
 לא עכב, שמה דכתיב ״וכלה מכפר״, אמאי דכתיב
 בקרא להדיא בעבדת יוהכ״פ קאי׳ אבל מתנה
 זאת, דנלמד מפר העלם דבר של צבור׳ לא מעכב.

 ד ש י ר י י ם שבאצבע פסולין• כדאיתא (בזבחים
 דצ״ג ע״ב) לענין הזאת דם חטאת על קרנות
 המזבח. והוא הדין נמי לענין הזאות של פרת
 כדאיתא (מנחות ד״ז ע״ב) כשמזה באצבעו נגד
 בית קדשי הקדשים ז׳ פעמים, מקנח אצבעו
 בשפת המזרק בין הזאה להזאה, וטובל בדם ומזה.
 וכן כתב הרמב״ם (בפ״ה ממעשה הקרבנות
 ובפ״ג מפרה). והזכירו ג״ב בעבודת יוהכ״פ (פרק

 ג׳ הלי ר) עיי״ש•
: דכתיב (שם ט״ז) וכן יעשה ת כ ו ר פ  ועל ה
 לאוהל מועד, ודרשינן׳ כשם שהוא עושה לפני
 ולפנים׳ כך הוא עושה בהיכל, שמזה מדם הפר
 ומדם השעיר אחת למעלה ושבע למטה כנגד
 הפרוכת• בתו״כ שם, ועל מזבח ה ז ה ב: מערב
 מדם הפר ומדם השעיר ומזה משניהם ארבע
 הזיות על ד׳ קרנות מזבח הזהב מבחוץ. מתחיל
 מקרן מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית
 דרומית׳ דרומית מזרחית׳ ואח״כ מזה ז׳ פעמים
 על טהרו של מזבח הזהב• ואיתא (בתו״כ שם) מן
 הדם׳ מן הדס שבענין׳ כלומר, ולא מן השיריים
 שבאצבע, שצריך על כל הזאה טבילה. הכי מפרש
 (בזבחים דף צ״ג) הדם שבענין. למעוטי שיריים

 שבאצבעו.
 מתנה: נתינת הדם על גבי המזבח קרוי בלשון
, לפי שבקרא הוא אומר בחטאות ה נ ת  חכמים מ
ן על קרנות המזבח, הושאל הלשון לכל ת נ  ו
, לומר ת ו כ י פ ש ה , ו ת ו ק י ר ז ה , ו ת ו י ז  הה
 עליהם לשון מתנה. אבל חלוקין הן בדיניהן. כל
קה, עומד מרחוק וזורק בכלי רי  מקום שנאמר ז
 דם הרבה מה שאי אפשר ביד, שכן מורה לשון
 זריקה• וזורק על זויות המזבח ומתכוון שיהא
 הדם מקיף על הזויות משתי רוחות עיין רש״י
 (זבחים דל״ז ע״א). כד הוא בעולה ושלמים ואשם,
 דבכולהו כתיב לשון זריקה (ויקרא א׳ הי. ג׳ בי.
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 שחשב כמשנה דהכא׳ פרים ושעירים הנשרפין
 — שדיפתן בכיה הדשן. והוא מחוץ לעיר׳ מקום
 שמניחין הדשן על המזבח• ובפר העלם כתיב
 (ויקרא ד׳) על שפך הדשן ישרף. והוא הדין
 בפר כהן משיח ושעירי ע״ז, דילפינן מהדדי.
 ופר ושעיר של יוהכ״פ נמי׳ אע׳׳ג דלא כתיב
 ביה שפך הדשן, מ״מ ילפינן מפר העלם, דדרשינן
 התם׳ ועשה לפר — זה פד יוהכ״פ. וכמו שהבאתי

 לעיל מדברי התו״כ.
 ג. הטאת (החי״ת בחט׳ף ואלי׳׳ף בחולים) הצבור!
 כך הוא הניקוד בכל הסידורים ישנים.
 וכך הוא במשנה שבגמ׳. אבל במשנה שבמשניות
ת, בלשון  ובכמה סידורים חדשים איתא חטאו
 רבים. אבל חטאת נמי אתי שפיר בלשון רבים,
 כדכתיב חטאת נעורי ופשעי (תהלים כ״ה). ואין
• הן של ד י ח י ה ר ו ו ב צ  לשבש הסידורים. ה
 חובת צבור והן של חובת היחיד, כששגג בעבירה
 שחייבין על זדונה כרת ומיתת ב׳׳ד. חטאת הצבור
 אינן באין אלא מן הזכרים, פר או שעיר, וחטאת
 היחיד אינה אלא נקיבה, כשבה או שעירה. חוץ
ת א ט  מן חטאת נשיא׳ שהוא שעיר. אלו הן ח
: כלומר׳ אלו הן מה שרוצה לחשוב ר ו ב צ  ה
 מכאן ואילך, שהרי החטאות הפנימיות כבר
: במוספי ת ו ד ע ו  הזכיר. שעירי ר״ח ושל מ
: דכתיב (ויקרא וי) ן ו פ צ  היום. שחיטתן ב
 במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת. וקבול
: מבואר לעיל(במשנה ן ו פ צ  דמן בכלי שרת ב

 א׳)׳
 ארבע מתנות על ארבע קרנות: דכתיב ולקח
 הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה.
 וכבר כתבתי(במשנה אי) דנתינה היינו, שמגביה
 ידו ומנטיף הדם על גבי הקרן. ואם לא נתן
 אלא מתנה אחת, יצא. דכתיב (ויקרא ד׳ ל״ד,)
 וכפר עליו הכהן, ודרשינן׳ אע״פ שלא נתן אלא
 אחת׳ כיפר. כד הוא בתו״כ ובזבחים (דף ל״ז).
: לשון נקיבה. כדכתיב (שמות ת ו נ ר  ארבע ק

 עמק ברכה שומע
: פר העלם דבר של ם י פ ר ש נ  ב. םרימ ה
 צבור ופר כהן המשיח. דכתיב בהו
 (ויקרא ד׳) אל שפך הדשן ישרף. ואינן נאכלין

 לכהנים.
: שעירי חטאת של ע״ז ם י פ ר ש נ  ושעירים ה
 שהוקשו לפר העלם לכל דבריהם. דכתיב (שם
 כ״א) ושרף אותו חטאת וגר הקהל הוא, זה בנין
 אב לכל חטאת הקהל שישרפו, יכול אף
 שעירי הרגלים כן׳ ת״ל הוא. הכי דריש לה
 בתו״כ שם. וכן נמי פר ושעיר של יוהכ״פ נשרפין
 הן׳ כדכתיב בקרא(שם ט״ז כ״ז) ואת פר החטאת
 ואת שעיר החטאת וגו׳ יוציא אל מחוץ למחנה
ו באש וגוי. מכל מקום תנא להו במשנה פ ר ש  ו
 בפני עצמה׳ משום הזאות שבין הבדים, דליתנייהו

 בהנך דחשיב במתניתין דהכא.
: מזה שבע פעמים ת כ ו ר פ  הזיה על ה
 כדהתיב (שם ד׳ וי) והזה מן הדמ שבע פעמים
ש ד ו ק  לפני ה׳ את פני פרוכת הקודש. ומדכתיב ה
ד בין הבדים. אבל בין ג נ  לומר שמתכוון כ
: ב ה  הבדים ע צ מ ן לא כתיב בהו. ועל מזבח ה ז
 ד׳ מתנות על ארבע קרנותיו. כדכתיב (שם ז׳)
 ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת

 הסמים.
 מעכבת: דכתיב (שם כ׳) ועשה לפר כאשר
 עשה וגו׳ וכפר. מה תלמוד לומר לכפול את
 ההזיות, ללמד שאם חיסר אחת מכל המתנות,
: ך פ ו ה ש י  לא עשה כלום. בתו״כ שם. ה
 כדכתיב (שם י״ה) ואת כל הדם ישפוך על יסוד
 מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. וזה יסוד
 מערבי. ובתו״כ שם ״ישפוך ולא יטיף ,ישפוך
 ולא יזה׳ ישפוך ולא יזרוק״ — כבר פירשתיו
 לעיל. (במשנה א׳) לא עכב: דכתיב (שם כ׳)
 וכפר וגו׳ ונסלח להם, ודרשינן בתו״כ שם׳ אע״פ

 שלא נתן בשירי הדם.
 אלו ואלו נשרפין בבית הדשן! הן מה שחשב
 במשנה דלעיל, פר ושעיר של יוה״כ, והן מה
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; כך הוא י מ ו ר  לו, ואיזה, זה יסוד דרומי; ד

. ת י מ ו ר  בכל הסידורים ולא ד
 לפנים מן הקלעים: לפנים מן קלעי החצר.
 דכתיב (ויקרא ו׳ י״ט) במקום קדוש תאכל בחצר
 אוהל מועד יאכלוה. ובמקדש׳ כל העזרה כולה,
 והיינו עזרת כהנים וישראל. אבל עזרת נשים,
 כחוץ לעזרה היא. וטמא הנכנס שם, אינו חייב
 כרת, וא״כ פסול לאכילת קדשי קדשים. ומאי
 דנקט הלשון ״לפנים מן הקלעים״, ולא אמר
 ״ונאכלין בעזרה״ כמו שאומר לקמן ״שחיטתן
 בכל מקום בעזרה״, לפי שרוצה לכלול כל מה
 שמתוך לקלעים׳ ואפילו צדי צדדין. וכגון לשכות
 הבנויות בחול ופתוחות לקודש, כיון שאין להם
 כניסה אחרת, הכל הוי כמין חומת העזרה ולפנים.
 כדאיתא (זבחים דף נ״ו) דהתורה דיבתה חצרות
 הרבה לאכילה. אבל פסולין לשחיטת קדשים
 קלים, דלא הוו עזרה ממש. להכי תני התם,
ה ל י כ  שחיטתן בכל מקום בעזרה, אבל לענין א
 הוצרך לומר לפנים מן הקלעים. לזכרי כהונה:
כר בכהנים  דכתיב בחטאת (ויקרא ו כב) לל ז
; איידי דאמד בפסח ל כ א  יאכל אותה׳ בבל מ
, הוצרך לומר בכל  לקמן דאינו נאכל אלא צלי

 הנך דנאכלין בכל מאכל.
 ליום ולילה: דכתיב (שם ז׳ ט״ו) ובשר זבת
ם קרבנו יאכל, הרי זה בא ו י  תודת שלמיו ב
 ללמד על התודה שלא תהא נאכלת אלא ליום
 אחד. מנין לרבות הולדות והתמורות, ת״ל ובשר.
 מנין לרבות חטאת ואשם, ת״ל זבח. מנין לרבות
 שלמי נזיר ושלמים הבאים מחמת פסח, ת״ל
 שלמיו. וכתיב התם ״לא יניח ממנו עד בוקר״,
 אבל אוכל כל הלילה. ומכאן׳ שבקרשים הלילה
: חכמים עשו ת ו צ  הילד אחר היום: עד ח
 הרחקה כדי שלא יבוא לאכול משעלה עמוד
 השחר ויתחייב כרת, להכי אסרו לאכול הקדשים
 מחצות לילה ואילך, כדי להרחיק אדם מן העבירה•

 הדם היה ש; פך על יסוד דרומי. וןאכ
 מאכל ליום ולילה עד חצות.

ק כרפח שומע מ  ע
 כ״ז ב׳) ממנו ת ה י י ן קרנותיו. וכדכתיב (דניאל
י ת. וכן לקמן לקרן נ ש  ח׳) והאחת גבוה מן ה
ת וכר. ותימה על התוי״ט שם, ש ד ח ק י מ ו ר  ד
כר הוא.  לפרש שם, לפי שחשב שקרן שלון ז
: באיזה סדר הוא נותן את הדי ד צ י  כ
: כבש בשי״ן ימנית׳ וכן ש ב כ  מתנות. עלה ב
 הוא (בדה״ב ט׳ י״ח). והוא כעין גשר משופע.
 ואין זה הכבש הגדול של המזבח׳ רק אחד משני
 הכבשים הקטנים היוצאין ממנו. שאחד היה
 פונה ליסוד והאחד לסובב. וזה של הסובב היה
 פונה לימין׳ במזרחו של הכבש הגדול. עיין רש״י
 (זבחים דס״ב ע״ב). אבל מן הכבש הגדול עצמו
 לא היו יכולין לעלות על הסובב, כי היה רחוק
ו הרבה, בשביל השיפוע הגדול שהיה בו.  ממנ
 ופנה לסובב: פנה לצד ימין ועמד על הסובב
 מלמעלה. ולפי שהי׳ צריך לתת המתנות באצבעו
 על הקרנות ממש, לכך הוצרך לעמוד על הסובב,
 אבל בשאר זריקות דמים, שהן מן החוט הםקרא
 ולמטה ונותן בזריקה מרחוק, וכמו שכתבתי לעיל
 היה עומד על הרצפה והיה זורק. לקרן דרומית
 מזרחית, שבה פוגע תחלה כשסובב לימין. שהכבש
 בדרום, .והכבש הקטן הזה סמוך לו מימין לצד
 המזרח. וכשעולה עליו, פונה לימין לצד המזרח,
 ופוגע בקרן דרומית מזרחית ומשם לצפון ומשם

 למערב ומשם לדרום•
 על יסוד דרומי: דכתיב (ויקרא ד׳) ואת כל
 דמו ישפוך על יסוד מזבח העולה. ובקרן דרומית
 מערבית על גבי יסוד המזבח היו ב׳ נקבים
 דקים׳ אחד פונה למערב ואחד פונה לדרום,
 ושם היו שופכין שירי הדם שנשאר במזרק אחר
ת היו שופכין בנקב ו י מ י נ פ  ההזאה. וחטאות ה
ת ו י נ ו צ י ח  המערבי׳ כדלעיל, אבל חטאות ה
 היו שופכין בנקב הדרומי.. ובתו״כ שם — יכול
 זה יסוד המערבי, אמרת לאו, מה מצינו ביציאתו
 מן ההיכל אינו נותן את הדמים אלא ביסוד הסמוך
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 יהי רצון מלפניך ה׳ איילהינו יי וא־להי אבותינו אם נתחייבתי חטאת שתהא אמירה זו מרצה לפניך
 כאלו הקרבתי חטאת.

 י• העולה קןש קדשים שחיטתה בצפון וקבול דמה ??לי #רת בצפו־ן
 ודמה טעון שתי מתנות #הין 8ךבע ובעונה ה?שט ונתוח וכליל לאשים.

 יהי רצון כאלו הקרבתי עולה

 שומע תפלח עמק כרכה
 דמים ויסוד.

 והא דלא תני לה ל הד י א, כתבו התום׳
 (דף נ״ג ע״ב) בשם הר״מ מפנטיזא, משום דעולה
 בזריקת כלי, וזימנין דלית בה שירים. אבל
 חטאת שזריקתה באצבע׳ אי אפשר בלא שירים.
 וכד גהאה (בדף ל׳׳ז ע״א). לימד על כל הדמים
 שנשאר בהם כלום לאחר עיקר זריקתו שישפך
 הנשאר ליסוד. וכך כתב עוד (בדף נ״א ע׳׳א)
 בד״ה, אל יסוד מזבח העולה, כו׳ ״תן תורת
 שפיכת יסוד להולכת מזבחה של עולה, שיהא
 המזבח טעון בעולה ובכל דמים הניתנין עליו
 שפיכת שירים אל היסוד אם נשאר בכלי כלום
 כשזרק ממנו שתי זריקות וב׳ קרנות ישפכנל
 ליסוד״, עכ״ל. מזה משמע דליכא מצוד. בהדיא
 בשאר דמים לשפיכת יסוד׳ אלא אם נשאר, אז
 שופכו ליסוד. משא״כ בחטאות׳ שאי אפשר שלא
 יהא נשאר אחר מתן באצבע׳ איבא מצוה בהכרח
ם ת  בשפיכה ליסוד. להכי הזכיר התנא את זה ה

 ולא ה כ א.
 וטעונה הפשט וניתוח! דכתיב (ויקרא א׳<
 והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה. אבל
 שאר כל הזבחים אם רצו, מפשיטין. לא רצו,
 אוכלין אותה על גב עורן. חוץ מן העולה,
ת להפשיטה׳ וחוץ מן פרים הנשרפים ו צ מ  ש
א על גב ק ו  ושעירים הנשרפים, שנשרפין ד
 עורן ואינו מפשיטן, הכי איתא בזבחים (דק״ג

 ע״ב) ר׳ אומר כר עיי״ש.
 ותמיהני על הרמב״ם ז״ל (בהלכות מעשת
 הקדמות), שהזכיר בכל הקרבנות הפשט• וכן
 כתב שט עוד (בפ״ה הל׳ י״ח) ׳,וכל הזבחים
 מפשיםין אותן ואח״כ מוציאין את אמוריהך/

 עמק פרפה
ש קדשים: כך הוא בכל ד ו  ד• העולה ק
 הסידורים׳ בלשון יחיד. ובמשנה
י קדשים, ש ד  שבמשניות ושבגמ׳ איתא ק
ע למה. קודש קדשים: ד ו  בלשון רבים. ולא י
 לפי שבעולה לא הזכיר מפורש בקרא דקדשי
 קדשים היא, להכי הזכירו התנא בפירוש יותר
 מחטאות ואשמות. כן הוא בגמ׳ בפרקין. ונפ״מ
 לענין מעילה׳ שמועלין בהן משהוקדשו, אבל
 קדשיפ קליפ אין מועל׳ ן באמוריהן עד שיזרק
 הדם, עיין רמב״פ (רפ״ב מפעילה)! שחיטתה
: מבואר (במשנה א׳) ועולה זו אינה ן ו פ צ  ב
 באה אלא מן הזכרים שבבקר ובכבשיס ובעזים.
 שתי מתנות שהן ארבע: דכתיב בעולה(ויקרא
 א׳ הי) וזרקו את הדם על המזבח םביב. ודרשינן
 בתו״כ — וזרקו׳ יכול זריקה אחת׳ ח״ל סביב,
 אי פביב, יטל יקיפנו כחוט, ת״ל וזרקו. הא
 כיצד — ב׳ מתנות שהן ארבע. והיבי עביד —
 הכהן עומד למטה על הרצפה וזורק הדם מהמזרק
 על חודו של זויות מזרחית צפונית שהרי בצד
 צפון קיבל הדם׳ והוא פונה למזרח. וכיון שזורק
 הרבה מתוך הכלי על חודו של זוית, מתפשט
 הדם לשני הצדדין׳ למזרחי ולצפוני. ואח״כ מקיף
 והולך לימינו, כל צד׳ המזרח וכל צד הדרום,
 ועומד כנגד זוית דרומית מערבית וזורק גם שם
 כבראשונה• ונמצא הדם מתפשט על צדי הדרומי
ב, כיון שהי׳ הדם  והמערבי. וזח נקרא סבי
 על בל ד׳ כותלי המזבח. ושיורי הדם שבמזרק
 היה שופך ג״כ על יסוד הדרומי• כדלעיל גבי
 חטאת חיצוני׳ כדאיתא במס׳ תמיד (דף ל׳ ע״ב).
 וכך בכל הקדמות כולן׳ כדאיתא בזבחים (דף
 ל״ז ע״א) לימד על כל הדמים שטעונין מתן
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̂לזי שלמי צבור ואשמ1ת אלו הן אשמות אשם *זלות אשם יעילות אשם  י׳ ז
 #?חה מרופה אשם נץיר אשם מ:יךע אשם תלוי שחיטתן בצפיין וקבול דמן 3כלי

 תפלה ויעש אברהם
 והאיל צייד להיות שוד. לכל הפחות שחני סלעים.
 .(אמר המסדר: מאמי זה מצאתי בין הכתבים של
 רבינו זקגי זצ׳׳ל, והיה הלשון מגומגם מאוד׳ וסדרתי

 מה שגראה לפענ״ד):
 כמשנה דאיזהו מקומן שסידר התנא. חמש האשמות
 וויאין. אשם גזלות אשס :ןעילות אשם חרופד,
ם ש  אשם נזיד אשם מצורע, יש לו«ר דנקט תחלה א
ת משום דכתיב שתי פעמים בתודה, א׳ ו ל י ז  נ
 בתורת כהנים בפרשח ויקרא ונשנית בחומש הפקהוימ
 בפרשת נשא גבי גזל הגר מלבד איל הספורים. וגט
 מ!ןוי יותר ממעילה, דרובן בגזל, כדאיתא (בב״ב
 קס״ד. ע״א), משא״כ הקדש בדילי אינשי מיניה,
 כדמשמע פסחים, (דף ו ע״א). אח״כ אשם מעילות
 דםמוך לו בתורה (בפרשת ויקרא שם), גם ענינם
 קרוב ושוה, כי שניהם באים על שליחות יד בממון
 שאינו שלו. והדר נקט אשם שפחה חרופה (שבפרשת
 קדושים). ואקדמיה לאשם מצורע הקודם לו בקרא
 (בפרשת מצורע), משו:ם דדמי להנך תרתי, כי שלשתן
 איל בכסף שקלים ובאים על חטא ואינםם טעונים
 נסכים. משא״כ אשם מצורע, שהוא כבש ולא בא
 לכפר, וטעון נסכים. כזאיתא (מנחות דף פ״ט) עיי״ש,
, מפני שקדמו בקרא. ר י ז  והקדימו גם לאשם נ

 דאשם נזיר הוא בפ׳ נשא, וגם אינו ממינם. (דהו
• והקדימו ר י ז  כבש ולא איל)• אח״כ הסמיד לו אשם נ
 לאשם מצורע׳ אף שהקדימו הכתוב, משום דומי קצת
 להם, שגם הוא בא על החטא באם נטמא• וגם אינו
, ע ר ו צ  םעון נסכים כמותם. והניח אח״כ אשם מ
 שהוא חלק מכולם ,שטעון נסכים וגם אינו בא לכפרה
י לאחרוגח׳ אף שמוקים ו ל  על חטא• והגיח אשם ת

 בפרשת ויקרא, משום שהוא בא על הספק.

י ל ו ת, משום דכל חני ענין  ונקרא אשם ג ז
 גזילד. הס, שעושק ממון חבירו•

: הנהנה מן הקדש, בשגגה, ת ו ל י ע  אשם מ
 משוה פרוטה ולמעלה׳ משלם קרן וחומש ומביא
 איל לאשם. כדכתיב (שם ה ט״ו) נפש כי תמעול
 מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה׳ והביא את אשמו
 לה׳ איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים

 בשקל הקודש לאשם.

 עמל, כרכה שומע
ן לו זאת. ומה שכתב הכסף י נ  עיי״ש. וצ״ע מ
 משנה שם׳ משום דאיתא שם (בזבחים דק״ג)
 דכולי עלמא מודו דאין הפשט קודם זריקה,
 עיי״ש- ג״כ צ״ע, דהנה שם איתא רק דאין
ב י י  מפשיטין קודם זריקה, אבל שיהא ח
 להפשיט קודם זריקה׳ ליתא שם כלל. ואדרבא,
 רבי דאמר התם אין מפשיטין קודם זריקה,
 ס״ל להדיא התם — רצו, אוכלין בעורן, וכמו

 שכתבתי לעיל.
 וניחוח: שחותך אותה לנתחים ומקריו.
 הנתחים כולם לאישים• וכל הפרים הנשרפים
 .ושעירים הנשרפים בעי ג״כ ניתוח בעורן קודם
 ששורפן מחוץ למחנה׳ כמו עולה. הכי איתא
 בזבחים (דף נ׳ ע״ב). והפשט וניתוח כשרים במ
 אדם ולא בעי כהונה. יומא (דף כ״ו ע״ב).
: כל הנתחים והראש והקרב ם י ש י א  וכליל ל
 והכרעים וכל החלב כולן מקטירין על גבי המזבח:
: השי״ן דגושה׳ כמו(ישעי׳ ס״ו) ואשם ם י ש א  ל

 לא תכבה•
 ה. זבחי שלמי צבור ואשמות: שלמי צבור
 הן כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם,
 והן קודש הקדשים. וכמו שכתבתי לעיל (במשנה
 אי) ד״ד. קדשי קדשים. ועיין מה שכתבתי שם,
 למה לא תני שלמי צבור קדשי קדשים. ואינן
 באין אלא מן הזכרים. וכן אשמות אינן באין

 אלא מן הזכרים.
: מה שמביא קרבן על ת ו ל י ז  . אשם ג
 ד.מ ז י ד. כשכיחש בחברו ממון, בין בהלואה
 בין בעושק ופקדון, בין בגזל, בין באבידה׳ בין
 בכל תשומת יד שבין אדם לחבירו, ונשבע על
 שקר, מביא איל אשם על חטאו. כדכתיב (ויקרא
 הי) וכחש. בעמיתו או בתשומת יד או בגזל או
 עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש בה ונשבע
 על שקר וגו׳ ושלם אותו בראשו וחמשתיו יוסף
 עליו ואת אשמו יביא לה׳ איל תמים מן הצאן.
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 והן 8ןבע ונאכלין לפנים מן ה?ןלעימ
 חצות.

 אשם שתהא אמירה זו מרוצה לפניך באלו הקרבתי אשם.

 תפלה עמק כרכח
ב) שתי  את העולה ישחטו את האשם (ויקרא ז
 מתנות שהן־ ארבע• דכתיב ביה שם כמו בעולה

 — ואת דמו יזרוק על המזבח סביב.
: דבתיב ה נ ו ה  לםניפ מן הקלעים לזכרי כ
 (שם יו׳) כל זכר בכהנים יאכלנה במקום קדוש
 יאכל קודש קדשים הוא. ובתו״כ שם׳ קודש
 קדשים הוא׳ לרבות זבחי שלמי צבור שלא יהא
 באכלימ אלא לזכרי כהונה, עיי״ש. והוא הדין
 לענין לפנים מן ההלעים. דאכולי קרא קאי. והכי
 קאמר, כל מה שהוא קודש קדשים נאכל־ במקום
 קדוש .ילזכרי כהונה לבד• ושלמי צבור קדשי
 קדשים נינהו. וכמו שכתבתי לעיל במשנה א׳.
: מבואר לעיל ת ו צ  ליום ולילה עד ח
 (במשנה ג׳). והנך ה׳ אשמות הראשונים נקודתם
 בחט״ף ובפת״ח אשם לפי שהם סמוכים.
 ובפתרונם אשם של נזילות וכן כולן. אבל אשם

 תלוי הוא שם דבר ונקודתו בב׳ קמצ״ן•
 ו. חתור־ ואיל נזיר קדשים קלים: קדשים
 קלים נינהו, ואין בהם אותו החומר של
 הקרבנות דעד כאן. ואין מועלין בהם ואינן
 נפסלין ביוצא לאחר זריקה. והא דהקדים תודה
 ואיל נזיר לשלמים, אף דכתוב הקדים שלמים
 בפ׳ ויקרא׳ ואח״כ תודה בפ׳ צו׳ לפי שיש בה
 ח יו׳ מ ר׳ שאין נאכלין אלא ליום ולילה. ועוד דבפ׳
 צו הקדים תודה לשלמים, והתודה ג״כ נקראת
 שלמים. דכתיב (ויקרא ז י״א י״ב י״ג) וזאת
 תורת זבח השלמים אשר יקריב לה אם על תודה
 יקריבנו וגו׳ על זבח תודת שלמיו. וא״כ כל דיני
 שלמים נוהג בה׳ ככל הכתוב במקרא. אלא ששינה
 הכתוב בזמן אכילתו׳ והוצרך להביא עמו לחמי
 תורת זבח השלמים אשר יקריב לה׳ אם על תודה
 עשרונים• ועוד מביא עשרה עשרונים ועושה
 מהן עשר חלות ועשרה רקיקין ועשר רביכין

 וכולן מצה.

f רת בצפ1ן ודמן טעון ?תי מתנוית.# 
 לזכרי כהנה 3כל מא?ל ליום ולילה עד
 יהי רצון מלפניך ה׳ א־להינו וא־להי אבותינו אפ נתחיבתי

 עמק כרכה שומע
 אשם שפחה ח ר ו פ ה: הבא על שפחה שהיא
 חציה שפחה וחציה בת חורין ומיועדת לעבז
 עברי, בין בשוגג ובין במזיד (כמו״ש כריתות
 דף ט׳), חייב להביא איל לאשם. ואפילו בא
 1עליה ביאות הרבה׳ אינו מביא אלא אשם אחד.

 אבל שאר הקרבנות, מביא על כ ל מעשה אשם
 בפני עצמו. וענין שפחה חרופה, כתיב (שם י״ט)
 ואיש כי ישכב וגו׳ והיא שמחה נחרפת לאיש
 וגו׳ והביא את אשמו לה׳ וגו׳ איל אשם. וכל
 האשמות הללו צריך להיות בן שתי שנים ושוה

 שתי פלעים.
: נזיר שנטמא מביא כבש בן ר י ז  אשם נ
 שנתו לאשם. כדכתיב (במדבר ו׳) וטמא ראש
 נזרו וגו׳ והביא כבש בן שנתו לאשם• ואין

 לדמיו קצבה.
: כל מצורע מביא ביום ע ר ו צ  אשם מ
 טהרתו כבש בן שנתו לאשם. כדכתיב (ויקרא
 י״ד י״ב) ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב

 אותו לאשם. וגם זה אין לדמיו קצבה.
 אשם ת ל ו י: כל מי שמסתפק אם עשה עבירה
 'שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ואיקבע
 איסורא, כגון שהיו לפניו כשני זיתים, אחד חלב
 ואחד שומן, ואכל חתיכה אחת מהן ואינו יודע
 אי חלב אכל אי שומן אכל׳ מביא אשם תלוי.
 ואפילו אי הוי רק ספק ספקא, כגון אי מסופק
 גמי אי אכל שיעור שלם. עיין תוס׳ (כריתות
 י״ז ע״ב)׳ ד״ה מדסיפא. והכי מבואר בירושלמי
 (הודיות פ״ג הל׳ א) ספק כזית ואינו יודע אם
 ביוהכ״פ אכלו, אם לאחר יוהכ״פ כוי, עיי״ש
 מביא אשם איל בן שתי שנים שוד, ב׳ סלעים.
 כדכתיב (ויקרא ה׳ י״ז י״ח) ואם נפש כי תחטא
 וגו׳ ולא ידע ואשם וגו׳ והביא איל תמים מן

 הצאן בערכך וגר.
 שחיטתן בצפון: דכתיב במקום אשר ישחטו
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ן כאלו הקרבתי תודד. ו  וןעבךיהם* יהי מ

 עמק כרכה שומע תפלה עטין ביכה

 העזרה לשחיטת קדשים׳ שהדי הכל בכלל פתח
 אוהל מועד. (זבחים דף נ״ה ע״ב).

 ואמנם הדמב״ם ז״ל בספרו(בהל׳ בית הבחירה)
 לא הזכיר כלל מעשיית פתחים הללו. וכן הלשוז
 שכתב (בפ״ה ממעשה הקרבנות הל׳ די) דטעמא
 דשחיטה בכל מקום בעזרה כשירה, דהכתוב אומר
 ושחטו בפתח אוהל מועד, להכשיר כל הדוחות
י ההיכל, דאטו קודש הקדשים ר ו ח  אפילו א
ס שבגמ׳ משום שבאמת היה ע ס  ולא כתב ה
 שם פתחים לכל רוח, ש״מ דם״ל שלא היו כלל
 אותן הפתחים־ והיטב אשר הגיה הכ״מ שם
 במקום מקרא הנ״ל, הכתוב ״ושחט אותו לפני
 אוהל מועד״, והיינו כמו שכתב דש״י ז״ל, בזבחים
י מיקרי בכל הצדדים, שכל צד נ  שפ, דל פ
י אוהל מועד׳ עיי״ש. והוא הדין נמי נ פ  הוא ל
 ואפילו אחורי ההיכל׳ שהרי לא ייחד להם רוח.
 לאו אוהל מועד הוא. והא דכתיב ״ושחטו פתח
 אוהל מועד״, לדרשא אתי. כדאמר התפ ד״י א״ש
 שלמים ששחטן קודפ שיפתחו דלתות ההיכל,
ו על הלחם ס פ ם ת נ ח ל  פסולין, עיי״ש. ו
 המשנה׳ התוי״ט (בפ״ה דזבחים מ״ו) ובס׳ ברכת

 הזבח•
 שתי מתנות שהן ארבע: דבשלמימ נמי כתיב
 וזרקו וגו׳ על המזבח פביב. ומפורש לעיל
 במתניתין דעולה׳ ואחר זריקת הדם מוציא
 האימורין להקטירן על גבי המזבח ומדים החזה
 והשוק. ובאיל נזיר מפריש גם הזרוע בשלה,

 והן לכהנים.
 בכל העיר: העיר הידועה, ירושלים. דכתיב
 (ויקרא י) במנחה, שהיא קודש קדשים׳ ואכלתם
 אותה במקום קדוש, והדר כתיב התם ואת חלה
 התטפה ואת שוק הימין תאכלו במקום טהור,

 התודה והשלמים באין מן הבקר ומן הכבשיפ
 ומן העזים, זכרים ונקבות. ואיל נזיר, שהנזיר
 מקריב ביום מלאת נזרו. ג״כ שלמים הוא. דכתיב
 (במדבר ו יד) והקריב וגד ואיל אחד תמיט
 לשלמים. ומביא עם האיל כ׳ מצות מששה
 עשרונים וב׳ שלישי עשרון, ועושה מהם עשר
 חלות ועשרה רקיקין׳ והכל מאפה תנוד• (עיין
 כל זה בדמב״ם פ״ה ממעשה קרבנות). ונאכל
 רק ליום ולילה דכתיב (ויקרא ז׳ ט״ו) ובשר
 זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל. ודרשינן
 בתו״כ, שלמיו — לרבות שלמי נזיר ושלמים
 הבאים מחמת פסח• מיהו הבא לא חשב שלמי
 פסח בכלל הנאכלין ליום אחד, והאי ברייתא
 בן תימא הוא׳ דס״ל הכי, כדאיתא (פסחים דף ע׳
 ע״א). אבל במתניתין התם קיי״ל דנאבלת לב׳
 ימים ולילה אחד• ועיין תום׳ שם (דף ע״א ע״מ
 ד״ד. לימד ובר״ה (דף ה׳ ע״א) ד״ד. שלמי פסח.
 שחיטתן בכל מקום בעזרה! ואין צריך צפון
 כקדשי קדשים. דכתיב בשלמיפ(שפ ג׳ ח׳) ושחט
 אותו לפגי אוהל מועד. דמשמע כל שלפני ההיכל
 ולצדדין כשד לשחיטה דהכל נקרא לפני אוהל
 מועד. וכתיב נמי התם ,ot ב׳) ושחטו פתח
 אוהל מועדי וא״כ צריך להיות נגד אותו הצד של
 הפתח דוקא• ולהכי עשו שני פתחים קטנים
, ת ו פ י ל ח ת ה י  בשני, צדי האולם, הנקראים ב
 שמיה האולם מתארו מפני ההיכל ט״ו אמה מכאן
 וט״ו אמה מכאן. ואותן ט״ו אמה נקראו ״בית
 החליפות״. עשו פתח קטן בזויות צפונית מערבית
 וכן בזויות דרומית מערבית. (עיין ציורו של
 תוי״ט׳ סוף מדות, ציון נ׳, עיי״ש)• וכן עשו לול
 קטן אחורי ההיכל ועל ידי זה הוכשרו כל צדדי
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 יהי רצון כאלו הקרבתי שלמם

 תפלה עמק כדגה
 לשני ימים ולילה אחד: דכתיב (ויקרא ז׳
 ט״ז) ואם נדד או נדבה קרבנו ביום הקריבו
 את זבחו יאכל וממחרת. והיינו לילה שבין יום
 ראשון לשני אבל ליל שאחר השני, לא. דכתיב
 (שם י״ט ו) ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר
ם ו  עד יום השלישי באש ישרף — עד י
ר שלישי. ו א  השלישי הוא נאכל, ואינו נאכל ל

 בתר׳כ שם ופםחים (דף ג ע״א).
 המורפ מהם: החזה והשוק. ובאיל נזיר גם
 הזרוע בשלה והלחמים וכן בתודה. כיוצא
 בהם: נאכלין כמו הבשר במקום ובזמן. לכהנים
: דכתיב (שם ם ה י ד ב ע ל  לנשיהם לבניהם ו
 י׳ י״ד) תאכלו וגו׳ אתה ,ובניך ובנותיך אתך.
 ונשים ועבדים מבואר בתרומה (ויקרא כיב)
 וכהן כי יקנה נפש קנין כספו. •ועוד, דכתיב
 (במדבר י״ח י״א) לכל תנופת בני ישראל וגד

 כל טהור בביתך יאכל אותו.
 ח. הבכור! בכור זכר, פטר רחם של בהמה
 טהורה. דכתיב (במדבר י״ה י״ז<
 אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא
 תפדה קודש הם את דמם תזרוק עלהמזבח. ואת
 חלבם תקטיר וגו׳ ובשרם יהיה לד כחזה
 התנופה וכשוק הימין לך יהיה. וילפיגן,
 מדכתיב ״•ואת דמם תזרוק על המזבח״ ולא
 כתוב ״סביב״ כמו בעולה ושלמים׳ שמ״מ
 דזריקה אחת סגי, ומקטיר אימורין כשלמים
 וחטאת. ובשרו לכהנים כחזה התנופה של
 שלמים. ונאכל לב׳ ימים ולילה אחד כמו חזה
 ושוק של שלמים. ובגמ׳ (דף נ״ז) ובספרי (פ׳
 קרח) פליגי בה תנאי, מהיכי יליף לה׳ עיי״ש.
 והמעשר והפסח: מעשר בהמה של בקר
 וצאן, והפסח הנקדב בי״ד בניסן. דמן טעון
 ג״כ מתנה אחת. דכתיב (דברים י״ב כ״ז<

 עמק ברכה שומע
ש רק ו ד  ש״מ דלא בעינן בחזה ושוק מקום ק
ר. כלומר, טהור מליכנס שם  מקום טהו
 טמאים. ואילו היה רוצה לומר טהור אפילו
 מטומאת זב, והיינו במחנה לויה, שהוא הר
 הבית, לא היה צריד לכתוב כלל, כיון דכתיב
 ״כי קודש קדשים הוא ואכלתם אותה במקום
, דאלו הקדשים קלים ה נ  קדוש״, ידעינן מי
 לא בעז עזרה ונאכלים אפילו במחנה לויה.
ר, ש״מ דאתי לאשמועינן  ומדכתיב במקום טהו
 דכל שהוא מקום טהור, אפילו רק מטהרת
 מצורע לחוד, נאכלים בו קדשים קלים. הכי
 איתא בזבחים (נ״ה ע״ב) לאביי, עיי״ש. אבל
 מחוץ לירושלים אסור לאכול קדשים קלים.
 דכתיב (דברים י״ב י״ז) לא תוכל לאכול
 בשעריך מעשר .וגו׳ וכל נדריך וגו׳. והוא
 הדין כל הקדשים כולם שקבע להם מקום

 האוכל חוץ למחיצתן׳ עובר בלאו זה.
 לכל אדם: מבואר בכתוב (ויקרא ז׳ ל״ד)
 דרק החזה והשוק ניתנים לכהנים, אבל כל
 שאר הבשר לבעלים. וכתיב נמי (דברים יב
 י״ח) כי אם לפני ה׳ אלקיך תאכלנו וגו׳ אתה
: ל  ובנך ובתך ועבדך ואמתך וגר. בכל מאכ
: ה ל י ל  בין צלי בין מבושל ומתובל. ליום ו

 מבואר למעלה, במשנה ד׳ בד״ה התודה.
 ז. שלמים קדשים קלים! הכל מבואר במשנה
 דלמעלה׳ דתודה ושלמים כחדא
 נינהו, אלא ששינה הכתוב בזמן אכילתן, ולהכי
 תני להו במשנה בפני עצמה. ותימה בעיני
 למה לא כללם במשנה אחת ולומר ״שינה
ם ו י  באכילתן שהתודה ואיל נזיר נאכלים ל
 ולילה עד חצות והשלמים נאכלים לשני ימים
 ולילה אחד״׳ וכמו ששנה במשנה דסמוך,

 בבכור זפסזז.
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ה ודמן י י ן  ח־ ס?כור והמעשר וה9$ח ?ןד?ים קלים ?חי^תן ב?ל 9קום מ
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 ל$נו:יו ואינו* ?אכל m ?לי.

 עמק ברכה שומע תפלה
 דכיון דלא בעי שיסבב על ב׳ רוחות, א״כ לא
 בעי זויות, ובכל מקום שירצה׳ שופך הדם.
 ובלבד שיהא יסוד מתחת המקום ששופך. .ושירי
 הדם היה שופך על יסוד דרומי, כמו בחטאת.
 וכן בעולה ואשם ושלמים ותודה, שכולם בעו
 שפיכה בהבקב הדרומי שביסוד הטובח, בקרן
 דרומית מערבית. וכמו שכתבתי לעיל במשנה
 ג/ ד״ה על ימוד דרומי. והא דלא תנא לה
 בהדיא בכל הנך׳ כתבתי לעיל במשנה ד׳ דיר,

 שתי מתנות, עיי״ש.
 ישינה באכילתן : אע״פ שמתן דמם שוה, אבל
 באכילתן משונים הם, שהבכור נאכל
 לכה נ י ם, נאכל כולו לכהנים׳ לנשיהם
 ולבניהם ולעבדיהם׳ כחזה ושוק של שלמים,
 דכתיב (במדבר י״ח) ובשרם יהיה לך כחזה
 התנופה וכשיק הימין. וכמו שכתבתי במתניתין
 דלעיל ד״ה לכהנים. והמעשר לכל אדם־
ו לבעלים, ואין בו לכהנים אפילו ל ו  נאכל כ

 לא תחזה והשוק.
 ונאכלין בכל העיר: שהרי כן קדשים קלים
 כשלמים. ומבואר במשנה ר ד״ד׳ בכל העיר.
: לא גרםינן ליה, דהא ם ד  לכל א

 הבכור נאכל רק לכהנים• רש״י.
 בכל מאכל: מבואר לעיל משנה ה• לשני ימים
 ולילה אחד: מבואר בד״ה הבכור ובד״ה המעשר.

 הפסח: פסח אינו בא אלא מן הכבשים
 או מן העזים, זכר בן שנה. במבואי
 בכתוב (שמות י״ב ה׳) שה תמים זכר בן שנה
 יזהיר, לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו. אלא
: שנאי (שם ח׳) ואכלו את הבשר ה ל י ל  ב
: האי תנא ס״ל ת ו צ  בלילה הזה. אלא עד ח

 עמק כרכה
 ועשית עולתיך הבשר והדם על מזבח הי אלקיך
 ודם זבחיך ישפך על מזבח ה׳ אלקיך והבשר
 תאכל. ודרשינן בזבחים (דף ל״ז) דקאי על
 מעשר ופ0ח שלא ביאר בו בכתוב זריקת
 דמם כיצד יושפך שפיכה אחת. (וכבר ביארתי
 לעיל במשנה׳ כיצד היא גותן שפיכה, עיי״ש).
ו מ ם תזרוק, ד מ  ועוד, דכתיב בבכור ואת ד
 לא נאמר, אלא דמם׳ לרבות מעשר •ופסח
 לזריקת דם ולהקטרת אימורין. אלא שהמעשר
 והפסח אין בהם מתנות לכהנים, כדאיתא
 בגמ׳ שם. והמעשר נאכל לבעלים לב׳ ימים
 ולילה אחד׳ בשלמים. דיליף לה משלמים
 בבנין אב, מה שלמים קדשים קלים ונאכלין
 לב׳ ימים ולילה אחד, אף מעשר קדשים קלים
 ונאכלין כוי. כך כתבו התום׳ (רנ״ו ע״ב). והא
 דלא ילפינן מתודה, שהוא ג״כ קדשים קלים,

 י״ל מדהקישו הכתוב בכל דוכתי לבכור.
 וכליכד שיתן כנגד היסוד: עומד על היסוד
 של המזבח •ושופך שפיכה אחת בנחת כנגד
 היסוד. דילפינן זריקה זריקה מעולה, מה עולה
 בעי יסוד, דכתיב בחטאת (.ייקרא ד׳) ואת
ד מזבח העולה, ודרשינן ו ס  דמו ישפוך אל י
 בזבחים (דף נ״ז) למד על עולת חיבה שטעונה
 יסור, דילפינן מינה לזריקת דם בכור ומעשר
 ופסח דבעי ג״כ יסוד. לאפוקי צד מזרח ודרום

 שאין שם יסוד.
 והרמב״ם ז״ל׳ (בפ״ה ממעשה הקרבנות ה׳
ו ת  י״ז) כתב שהיה שופך בזויות באיזה ז ו י
 שירצה משלש רוחות המזבח, ולא בקרן
לא  מזרחית דרומית משום שאין שם יסוד. ו
י לדעת מנא ליה שצריך שפיכה בזוי,ות. ת י כ  ז
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 מדות סתורה ןךךשת. א מעןל וחמה

 תפלה עמק כרכח
. י ב י ר  בחיר״ק, הוא על ידי שמצינו הלשון ב
 עיין (קדושין דכ״א ע״ב) יודן בריבי. ופירש״י
 ז״ל אדם גדול בדודו קורין לו בריבי ולשון
 חכמה וחריפות הוא״, עיי״ש. ושם היו״ד
 האחרונה הוא ין״ד היחס, •ומנוקד בחיר״ק גדול.
 ומזח נשתרבב שגם רבי מבטאין כן. אבל
 העיקר כמו שנדפס בסידורים רבי בפת״ח.
 (ומכ״ש דל א כהריעב״ץ ז״ל שכתב לנקוד
 בשו״א והבי״ת רפויה). וכמו שהבאתי ראיה

 מעירובין, שם.
 כשלוש עשרה מדות. בכל הסידורים גקוד
 בהול״ם. אבל בסידור הריעב״ץ ז״ל נקוד
 בקמ״ץ. ולא ידעתי למה, והאי דבתיב (שמות
 כ״א י״א) ואם שלש אלה, הוא בעבור סמיכתו
 להנגינה שבמלת אלה׳ שהוא מלעיל. משא״כ
 הבא, שהיא על משקל ושלש עשרה שנה

 (בראשית י״ד ד׳) שנקוד בהול״ס.
 מדות: כל הדרשות שהמציאו חכז״ל מלשון
 המקרא, אע״פ שאין פשטות הלשון מורה כן,
 אלא שהיו הדברים מקובל להם, והלבישום
ת. עיין (גיטין  חכז״ל במקראות, נקראים מדו
, בני  דף ס״ז) וכן אמר ר׳ שמעדן לתלמידיו
 שנו מדותי שמדותי תרומות ממדותיו של די
 עקיבא. ולכד נקראה דרשות הכתובים מספד
. א ת ל י כ ה תרגום מ ד . כי מ א ת ל י כ  שמות מ
 וענינו׳ במו כלי המדה מכילה מה שנותנים
 לתוכה במדד. ידועה׳ כן כד תדרוש הכתוב
ל מה שתדרוש עליו, י כ ה  באופן שיוכל ל
 לפי המדד. והשיעור והגבול שהיה מקובל
ל י פ להדרשות  אצלם ז״ל. ונתן ד׳ ישמעאל כל
 שהם בי״ג אופנים. ויש גם מדות אחרות
 שנשנות בברייתא דל״ב מדות של ר׳ אליעזר,
 בנו של ריה״ג. והא דלא חשבם ר׳ ישמעאל,
 כתב בספר הכריתות (במאמר נתיבות עולם),
 משום דלא חשיב, אלא מה שלא מצא שום
 חולק עליהם והן רהוטות בפי כל. שהרי ככה

 ר5י ז?מעאל אומר ב^לש־עשרה

 עמק כרכה שומע
 כר״א בן עזרי׳ דס״ל מן התורה אינו נאכל
 אלא עד חצות, לפיכד אמר אלא. כן הוא
: לאותן ו י י ו נ מ  בגמרא בסוף פרקין. אלא ל
 שנמנו עליו קודם שחיטתו. דכתיב (שם ד׳)
: י ל  איש לפי אכלו תכוסו על השה. אלא צ
 דכתיב (שם טי) אל תאכלו ממנו נא ובשל

 מבושל במים כי אם צלי אש וגו׳.
 דכי ישמעאל: בסידורים הניקוד הרי״ש
 בפת״ח והב׳ דגושה ובחיר״ק.
 ובסידורים ישנים ראיתי מנוקד הרי״ש בחיר״ק.
 וכד הוא בתשבי. וכר הוא שותא דעלמא
 במדינתנו. ומה שקורין הרי״ש נוטה לסגו״ל,
 זה לפי שכך בטאו במדינתינו כל חיר״ק נוטה
 לסגו״ל, כמו שמבטאין יראה. וכן ראיתי בספר
 מגן אבות לבעל התשב״ץ ז״ל, על מסכת אבות
 (ריש פרק ב׳) שכתב וזה לשונו: ודע כי הקריאה
 הקדומה היא רבי׳ הרי״ש בחיר״ק, כי הוא שם
 התואר והיו״ד איננה לכינוי, אלא ליחס׳ כיו״ד
 אכזרי. ואלו היי. רבי׳ הרי״ש בפת״׳ה, היה
 משמעו הרב שלי׳ כי היו״ד הוא לכינוי, והיה
 פגם במעלתו. זזה התואר הי׳ מתארים בו לכל
 מי שנסמך כו׳ כמו שנזכר, (בפ״א מסנהדרין)

 עיי״ש.
 והנה בעירובין (דף ע״ה ע״ב) איתא, א״ר
 יוסף מארי דאברהם רבים ברבי איחלף לי. וא״כ
 ע״כ דהקריאה היא רבי בפתח, כמו רבים ולכך
 איחלף ליה. ואי היה הקריאה רבי בחיר״ק׳ א״כ
 אינו דומה כלל לרבים, ולמה איחלף ליה. וגם
 מענין הסמיכה שמביא התשב״ץ ז״ל יש ראית
 לזה, דלאחד שנסמך, היה כל אחד ואחד קורא
 אותו לכבודו רבי, כלומר, רב שלי, משא״כ אותן
 שלא נסמכו. והבבלים היו קורין להם ר ב לחוד.
 ולא אדע למה לנו לשנות לשון היחיד מלשון
 הרבים המורגל בש״ס לומר רבותינו או רבינו.
 זא״כ ביחיד הוא רבי: (רי״ש פתוחה). ונראה
 לי שמה שנשתרבב המנהג שהעולם קורין רבי
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 תפלה עמק כרכח
 בשכל האנושי להבחין בין הקל זבין החמור.
 לפעמים בסברא בעלמא״ כי ההוא דריש אבות
 נזיקין, ולפעמים ממה שמצינו חומר בכתובים,
 וכגון הנהו דריש קדושין. וניתן לכל אדם לדרוש
 מעצמו לפי שכלו. ושכיחי פ י ר כ א בק״ו. לכך
 קיי״ל דאין מזהירין מן הדין, וגם אין עונשין
 מן הדין. ועיין באורך בדיני הק״ו בספר הליכות

 עולם (ריש שער ד׳),
 ב. מגזירה שוה: תתיכה אחת בין החתיכות
 נקראת גזירה, מלשון הכתוב
 (תהלים קל״ו) לגוזר ים סוף לגזרים. וכן
 (בראשית ט״ו) הגזרים וגר, והושאל השם הזה
 גם לתיבה אחת בין שאר התיבות שבמקרא,
. וענין הגזירה שוד. הוא, רה י ז  וקוראין לה ג
 דכשמצינו בשני ענינים שכתבה התורה תיבה
 דומה זו לזו, למדין אחד מחבירו שיהיה נוהג
 בו כל מה שנוהג בחבירו. וכדמפרש לה בתו״כ
 שם, נאמר בשומר שכר ״אם לא שלח ידו
 במלאכת רעהו״, ונאמר בשומר חינם, ״אם לא
 שלח ידו״ וגו/מד. שומר שכר שנאמר בו אם
 לא שלח ידו, פטר את היורשים, דכתיב בו
 שבועת ה׳ תהיה בין ש נ י ה ם ולא בין היורשים,
 אף שומר חינם שנאמר בו אם לא שלח ידו,
 יפטור את היורשים. ולאו דוקא כי האי דכתיב
 אותו הלשון ממש ב ש נ י יה ם, אלא אפילו אין
 זה הלשון ממש אלא ששתי הלשונות הם מגזירה
 ושורש אחד, נמי דרשינן הכי. כגון האי דריש
 קדושין, דלמד קנין כסף באשה בגז״ש ״קיחה
 קיחה״ משדה עפרון. דכתיב הכא כי י ק ח איש
 אשד, וכתיב התם נתתי כסף השדה ק ח ממני.

 והיו להם, לחכז״ל, כללים בדרשות הגז״ש:
 שיהא מופנה משני צדדים, כלומר, אם בשני
 המקומות הם מקראות יתירות, אז למידין מהם
 ואין משיבין כלל, דהוי כאלו כתיב בהדיא. ואס
 הוא מופנה רק מצד אחד, למידין .ומשיבין כמו
 שמשיבין על ק*ו. ואם אינו מופנה כלל, אין
 למידין ממנו כלל, כדאיתא כל זה בנדה (דף
 כ״ב ע״א). ואין אדם דן גז״ש מעצמו אלא א״כ

 עמק כרכח שומע
 מציגו בהלל הזקן שלא מנה רק ז׳ מדות לפני
 זקני בני ״בתירא, כדאיתא (בריש תו״כ) כר. לא
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 סדורות בפיו. או היו צריכיז לאותו זמן, שלא
 היו בקיאין בהן, עיי״ש.

 התודה נדרשת: יש סידורים שכתוב ״התורה
 נדרשת בהן״. ובן הגירסא בספר הכריתות
 וברשב״ם (ב״ב דק קי״א). אבל נראה כשפת יתר,
 וכמו שכתב הריעב״ץ ז״ל, וכן בתו״כ שלפנינו
 ליתא. ואולי נשתרבב הלשון מגמ׳ (חולין דף
 קט״ו ע״ב) צא ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת
 םהן. אלא ששם הלשון נכון, וכאן ללא צורך,
 ולפי זה צריך לנקוט נדרשת הרי״ש בקמ״ץ,

 שהרי זה סיום כאתנחתא.
 א, מקל וחומר: קל שם (שי״ז צרויה) וענינו
 קולא, וכלשת הגמ׳ (עירובין דף י״ב)
 קל הוא שהקילו חכמים. והתורה נדרשת מקולא
 והומרא. כלומר, אם מצינו בדבר אחד חמור
 שהקילה בו תורה באיזה ענין, למדין ממנו אותו
 קולא לדבר אחר שהוא קל ממנו. ואומרים, מה
 בדבר חמיר כזה הקילה בו תורה, א״ב רש״ר
 שנקל בדבר הקל ממנו. וכן להיפך, אם רואין
 אנו שהחמירה תודה באיזה ענין בדבר הקל,
 למידין ממנו דכש״כ הוא שנחמיר אותה חומרא
 בדבר החמור ממנו. והמדד. הזאת נקראה
. ורגיל בלשונם ן י  בתיספתא ובבדיייןות בשם ד

 לומר ״ודין הוא ומה כר.
 ומנין שדורשין קל וחומר, מפרש בתו״כ
 מדכתיב (בפ׳ בהעלותך) ואביה יתק ירק
 בפניה הלא תכלם שבעת ימים תםגר שבעת
 ־ ימים. ומדאמר הלא תכלם, ש״מ שדורשין מקל
 והומר מבשר ודם לשכינה. ומכח הסברא היה
 לנו ליתן חומרא כפול, י״ד יום, אלא דאמרינן
 דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ואין ליתן
 חומר יזתר ממה שמבואר בכתוב בענין הקל,
 ולכך תסגר רק לשבעת ימים. ובאמת מצינו
 עשרה ק״ו בתורה, והתו״כ נקט זז ד א, דשמעינן
 מינה דאמרינן דיו. יענין הק״ו הוא דבר התלוי
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 תפלה עמק כרכה
ו בחטאת הכ: במי באשם י נ  אב היינו, מה מצ

 עיי׳׳ש,
 מכתוב אחד: אם המלמד כתוב בכתוב אחד,
 וכן אפילי אם הוא בב׳ כתובים, אלא שבכתוב
 הב׳ מיצרך צריכי, דאי לאו הכי הוי ליד• ב׳
 כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין, וכיון
 דצריכי, לא הוי ליה רק כתוב אחד. וזה הנקרא
 בלשין חכז״ל ״חרא מחדא׳׳ ו״חדא מתרתי*.
 וכך מבואר מלשון התו״כ, שמפרש בנין אב
י ר ה י המשכב כ ר  מכתוב אחד כיצד, לא ה
י שייך לומר רק ר לא ה  המושב כוי, עיי״ש. ו
 במקום שיש שני כתובים. ועיין בספר הכריתות
 שם שמפרש בענין אחר, ובםפר הליבות עולם

ן אחר. פ ו א  שם בשם הראב״ד שמפרש ב
 משני כתובים: היכי דשני כתובים מגלים לנו
 ללמוד מזה על זה, לדון על זה מה שכתוב בזה,
 ועל זה מה שכתוב בחבירו, ומבין שניהם אתיה
 למד למקומות אחרים, ליתן עליהם כל מה
 שנאמר בזה ובזה. וכההוא דמפרש בתו״כ שם,
ת ובפרשת שילוח ו ר ו ד  דבפ׳ נרות כתיב ל
ד, וילפינן זה מזה, דבשניהם  טמאים בתיב מי
. ומינה ת ו ר ו ד ל ד ו י  כתיב צו, דבשניהם מ
 ילפינן דכל מקום שכתוב בו צג׳ הוא מיד
 ולדורות. והנד תרתי, מב׳ כתובים ומכתוב
 אחד, שניהם הוי מדד, אחת. ועיין בספר

 הכריתות ובהליכות עולם ובנושאי כליו שם.
 ד. מכלל ופרט: כל מקום שנאמר בתורה
 דבר הכולל הרבה, •ואח״כ
 פרט לך הכתוב בזה ענין מפורט, אמרינן דאין
 בכלל אלא מה שבפרט. כגון — אדם כי יקריב
 מכם קרבן לה׳ מן הבהמה, א״כ כלל גם החיה
 שהחיה בכלל בהמה׳ והדר מפרט, מן הבקר ומן
 הצאן, אבל חיה לא, שאין בכלל אלא מה
 שבפרט. ואם תאמר כללא למה לי, יש לימה
 דאהני לן כללא כי היכי דלא נילף במה מצינו
י מן הפרט. ואמרינן דהפרט פ  או בגז״ש ט
ק א הוא. כך כתבו התום׳ (בנזיר דל׳׳ה ו  ד

 ופרט. ה ומפרט וכלל. ו פלל ופרט ו
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 עמק כרפה שומע

 קיבלה מרבו ורבו מרבו עד למשה מסיני. ,יאם
 תשאל, א״כ למה לי דרשת הגז״ש, הא. כל עיקרה
 הלכה למשה מסיני הוא. י״ל דנפ״מ לענין
 חומר, דאם הוא הלכה למשה מסיני לבד, אין
 לוקין עליה, אבל אם יש לדרשה מקרא באחת
 מי׳׳ג מדות, הוי ליה מן התורה ממש, ועונשין

 עליה.
 .יהאי דמצינו בתלמוד מחלוקת בענין הגז״ש,
 .אי דרשינן כך או כך, לפי שלא נמסר למשה
ה עצמה׳ ושיש לדורשה כ ל ה  מסיני אלא ה
ו התבות במה א צ מ ו ו ש פ  בגז׳׳ש, והחכמים ח
 יש לתלות הגז״ש. וכשלמידין דבר מתוך דבר
 בגז״ש, נחלקו חכמים אי אמרינן דון מינה
 זמינה, או דון מינה ואוקי באתרה, עיין כל זה
 בשבועות (דף ל״א). ובכלל גז׳׳ש הוא מדת
קש. ואיכא מ״ד דעדיף מגז״ש, דיהוי כאלו  ההי
. ואין משיבין על ההיקש ואין א י  כתוב בהד
 אדם דן היקש מעצמו, ועיין ספר הכריתות (בית
 מדות בית (ב). .ואמרינן נמי אין גז״ש למחצה
 ואין היקש למחצה, ועיין דיני הגז״ש וההיקש

 והסמוכין בסי הליכות עולם (שער ד׳)ח
 ג. מכנץ אב: כל מלמד שלמידין ממנו
 למקומות אחרים הםתימים, נקרא
 אב. כדאמרינן בעלמא (שבת דכ״ב ־ ע״א)
ו ן דכולהו דם. והכתוב המפורש במקום ה  אב ו
 האחד, הרי הוא בונה ועושה האב שיהיה אב
 לכל התירה כולה ללמוד ממנו. כמו שאמרו
 (סוטה ד״ג) לא יקום עד אחד באיש, ממשמע
 שנאמר לא יקום עד באיש איני יודע שהוא
 אחד מה ת״ל אחד, זה בנה אב, רכל מקום
 שנאמר עד, הרי כאן שנים, עד שיפרוט לך
 הכתוב אחד. ובדרך השאלה קורין להכתוב ההוא
ן אב, כלומר, שהיא בנין הנקרא אב. י נ  ב
 ולכך נקודו היז״ד בקמץ וגם האל״ף בקמץ.
 ובכלל זה הלשון הרגיל בפי חכז״ל מה מ צ י נ ו.
 עיין רש״י זבחים דף נ׳ ע״א ד״ה בבנין אב, מה
 מצינו. והכי משמע בכל הסוגיא דהתס, דבנין



 תפלת שחרית
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 תפלה עמק כרפה
 בכלל אלא מה שבפרט, ואוזני כללא בתרא
 לרבות כל הדומה להפרט משלשה צדדיןי ולמ״ד
 כללא בתרא עיקר, הוי ליה פרט וכלל זנעשה
 כלל מוסיף על הפרט, ונתרבה הכל״ אפילו מה
 דדמי ליה רקמב׳ צדדין. ואפ תאמר כללא
 קמא מאי אהני, יש לומר דבא למעט מה שאינו
 דומה אלא מצד אחד. ועיין כל זה בפנים בםוגיא
 דשם ובספר הליכות עולם (שער ד׳). ואם שני
 הכללים סמוכים זה לזה והפרט אחריהם,
 אמרינן הטל הפרט ביניהם, ונידון בכלל ופרט
 וכלל. עיין שבועות (דף ד״׳). ויש עוד מדת
 ״פרט וכלל \פרט״ עיין נזיר (דף ל״ה). ובזה
 ג״כ אי אתה דן אלא כעין הפרט. ולא חשבהו
 ר׳ ישמעאל״ כיון שהוא נידון בענין אהד עפ
 כלל ופרט וכלל״ זאיפליגו (בב״ק דף פ״ה)
 ובכמה דוכתי בכלל ופרט המרזחקיס זה פ«ה,
 אפילו בחד ענינא אין דנין אותו׳ עיי״ש. ועיין
 עוד מדיני כלל ופרט בספר הכריתות והליכות

 עולם (שער ד׳).
 ז. מכלל שהוא צריף לפרט .ומפרט שהוא
 צריו לכלל! זו מדה אחרת מכלל
 ופרט ופרט וכלל. דכללא ופרטא הוא, כשהכלל
 הוא כולל הכל. וכהדמיון שאמרנו למעלה ״מן
 הבהמה״ כולל הכל, ואין צריו לשום פירוש.
 וכשכתב פרט אחריו, בא הוא לעקור הכלל
 הראשון ולפרש ולומר שאין בכלל בהמה כאן,
 אלא הפרט, בקר וצאן, ולא יותר• וכן להיפר,
 בפרט .וכלל, שהשני הבא אחריו עוקר משמעות
 הראשון. ואלו לא נכתב הראשון כלל׳ כבר
 היינו יודעים כל הדבר מהמקרא הבא אחריו,
 ובזה הולכין תמיד אחר המקרא האחרון. אכל
 כלל שהוא צריו לפרט הוא, כשהכלל אינו
 מפורש לעצמו, ועדיין יש לד להסתפק בכוונת
 הכלל, שמא הכוונה בו ענין פרטי, ובא הפרט
 אחריי לפרשו ולבארו, בזה מרבינן כל הדומה
 לפרט. ולא אמרינן דהפרט הוא דוקא מה

 עמק כרפה שומע
 ה. ומפרט וכלל! אם הפרט מוקדם והכלל
חר, נעשה כלל  מאו
י מ ד ף על הפרט ואיתרבי כל מילי ד י ס ו  מ
י ואם ש ו ר י פ  לכללא, ואפילו לא נכתבו ב
 תאמר פרט למאי אהני, תריץ, כי היכי דלא
 גימא דממעטינן מכח גז״ש או ק״ו גם מאי דדמי
 לכללא. כף כתבו התום׳ שם. ומפרש בתו״כ שם,
 מכלל ופרט כיצד! בי יתן איש אל רעהו חמור
 או שור או שה — פרפ, כלומר׳ הנהו הוא
 דמחייב בהו בגניבה ואבידה, מידי אתרינא לא.
ף י ס ו  וכל בהמה לשמור — בלל, נעשה כלל מ
 על הפרט ונתרבה כל מילי שנותן לחבית

 לשמרם.
 ו. כלל ופרט וכלל! מפרש לה בתו״כ,
 שנאמר! ונתת הכטף
ל אשר תאוה נפשף, כ ל ל, כ ל מ ה שרוצה. כ  ב
 בבקר ובצאן בית ובשכר, פרט, רק את אלי.
ל אשר תשאלו נפשו״ חזר כ ב  והדר אמר ו
 ז כ ל ל, בזה אנו אומריפ — אי אתה דן אלא
 כעין הפרט, מה הפרט מפורש דבר של ולד,
 ולדות וגדולי קרקע, אף כל .ולד, ולמת הארץ
 וגדולי קרקע, יצאו כמהין ופטריות, דלאו פרי
 מפרי נינהו, או דגימ דלאו מגדולי קרקע נינהז,
 אבל בהמה מגדולי קרקע נינהו שהם פרי

 מהבהמה הראשונה שהוציאה הארץ.
 ויש לשאול, למה פאן פירש ר׳ ישמעאל סדר
 הלימוד של כלל ופרט וכלל כיצד הוא נדון,
 זלא פירש כף בכלל ופרט אין אתה דן אלא
 הפרט וכן להיפף בפרט וכלל. יש לומר, לפי
 שמעצמו מובן, דלעולם מה שמאוחר מפרש
 י להמוקדם. מיהו בכלל ופרט וכלל׳ שהפרט
 והכלל שניהם מפרשין להראשון, הוצרו לפרש

 כיצד דנין אותו.
 ובעיתבין (דף ב״ז ע״ב) איפלגו, אי כללא
 קמא עיקר או כללא בתרא עיקר. פירוש, כללא
 קמא עיקר — א״כ הוי ליה כלל ופרט ואין



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 ן£א מן ה?לל ללמד לא ללמד על עצמו:?א אלא ללמד ?ל ס?לל כלוי:צא.

 עמק כרכה
 ישפוט שלאחר כל ההסברות, עדיין קשה
ל ל כ  להבין ההבדל הקל — מה בין זה ל
ן כולל הכל. א א הכלל גם כ ה פרט. ד  ו
 ועיי״ש בתוס׳ שכך הקשה ר״ת. ומה שתירץ
 ר״ת דעיקר בא לפרש פרט שצריך לכלל,
 קשה מהמכילתא (פרשת בא) בסדר קדש,
 דמפדש להדיא בזה דתרווייהו הן בלל שצריך
 לפרט והן פרט שצריך לכלל. וכן קשת
 מהמכילתא על פירש״י שם שכתב, דבבא
 קמייתא בכור יכול אפילו נקבה כר זהו כלל
 ופרט. ובמכילתא חשבו לכלל שצריך לפרט.
 ועיין בספר הכריתות שפ מ״ש על רש״י ז״ל
 מהמכילתא •הנ״ל. ועיין בספר הליכות עולם
 ובנושאי כליו (בשער ד׳). ובכולם עדיין
 קשה ההסבר, וכמ״ש מהר״פ חגזי ז״ל

 בקונטרס התחלת חכמה.
 ולי נראה, דכללא ופרטא ופרטא וכללא,
 — היינו בשכל אחד •ואחד מהם כבר הוא
 מבואר ומבורר כל צרבו. ואם לא היה כתוב
 רק הפרט לחוד, ג״כ הוה ידעינן כל הטוגה
 של הכתוב. כגון כללא ד״מן הבהמה״, הדבר
 מבורר שהוא הבקר והצאן וגם החיה, שכולן
 גכנםין תחת שם בהמה. ובא אח״כ הפרם
 ואמר ״בקר וצאן״ והוא ג״כ מבורר כל צרמ
 לעצמו. ובזה אמרינן שהפרט הבא אחריו
 בא לעקור מה שכלל הכלל, •ודנין רק עפ״י
 הפרט, ומפרשיו שזה שאמרה תורה מעיקרא
 מן הבהמה, לא כוונה אלא לבהמת בקר וצאן
 אעפ״י שכתבה בהמה סתמא. אבל כאן
ר והוא כולל ו כ  בבכור, התורה כתבה ב
. ן ו ש א ר  זכרים ונקבות, .ובלבד שיהא ה
 וכתבה נמי פרט הזכר. ואי אפשר לומר
 שדנין רק על פי הפרט לחוד, וכאלו לא היה
 כתוב הכלל לגמרי, דהא זכר משמע בין
ו ראשון וכל הזכרים נ י  ראשון בין א
 במשמע. וזה אי אפשר, שהרי על ידי זת
 אתה צריך לעקור את הכלל כולו, והרי

 עמק ברכה שומע תפלה
 שמבואר בו כקרא במו בכלל .ופרט, דהתפ בא
 הפרט לעקור הכלל, אבל הכא בא לפרש הכלל.
 דוגמא לזה מה דאמרינן בחולין >דף (פ״ח
 ע״ב) וכסהו בעפר — וכסהו כלל, בעפר פדט.
ן י  כלל הצריך לפרט הוא זמרבינן כל שהוא מ
 עפר. ואינו נידון בכלל ופרט, פירוש, משופ
 דלשון כסוי שייך כשמכםה עליו הכלי וכמו
 שנאמר (שופטיפ ד׳ י״ח) ותכסהו בשמיכה.
. וגפ מצינו לשון כסוי ן י  ואז הדם תחתיו בע
ל כגון עפר כדכתיב (במדבר ל ב נ  בדבר ה
 ט״ז ל״ג) ותכם עליהם הארץ ובכהאי גוונא
 הדם עצמו נכלל בהדבר המכסה אותו. •וא״כ
, שהוא כלל, עדיין יש ו נ ס כ  כשכתבה תורה י
 לך להסתפק בכוונתו — אם יכסה בדבר שהדס
 יעמוד תחתיו, או בדבר שנבלל בו. ואפשר
 שהתורה כוונה לשביהם. (משא״כ בכתוב *מן
 הבהמה״ כבר ידוע לך שהוא הבקר והצאן וגם
 החיה במשמע. שהרי שם בהמה כולל כל זה.
 אבל בעשיית פעולת הכסוי אין מבואר במה
ן יעשה אותה פ ו  שאמר י כס גו באיזה א
 הפעולה, אם כוונת התורה בלבד שהיא מכוסה
 וא״ב די לו בכפיית כלי או להעבירו לגמרי דוקא
 בדבר הנבלל כו). ובא אח״כ הפרט בעפר
 ופירשו דבעי להעבירו בעפר. ומ״מ לא בא
 לעקזד הכלל לגמרי, דבעי דוהא עפר ממש,
 אלא כל שהוא מין עפר. (ועיין חולין שם בתום׳
 ד״ה כלל מה שפירש ר״ת ז״ל. ומה שפירשתי

ן פירש״י ז״ל). ו נ ג  הוא עפ״י ס
 ובתו״כ — מכלל הצריך לפרט ומפרט
 הצריד לכלל כיצד! קדש לי כל בכור, יכול
 אף נקבה במשמע, ת״ל זכר. אי זכר יכול
 אפי׳ יצאתה נקבה לפניו, ת״ל פטר רחם.
 אי פטר רחם יבול אפילו לאחר יוצא דופן,
 ת״ל בכור, זהו כלל הצריך לסרט ופרט הצריך
 לכלל. וכן הוא בבכורות (דף י״ט) ועיי״ש
 בגמ׳ ובפירש״י ותום/ ולא רציתי להאדיר
 כל כך ולהביא דבריהם. והמעיין במקומם
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 תפלה עמק כרכה
 למעט יוצא דופן. ונמצא כל אחד ואחד כשהוא
 נדרש לעצמו, סותר לגמדי את חבירו ועוקדו.
 וזה אי אפשר לומר כן. ולכך אין דורשין אותן
 בכללא ןפרטא או פרטא וכללא. ואתה דורש את
 כולם שכולן למדין זה מזה ופשוט שבזה אין
 מקפידין אי כללא קודם או פרטא קודם שהרי

 כולן צריכין זה לזה.
 והא דחולין (דף פ״ז) שהבאתי לעיל׳ נ״ל
ו כולל כל מיני כסוי י כס נ  דהכי פירושו: ד
 שבעולם, ואפילו נותנו לתוך הכלי. והדר כתבה
ר וממעט כלי. ואילו כתבה פ ע  תורה פדט ב
 התורה בעפר לחוד *ושפך את דמו בעפר״, הוי

 מפרשינן שישפכו על העפר ויהא נבלע בו,
 ולא לתוך הכלי. וזה אי אפשר למיכתב, שהרי
 אנו רואין מהכלל דכוונת התורה הוא דאכםוי
 פקיד רחמנא. וא״כ הפרט לעצמו אי אפשר
 למיכתב. ותו ליכא למימר דאין בכלל אלא מה
 שבפרט, כיון דהפרט לחודיה אי אפשר למיכתב.
 ועל כרחך צריך הוא להיכתב דוקא עם הכלל.
 ואיכ ע״ב שאין זה פרט ממש אלא שבא
ר את הכלל. וממילא אנו דואין א ב ל  להשלים ו
ת נ ו ו  מזה ג״כ, שהכלל איבה מבוררת בו כ
 התורה בענין מצוד. זאת. והוא צריך לפרט
 לפרשו ולבארו, ותרוריהו כחדא נינהו. וכיון
 שהכלל כולל יותר מהפרט, אמרינן דיש כאן
 איזה ריבוי. אבל רק ריבוי כזה, שיהא מתאים
 עם הפרט ןלכך מרבינן בל מין עפר. ודו״ק
ש הוא. ולדעתי ד ר ח ב  היטב בכל זה כי ד

. א ר ב ם ב ו א מ ע ט  הוא דבר נכון ב
 ח. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד
 על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו
 יצא: כלומר, לא ללמד על עצמו לחוד יצא,
 אלא ללמד דבר זה גם על הכלל כולו. כגון
 הא דכתיב (בפרשת ויקהל) לא תבערו אש,
 והדי הבערה כבר נכללת בלא תעשה כל מלאכה,
 והיא אחת מליט מלאכות שהיו במשכן, ולמה

 עמק כרכה שומע

 התורה כתבה להדיא בכור. ועל כרחך שהפרט
 שבכאן תלוי בהכלל, וממילא מה שחסר בהכלל.
 וזה נקרא כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך
 לכלל. ושניהם ענין אחדי שבע״כ אנו רואין
ר כל צרכו ר ו ב  ע״י הפרט, שהכלל אינו מ
ו ולבארו. וגם הפרט ש ר פ  והוא צריך להפרט ל
 אינו מבורר כל צרבו והוא תלוי בהכלל

 ואי אפשר לדרשו כמו שהוא, שהרי הכלל עומד
 לנגדו ואי אפשר לעקרו לגמרי. וע״כ מה
ר זכר, הוא ענין אחד, ו כ  שכתבה התורה ב
ר ושיהי׳ ו כ  ושניהם למדין זה על זה׳ שיהיה ב

כר דוקא.  ז
 אבל אכתי אין הדבר מבורר כל צרכו:
 דהא השתא יש לפרש — בכור זכר, ראשון
 לזכרים, ואפילו יצאתה נקבה לפניו. ובא פרט
ר רחם, שיהא דוקא פוטר ט  אחר ופירש פ
 את הרחם׳ ולא שכבר יצא מהרחם ולד אחר.
 ואס תדרוש פטר רחם וזכר לחודייהו, יצא
 לך שזכר הנולד אחר יוצא דופן ג״כ קדוש,
 שהרי פוטר הוא את חדחמ. אבל על ידי זה
ר לגמרי. שהרי ו כ  תעקור את הכתוב של ב
 הבכור הוא הנולד ראשון. ובמאי מוקמית ליה:
 דאי אפשר לומר ראשון לזכרים, שכבר כתיב
 פטר רחם וע״כ דראשון לנולדים קאמר. ומעתה
 א״ב על כרחך דכל הכללים והפרטים שבכאן,
ה על זה. ואמרינן ל ג  למדין זה על זה זזה מ
ן לנולדים ו ש א ר כר ו  שקפדה תורה שיהא ז

ר רחם. ט  ושיהא פ
 בקצור: כל הכתובים שבכאן, בכל אחד ואחד
 יש בו כלל ופרט נגד חבירו. בכור — כולל
 זכרים ונקבות זיוצא דופן. ופורט שיהא דוקא
 הראשןו. זכר — כולל כל הזכרים שבבהמות
 ואפילו אינו הראשון ואפילו יוצא דופן, וממעט
 נקבות. פטר רחם — כולל זכרים ונקבות
 ואעפ״י שאינו ראשון, כגון הבא אחר יוצא
 דופן. ופורט דוקא הבא ראשון דרך הרחם,



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 ל?זעון jb[ אחר ?לא ?עןינו :צא

 תפלה עמק פרכה
 כעין הפרט בא להוסיף על הפרט בכלל האחרון
 דברים אחרים שאין כתובין בו, ודו באה
ף עליו כר י ס ו ה ת על הפרט ולא ל ו ל ג  ל
 עי״ש. ועיין בזה בספר הכריתות (בבתי מדות).
 ובתום׳ (שבת דף עי) כתבו דיש חילוק לענין
 ב׳ כתובים הבאים כאחד דאין מלמדין, משא״כ

 במדת כלל ופרט וכלל, עיי״ש.
 ט. כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טעון אחד
 שהוא כענינו יצא להקל ולא להחמיר:
 כלומר, דבר המובן מאליו שהוא נכלל בהכלל,
 והוציאו הכתוב לכותבו בפני עצמו ולא כתבה
 תורה בו כל החומרות שכתבה כהכלל׳ ורק
 חימר אחד כתבה בו מבין החומרות שבכלל,
: כלומר, משא אחת שהוא ן אחד ו ע  והיינו ט
 כענינו של הכלל, אז אמרינן דיצא להקל ולא

 ליתן בו חומר יותר מהמבואר בו.
 ומפרש בתו״כ כיצד: ״ובשר כי יהיה בו
 בעורו שחין ונרפא״, וכתיב ״או בשר כי יהיה
 בעורו מכות אש״, והלא השחין והמכות בכלל
 כל הנגעים היו, וכשיצאו מן הכלל לטעון טעון
 אחד שהוא כענינו, יצאו להקל ולא להחמיר.
 להקל עליו — שלא ידונו במחיה ושלא ידונו
 אלא בשבוע אחד. פירוש השחין והמכוה בכלל
 כל הנגעים היו, דמהיכא תיתי גימא דיש
 חילוק בין אס הנגע במקום שחין ומכוח או
 במקום אחר, והכל בכלל, מה שנאמר למעלה
 ״נגע צרעת כי תהיה באדם״. ונתנה בו תורה
 סימן טומאה, שער לבן ופסיון ומחיה ובעי
 הסגר ב׳ שבועות. ונתנה בו תורה קולא׳
 שאם נהפך כולו ללבן, טהור הוא. ואח״כ פרט
 הכתוב פרשה אחרת בשחין בפני עצמו וכתב
 בה רק סימן טומאה בשער לבן. ואם אין בה
 שער לבן, מסגירה שבעת ימיט ואחייב מטמא
 בפסיון. וכך כתבה תורה אח״כ פרשה כזו
 במבוה. והרי יצאו מן הכלל וכתב בהם רק
 חומר אחד של טומאה בשער לבן, על כרחך
 שרצתה תורה שלא להחמיר בהו כל החומרות
 של עעיס שבשאר המקומות׳ והיינו, שלא

 לס^יר. י כל ךבר ?0:ה *??ל ו:צ*

 עמק כרכה שומע

 יצאת, כדי לחלקה ולחייב אהבערד, להוד.
 ואמרינן — לא על עצמה לבד יצאה׳ אלא על
 הכלל כולו יצאה, לחייב על כל אחת ואחת
 מל״ט מלאכות. בדאיתא (שבת דף ע׳), ור׳ יוסי
 רפליג התפ ום״ל הבערה ללאו יצאתה, לא
 פליג על מדד. זו, אלא משופ דס״ל דחילוק
 מלאכות ״מאחת מהנה״ ילפינן לה. וא״כ הבערה
 לאו להבי יצאת׳ אלא ללאו. .ראי אפשר לומר
 גס בזה ״ללמד על הכלל כולו יצא״, שהרי

 תורה חייבה מיתה להדיא במלאכת שבת.
 ויש עוד במדד. זו גם אופן אחר, שאין המלמד
 מלמד על עצמו כלום, ובזה הוא מלמד על
 אחרים למעט. וזהו שמפרש בתו״כ כאן —
 כל דבר שהיה בכלל כו׳ ללמד על הכלל כולו
 יצא. כיצד: והנפש אשר תאכל מבשר זבח
 השלמים אשר לה׳ וטומאתו עליו ונכרתה.
 והלא שלמים בכלל כל הקדשים היחה, דכתיב
 זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת .וגו׳ ולזבח
 השלמים, כלומר, וכבר כתיב (ויקרא כ״ב בי)
 כל איש אשר יקרב וגו׳ אל הקדשים וגו׳
 וטומאתו עליו,ונכרתה וגר, וכשיצאו מן הכלל,
 לא ללמד על עצמם יצאו, אלא ללמד על הכלל
 כולו יצאו׳ לומר לך — מה שלמים מיוחדים
 שהם קדושת מזבח׳ אף כל הקדשים האמור
 בכלל אין חייב כרת, אלא על קדושת מזבח.
 יצאו קדשי בדק הבית. ׳ועיין תופ׳ מנחות (דף

 נה ע״ב) ד״ה כלל.
 ופתב רש״י ז״ל בשבועות (דף ז׳ ע״א): ואם
 תאמר למה אין נדונית בכלל ובפרט ואין
 בכלל אלא מה שבפרט, שלמים אין, מידי
 אחרינא לא, — משום דמרוחקין זה מזה בשני
 ענינים. וכך מפורש במנחות (דף נ״ה) דהיכא
ק מן הכלל, נדון במדה זו. ח ו ר  דהפרט מ
 (והתום׳ כתבו עליו דלא דק, והוי לי׳ להקשות
 פרט וכלל הוא ונעשה כלל מוסיף על הפרט
 דהפרט בצו את אהרן והכלל בפ׳ אמור). ואם
 תאמר מה בין מדד, זו למדת ״כלל ופרט וכלל״
 שאתה זץ כעין הפרט, הרבה יש, שמידת



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 להקל ו?סממיר. יא כל דבר #ה;ה בכלל ו;צא לדון בדבי החדש אי אתה

 תפלה עמק הרכה
 שיהא בהפרט הזה נוהג עוד חומרא יתד על
 הכלל, אלא אמרינן ג״כ שיצא להקל, כמו
 גמדה דלעיל, ולא שדינן עליה חומרת הכלל.
 ויצא רק להחמיר עליו החומר הזה הכתוב בו.
 ומפרש בתו״כ כיצד: ״ואיש או אשה כי יהיה
 בו נגע בראש או בזקן״, והלא הראש והזקן
 בכלל עור ובשר היו, כלומר, וא״כ כל דיני
 נגעים של עור ובשר וחומריהם נוהגים בו,
 וכמ״ש במדה דלעיל, וכשיצאו מן הכלל ליטעון
 טעון אחד שלא כענינו, כלומר, לדונו בשער
 צהוב, מה שלא נמצא בנגעי עור ובשר, שיהא
 טמא בשער צהוב, יצאו להקל ולהחמיר —
 להקל עליהן, שלא ידונו בשער לבן, ולהחמיר
 עליהן, שידונו בשער צהוב, !
, מאי שנא בין ת ו ת י ר כ  והקשה בספר ה
 דין זה ובין מדד, שלאחריה, דיצא לידון בדבר
 חדש. ותירץ שם, דדבר חדש שייך היכא
ר את הכלל הראשון, אבל כאן דין ת ו  שהוא ס
ך הוא, מה שטהור בזה טמא בזה, וכן פ ו ה  מ
י נראה, דבשלמא בוהן ל  להיפך, עיי״ש. ו
 יד ורגל דמצורע, דחשיב במדד. דלקמיה, שפיר
 מקרי דבר חדש לגמרי, מה שאינו בשאר
 אשמות, וכן יכום אשת אח. אבל הפא אין
. ת ו כ י ה בא נ ו ש ה אלא מ ש ד  כאן טומאה ח
 המראה, ובשניהם הטזמאה על ידי שער, אלא
,  שבעור ובשר, השער סימנם במראה לובן
ב. א״כ אין זה חדש  ובראש הקן במראה צהו
, אלא חידוש שלא כענין הכלל. י מר ג  ל

 ובזה אומרים יצא להקל ולהחמיר, ודו״ק.
 יא. ויצא לידון בדבר החדש אי אתה יכול
 להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב:
 לכללו בפירוש: שהיה בכלל ויצא מן הכלל
 לדון בו דבר חדש לגמרי שהוא היפך הכלל,
 אמרינן שיצא לגמרי מן הכלל, שלא לדון בי
 את האמור בכלל, אלא אם כן פירש בו הכתוב
 להדיא שיהא נוהג בו. ומפרש בתו״כ שם כיצד:
 ושחט הכבש במקום אשר ישחט את החטאת

 עמק פרכה שומע
 יטמאו במחיה ושלא יצטרכו להסגיר שנית.
 וכשרואה אחר ההסגר הראשון שלא פשה, טהור
 הוא ויצאו מן הכלל כדי להקל עליו, ולא
ר עליו לא י מ ח ה  להחמיר, כלומר, לענין ל
 יצאו מן הכלל. כגון הא, דבשאר גגעים הקילה
 התורה שכולו הפך לבן, טהור, לא אמרינן כיון
 דיצא מן הכלל ולא כתבה בו התורה הקולא
 שבהכלל, א״כ יצא גם מן הקולא כמו שיצא
 מן החומרות, להכי אמר שיצא ר ק לענין להקל
 עליו׳ אבל לא לענין להחמיר עליו. ועיין בםפר
ת שם שהקשה למה אמר ״ולא ו ת י ר כ  ה
י ת י א ת ב ת כ י מה ש פ ל  להחמיר״. ו

ר.  שפי
ת שם: דהא ו ת י ר כ  עוד הקשה בספר ה
 מצינו מדד. זו גם להחמיר. כדאיתא במכילתא,
 וכי יגח שור את איש וגו׳ בכלל המזיקין היה
 של ומכה אדם יומת. והרי הכתוב מוציאו מן
 הכלל שיהא בסקילה, הרי להחמיר. וכן תניא
 אידך, וכי יגנוב איש שור או שה וטבחו או
 מכרו. אף הטובח והמוכר היו בכלל ד״אם
 ימצא הגנב ישלם שנים״, והרי הכתוב מוציאו
 מכללו להחמיר עליו לשלם ד׳ וה׳, הרי
ן י ב ה י ל ת י כ לא ז  להחמיר, עיי״ש. ו
 הקושיא, דהא מידה זו היא רק כשיצא לטעון
 טעון אחד, דהיינו חומר אחד מתוך החומרות
 הכלל ושייר שאר החומרות, בזה אמרינן דיצא
 שלא ליתן עליו כל החומרות שבהכלל, אבל
ו בהכלל אלא נ ש י  כאן לא יצא לידון הומר ש
 יצא לידון דבר ח ד ש לגמרי, שלא היה בהכלל.
 והוא לומד לעצמו ואם כן אינו כלל מ עני ן

 מדה זו.
 י. כל דבר שהיה בכלל כו׳ שלא כענינו יצא
 להקל ולהחמיר: כלומר, שהיה בכלל של
 הכלל, וממילא חומרות הכלל כולן נהוגות בו.
 ויצא מן הכלל לכתבו בפני עצמו, ונמצא בו
 חומרא מה שלא נמצא בהכלל. אין אומרין
ף בו על חומרות הכלל, י  שבא הכתוב ל הו ט



 תפלת שחרית
 ;צל ?החזירו ל?לל1 עד ?!חזיךנו הכתוב ??ללוי ?סרו*.

 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה
, י ר מ ג ר נסכים. והרי לחש הוא דבר חדש ל מ ן  ואת העולה במקום הקודש, שאין תלמוד ל
ר להכלל. ועוד תניא ת ו  *כי כחטאת האשם הוא לכהן״. כלומר, באשם ואין בו דבר ס
ט (במכילתא דמשפטים) בשור מועד שהמית אדם, ו ק מ ם ב ש א ש ה ב  מצורע כתיב שישחטו את כ
ר לפי שיצא לידון בדבר חדש, שבעליו חייב מ ו  ,שחיטת החטאת והעולה, והאריך הכתוב ל
ה בכופר, החזירו הכתוב לכללו וכתב גבי מועד י  ״כי כחטאת האשם הוא לכהן״, ולמה ל
ל ג״כ *השוד יסקל״, עיי״ש. והרי כופר חדש  למיהדר שהאשם הוא כחטאת, והרי מפורש כ
ת ממש אוינו סותד להכלל, אלא תוספות הוא ר ו  הלכות האשם בפרשת צו׳ בפ׳ וזאת ת

. על הכלל. מ  האשם. ואשם .מצורע בכלל כל האשמות ה
ד ונראה לי ליישב קושיית התוס׳ 1 דהא דחטאת  אלא׳ לפי שיצא לידון בדבר חדש בבוהן י
ן מצורע טעון נפכיפ, לא מיקרי דבר חדש. ן ע א יהא ט ל ל ו כ , י ת י נ  ובבוהן רגל ובאוזן. ימ
״ דהרי נסכים נוהגים בכל קרבנות צבור ליחיד. א ט ה  מתן דמים ואימורים למזבח, ת״ל ״כי כ
 האשם הוא לכהן, הרי החזירו הכתוב לכללן אלא דמיעט קרא דבר שאינו בא בנדר ונדבר*
פ כדאיתא (מנחות צ״א ע״ב). והשתא דיבתה  בפירוש, לומר לך, מה חטאת טעון מתן דמי
 ואימורים למזבח. ואי לא אהדרי׳ קרא, הוד, תודה אשם וחטאת נזיר דליבעי נסכים כשאר
 אמינא למאי דנפיק — נפיק׳ ולמאי דלא נפיק קרבנות. .ואעפי״ שאינן בנדר ונדבה, מ״מ, כיון
 — לא נפיק, ואין בו אלא מתן בהונות ושחיטת דעיקד נזירות בנדר הוא, רבי גיד. הכתוב
 צפון, דמפורש בקרא׳ ולא מתן דמים ואימורים שיהי׳ נוהג גם בחטאת ואשם שלו נסכים, כמו
 למזבח. בנדר ונדבה. וא״כ לא מיקרי דבר הדש. (וכעין
 וכתבו חתום׳ בזבחים (דף מ״ט) וביבמות זה כתב בס׳ צאן קדשיפ שפ, עייש). אבל שיהא
ר את כללו, משמע ת ו ק א להיות ס ו  (דף ז׳) מה שחטאת מצורע טעון נסכים, ושאר צריך ד
 חטאות אין טעונות נסכים, לא חשיב דבר חדש, ממקומות הנ״ל, שאין צריך. וכן כתב בספר
 (פירוש וא״כ חטאת מצורע יצא לידון בדבר ״ברכת הזבח״ בזבחים שם, להקשות על דברי
 חדשי ולא מצינו שהחזירו הכתוב לכללן התזס׳ מתו״ב (פ׳ צו) בתודה ומספרי דאיל

 בפירוש. וא״כ נימא דחטאת מצורע לא בעי נזיר, שהבאתי לעיל.
 מתן דמים זאימורים למזבח). וכתבו שם, דלא והקשה הראב״ד ז״ל׳ מה בין מדה זו למדת
 מיקרי דבר חדש אלא היכא שסותר הכלל. יצא מן הכלל לטעון טעון אחר שלא כענינו.
 כי הכא, דבשאר האשמות כל הדם למזבח, שהרי בשתיהן אין אנו דנין אלא מה שנתפרש
ם שהיה צריך להיות בשתיהן, אלא א״כ החזירן הכתוב לכללם בפירוש. ד ה  ואשם מצורע נותן מ
ו עיין מה שכתב בזה בהליכות עולם שם, בשם ר ם א  על המזבח על הבהונות. וכוגן אשת אח שנ
ר את כללן. הראב״ד ז״ל. והנה בזבחים (דף מ״ט) איתא, ת ו מ  כל העריות, וזו הותרה ש
 אבל מה שחטאת מצורע טעונה נסכים, אין דהא דכתיב באשם מצורע שחיטת צפון -
ר לעיכובא. ומיניה ילפינן לשאר אשמות דשחיטת פ ס  סזתר את כללו. ועיין מה שכתבו בזה ב
. ופריך התם, הניחא למאן דס״ל ת צפון מעכבת ו כ י ל  הכריתות (בתי מידות בית י״א) ובספר ה
א ו ו ה ה י  עולם (שער ד׳) ובנושאי כליו. במדת ״יצא לירון בדבר חדש א
ה י נ י ו גמד מ ל ל י דלא גמר מכלליה, אבל כ ר פ , דבהדיא איתא (בס  אבל כל זה צע״ג
א כלומד, מידי רלא חידש ביה קרא באשם מצורע׳ צ י  פ׳ נשא) באיל נזיר, לפי שהיה בכלל ו
ך כגון שחיטת צפת׳ אי הוי כתיבא ביה ולא הוה , ר  לידת בלחם, החזירו הכתוב לכלל, שיהא צ
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 תפלה עמק כרכה
 והדברים לכאורה תמוהים, דבהדיא אמדינן
 בזבחים שם, אהא דמשני התם, כיון דאהדריד*
 אמד ליה מר זוטרא ברי׳ דרב מדי לרבינא.
 אימא כי אהדריה קרא לגבי מתן דמים ואימורים
 לגבי מזבח דבעי כהונה, אבל שחיטה דלא בעי
 כהונה לא בעי צפון. ומשני, א״כ נימא קרא
 ״כי כחטאת הוא״ מאי ״כי כחטאת האשם הוא״,
 כשאר אשמות יהיה, עיי״ש. הרי, דאי לאו דרבי
 קרא, הוד. אמינא גם בדבר חדש דלמאי דלא
 אהדריה לא אהדריה. ומה שתירץ הראב״ד ז״ל,
 דלענין דינא אין נפ״מ בין ב׳ המדות רק בשמא
 ובסדר הלימוד, הוא ג״כ לכאורה דבר תמוה,
 דא״כ לא שייך למיקרייה ב׳ מדות. וכן כתב
 בשל״ה הק׳ בתורה שבע״פ, בשם הקרבן אהרן,

 עיי״ש.
 ומה שנראה לי בזה: עפ״י מה שאיתא בתו״כ
 (בפרשת נתקים) בפטוק ״וטמא אותו הכהן נתק
 הוא״ וגו׳. יכול יהא מוסיף על ד׳ מראות נגעים
 שבעור הבשר, תלמוד לומר ״נתק הוא-. פירוש,
 יכול יהא הנתק מטמא בד׳ מראות, כעור הבשר,
ת על הד׳ מראות, פ פ ו  והנתק הוא טומאה נ
 וא״כ די מראות מטמאות ג״כ בראש ״או בזקן
 במקופ שיער, תלמוד לומר ״נתק הוא״, שאין בו
 טומאה אחרת אלא מה שניתקו השערות, עיי״ש.
 וקשה — מאי הוה אמינא שיהא הראש והזקן
 מטמאין בדי מראות, והא יצא לטעון טעון אחר
ן נותנין עליו מחומרת הכלל י א  שלא כענינו. ו
 של ד׳ מראות. וצריך לומר׳ כיון דעיקר הנגע
 «ראה היא׳ כדכתיב (ויקרא י״ג בי) אדם כי יהיה
 בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור
ע ג ר שם נ ק י  בשרו לנגע צרעת, וא״כ זה ע
ו של דבר, א״כ, כשיצא מן הכלל לטעון מ צ ע  ו
 טעון אחר שלא כענינו, שייך לומר רק בענין
 חילוקי הדינים שלו, שזה ענין טעון אחר, שזה
 מטמא בסימן שער לבן, וזה בצהוב. וכמו

 עמק ברכה שומע
 כתיבא בשאר אשמות, גמרי ליה שאר אשמות
 מיניה. דלא חידוש הוא, אלא יצא מן הכלל
 הוא ולימד על הכלל כולו, אף מה שלא אמד בו.
 ועיקר למוד המדה הזאת הוא, רק בענין מה
. וא״כ שפיר מצי למילף ש ו ד י ח ה  שיש בו מ
 שאר אשמות מאשם נזיר. אלא אי סבירא לן,
 דלא הוא גמר מכלליה ולא כלליה גמיר מיניה,
 א״כ אפילו מאי דלא הוי ביה חידוש, ליכא
 למילף מיניה כלום. ומשני — כיון דאהדרי׳
 אהדדי׳. כלומר, כיון דהכתוב החזירו לכללו,
 א״כ אחדריה לכל מ יל י, ובעי נמי שחיטת
 צפון. ולא היה צריך לכתוב בו שחיטת צפון,

 אלא לעיכובא׳ עיי״ש.
 והנה למ״ד ״כללי׳ גמיר מיניה״, שפיר יש
 נפ״מ בין מידה זו, ובין ״יצא לטעון טעון אחר
 שלא כענינו״ - דהתמ לא גמרינן כללו מיניה
 כלל. (ומה שנקרא זה ״דבר חדש״ וזה ״יצא
 לטעון טעון אחר שלא כענינו״, כבר כתבתי
 במדד. הקודמת, ד״טעון אחר״ הוא שינוי באיכות
 הפעולה. כגון בהכלל מטמאין השיער כשהוא
, ובפרט מטמאין כשהוא צהוב. אבל דבר  לבן
ל הדבר והענין הוא חדש כ ש  הדש מיקרי, כ
 9גמרי. כנץ לחפ בנזיר ובתודה וכופר במועד
 ומתן בהונות באשם נזיר, שזה ענין מחודש
 לגמרי) אבל למ״ד, לא הוא גמיר מכלליה ולא
ו של מ צ  כלליה גמיד מיניה- א״כ זהוא הדין ע
 ״יצא לטעון טעון אחר שלא כענינו״, דאין
 לך בו אלא מה שנתפרש בו, כל זמן דלא

י ה קרא בפירוש. ר ד  א ה
 ותירץ בספר הכריתות בשם הקדוש רבינו
 נתנאל ז״ל, דנפ״מ היכא דאהדריה קרא, דבמדת
-״טעון אחר שלא כענינו״ אי אהדריה קרא,
ש ביה, אבל ר ו פ מ  לא אהדריה אלא למאי ד
ל מילי, כ  בדבר חדש, אי אהדריה אהדריה ל

 עיי״ש,



 קלב תפלת שחרית
 תפלה עמק גרפה

. ש ד ר ח ב כ ד ״ י ג ר ק י , מ ד ו ח ו ל י ל ף ע י ס ו א מ ל  א

י ר ב ד ה ל י נ י א מ ל ל ן כ נ י פ ל י א ד מ י א נ ה ל מ כ ל ״  א

. ו מ צ ש ע ו ד י ח ה ו מ ל י פ א , ו ל כ  ה

, א צ י ש כ ה — ד ד מ ו ה ל ב ף ק כ , ש ר מ ו  ונראה לי ל
, ל ל כ ה ו ל ש ו ד י ן ח י ד י מ ן ל י , א ש ד ר ח ב ד ן ב ו ר י  ל

ו מ צ ל ע ד ע מ ל א ל ד ל מ ל ל ל ל כ ן ה א מ צ י ת * ד מ  ו

א ל , א ו נ י ׳ א ״ א צ ו י ל ו ל כ ל כ ל ה א ע ל א א צ  י

ר ס ת ו פ! ב ד א ב ת ל י י מ י ו ל ן ג י נ ע א ל ב ש  כ

ל ל כ ב ע י י ט ח , א ו נ ע ד א י ל , ד ת ב ש י ד א ן ה ו ג  כ

ד ב ע י י ו ח נ י א ו ד ׳ א ה מ צ י ע נ פ ה ב כ א ל מ ה ו כ א ל  מ

ל ת ע ו ל ג ה ל ר ע ב א ה ב . ו ם ל ו ה כ ש ע י  ש

, ן נ י ר מ א . ו ה מ צ י ע נ פ ה ב י ל ב ע י י ח , ש ה מ צ  ע

, י נ ו ע ד י ב ו ו א ן ב כ . ו א צ ו י ל ו ל כ ל כ ל ה ד ע מ ל ל  ד

ה פ ש כ מ ו ״ ה ב ב י ת כ , ד ו י ם ה י פ ש כ מ ל כ ל ה ל כ ב  ש

, ה ת י ה מ ז י א , ב ו נ ע ד א י י ל ת כ א , ו ״ ה י ח א ת  ל

. ה ל י ק ם ס י ב י י ח ת ד ו ל ג י ל נ ו ע ד י ב ו ו א א צ י  ו

ם י פ ש כ מ ל ה כ , ש א צ ו י ל ו ל כ ל כ ל ה ע ׳ ר ן נ י ר מ א  ו

. ( ב ״ ז ע ״ ס ן ד י ר ד ה נ ס א ( ת י א ד ׳ כ ה ל י ק ס  ב

א ל ש ו ד ר ח ב י ד ו י ה נ ו ע ד י ב ו ו א ת ד ר ל כ ב א ) 

ם י ח ב ׳ ז ס ו ן ת י י . ע ם י פ ש כ מ ר ה א ש ה ל י נ י ן מ נ י ר מ  ג

ו ב ת כ , ש ם ׳ ש ם ו י ת ר ב ד ת א ו ש ק ה ש ל י . ו ם  ש

, ו ל ל ר כ ת ו ס א ש כ י א ה ל , א ש ד ר ח ב י ד ו א ה ל  ד

׳ לא ה י ל ל כ ר ל ת א ס ל י ד נ ו ע ד י ב ו ו א ת ד ר כ כ ״  א

ם י פ ש כ מ ר ה א ש ה ל י נ י ר מ מ ג כ נ ״ א ׳ ו ש ד ר ח ב י ד ו  ה

ם י פ ש כ ר מ א ש ם ד מ צ ע ו ב ב ת ה כ מ ל ׳ ו ת ר כ ם ב ה  ש

. ( ע ״ צ ׳ ו ת ר ו כ ה ת ב י  ל

ר א ש ה ל ל י ק ם ס כ ג ״ א , ד ׳ ס ו ת ו ה ש ק ה ה ש מ  ו

א צ י ן ד ו י , כ י נ ו ע ד י ב ו ו א ף מ י ל י א נ ם ל י פ ש כ  מ

ן א מ כ ל ״ א ׳ ו ת ר ב כ י י ח , ל ש ד ח ן בדבר ה ו ד י  ל

ה י נ י ף מ י ל י א ל , ל ה י נ י ה מ י ל ל ן כ נ י ר מ א ג ר ל מ א  ד

י ת י א ת ב ת כ ה ש י מ פ ה ל ג , ה ה ל ק י ן ס י נ ע מ ל  ג

ה ר ו מ א ג ת ו פ ל י י ר ק י א מ ה ל ז , ד ר י פ  ש

א ת ל י י מ י ו ל י ג נ ו ע ד י ב ו ו א . ד י נ ו ע ד י ב ו ו א  מ

״ ה י ח א ת ל ב ״ ו ת כ ב ם ש ו ת ס ש ה ר פ א ל ב , ש א ו  ה

. ה ל י ק ו — ס ש ו ר י פ , ש ף ו ש י כ  ב

י ת א ב ה , ש ל ״ ד ז ״ ב א ר ן ה ו ו י ה כ א ר ש ש פ א  ו

, ו נ י י ״ ה א צ ו י מ צ ל ע ד ע מ ל א ל ל ״ ב ד ת כ , ש ל י ע  ל

י א ן ה ו ג ׳ כ ד ו מ י ם ל ו ו ש מ צ ל ע ו ע ן ב י א י ד ב י  ה

א ה ו מ י ל י ע ת ה מ ת , ו ם י מ ל ש ה ב א מ ו ט ת ב ר כ  ד

 עמק פרכה שומע
י ר מ ג א ל צ י א ש מ י נ א ד ל ל ב . א ל י ע י ל ת ר א י ב  ש

ה ר ו ה ת ט ע י מ י ש ל ו ל , א י כ ה ל . ו ע ג ם נ ן ש י נ ע  מ

ת א מ ו ן ט י נ ע ל א ד נ י מ ׳ TUV. א ״ א ו ק ה ת נ א ״ י ד ה  ל

ס א ק ב ו ר ה ז . ו ר ש ד ב ו ע ב א כ מ ט א מ ו ת ה ו א ר ׳ מ  ד

י ט ר י פ ו נ י ן ש י נ ע ק ל א ר ו ל ה ל כ ן ה ה מ א י צ י ה . 

ן ו ד י א ל צ י ש ל כ ב ׳ א ו ם ב י ג ו ה נ ם ה י ר ב ד ה  ב

א צ י ן ד נ י ר מ ׳ א י ר מ ג ש ל ד ו ח , מ ש ד ר ח ב ד  ב

י א ד ו ף ד ׳ א ן ב ר ק ן ב א ו כ מ כ . ו ל ל כ ה י מ ר מ ג ל . 

ם י ר ו מ י א ה מ ו ד ת ה ו ב י ר ק ק א ר ו ן ה ב ר ק . ה ם צ  ע

ה י י ה ל ו א ב ן, ו ו ק ר מ ה ש ר ו ה י ז , ש ח ב ז י מ ב ג  ל

ן י א י ד א ד , ו ו ג י נ ע א כ ל ר ש ח ן א ו ע ן ט ו ע ט א ל צ ו  י

ם ת ד ו ב י ר ו ק א ב ה א י ל , ש ל ל א כ נ י מ ד, א  הו

ן ו ד א ל צ י א ש ת ש ל ה ב . א ח ב ז י מ ב ג ם ל י ר ב א  ו

, ו ל ל כ י מ ר מ ג א ל צ י ן ש נ י ר מ ׳ א י ר מ ג ש ל ד ר ח ב ד  ב

ה י א ה ל , ו ו מ צ ע י ל ר מ ג ש ל ד ו ח ן מ י נ א ע ו ה  ו

, ד ו ח ת ל ו נ ו ה ן ב ת ק מ ר ר ח ן א ת ם מ ו ך ש י ר  צ

׳ י ר ד ה א י ד א מ . ו ש ו ר י פ ו ב ל ל כ ו ל ר י ז ח ה י ש ל ו ל  א

ר דבעי כהונה, שהם בסוג ב ל ד ן כ י נ ע ׳ ל י ר ד ה  א

ו מ כ , ו ה י ר ד ה א א , ל ה י ר ד ה א א ל י ד א מ . ו ד ח  א

, ל י ע י ל ת ב ת כ  ש

ו ה ז ד מ ן ב ו ד א נ ה ל מ , ל ר א ב ך ל י ר י צ ת כ א  ו

א ד ל מ ל ל ל ל כ ן ה א מ צ י ל ו ל כ ה ב י ה ר ש ב ד ״ • 

ו ל ו ל כ ל כ ל ה ד ע מ ל א ל ל א א צ ו י מ צ ל ע ד ע מ ל  ל

, ת ו נ ו ה ן ב ת ן מ י כ י ר ת צ ו מ ש ל א ו כ י ה י , ו ״ א צ  י

ל ״ ד ז ״ פ א ר ש ה ו ר י פ י ב ת י א ר . ו ע ר ו צ ם מ ש ו א מ  כ

א ל א ש כ י א ה ל , א ו ה ז ד ן מ נ י ר מ א א ל , ד כ ״ ו ת  ל

כ ״ ו ת ש ב ר פ מ . וכמו ש ם ו ל ו כ מ צ ל ע ד ע מ ל א ל צ  י

ל ד ע מ א ל ל , ש ם י מ ל ש ה ב א מ ו ט ת ד ר ו כ . ז ד ד  מ

ם הוא׳ עיי״ש. י ש ד ק ל כל ה ל כ י ב ר ה  עצמו כלום, ש
, ׳ מ ג א ב ת י ה א ר ע ב ה ם ב א ג ה ׳ ד ה ר ו א כ ה ל מ י ה ת ז  ז

ו מ צ ל ע ד ע מ ל , והתם ל ק ל ח ו ל  שנידון במדה ז
ן י נ מ ד ״ מ , ו ד ו ח ה ל ר ע ב ה ב ב י י א ח ה י , ש א צ כ י ״  ג

׳ ם ו ן ת י י ע . ו ה י ת ו ו כ י ד מ י נ כ ה . ו ו ! ז ד ד מ ו ב ת ו  א

ו ב ת כ ה ש מ . ו י ו י כ פ ה ל ״ ט ע״א) ד ״ מ ם (ד ף י ח ב  ז

ר ב ד , ד ל ״ ם ז ו ה נ ת נ ל ש ל כ י ה ״ פ ק ע ד צ ו ׳ י ם  ש

כ ״ א . ו ו ל ל ר כ ת ו ס י ד כ י י ה ר ק י ש מ ד ח  ה

ו ל י פ ו א נ מ ד מ ו מ ל ל י ל כ ה , ש ר מ ו ר ל ש פ י א  א

, ל י ע י ל ת ב ת כ ה ש י מ פ ל ל ב . א ו מ צ ע ש ב ו ד י ח ה  מ

, ו ל ל ר כ ת ו ו ס נ י א י ד כ י ו ה ל י פ א , ד א ת ל י כ מ ה  מ
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ם י ז ב מ ג וכן שגי כתויגים ה ב דבר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו. י  י

 תפלה עמר, כרכה
ד הוא דאמר. ועיין בספר הכריתות (בתי ב ל  ב

 מדות בית י״ג) ובהליכות עולם.
 ומה שתמה בספר יכין שמועה שם׳ כיון
 דגפקא לי׳ ממה דאמר אח״כ ״וכי יהיה בקרחתו
 וגו׳ ״נגע לבן אדמדם״׳ א״כ הוי ליה ״דבר
ד ו ב כ ה מ ל י ח מ  הלמד מסופו״׳ עיי״ש׳ ב
ו לא דק היטיב בזה, דגם ממקרא ד״וכי ת ר ו  ת
 יהי׳ בקרחתו או בגבחתו עדיין לא שמענו כלום
 ממה הוא טהור, וכמו שפירשתי לעיל. אלא
 דנלמד מענינו׳ דכתיב סמוך לפרשת נתקים,
 שהן טהור הוא היינו מטומאת נתקים לחוד.
 ויש בו כל הטומאות של עור ובשר ובמחיה
 ופסיון והסגר ב׳ שבועות. ומה שאינו מטמא
 משיער לבן׳ התורה מעמיה״ כדאיתא בתו״כ,
 לפי שאינו ראוי לגדל שיער, כמו שכתב הרמב״ם

 ז״ל (בפ״ה מט״ז ה״ז),
 ודבר הלמד מסופו: מסיפא של פרשה אתה
 למד על תחלתה, לבארה במה הכתוב מדבר.
 בתו״כ שם״ כיצד: ונתתי נגע צרעת בבית ארץ
 אחוזתכם — משמע בית שיש בו אבנים ועצים
 ועפר״ מטמא. כלומר, סתם בית כך הוא עשוי
 מאבנים ועצים ועפר. אבל מ״מ הייתי יכול
ן בו עצים ואבנים י א  לומר״ שמא אף בית ש
 ועפר, שג״כ מטמא בנגעים דלא קפיד קרא
, ובלבד חד  בדוקא שיהא עשוי מכל אלה בי
 שיהי׳ עליו שם בית. ואפילו עשוי ממין אחר.
 תלמוד לומר ״ונתץ את הבית את א ב נ י ו ואת
ו ואת כל עפר הבית״. דבר הלמד מסופו י צ  ע
 — שאין הבית מטמא בנגעים, אלא א״ב יש בו

 אבנים ועצים ועפר.
 וכתב הדאב״ד ז״ל. דכש״כ דלמדין דבר
 מ ת חל ת ו, ולא הוצרך לחשבו, כיון דלמדין
ם לו בפרשיות. וכש״כ ד ו ק  אפילו מענינו ה
. ומשום הכי קאמר הכא  מתחלת הענין עצמו
, עיי״ש. והקשה הראב״ד, למה לא נדונו ו פ  מסו
ת כלל, כולל כל מיני י  ״בכלל ופרט״ - ב

 עמק כרכה שומע
 דהבערה בשבת, אפשר לומר שכוונתו ז״ל היא,
 דהאי ד הבע ר ה וכן האי דאוב וידעוני, אף
 שהש״ס אומר הלשון ״בכלל היו ולמה יצאו״״
 מ״מ אין זה ממש אותה המדה של ״דבר שהיה
 בכלל ויצא מן הכלל ללמד״, אלא׳ כלומר״ שהם
ם בהכלל, וכשיצאו לפרש הסתום לעצמן׳ י ל ל כ  נ

 לגלות על הכלל כולו יצאו,
 יב. דכר הלמד מענינו ודבר הלמד מסופו: דבר
 הלמד מענינו — דבר סתום ואין אתה
 יודע באיזה פרט הכתוב מדבר, אתה למד מענינו,
׳ ו ש ר פ ת  כלומר׳ מ ע נ י ן הדברים דקאי בית י
ה מ ו  שבודאי גם כאן הכתוב מדבר מדבר ד
. כגון: ״לא תגנוב״ הכתוב בעשרת הדברות, ה  א
 אין אתה יודע במה הכתוב מדבר, אם בגונב
ת. ותניא במכילתא פשו , או בגונב נ ן  ממו
 שם, לא תגנוב, הרי זו אזהרה לגונב נפשות,
 או אינו אלא לגונב ממון, אמרת — צא ולמד
 בי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן, שלש מצות
 אמורות בענין, שתים מפורשות ואחת סתומה,
 נלמד סתימה מפורשת. במה הענין מדבר —
 במיתת ב״ד, אף ״לא תגנוב״ כך.'ובתו״כ כאן
 מפרש לה הכי: כתיב — ואיש כי ימרט ראשו
 קרח הוא טהור הוא. יכול יהא טהור מכל
 טומאה׳ תלמוד לומר׳ וכי יהיה בקרחתו או
 בגבחתו נגע לבן אדמדם, דבר הלמוד מענינו,
ל טומאה אלא מטומאת  שאינו טהור מכ
ק י ם לבד. פירוש: יכול יהא טהור מכל ת  נ
 טומאת נגעים. מנתק ומדי מראות ותולדותיהם,
 בין חלק ובין פתוך,־תלמוד לומר ״וכי יחיה
 בקרחתו וגו׳ נגע לבן אדמדם״׳ הרי שלא טיהר
 בו הכל וטימא בו את הפתוך. ואכתי איגד יודע
 מה הוא אומר ״טהור הוא״. או טיהר אותו
 ממראה לבן, ואינו מטמא אלא בפתוד לחוד,
 או דמיעפיד, דק מטומאת נתקים. צא ולמד —
ק י ם לעיל ת נ י ן, דקאי ב נ ע  מהאמור ב
 מיניה׳ ואתה למד, דטהור מטומאת נתקים



ת י ר ח ת ש ל פ  קלד ת

 ו??ריע ניגי^ם.

 תפלה עמי! כרכה
 יודע מה דבר אליו על ביאת הקודש. וגלמוד ממקום
 אחר שנאמר (בפ׳ שמיני) אחר מיתת בני אהרן,
 ״וידבר ה׳ אל אהרך, בענין ביאת קודש, ״יין
 ושכר אל תשת וגר בבואכם אל אוהל מועד״.
 למשה נאמר שיאמר לאהרן על ביאת הקודש.
 וזה הדיבור שבכאן בפסוק ראשון הסתום. וא״כ
 ענין ילמד ״סתום מן המפורש״ לאו דוקא מסופו
 של א ו ת ה פרשה׳ אלא אפילו מפרשה אחרת,
י ן. וכן הוא דרשת נ  אלא שהוא מאותו ה ע
 ר׳ ישמעאל (במכילתא משפטים פרשת וכי יריבון
 אנשים) אין לי אלא אנשים, נשים מנין׳ היה
 ר׳ ישמעאל דורש, הואיל וכל הנזקים שבתורה
 סתם, ופרט הכתוב באחד מהם, שעשה נשים
 כאנשים׳ (פירוש דכתיב ״והמית איש או אשה)
 אף כל הנזקים שבתורה עשה בהם נשים כאנשים.
 יג. וכן שני כתובים: נתקשו בהלשון וכן. וראיתי
 בספר הבנת המקרא שכתב בשם תשב״ץ
 קטן בשם מהר״ם מרוטענבערג ז״ל (בסי׳ רט״ז)
 דצ״ל וכאן, ולפי שהברייתא הזאת הוא כעין
 התחלה לפרשת ויקרא׳ ולפי שכאן יש כתובים
א וגו׳ ר ק י  המכחישים זה את זה, דכתיב ו
י ת ר ב ד  מאוהל מועד לאמר, ובמקום אחר אומר ו
 אתך מעל הכפורת, בא הכתוב השלישי ״מבין
, עיי״ש.  הכפורת״ והכריע. להכי אמר וכאן
א דוחק. והנה ו ה  ואין הספר כעת לפגי ו
 גם במשנה שכיח ״וכך תמור ״וכאן״. עיין כלאים
 (פרק ג׳ משנה אי) אחת מיכן ואחת מיכן. ובקעים
 (פרק ב׳ משנה ה׳) חטאת מיכן ועולה מיכן.
 ועדים כל הסידורים ישנים בין נוסחת אשכנז

 ובין נוסחת ספרד׳ בכולם נקוד וכן בציר״י.
 ונראה לי דהכי פירושו: דכמו ״בדבר הלמד
 בענינו ומסופו״ המקראות סתומות במקומן, ואתה
 צריד לחפש פירושו ממקומות אחרים, לפי
 משמעות הענין, וכמו שכתבתי לעיל, כמו כן
 ״בשני כתובים המכחישים זה את זה״ ואין אתה
 יודע על איזה תסמוך, תחפש עד שתמצא ״כתוב
 שלישי ויכריע ביניהם״. ולהכי אמר ״עד שיבוא״

 זה את זה עד ש:בוא סכתוב הש?י#י

 עמק ברכה שומע
 בית, ואח״כ כתיב ״עצים ואבנים ועפר״, פרט,
י ת י כ לא ז  ואין בכלל אלא מה שבפרט, עיי״ש. ו
 להבין הקושיא, דכלל ופרט הוא רק שהכלל
ר שכלל הכל, וגם הפרט הוא ודאי בהבלל. ר ו ב  מ
 אבל כאן הפרט אינו מבורר בהכלל. דהא סתם
 בית הוא מעצים ואבנים ועפר, כדאיתא בתו״כ.
 דמ״מ אינו מבורר, שהוא בן דא׳יכ לא היה צריך
ת עצמו, דנימא י  ללמוד מסופו..וסגי בלשון ב
 שהוא אבנים ועצים ועפר דוקא. וע״כ שאין
 הענין מבורר בהכלל, שהוא שם בית, כיצד
 נדון ביה. וא״כ אין זה כלל במדת ״כלל ופרט״,
 אלא דומה יותר למדת ״כלל הצריך לפרט״.
 אבל אין זה מדת ״כלל שצריך לפרט״ ממש.
 דהתם הכלל כולל הכל במקומו, ואילולי הפרט
 הייתי מפרש הכלל ולא הייתי מסתפק בו כלום.
 כגון אילו היה כתיב בכור לחודיה, הייתי מפרשו
 בבירור שמשמעותו בין זכר ובין נקבה. אלולי
 היה בא הפרט אחריו לומר שדק הזכרים.
ו כל מיני כיסוי נ ס כ  זבן בכסוי הייתי מפרש י
 שבעולם, וכמו שפירשתי במקומו, לולי בא הפרט
ו מ צ  אחריו ואמר בעפר. אבל כאן הכלל ע
 דבר ם תו ם הוא ואין אתה יודע לפרשו, מה
 כוונה התורה בזה. והרי זה לימוד אחד, שילמד

ש אח״כ. ר ו פ מ ם מן ה ו ת  ס
 ובכלל מדה זו מה דאיתא בתו״כ (ריש פ׳ אחרי)
 ג״כ משמיה דד׳ ישמעאל, הואיל ונאמרו שני
 דברות, זה בצד זה, אחד פתוח ואחד סתום,
 ילמד פתוח על הסתום. פירוש, דכתיב התם
 ׳״וידבר ה׳ אל משה אחרי מות שני בני אהרן
 בקרבתם לפני ה׳ וימותו״, והדבר סתום ואין
 אתה יודע מה דיבר אליו. והדר כתיב התם
 אחריו דבר מפורש ״ויאמר ה׳ אל משה דבר
 אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש״,
ח דבר ביד משה, שיאמר לאהרן על ו ת  מה פ
ת הקודש, אף סתום דבר ביד משה א י  ב
 שיאמר לאהרן על ביאת הקדש. ואיזהו זה דיבור,
 של יין ושכר שנאמר כר. פירוש׳ דאכתי אינך



ת קלה י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק ברכה
 והכי קאמר — עליך לחפש בכל אשר תוכל,
 עד שיבוא לפניך הפסוק המכריע. ומ״מ אם
 לא מצאת, אין אתה בן חורין להניח הפסוקים
 כמו שהם אלא למצוא פשרה ביניהם. וכך
 נהג רבי ישמעאל בעצמו. כדאיתא במשנה (ערכין
 דף כ״ט) ר׳ ישמעאל אומר כתוב אחד אומר
 (בבכור) ״תקדיש״ וכתוב אחד אומר ״לא יקדיש״.
 אי אפשר לומר תקדיש, שהרי כבר נאמר
, ש י ד ק ש, אי אפשר לומר לא י י קד  לא י
ש, הא כיצד׳ מקדישו י  שהרי כבר נאמר תקד
י ואי אתה מקדישו הקדש ו ל י  אתה הקדש ע
 מזבח. כך כתב הראב״ד ז״ל. והוא ז״ל פירש
 ״וכן שני כתובים המכחישים״, כלומר, וכך תמצא
 בתורה מזה, ששני כתובים נראים כמכחישים
 זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ומתרץ
 אותן. הלכך יש לנו ללמוד ולתרץ כל שני כתובים
 שנראים כמכחישים זה את זה, ולא שנחזיק את
 התורה בשיבוש עד שנמצא כתוב שלישי, ואז

 בטלה דעתינו. עיי״ש.
 וראיתי בשל״ה הק׳ (בתורה שבע״פ) שהביא
 דברי הקרבן אהרן שהשיג על הראב״ד ז״ל:
 א׳ — דעיקר חסר מן הספר׳ דהוי לי׳ לומר
 ״וכן ב׳ כתובים המכחישים זה את זה, •הכריע
 (הה״א פתוחה) ביניהם עד שיבוא״. ב — הלשון
 ״עד שיבוא״ אין לו משמעות, ג — מי הוא
 שיבוא אחר המלך ויכריע ב ש כ ל ו בין הכתובים.
 ומה שהביא הראב״ד ממה שהכריעו חכז״ל בין
 הכתובים, תירץ בספר קרבן אהרן׳ וקלסיה בעל
. ישנן ת ו ר י ת  השל״ה ז״ל, שיש שני מיני ס
ן נ ו ב ת נ ש  סתירות שהן רק למראה עין, אבל כ
 בה אין סתירה. ואוקי למוקמיה כל חד בדוכתיה,
 ויש טתירות בהחלט, כגון הא דתקדיש ולא
 יקדיש. אף שהוא חיוב ושלילה מ״מ אין כאן
 ניגוד גמור, דהא כמה מיני הקדש יש. וכן
 כתוב אחד אומר ״עצרת לה׳ אלקיך״ וכתוב
 אחד אומר ,עצרת תהיה לבם*. אלו יהיה אמר
 ״כל העצרת לה׳״ ״וכל העצרת לבם״. היה זה
 ניגוד גמור׳ אבל השתא דאמר עצרת ועצרת,
 ולא פירש אם כל או מקצת, אין כאן ניגוד

 עמק כרכה שומע
 ולא אמר ״המכחישים זה את זה, בא הכתוב
ע ביניהם״, לפי שרוצה לומר י ר כ ה  השלישי ו
 שצריך אתה לחפש כתוב שלישי ויכריע

 ביניהם, וכמו שכתבתי בסמוך.
 שני כתובים המכחישים זה את זה: בתו״כ
 מפרש לה — כתוב אחד אומר ״וירד ה׳ על הר
 סיני אל ראש ההר״, וכתוב אחד אומר ״מן
 השמים דברתי עמכם״, מלמד שהרכין הקב״ה
 שמי השמים העליונים על הר סיני, ודבר עמהם,
, ועיקר כפי הנוםחא ת ש ב ו ש  עיי״ש. והנוסחא מ
 במכילתא (סו״פ יתרו). וכן הוא בפירוש הראב״ד
 ז״ל לתו״כ בריש הברייתא: וכתוב אחד אומר
 ״כי מן השמים דברתי עמכם״, הכריע השלישי,
 שנאמר ״מן השמים השמיעך את קולו ליסרך״
 וסיפא דקרא ״ועל הארץ הראך את אשו הגדולה
 ודבריו שמעת מתוך האש״ ופירוש, שהרכין
 השמים, שהם אש ומים׳ על ראש ההר לדבר

 מתוכו.
 ובמכילתא איתא, דהך שהרכין כו׳ רבי עקיבא
 הוא דאמר לה. ורבי ישמעאל סתמא אמר, בא
 הכתוב השלישי והכריע מן השמים השמיעך וגר.
 ונראה פירושו: דהך ״דבריו שמעת מתוך האש״
 הוא מכריע, ששמעו ק ו ל מן השמים. אבל חיתוך
 הדבור היה מן הארץ, מתוך האש שירדה
 על הר סיני, כדכתיב (שמות כ׳) מפני אשר
 ירד עליו ה׳ באש. וזה דוחק, דהא כתיב *מן
 השמים דברתי עמכם״. ונראה עיקר כהתו״כ,

 וגם במכילתא צריך לגרוס כך
 עוד שם בתו״כ: כתוב אחד אומר ״ובבא משה
 אל אוהל מועד לדבר אתו״. וכתוב אחד אומר
 ״ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד״, הכריע
 ״כי שכן עליו הענן״. אמור מעתה, כל זמן שהיה
 שם, לא היה משה נכנם׳ נסתלק הענן, היה נכנם

 ומדבר עמו.
 עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם:
 מה שלא אמד ״בא הכתוב השלישי והכריע
 ביניהם״, לפי שלא בכל המקומות הסותרים זה
 את זה׳ נמצא כתוב מכריע. וחכז״ל הכריעו בזה.
 מסברת עצמם לחכמים׳ להכריע כפי שכלם.
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 תפלה עמק כרכח
ך בחיים.' ק ל  שמ. וכן (קהלת ט׳ ט׳) כי היא ח
 וכן (במדבר י״ח) אני חלק ך. ומבקשים כי
 יתן ה׳ חלקנו בתורתו, כלומר, שנבחר לנו
ר בכל ק י  עיקר חפצנו בתורתו. שתהא התורה ע
 מגמתינו. ואין פירושו, שיהיה לנו חלק בתורה,
 דא״כ הוי לי׳ לומר ״ותן לנו חלק בתורתך״,
ה כימי עולם וכשנים א ר י  ושם נעבדך ב
 קדמוניות: לקוח מנוסח ברכת עבודה שבנוסחה
: נעשה סדר העבודה. והוא ך ד ב ע  ותערב. נ
ראה:  בלשון חכמים ותואר לעשיית הקרבנות. בי
א ר י  לפי שנאמר (דברים ו יג) את ה׳ אלקיך ת
. וכתיב (תהלים ב׳) ״עבדו את ד ו  ואותו תעב
 ה׳ ביראה. תקנו הלשון ״נעבדך ביראה״.
 ואף שנאמר ג״כ (שם ק׳) עבדו את ה׳ בשמחה,
 מכל מקים הקרבנות, דלכפרה הם באים, עיקרם
 ביראה ולב נשבר• עיין בזוה״ק ויקרא (דף ח ע״א).

 כימי עולם וכשנים קדמוניות! לשון הכתוב
 (מלאכי ג׳ ד) וערכה לה׳ מנחת יהודה וירושלים
 כימי עולם וכשנים קדמוניות. וענינם, שתהא
 עריבה עליו מנחתם, כמו שהיתה עריבה לפניו
 בדורות קדומים (תהלים ע״ז ג׳) חשבתי ימים
 מקדם שנות עולמים. וכתיב (ישעי׳ נ״א ט׳)
 עורי כימי קדם דורות עולמים. וכתיב (שם
 ם״ג י״א) ויזכור ימי עולם משה עמו. ובתו״כ
 (פרשת שמיני) פירשו חכז״ל, כימי עולם —
 כימי משה, כלומר, שהיתה אז עריבה עליו,
 כדכתיב ותצא אש מלפני ה׳ ותאכל על המזבח
 את העולה ואת החלבים. וכשנים קדמוניות -
 כימי שלמה. כלומר, דד״תם במי כתיב (דה״ב
 ז׳ א׳) והאש ירדה מהשמים ותאכל העולה
 והזבחים. רבי אומר, כימי עולם — כימי נח.
 כלומר׳ דכתיב ביה (בראשית ח׳ כ״א) וירח ה׳

 עמק כרכה שומע
 גמור. ואפשר להעמידו כאלו אמר מקצתו לה׳

 ומקצהו לכם, עז״ש מה שפירש באריכות.
 והנה ספר קרבן אהרן עצמו אינו תחת ידי
 לעמוד על דבריו בפנים. אבל מה יעשה הרב ז״ל
 במאי דאיתא ביומא (דף פ״ו), רבי אליעזר אומר
, קה נ  אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא י
ה ק נ ה שכבר נאמר ו ק נ  ואי אפשר לומר לא י
 — הא כיצד, מנקה הוא לשבין ואינו מנקה
 לשאינן שבין. והרי ״ונקה״ עם ״לא ינקה״ הוא
 ניגוד גמור. אלא שחכז״ל הכריעו בכח שבלי
 להשוות ביניהם בדבר שאינו מפורש במקרא.
 וכן בברכות (דף ל״ה ע״א) כתיב ״לה׳ הארץ
 ומלואה״ וכתיב ״והארץ נתן לבני אדם״, הרי

 זה ג״כ ניגוד גמור, וכי תרי ארץ יש.
 ובאמת דברי הראב״ד ז״ל מבוארים (בספרי
: זו מדד׳ בתורה ן  סוף פ׳ נשא) דאיתא התם הלשו
 — שני כתובים, זה כנגד זה, והרי הם סותרים
 זה את זה, יתקיימו במקומם עד שיבוא כתוב
 אחר ויכריע ביניהם. פירוש — הרי אתה צריך
ן במקומן, כלומר, ליישב כל חד וחד מ י י ק  ל
 בדוכתיה כפי שכלך, עד שיבוא כתוב שלישי,
 ואז בטלה הכרע תך לגבי הכרעת הכתוב

 השלישי וכמו שכתב הראב״ד.
 יהי רצון: תפלת בן תימא במשנה (אבות פ״ה
 מכ״ד). ולפי שסדרנו הקרבנות ולמדנו
 משנה והלכה, מתפללין — שיבנה בית המקדש
 במהרה בימינו, מקום הקרבנות׳ ושיתן חלקנו

 בתורתו.
י ד־ מה שהאדם בוחר ת ד  ותן חלקנו בת ו
 לעצמו ואוהב אותו ומחשבו לעיקר, נקרא חלקו.
 כמו שנאמר (דברים ל״ב ט׳) בי חלק ה׳ עמו,
 וכתיב (תהלים ט״ז) ה׳ מנת חלקי׳ עיין רד״ק

 יהי רצון פםקא במשגה כב של פרק ה מאבות׳ ומיהודה של יהודה בן תימא « קביעת מקומה כאז
 היא עפ״י הסדר שבמח״ו! בסדר היום' הנוסח שונה אבל מאותו תוכן! ודאה: ההערות לאותו
 היה״ר הנאמד גש אדרי ת׳ יח, לבוש, רמ״א בסי׳ קכז לטאו״ח ותוספות מגילה נ ב ד״ה כל« בפרעיח

 ובמ״ה לא הוזכרה כאן.
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 תפלה עמלן כרכה
 הוא אחרי שאר הפרקים שהם משניות פסוקות,
 ומשום לא פלוג אומרין אותה גם אחר פרק הששי.
 ועיין במג״א (סי׳ נ״ד סק״ב) שהביא דברי
 הבאר שבע׳ והסיב שם גם כוונת הרמב״ם בסדר
 תפלה שלו לומר הגדה אחר ההלכה״ והביא
 שם לשון ליקוטי פרדס לרש״י ז״ל שכתבן
 כשהצבור אומרים פסוק או משנה צריך לומר
 קדיש. לפיכך אומרין קדיש אחר פסוקי דזמרה.
 ואף אחר משנה כגון במה מדליקין. ואומר בסיומן
 אר״א אר״ח׳ דהיינו כקריאת התורה כדי לקדש׳
 שאין מקדישין אלא בסיום הפסוק, או דרשת
 הפסוק, עכ״ל. התחיל לומר שצריך ״לקדש״ אחר
 ״משנה״ ואח״כ כתב שאין מקדישין אלא בסיום
 ״פסוק״ או ״דרשת״ הפסוק. ועל כרחך פירושו
 שאחר שלומדין משנה, אומרין הגדה כדי לקדש
 עליהם. ואפשר שגם כוונת הרמב״ם ז״ל כד.
 וכן נהגו כל ישראל, אחר במה מדליקין וברייתא
 דפטום הקטורת לאחר התפלה ושאר פרקים,
 לומר אחריהם מימרא דאמר רבי אלעזר א״ר

 חנינא׳ עיי״ש במג״א.
 ומאי דאיתא בברכות (דף ג׳ ע״א), ולא עוד
 אלא כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי
 מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך. וסתם
ת הרי הם ללימודי הלכה, ו ש ר ד  בתי מ
 אין מכאן סתירה, דלשון ״כשישראל נכנסין״
ע ו מ ש , והיינו ל ן י ס נ כ ת ם מ ע ה  משמע ש
 דרשות בהגדה. והכי איתא להדיא (במדרש משלי
 י״ד) בפסוק ״ברב עם הדרת מלך״׳ — ר׳ ישמעאל
 אומר בשעה שישראל נ א ס פ י ן בבתי מדרשות
 ושומעין אגדה מפי חכם ואח״כ עונין אמן יהא
 שמיה רבא מברך באותה שעה הקב״ה שמח
 ומתעלה בעולמו כר׳ עיי״ש. ובראה לי דמעיקרא
ת ש ר ד  הקדיש להכי איתקן. לאמרו על ההגדה. ב
 הפסוקים, ברב עם. ובמו שכתבו התום׳ (ברבות
 שם), שלכך נתקן בלשון ארמי, לפי שהיו שם
 גם עמי הארצות וכדי שיהיו הכל מבינים׳ עיי״ש.
 ואח״כ הנהיגו לאומרו בצבור גם על הפסוקים
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 עמק כרכה שומע
 את ריח הניחוח. וכשנים קדמוניות: כשנות ה ב ל׳
 שלא היתה עכו״ם בעולם. כלומר, דכתיב ביה
 (שם ד׳ ד׳) וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו. והא
 דדריש כימי עולם על נח ואח״כ על הבל, שהיה
 קודם׳ משום דכתיב (ישעי׳ נ״ד) כי מי נח זאת
 לי, עיין י^קוט שמעוני(שמיני שם). ויש מוסיפין
 גם כאן לומר הפסוק וערבה לה׳, לפי שהזכירו
. ועוד, דכמו חה  כ ל הקרבנות ולא הזכירו המנ
 שמבקשים שאנחנו נעבדו ביראה כימי עולם
ב ר ע י  וכשנים קדמוניות, כן כך מבקשים ש

 עליו rs מנהתינו כימי עולם וגו׳.
. ן נ : ונוהגין לומר כאן קדיש דרב ן  קדיש דרכנ
 ונקרא ״קדיש דרבנן״, לפי שמתפללין
 בו על רבנן ותלמידיהון וכל העוסקים בתורה.
ת הכתובים ו ש ר  ואומרים אותו רק אחר לימוד ד
 שנמסר לרבנן לדרשן, אבל אחר א מ י ר ת פסוקים
 ומזמורים לחוד׳ אומרים אותו בלא תפלה זו.
 בנוסח הקדיש וזה לשונו: קדיש דרבנן — כל
 עשרה מישראל שעוםקין בתלמוד תורה שבעל
 יפה׳ ואפילו במדרשות או בהגדות, כשהן מסיימין,
 אומר אחד מהם קדיש בנוסח זה. ועיי״ש נוםחא
 אחרת מכפי שאנו רגילין בה. (ובסידרוים שלנו
 הוא כתוב אחר צדוק הדין). ואמנם בפירוש
 המשניות להרמב״ם (סוף מם׳ אבות) כתב: רבי
 הנני׳ בן עקשיא אינו מן הברייתא אלא סיום
 נאה. ונהגו העם לאומרו בסיום הפרקים, לפי
 שאין אומרין קדיש על המשנה אלא על ה אגדה,
 דאמר מר (סוטה דף מ״ט) ויהא שמיה רבא

 דאגדתא, עכ״ל• ועיין בספר באד שבע שם.
 ומה שהקשה שם על זה בספר באר שבע
 שהרי גם באבות לא נזכר שום דין והלכה, —
ת ש ר ה מיקרי ד ד ג א  לא קשה מידי, כיון ש
 הכתובים. אבל לימוד, אין נפ״מ בין לימוד הלכה
 ללימוד מוסר ויראת הי. ולכד בחרו במשנת ר״ח
ש על המקרא. ר ד ה ו ד ג  בן עקשיא שהוא א
 ובאמת הברייתא (דפרק ו׳ דאבות) כולה אגדה.
 זעיקר מה שקבעו לומר משנת ר״ח בן עקשיא



ת י ר ח ת ש ל פ  קלח ת

 תפלה עמק פרפה

 שהמתינו לאומרו עד אחר המשנה וההלכה, כדי
 לומר קדיש דרבנן, אבל אחר פרק משניות לחוד,

ך לומר קודם הקדיש־ י ר  או סיום מסכתא, צ
ת א ר ״א א ר ״ח, ד ג  את א

 קדיש בארמית: מה שנתקן הקדיש בלשון
 ארמי, לפי ששבח גדול הוא, נתקן
 בלשון תרגום׳ כדי שלא יבינו המלאכים ויתקנאו
 בנו. כך כתב בספר הפרדס לרש״י ז״ל. וכתבו
 בתוס׳ ברכות (דף ג׳ ע״א) דזה אינו נראה להם,
 שהרי כמה תפלות יפות יש בלשון עברי, אלא
 הטעם כדאמרינן (בסוף סוטה) ״אין העולם
 מתקיים אלא אקדושא דסדרא ואיהא שמיה רבא
 דאגדתא״, שהיו רגילין לומר קדיש אחר הדרשה,
 ושם היו עמי הארצות ולא היו מכינין כולן
 בלשון הקודש, לכך תקנוהו בלשון תרגום שהיו

 הבל מבינים׳ שזה היה לשונם׳ עיי״ש.
 טעם זה נראה לי עיקר, דהא נראה מכמה
 מקומות שהיו נוהגין לאומרו גם בלשון הקודש,
 כדאיתא (ברכות ד״ג שם ובדף כ״א) יהא שמו
 הגדול מבורך, ובתנא דב״א (זוטא פרק כ) ועונין
 יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים,
 ובמדרש (קהלת פרשה ט׳) יהי שמו הגדול
 מבורך, ובכמה מימרא דאמוראי איתא ״יהא
 שמיה רבא מברך״ (ברכות דף נ״ז) וכן בסוכה
 (דף ל״ט) ובטוטה (דף מ״ט) ובשבת (דף קי״ט)
 ובמדרש משלי פרשה י׳ ובפרשה יד׳), ועל
 כרחך שהיה להם נוסחאות בלשון הקודש, ואח״כ
ו ללשון ארמי בשביל עמי הארצות, ק ת ע ו  ה
א ר ק י ע  וכמו שכתבו התוס׳ שם. ועוד, דאי מ
 אתקין בלשון ארמי, למה עירבו בו גם לשון
 הקודש. ועל כרחך דאיתקן מעיקרא בלשון הקודש
 ואח״כ העתיקוהו ללשון ארמי. ולא העתיקוהו
 כולו, רק מה שלא היה מובן אז לההמון, והשאירו
 הביטויים בלשון הקודש שהיו רגילים בפי ההמון
 אז. וכמו בזמננו יש דברים בלשון לע״ז יהודית
 שנדברים הקודש. ראיתי בשבילי הלקט, (בענין
 תפלה אות ט) שכתב בשם אחיו ד׳ בנימין,
 שמעיקרא נתקן בלשון הקודש, כפי שמוכח בגמ׳
כ העתיקו ללשון ארמי. ״ ח א  ובאגדות, אלא ש
 עיין שם בטעם הדבר, (מיהו בזוה״ק (פ׳ תרומה

 עמק פרפה שומע
, וגם אחר תפלת י״ה׳ לרוב חשיבותן.  עצמן
 ובשביל זה נראה לי, מה דאמר (בסוטה שם)
 •,דעלמא קאים איהא שמיה רבא דאגדתא, לאו
 למימרא דקאים דוקא על קדיש דאגדתא, אלא
,  שכן היה שמו, *יהא שמיה רבא דאגדתא״
דה. אבל כבר  לפי שמעיקרא נתקן על האג
 היה נהוג גם בימיהם לאומרו בכל יום,

 בשביל קדושתו וחשיבותו. וכמו שהנהיגו לומר
 *קדושא דסידרא״ בכל יום, כך היו גם אז נוהגין

 כבר לאומרו בכל יום בביהכנ״ס.
 וראיה להנחתנו מהא דברכות (דף ג׳ ע״י)
, ש״מ ת ו י ס נ  דאמר, כשישראל נכנסין לבתי כ
ה היו אומרין אותן בביהכנ״ם, ל פ ת  שגם ב
 אבל בעיקרו על האגדה ניתקן. וכן מבואר בתנא
 דב״א (רבא פרק ב׳ דפוס וויניציאה): יום ליום
 יביע אומר — זה תורה נביאים וכתובים. כלומר,
 שהיא ברורה כיום. ולילה ללילה יחוה דעת —
ב ים (ונראה לי דצ״ל ״שלא ו ת כ ל  זה ש
 כתובים״׳ כלומר, תורה שבע״פ שלא נכתבה
 והרי היא כלילה בהסתר), בלי נשמע קולם —
 אלו ההלכות כר ובקצה תבל מיליהם — אלו
ש י ן שמו הגדול בהם. ד ק מ  האגדות ש
 (ובהגה״ה של בעל הזיקוקין יחוד, דעת — אלו
 המשניות). הרי מפורש שמקדם לא היו נוהגין
 לומר קדיש, לא על הפסוקים ולא על המשניות
 וההלכות, רק על האגדות. ולכך הי׳ נקרא םתמא
. ואח״כ הנהיגו דתא״  ״יהא שמיה רבא דאג
 לאומרו גם על הפסוקים שאומרים ושקורים
 בצבור ברב עם, ועל התפלה, לרוב חשיבותו,
 ולא על המשניות וההלכות, לפי שדרך לשנותם
 שלא ברב עם. ולכך אפילו אם שונין בצבור,
 לא נהגו בו. ולפי שכל דבר הנאמר בצבור נכון
 לומר אחריו קדיש, הנהיגו בדורות אחרונים
 לומר דרשת פסוקים אחר המשנה, כדי שנתחייב
 לומר עליו קדיש. כך נראה לי פירוש דברי
 הליקוטי פרדס. ובאמת המנהג כך, לומר קודם
 קדיש דרבנן את הגדת אד״א אד״ח. ומה שלא
 נהגו אחר פרק ״איזהו מקומן״ לומר הגדת אר״א
 אר״ח, אפשר לומר, לפי שכבר קראו פסוקי
 הקדמות, והיו יכולין לומר קדיש אחריהם, אלא
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 תפלה עמק כרכה

על פי זה יש לומר  יו״ד, לרמז שם י״ה. ו
. וכ׳ הב״ח י ״  יתגדל ויתקדש הדלתי״ן ב צי ו
 שם דלפי זה צריך לומר שמיה כמפיק ה״א,
 כי היכי דלישתמע שם י״ה, עיי״ש. ולא אדע
 האיך מבטאין שמיה ביוד וכמפיק, אם לא שתהא.
 היוד נראה ומורגשת ג״כ במבטא, וזה דבר זר.
 והנה הפירוש הזה צודק רק אם מפרשים גם
 שיהא השם י״ה ר ב א, אבל כבר סתרו זה הפי׳
 בתוס׳(ברכות דף ג׳), מהא דאיתא בכמה דוכתי
 בגמ׳ יהא שמו הגדול מבורך״ וא״כ הכי נמי
 לא כיוונו כלל לומר על שם י״ה, רק שיתגדל
 ויתקדש שמו הגדול. וכתבו הדרכי משה ובב״ה
 שם, דלפי זה לא יאמר שמיה במפיק ה״א דלא
 לישתמע שם י״ה, עיי״ש, מיהו כבר כתבתי
 שעל פי המבואר בהכתוב עיקר לומר במפיק
 ה״א ושמה הוא חסר יו״ד, ואין כאן שום מובן

 לשם י״ה אפילו אם הה״א במפיק.
 די ברא: שתי תבות׳ כד הוא על פי דקדוק
 הנכון בלשון ארמי. ופתרונו אשר ברא.
 אשר בראתי (בראשית ו׳ ז׳) תרגם אונקלוס —
: כתבתי לעיל בשם ה י ת ו ע ר  די בראתי. כ
 הגר״א ז״ל שצריך לומר הכף דגושה, וטעמא,
 לפי שלפירושו׳ שהבאתי לעיל׳ קאי על יתגדל
 ויתקדש׳ אם כן הוד. ״די ברא״ בטפחא,
, ואחר הטפחא יבוא א ת ח נ ת א  וכרעותיה כ

 לעולם הדגש.
 וימליך מלכותיה בחייכון וגר: פתרונו - וגם
 ימליך מלכותו, כלומר, יפרסם מלכותו
 בעולם, וכל זה יהיה בחייכם ובימיכם ובחיים
 של כל בית ישראל, כלומר שאתם השומעים

 תזכו לזה וגם כל בית ישראל התיים אתנו,
 ויהי׳ זה בקרוב ובמהרה, ואתם אמרו על זה —
 אמן. הספרדים מוסיפים לומר ״ויצמח פורקניה

 עמק כרכה שומע

 דף קכ״ט) משמע דאין לאומרו רק בלשון
 ארמי, עיי״ש,

 יתגדל ויתקדש מיוסד על לשון הכתוב (יחזקאל
 ל״ח) והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני
 גוים רבים וידעו כי אני ה׳, ומבקשים שיהיה
 כן בימינו. והנה בלשון ארמי הוי לי׳ לומר
 ״יתרבי ויתקדש״, אלא שהשאירו הנוסח הקדום
 בעברי לפי שהוא לשון הכתוב, והי׳ מובן היטיב

 גם לאותן שדיברו ארמית.
 וראיתי שפירש כן הגר״א ז״ל (נדפס בביאורו
 לשו״ע או״ח סוף חלק א), ומביא ראיה מנוסח
 ״על הכל יתגדל ויתקדש״ כוי. ומכאן ראיה
 גמורה שכל דברי תורה למדין מזה על זה,
 ומשם ראינו שכך היתד, כוונת חז״ל לבקש על
 זה, ונוסח על הכל קדמוני הוא ומובא במס׳
 סופרים. וכ׳ שם הגר״א ז״ל דלפי זד׳ צריך
 לומד כרעותיה, הכף דגושה, כיון דלא קאי על
 ״די ברא״ אלא על ״יתגדל*. וצריף לומר יתגדל
 ויתקדש הדלתי״ן דגושין ובפתח. כי פירושו
, ומי שאומר ו י ת ו י ר י ב  יתגדל ויתקדש בפ
 בצירי כלשון הכתוב ישעי׳ (י׳ טו) ודניאל (י״א
 ל״ו) אינו אאל טועה, דשם הפירוש יתגדל

. ו  מעצמ
 שמה רבא: שמה בלא יו״ד ומפיק ה״א, וכן
 הוא בכתוב (דניאל ב׳ כ׳) להוי שמה
 די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא, וכן (שם
 ד׳ ה׳ וט״ו) די שמה בלטשאצר. וכתב הטור
 או״ח (בסי׳ נ״ו) — שמיה רבא, יש מפרשים
 שם י״ה רבא׳ שאנו מתפללין על שם י״ה שאינו
 שלם, שיתגדל ויתקדש ושיחזור להיות שלם,
 והיינו לעת הגאולה "שינקום מעמלק, שנשבע
 שלא יהא השם שלם עד שינקום ממנו כוי, עיי״ש.
 וצריך לומר שבכונה תקנו לומר שמיה מלא

 קריש: ראה ההערות על קדיש אחדי ב׳ ישתבח



ת י ה ח ת ש ל פ מ ת  ק

ב ןאןורי אמן. י ו 5  (ני* 2CTI ?!שיסה.) ןסייכון י^יומיכין י?ס1י ך9ל ית ?קזךאל בע?לא ילןמן 3
י ן^3:א. מ ל ז ם ל ל  ^ ןהא קימה ר?א ?ילרך ^

 שומע תפלה עמק כרכה
 קודשא בדיך הוא״ וכן ״די אמירן בעלמא״,
 כפי המורגל בדניאל ובעזרא. ואפשר שנשתנה
 הלשון ברבות הימים בקיצור, בתיבה אחת. אבל
 עכ״פ צריך לנקוד הדל״ת בחיר״ק. וכן כתב
 הריעב״ץ ז״ל בסידורו על ״דאמירן בעלמא״.
 מיהו העולם לא נהגו כך. ויש מקום לזה בנקוד
: במהרה. א ל ג ע  שבתרגומים ואין להאריך. ב
 בסנהדרין(דף נ״ב ע״א) כי היכי דלישרף לעגל.
 יהא שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא:
 בך הוא הנוסח המדויק, שמה בלא יו״ד, וכמו
! לעלמי  שכתבתי לעיל. ויש בה ב״ח אותיות. ו
 עם וא״ו בתהלתו. כדאיתא להדיא בספרי(פרשת
 האזינו) ובתנא דב״א (זוטא פרק כ׳) ועיין ב״י
 (בסי׳ נ״ו). והעיקר כמו שכתבתי. וזה הוא עניית
 הקהל שעונין על מה שאמד הש״ץ ״יתגדל
 ויתקדש שמיה רבא בעלמא״ כר. ונוהגין שגם
 הש״ץ אומר עמהם יחד, שלא להוציא עצמו מכלל
 המברכין. ולכך ברוב פעמים איתא בש״ם ״אמן
 יהא שמיה רבה מברך״. כי ה א מ ן ו״יהא שמיה
 רבא״, הכל ענייה אחת על מה שאמר הש״ץ
 מקודם. וענין העניה הזאת היא אותה עניה שענה
 דניאל איש חמודות (דניאל ג) ואמר ״להוי שמה
 די אלהא מברך מן העלמא ועד עלמא״, כלומר,

 לעולמי עד.
 לעלם ולעלמי עלמיא! לעולם ועד (שמות טו
ם אונקלוס לעל« ולעלמי עלמיא. וכן  י״ח) תרג
 עד (ישעי׳ מ״ה י״ז) תרגם יונתן לעלם ולעלמי
 עלמיא. מברך! בפת״ח הרי״ש. ולעלם: הלמ״ז
 בפת״ח וכן הוא (בדניאל ג׳ ל״ג). ולא יפסיק
 הש״ץ בדבור בין ״עלמיא״ ל״יתברך״. וכן
 השומעים יכוונו למה שאומר הש״ץ מיד אחר

 ״עלמיא יתברך״.
 יתפרד וגו׳! מיוסד על לשון הכתוב (נחמיה
 ט׳) ויברכו שם כבודד ומרומם על כל ברכה
 ותהלה. ויש באן שמונה לשונות של הלול ושבח.
 ושויבו הם בלשון עברי ובלשון ארמי. ופתרונו

 עמק כרכה
 ויקרב משיחיה״ בחייכון וגו׳ כלומר, שיפרסם
 מלכותו, ויצמח קרנו, ויקרב ביאת משיחו,

 בחייכם, כוי.
 וענין התפלה — שיתגדל ויתקדש שמו הגדול
 כרצונו, בעולמו שברא, כמו שהבטיחנו על ידי
 יחזקאל הנביא, וגם יגלה ויפרסם מלכותו בעולם
 וכמו שהבטיחנו על ידי עובדי׳ הנביא (עובדי׳
 א׳ כ״א) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את
 הר עשו והיתר, לה׳ המלוכה, ותרגם יונתן —
 ותתגלי מלכותא דה׳ על כל יתבי ארעא׳ וכמו
 שיסדו בתפלת על הכל, בסופו ״ותגלה ותראה
 מלכותו עלינו בזמן קרוב״ ואם כן קאי ״וימליך
 מלכותיה״ ג״כ על ״בעלמא די ברא כרעותיה״־,
 והש״ץ מברך להשומעים, שכל זה יהי׳ בחייהם.
 ומה שהספרדים מוסיפים לבקש גם על הגאולה,
 אפשר שנתקן על פי מה שאמרו ז״ל באגדה
 (ברכות דף ג׳) דכשעונין ישראל אמן יהא שמיה
 רבא מברך, הקב״ה אומר אשרי המלך שמקלסין
 אותו בביתו כך ומ־ לו לאב שהגלה את בניו כר,
 עיי״ש. ואם כן, עת רצון הוא להתפלל על הגאולה

 שתהיה במהרה בימינו.
 ויצמח פורקניה: ויצמיח ישועתו, ומיוסד
 על לשון הכתוב (יחזקאל כט) ביום ההוא אצמיח
 קרן לבית ישראל ותרגם יונתן ״אייתי פורקן
 לבית ישראל״. וענינו — יצמיח קרן ישועה,
 במה שיקרב משיחו. וכדכתיב (ירמי׳ ל״ג ט״ז)
 ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה. ותרגם יונתן
 ״אקים לדוד משיח דצדקא״. וברמב״ם! ויקרב

ק עמיה. ו ר פ י  משיחיה ו
 בחייכץ וביומיכון: ענינם אחד! ובכתוב
י הבלו. ולפעמים י י ח מ  (מהלת ו׳ י״ב ש׳ טי) י
ם לחוד (יואל א׳ ב) ובכמה כ י מ י  יאמר ב
 מקומות. וכן בחייו לחוד (קהלת גי) לעשות טוב

 בחייו. ומתדגמינן ״ביומי חיוהו״.
 רכל בית ישראל! לפי דקדוק לשון ארמי יש
 לומר ״די כל״ כמו לעיל ״די ברא״. וכן ״די
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 עמק כרכה שומע תפלה עמק פרכה

 הרד״ק ז״ל שם פירש׳ ללעוג י־ לאתנן, עיי״ש.
 והנה במשנה פסיחם (דקט״ז ״ב) איתא לברך
 לעלה ולקלס״. ומבואר כדברי רש״י ז״ל שהוא
 גס לשון דבור לטוב. וכן אנו אומרים בשבח
 של נשמת כל חי /,להודות להלל כו׳ לעלה
ס כוי. ואולי יש לומר דלשון חכמים ל ק ל  ו
 לחוד. ולפי זה קשה לי על הגאונים ז״ל׳ והא
 עכ״פ רואים אנו להדיא שלא חשו חכמינו ז״ל
 לזד״ ותקנו לשון ״ולקלס״ לשבח בו ליוצריבו,

 יתברך שמו, ולמה נתחכם עליהם.
 י שוב ראיתי שהרי״ף והרמב״ם והשבלי לקט
 בהגדה לא גרםי כלל ״ולקלס״ במשנה שם.
 וכן במשנה שבירושלמי ליתא. ולכך לא קשה על
 הגאונים ז״ל ממתניתין. אבל לדידן, דאנו גוהגין
 לומר בהגדה ״לקלס״ ובן בתפלת נשמת׳ א״כ
 גם בקדיש לא היה לנו להקפיד. אלא דכבר
 כתבתי, שהלשונות הללו שבקדיש הם בארמית
 כמו בעברית• ומה שכתב האבודרה״ם מובא
 בב״י, כי לשונות השבח הם בלשון הקודש ומה
 שלא שינו ללשון תרגם, לפי שהשבח לא היו
 יכולין לשנות ללשון תרגום. וזה צ״ע, כי באמת
 רוב השבחות הללו לשון תרגום הם, עיין תרגום
 אונקלום (בראשית כ״ב י״ח) ויתברכון. ובתרגום
׳ הניחו יתפאר.  (תהלים ק״ו מ״ז) לאשתבחא. ו
ת הוא ר א פ  על לשון עברי. כי הארמית של ת
. וכן ה תא. וכבר אמר ישתבח ג ש  ת ו
 ״ויתרומם ויתהדר״ הוא לשון תרגום ג״כ (דניאל
: א ש נ ת י  ד׳ ל״ד) משבח ומרומם ומהדר. ו
 לשון עברי. ובלשון ארמי ויתנטל. כמו (במדבר
 כ״ד ז׳) ותנשא מלכותו, תרגם אונקלומ ותתנטל
 מלכותיה. ולפי שהלשון זה יש בו גם משמעות
׳ בחרו יותר בלשון עברי שהוא ל ט נ י  ש
׳ וכלשון הכתוב. וכן (ד״ד. א׳ ב״ט י״א) רר ו  מב
: מבואר לעיל ר ד ה ת י  והמתנשא לכל לראש. ו
 בד״ה ויתרומם, ויתעלה: תהליס צ״ז ט׳) נ ע ל י ת
: לשון עברי ל ל ה ת י  תרגום איתעליתא. ו

׳ ה  — שיתברך וכר שמו של הקב״ה למעל
 יותר מן כל הברכות השירות והתשבחות הנאמרים
לם. כלומר שמבקשים שיתגדל ויתקדש  בעו
 שמו הגדול בעולם לעתיד לבוא, לקץ הימין,
׳  ואז יתברך כו׳ ג״כ שמו של הקב״ה למעלה
 יותר מן כל התשבחות הנאמרים בעולם הזה.
 ובאמת כל הקדיש הוא מאמר אחד, אלא שנחלק
 לשנים. וכתב בשבלי הלקט בשם מדרש אגדה,
 שיש עשרה לשונות של שבח בקדיש, והם נגד
 עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, ועשרת
 הדברות הכלולין בהן. וכשם שיש הפסק בין שתי
 דברות הראשונות לשמונה דברות האחרונות,
 ששתי הדברות נאמרו מפי הקב״ה וח׳ האחרונות
 מפי משה, כך הפסיקו בקדיש בין ב׳ שבחית
 הראשונות לח׳ האחרונות, עיי״ש. יתברך הרי״ש
 ויתהלל: הלמ״ד בפת״ח יש גורםין במקום
 ויתהלל — ויתקלם, וכן הוא בסדור רב עמרם
 גאון ז״ל. וכתב בשבלי הלקט: בשם רב האי
 גאון ז״ל מצאתי, שחייב לומר ו י ת ק ל ט, לפי
 שהקדיש נאמר על העתיד׳ ובעת שימלוך אלקינו
 על עולמו כו׳ יצא אלקינו וילחם בגוימ כו/
. וכובע ן ו י  לכד נאמר ויתקלם והוא לשון ז
א דנחשא. ובשם ר׳ ם ל ו ק  נחשת תרגום ו
 יהודאי גאון ז״ל מצאתי, שאין אומרין ו י ת ק לס,
. וכן מנהג י א נ  לפי שאנו מוצאין אותו לשון ג
 פשוט אצלינו שאין אומרין אותו, עכ״ל. וכן
 כתב באבודרהם וכתב שלשון גנאי הוא, לפי

 שנאמר וקלסה לכל הארצות׳ עיי״ש.

 והנה באמת לשון קלס בעברית מצינו שהוא
 לשון לעג ובזיון, כמו יחזקאל (כ״ב ד׳ וה׳ טו״ב
 וט״ז) ותהלים (מ׳י׳ד יד עט ד) ומלכים (ב. ב.)
 ורש״י ז״ל כתב (חבקוק א׳ י) לשון קלטה
 לשון דבור הנדברים בו, יש לטוב ויש לרע,
 עיי״ש. ולכן פיד׳׳ש ז״ל (ביחזקאל ט״ו ט״ז)
 לקלס — אתנן להתהלל — באתנן עיי״ש. אבל
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 תפלה רעש אברהם
 הכריעות בקדיש

 הרמב״פ ז״ל לא הזכיר בריעות בקדיש׳ והראשון
 שהזכירן הוא בפרדם הגדול לרש״י זצ״ל
 (בפירוש התפלות) וזה לשונו: ודי בריעות כורעץ בקדיש־
 ואלו הן: יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא די בר«
 כרעותיה — בכריעה אתת, ובעגלא ובזמן קריב — כורע•
 ועונה, וכשמתחיל לומר תחלה ז׳ תשבחות — יתברך
 וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה ויתהדר ויתהלל
ה הן) שמיה דקוב׳׳ה — בכולן נ ו מ  )צ״ע שהרי ש
/ ו  כורע, וכשמגיע ל ת ו ש ב ח ת א ונחמתא — כורע, כ

 וכריעה של ״עושה שלום״ רשות היא, עיי״ש.
 והטור (בסי׳ נ״ו) הביא בשם ד׳ נחשון גאון ז״ל, שהם
 ד׳ של חובה ואחת של רשות; יתגדל ויתקדש — כורע,
 בעגלא ובזמן קריב יש״ר — וכורע, יתברך וכו׳ שמיה
 דקודשא בריך הוא — וכורע, ויתעלה ויתפאר — וכורע,
 עושה שלום — וכורע, והוא של רשות, עיי״ש. וכך
 כתב בספר המנהיג, אלא שהוא ז״ל לא הזכיר לכרוע

 ב״בעגלא ובזמן קריב״ רק ב״יהא שמיה רבא״ לחוד.
 ובאבודרהם הזכיר בשם ר׳ נחשון גאון באופן אחר:
 יתגדל ויתקדש — וכורע, בעגלא ובזמן קריב — וכורע,
 יתברר וישתבח — וכורע, שמיה דקודשא בדיך הוא —
 וכורע. ובכלבו הזכיר ה׳ כריעוה: יתגדל — וכורע, יהא
 שמיה רבא — וכורע׳ יתברך — וכורע, בדיך הוא —
• יאחריו נמשך הב׳יי בשו׳׳ע ן מ  וכורע, וכן באומרו א
 שש. וצ״ע, שהרי כל הקדמונים לא הזכירו בשם ר׳ נחשון
 גאון אלא ד כריעות׳ וכתבי רמז על זה, שהוא כנגד
 ד׳ שמות שבמקרא (מלאכי אי) כי ממזרח שמש עד
 מבואו וגו׳. וראיתי בהגהות מיימוני, בסדר הקדיש,
 בשם ר׳ נחשון גאון ז״ל, שחושב שם ה׳ ובאופן אחר;
 יתגדל, בחייכון וביומייכון, יהא מיה רבא, יתברך,
 ויתהדר ויתעלה וכי שד׳ בריעות נגד ד׳ שמות שבכתוב
 הנ״ל, והכריעה שב״יהא שמיה רבא״ היא נגד ״גדלו לה׳

 אתי ונרוממה שמו יחדיו״.
 ואמנם על עיקר הכריעות בקדיש אני תמה, דהא
 איתא בברכות (דף ל״ד ע״א), אם בא לשוח בסוף כל
 ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה, מלמדין אותו
א ישחה• ואף שכתבו התום׳ (שם דף ל״א) בשם ל  ש
, וכתבו ה כ ר  הר״י דהיינו דוקא בתחלה ובסוף כל ב
 ג״כ בשם הר״י דדוקא בתפלת י״ח הקפידו אבל בשאר
ק השו״ע אני תמה, ס  תחנונים לא, עיי״ש, מ״מ על פ
 שהרי כתב (בסי׳ קי״ג ובסי׳ רפ״א) שאין לשחות בולך
 אנחנו מודים, שאין לשתות אלא במקומות שאמרו חכמיפ,
 וא״כ למה כתב לכרוע בקדיש, ועי׳ שם בט״ז(בסי׳ קי״ג).

 עמק כרכה שומע

 ותרגום של וישתבח. וכבר נאמר זה הלשון ולכך
ס הוא לשון עברי ל ק ת י  השאירו עברי. אבל ו
ד. ואם היו בוחרים זה הלשון, היה להם  לחו
 להעתיקו ללשון ארמי. ורק לפי פירושו של
 רה״ג ז״ל הוא לשון ארמי, וענינו כובע וזיון
 של מלחמה. וזה הלשון אינו מבורר כל כך,
 לכן הנהיגו לומר ויתהלל ולא ויתקלס. אף
 שבהגדה ונשמת כן אומרים זה הלשון, ששם
 נאמר הכל בלשון עברי, משא״כ בקדיש, אם היו
 אומרים ויתקלס, היה צריך לאמרו בלשון ארמי.
 ולכך בחרו בלשון ״ויתהלל״ שאי אפשר לאומרו
 בלשון ארמי׳ שכבר אמרו וי ש ת ב ח. כך נראה

 לי.
 שמה דקודשא בריך הוא: קוב״ה שם התואר
 להשי״ת ומצוי בש״ס ומדרשים ״קדוש ברוך
 הוא״ וכן ״קודשא בדיך הוא״, כמו בברכות
 (דף י״ט ע״א) דקוב״ה תבע ביקריה, ובשאר
 מקומות. וכבר כתבתי לעיל, בעניית הקדיש,
 דעיקר לומר ״קודשא בדיך הוא״, ולא להפסיק
 בין קודשא״ ל״בריך הוא״, כדעת האור זרוע
 המובא בדרכי משה (סי׳ נו אות ג׳), וכדמשמע
 ברמב״ם ובסדור רע״ג ז״ל, שאחר ״בריך הוא״
 עונין אמן. ומכל מקום אין להפסיק בין ״בריך
 הוא״ ובין ״לעילא״, כי הכל מאמר אחד, שיתברך
 כו׳ שמו של הקב״ה למעלה מן כל הברכות
 האמורים בעולם הזה׳ וכמו שכתבתי לעיל. וכן
 הוא בפרדס הגדול לרש״י ז״ל׳ וכן משמע בשבלי
 הלקט׳ עיי״ש. ומיוסד על לשון הכתוב (נחמי׳ ט)
 ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה.
 ולכאורה הלשון ״קודשא בריך הוא״ הוא תרגום
 לשון העברי, שמו של הקדוש ברוך הוא, והוא
 כינוי לכבודו, ית״ש, המצוי בלשון חכמים. ואמנם
 לפי דקדוק הלשון היד, צריך לומד ״שמד,
ש ו ד ק  דקדישא בדיך הוא״, שהרי תרגום של ה
שא. אבל ״קודשא״ הוא תרגום של  ?זוא קדי
 ״הקודש״. והיה נראה להוכיח מכל זה׳ שהעיקר
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 עמק כרכה שומע תפלה ויעש אברהט

 שוב ראיתי בביאורי הגר״א ז״ל (בסי׳ נ״ו) שהקשה כך
 מהא ואמרו הכית בהלל ובהודאה הרי זה מגונה, ולבו
ר ו ק ע  הכריע שם, שלא לכרוע, עיי״ש. אבל קשר, ל
 מה שכתבו הקדמונים בשם גאון, ונהוג עלמא כוותיה.
 ומצאתי בחידושי אנשי שם בגליון האלטסי (ס״פ אין
 •׳?ומדין) שכתב, דלא אמרו הרי זה מגונה, אלא כשהו*
 שוחה בלשון הודאה, עיי״ש. וכעין שכתב הט״ז (בסי׳
 קי״ג שפ), אבל בקדיש לית לן בה אבל ראיתי נוהגים
, ש אלא שוחין ראשן מעט מ  שאינן עושין בריעות מ
 וזה אינו בכלל כריעה ממש, דכריעה היא לכתחלה עד
 שיתפקקו כל חוליותיו שכשדח־., בדאיתא וברכות דף
 כ״ח), וכיון דבדיעבד יוצא, היכא שקשה לו השחייה
 כל כך, בהרכנת הראש לחוד, כדאיתא בגמ׳ שם, א״כ
ת ח לה סגי בהכי, והוי כ  עכ״פ בודאי דכאן אף ל
ש במקומ שלא מ  הכירא שאינו כורע עכ״פ כריעה מ
י אצל ת י א ר  הוזכר בגמ׳, וכן אני נוהג, וכפי ש

 זקני מאור הנולד, זצ״ל, מארי דעויבדא•

 בזה, ועיין בטור (שט בסי׳ נ״ו).
 דאמירן בעלמא: לפי דקדוק לשון ארמי הוי
 לי׳ לומר ״די אמירן״, אלא שהמנהג לומר
, כדי שלא יהיה יותר מכ״ח תיבות. ן ר י מ א  ד
 אבל עכ״פ צריך לומר הדל״ת בחיר״ק, וכן כתב

 הריעב״ץ ז״ל.
 על ישראל ועל רבנן! הנהיגו להוסיף תפלה
 על הרבנים ותלמידיהם ולומדי תורה בקדיש
 שאומרים אחר לימוד תורה שבעל פה. וזה לכבוד
ל ישראל  לומדי תורה, ואגבן מברכין ג״כ לכ
ן ידי לומדי תורה. ומשום כבודה ק י י ז ח  ש מ
ה התחיל ב״על ישראל״, להקדימם מ ו א  של ה
ל פה אומרים ע ב  לרבנן. ודוקא על תורה ש
 זאת התפלה, לפי שנמסרה לחכמים לדרשה,
, ככתבה לכל מסורה.  משא״כ תורה שבכתב
 ועל כ ל תלמידי תלמידיהון! הא דלא אמרינן
 ״על כל ישראל״ כמו שאומרים ביהא שלמא
 רבא כו׳ ״ועל כל ישראל׳/ שא״כ לא יוצדק לומד.
 אח״כ ״ועל רבנן״ שהרי הם ג״כ בכלל כל ישראל.
 וכאן רצו לבקש על כל אחד ואחד לחוד. והא
 דלא אמרינן ״על כל רבנן״, משום דלא אמר ״על

 כדעת האומרים ״שמה דקודשא״, ומפסיקין
 ואומרין ״בדיד הוא לעילא״ כו׳. ויהיה הפירוש
 — שמו שהוא מקודש כמו(יחזקאל כדה) המקדש
 וכן (עזרא ג ה ודה״ב כו יח) המקדשים. ולפי
 זה צריך לנקוד ד,קו*ף בשוד״ק. וכן ראיתי באמת
 במחזור ישן, שמנוקד בשור״ק. אבל אי אפשר
 להכחיש האמת, שזה דבר מצוי בלשון חכמינו
 ז״ל בתלמוד ובמדרשים ובזוה״ק התואר ״קודשא
 בריר הוא״ וכמו שכתבתי לעיל. וצריך לומר
 שאין זה התרגום של ״הקדוש ברוך הוא״, אלא
 ענינו — ״המקודש, בריך הוא״, כי הוא ית״ש
ש בפי בריותיו. ונכון ג״כ לנקד הקו״ף ד ו ק  מ

 בשור״ק. וכנ״ל.
 לעילא מן כל בדכתא! בשבלי הלקט איתא
 ״לעילא לעילא מן כל ברכתא״ וענינו - למעלה
ד. כמו (דברים כ״ח מ״ג) מעלה מעלה,  מאו
 תרגום אונקלוס ״לעילא לעילא״. זאנו נוהגין
א לחוד, רק בעשי״ת מוסיפין ל י ע  לומד ל
 לומר ״לעילא לעילא״. ובםידרוים נדפס ״ולעילא״
 ואינו נכון. והעיקר כמ״ש בשם השבלי לקט,
 בלא וא״ו, וכך הוא עיקר הלשון. וכדאיתא בתרגום
 אונקלום. וכן בקרא לא כתיב ״מעלה ומעלה*
 רק ״מעלה מעלה*. וכשאומרין ״לעילא לעילא״,
 אז אומרין ״מכל ברכתא״ כדי שלא יהא יותר
א נקרא מלעיל, וכן ל י ע  מכ״ח תיבות. ל

 (בדניאל ו׳ ג׳) ועילא מנהון.
 ונחמתא! דברי נחומים, שהלב נרגע על ידם.
 כמו(ישעי׳ נ״ז י״ח) ואשלם ניחומים לו ולאבליו.
 וכן(זכרי׳ א׳ יג׳) דברים נחומים. וכמו תנחומך
 ישעשעו נפשי, שענינו, דברי נחומתיך יישבו
 דעתי. והושאל הלשון על דברים טובים שמיישבים
 דעתו של אדם. ולפי שהקב״ה׳ כביכול, יושב
 ומצפה לתהלות ושבחות שישראל אומרין לפניו,
 כמו שנאמר (תהלים כ״ב) ואתה קדוש יושב
 תהלות ישראל, וכביכול, נתיישבה דעתו כששומע
 תהלתם, לכך אומרים ונחמתא. כך נראה לי.
 ועיין בשבלי הלקט מה שפירשו הראשונים ז״ל
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 תפלה עמל, פרפה
 וכתבו הפוסקים שם שמתחלה מבקש על קל
 ואח״כ על חמור יותר״ עיי״ש (בסי׳ תהפ״ב^
 שוב ראיתי בריעב״ץ ז״ל שנוסחתו כאן ג״כ

 רק ״שלמא״ לחוד, ואולי מטעם שכתבתי.
 חינא וחסדא ורחמין« ענינם אחד. כמו(אסתר
 ב׳ י״ז) ותשא חן וחסד. כי המחונן בעיני חבירה
 ישא חסד ממנו. וכך ורחמין. הלא תראה כי
 במשלי (א׳ ט׳) וכן בכל המקומות שנמצא לשון.
 חן, התרגם חסדא. ובתהלים (פ״ד י״א) חן
. ובבראשית (ו׳ ח) קרא י  וכבוד מתרגם חינא ו
 וכן. בכל המקומות שבתורה, חן תרגם אונקלום
. ואמנם יש הבדל ביניהם — דהא ן י  רחמ
י את אשר ת ו נ ח  כתיב (שמות ל״ג י״ט) ו
י את אשר ארחם, ומדפלגינהו, ת מ ח ר  אחון ו
 ש׳׳מ דת ר י מילי ניגהו. ועוד שהרי בי״ג
ם. ועיין  מדות נחשבים רחום וחנון לשתי
 ראב״ע ז״ל, שם ובתוס׳ (ר״ה די״ז ע׳ב) בהג״ה.
 מיהו מהמקומות שבתרגום שציינתי, משמע
 שחינא וחסדא ורחמין ענין אחד ממש הוא, שהרי

 כולם תרגום של חן הוא. ;)
 ואמנם נראה לי כי יש הבדל בין ח ן לחסד.
 דחן הוא שהמחונן נעשה ראוי והגון בעיני החונן,
 שיתן לו׳ אעפ״י שמצד עצמו אינו הגון שישפיע
 עליו כל כך טובה. וכמו בנח שהי׳ צדיק, ומ״מ
 כתיב בו חן. וזה יורה הלשון שאומר, פלוני
י הוא ו א  מצא חן בעיני פלוני, אבל עכ״פ ר
 להיות מחונן. וחםדא הוא שאין העושה חסד
 מתחשב כלל אם המקבל ראוי והגון לזה, והוא
 עושה רק ממדת טובו לבד, שרצונו להיטיב
 לזולתו׳ ואעפ״י שאין עליו החיוב. ובתרגם
 אונקלוס מתרגם בכל מקום חסד — טיבו (עיין
 בראשית כ״ד). ובתהלים (כ״ד) טוב וחסד מתרגם
 טבתא וחסדא׳ וכן בכמה מקומות. וא״כ חסדא
ם של חסד. ורחמים הלא — ו ג ר  הוא גט ת
ר ת ו  שבעצם מגיע לו שכר, אלא שמשלם לו י
 מכפי המגיע לו. ובבר ביארתי זה לעיל בפירוש
 ברכת גומל חסדים טובים׳ עיי״ש. גפו ר קנאי.

ד ;?ל 1$נך נאסר ן!  ?»וכ:סא די ?8יזלא ל׳דן ן

 עמק כרפה שומע
 ישראל״ לאו אורח ארעא למימר הכי ״על כל״,
 שמשמע אבל לא ״על כל ישראל״. וכן גמי טעמא
 דלא אמרינן ״על כל תלמידיהוך. משא״כ כל
 תלמידי תלמידיהון׳ שהוא יותר בריבוי, שגם
ם בכלל׳ כן אמרינן כ ל. ואף דבישראל י נ ט ק  ה
 לחוד ג״כ רבנן בכלל, דאטו רבנן לאוו ישראל
 נינהו, מ״מ כשחושב אח״כ ל ה ד י א את הרבנן
 מובן היטיב שלשון ״על ישראל״ אינו לשון כולל.
! המ״ם קמוצה. כך הניקוד ן י ק ם ע  מן ד
 בדניאל ובעזרא בהרבה מקומות. ובנוסחות מפרד
 והרמב״פ ״תלמידי תלמידיהון דעםקין

 באורייתא״, כו/
: כצ״ל. בנוסחת הרמב״פ א נ ל  יהא להון ו
 איתא ״להון״ לחוד׳ וכך בסידורי ספרדים.
 ובסידורים איתא ״להון״ ולבון״׳ כלומר, שמברך
 גם להנוכחים בבית הכנסת. והלשון תימה, דא״כ
 הרי הוא מוציא עצמו מכלל המתברכים. ובשלמא
 אי לא אמר בלל ״ולכון״ אז כולם נכללים בכלל
 •כל ישראל, והוא בתוכם, אבל כשאומר ״למן״
 א״כ הוא קובע ברכה לאנשי בית ובכנסת בפני
 עצמם, הרי ממילא מוציא עצמו מן הכללי ולכך
 עדיף יותר לומר ״להון ולנא״. וכך הוא בסידור

 דיעב״ץ ז״ל.
 שלמא ח י נ א s ובסידורים כתוב ״שלמא
 ר ב א״. וברמב״ם ליתא כלל. וכן בסידורי ספרד
 ליתא רק ״חינא וחסדא ורחמי״. וברמב״ם מוסיף
 ״וםייתא ורווחא מקדם אבוהון דבשמיא ואמרו
 אמן״. וכך נראה שלא לגרום ״שלמא רבא״, דא״כ
 אין מקום לומר אח״כ ״יהא שלמא רב א מן
 שמיא וחיים״, דהא כבר התפלל על זה. ואפשר
 דמשום כך נהגו בקהלות פולין להוסיף בקדיש
, לפי שכבר התפללו ם י ב  דרבנן ולומר וחיים טו
 על חיים ארוכים, משנים בכאן לומר וחיים טובים.
 וא״כ יהי׳ נראה לי לומר רק ,,יהא כו׳ שלמא
 חינא״י ואח״כ כשאומר ״יהא שלמא ר ב א״ הוי
 תפלה חדשה. וכדרך שאומרין מעיקרא זכרנו
. ם י ב ו ם ט י י ח  יל ח י ים ואח״כ וכתוב ל
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 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה

 מן שמיא והוי לי׳ לומר ״מן מארי שמיא״,
 וגם למה לא אמרינן *שלמא רבא וחיים מן
 שמיא״ אי נימא דקאי על הקב״ה, וכמו שאומרים
 בנוסחת ״על ישראל ועל רבנן שלמא רבא הינא
 כו׳ מן קדם אבוהון דבשמיא״, ועוד, למה כופלין
 אח׳׳כ לומר ״עושה שלום במרומיו הוא יעשה
 שלום״, והא כבר התפלל על שלום. ואין כאן

 שום מקים לתוספות תפלה על הקודם.
 לכן נראה לי דאין כאן הכוונה לבקש על
ם, אלא כדרך שאמרו ז״ל (בתענית בא),  השלו
א ממתיבתא מ ל  אבא אומנא הוי אתי ליה ש
 דרקיעא כל יומא, וענינו בלשון אשכנז -
 (בעגריםונג), וזה נקרא ״שלמא רבא מן שמיא״.
 וזה המובן בברכת יאר ה׳ פניו אליך. ונקרא
 בלשון חכמים ״סבר פנים יפות״, והוא כולל
 כל הברכות, וכמו שאומרים בברכת שים שלום

ך נתת לנו וגר. י נ  כי באור פ
 ובנוסחה האבודרה״ם וםדורי ספרד — שלמא
 רבא מן שמיא חיים ושבע וישועה ונחמה ושיזבא
 ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה וריוח והצלה לנו
 ולכל ישראל, ובנוסחה הרמב״ם — שלמא רבא
 וסייעתא ופורקנא משמיא עליכון ועל כל קהלהון
 דישראל ואמרו אמן. ובסדור רע״ג ז״ל איתא
 כעין הנו-סחא שבסידורי ספרד, וליתא תיבת
א לחוד, ובסידורי אשכנז מ ל  רבא מן ש
 קיצרו. ולפי מה שכתבתי לעיל הרי שלמא רבא
 מן שמיא כולל כל הברכות, לפי שענינו — הארת
ם להוד, י י  פניו עלינו, ולכך לא הזכירו רק ח
 כי באוד פני מלו חיים,(משלי ט״ז ט״ו), ועיין
ת פני המלך, חיים ר ב ס ה  רש״י ז״ל שם, ש

 הוא לו.
 וחיים ט ו ב י ם» מפורש לעיל, למה אומרין

 כד בקדיש דרבנן.
 עושה שלום במרומיו: לשון הכתוב (איוב
 כ״ה ב) וענינו שעשאפ במשקל ובמפקד, שלא

 ידחקו איש את רעהו.

 וישועה (תהליפ קי״ח ט״ו). וכך בשאר כל
 המקומות מתרגפ ופורקנא. (ומזה קשה לי בנוסח
ל ן וגם ע ק ר ו פ  על הנסים שאמר, ועל ה
, והרי ענינס אחד. ונראה לי לפי ת ו ע ו ש ת  ה
 שיש שני מיני ישועות. יש שנושע מצרה שהי׳
ר להתגבר ז ט ממנה, ויש שנותן לו ע ל מ נ  בה ו
 על חבירו. וכל ישועה שפירושה שנמלט מצרה,
 מתרגמינן פורקנא. וזהו םתם לשון ישועה
 שבכתוב, ובנוסח שעל הנסים הוסיפו לומר
ו על ר ב ג ת ה  מפורש גם על הישועה ש

 אויביהם.
 מן קדם אבוהון די בשמיא ואמרו אמן: כך
 הוא ברמב״ם ובסידורי ספרד וכך בסדורי אשכנז
 הישנים. ויש סידורים שכתוב בהם ״די בשמיא
 וארעא״. ואינו נכון כלל. כי ענינו — אבוהון
ם י מ ש ב  השוכן בשמים. ובן לעיל — אבינו ש
 עשה עמנו חסד. ומצוי הלשון הזה הרבה בתנא
 דב״א. וכן באגדות שבש״ם — אביו שבשמים.
 ובמשנה (סוף פ״א דר״ה) אביהם שבשמים. ואפ
 רוצה לומר ״בשמיא וארעא״, יאמר ״מאריה
 דשמיא וארעא״. וכן ראיתי בסידור אשכנז ישן,
 וכך הוא באבודרה״ם. ולדעתי שנעשה זה שלא
 בהשגחה וערבבו כאן הנוסחאות, שהרי בנוסחת
ל ליתא בכל הסידורים רק ״קדם אבוהון ב ק ת  ת
 דבשמיא״ לחוד. שוב ראיתי שגם בסידור הרב

 זצוק״ל ג״כ הנוסחא ״די בשמיא״ לחוד.
 יהא שלמא רבא מן שמיא: לפי שהקדיש
 נתקן בעיקרו בםיום התפלה או הדרשה, כשנפטרין
 לבתיהן, מםיימין בשלום, שכן כל הברכות
 חתומיהן שלום, וכמו שאמת ז״ל במדרש (רבה
 ריש פ׳ פנחם) ואין כלי מחזיק ברכה לישראל

 אלא השלופ.
 שלמא רבא« הלשון זר. כי לא יאמר ״שלום
 גדול״ אלא ״שלום רב״ (תחלים קי״ט קם״ה),
 או רב שלום (ישעי׳ נ״ד י״ג), ואם כן תרגומו
 ״שלמא םגי״. ועוד קשה לי הלשון ״שלמא רבא
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 תפלה עמק ברכה

 כבר גמרו בהתקבל ויהא שלמא רבא ועושה
 שלום, והוסיפו אח״כ מזמורים, כדי שיאמרו

 היתומים קדיש. וכן אחר עלינו לשבח.
 ומזה נשתרבב המנהג, שבכל קדיש יתום, אף
 אם הוא קודם התפלה, מ ש ל י מ י ן כל הקדיש.
 לפי שמעיקרא היה המנהג לאמר קדיש דרבנן,
 רק בעת שהיו נפטרין לבתיהן אחר הדרשא,
 וכן קדיש יתום שאחר מזמורים ועלינו אמרו
 רק אחר שכבר אמרו קדיש שאחר התפלה,
 וקדיש עם תתקבל אמרו כשנפטרו לבתיהם עוד
 קודם שהי׳ המנהג לומד מזמורים אחר התפלה,
 לכך נשאר המנהג להשלים כל הקדישים הללו
 ביהא שלמא רבא ועושה שלום. אבל בל הקדישיס
 שנהגו לאומרם בעיקרא באמצע התפלה, כשהיה
 עוד קדיש אחר אחריו, לא אמרו אלא עד ״דאמירן
 בעלמא״. והאחרונים ז׳׳ל טרחו בזה להמציא
ר כמו ם שונים. ולי נראה ברו י מ ע  ט
 שכתבתי. ואנחנו, אחר שכבר נהגנו לחלק
י קדיש, ולזה קדיש  הקדישים׳ קורין לזה חצ

, ולזה קדיש יתום.  שלם
 עניות כקדיש: בכל מקום שאסור להפסיק,
 כגון באמצע ברכה וק״ש, בכ״ז מותר
 לענות עניות שבקדיש. והיינו ״אמן יהא שמיה
 רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא״. וכן האמן
ן בעלמא, אבל שאר אמנים ר י מ א  שאחר ד
ג ה נ  שבקדיש ועניית ״בדיך הוא״, אינן אלא מ
 שנהגו בדורות האחרונים. וכך האמנים שמתתקבל
ה על פי מנהג פ ס ו  ואילך, הכל אינו אלא ה
ר הקדיש, וכמו שכתבתי לעיל. ק י ע  ולא מ
. ועיין מג״א (סי׳ ם״ו ק י ס פ ה ן ל י  ולכך א

 ס״ק ו׳).
 חנוכת הבית: כבר פירשו הראשוניפ ז״ל, איש
 איש לפי דרכו בקודש, ענין זה המזמור״
ר בו כלל מחנוכת הבית, רק ממת כ ז ו  שלא ה
 שחיי מחליו׳ עיין דאב״ע ורד״ק ז״ל. והנכון
 בעיני, כי ענין החולי של דוד המע״ה מרומז

 עמק כרפה שומע
 הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו: לשון הכתוב
 (ישעי׳ כ״ז ה) יעשה שלום לי. בנוסחת הרמב״ם
 ובסידורי הספרדים ״הוא ברחמיו יעשה שלום
 וגו׳ בכל הקדישים וכן לאחר תפלת שמ״ע.
 ובנוםחת אשכנז ליתא, ומנהג קהלות פולין לומר
 כך בקדיש דרבנן לחוד. ואפשר שמוסיפין זה,
 על פי מה שאמרו ז״ל (בשלהי סוטה) דעלמא
 קאי איהא שמיה רבא דאגדתא, לפי שמשחרב
 בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מדובה

. ם י מ ח ר  בחבית, להכי מזכירין מדת ה
 ועיקר נוסח זה של עושה שלום נראה לי
 שנתקן לסיום תפלת שמ״ע, על פי מה שאמרו
 ז״ל (ביומא דנ״ג ע״ב) דצריך שיפסיע ג׳ פסיעות
 ואח״כ יתן שלום, כלומד, כדרך הנפרד מן השר
 שנותן שלום׳ כלומר, בכריעה שכורע לפניו טרם
 יפרד ממנו, וזה מיקרי נתינת שלום, עיי״ש.
 והנהיגו אגב זה לבקש ולהתפלל על השלום,
 והנהיגו אח״כ לומר ונפלה זאת גם אחרי הקדיש,
 לרוב חשיבותו, דוגמא תפלת י״ח. ועוד שאחר
 הקדיש נפטרין לבתיהן לשלום, וכמו שכתבתי

 לעיל.
 תתקפל צלותהון ובעותהון; בקדיש שלאחר
 התפלה מוסיפים פיסקא זאת׳ המיוסדת על לשון
 הכתוב (מלכים א׳ א׳ מה) ושמעת השמים את
 תפלתם ואת תחנתם. ותרגם ״ותקבל מן שמיא
 ית צלותהון וית בעותהון״. ובנוסחת הרמב״ם

 *תתקבל צלותהון, תתעבד בעותהוך.
ן ר י מ א ר הקדיש הוא עד ד ק י  והנה ע
 בעלמא. אלא שנהגו העם להוסיף תפלה אחר
 התפלה, כשנפטרין לבתיהן, שתשמע תפלתם,
 ןעל השלום, וכך כתם הרמב״ם ז״ל — ואחר
 הלימוד, כשהיו נפטרין לבתיהן, מוםיפין תפלה

 על רבנן והעוסקים בתורה ועל השלום,
 ועכשיו נוהגים שגם אחרי מזמורים, כשאומרין
 היתומים קדיש, גומדין אותו בייהא שלמא רבא
 ועושה שלום. וטעמא, לפי שהקדיש שעל התפלה
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 ויעש אפרהפ שומע תפלה עמק פרפה
 (בד״ה א׳ כ״א), בעת שהי׳ המגפה, ר״ל, בגלל
 שמנה דוד את ישראל, וקנה הגורן מארונה
 ועשה שם מזבח, אף שהי׳ מזבח ה׳ בגבעון.
 ואמר שם — ולא יכול דוד ללכת לפניו לדדוש
 אלקים כי נבעת מפני חרב מלאך ה׳, ואז אמר
 דוד — זה הוא בית ד׳ האלקים וזה מזבח לעולה
 לישראל. וכאשר חי מחליו, צוה לשלמה בנו
 לבנות את הבית, ומסר על ידו את אשר הבין,
 עם כסף וזהב לרוב, ואת תבנית הבית, ויסד
 מחלקות הכהנים והלוים ונקהלו כל הקהל׳ כמבואר
 שם, ואז ברכו דוד וכל ישראל את ה׳ מתוך

 שמחה גדולה והקריבו הרבה זבחים ועולות.
 וזו היתד, התחלת חנוכת הבית בימי דוד, אף
 כי לא נבנה בימיו, אבל באמונתו בהשם, יתברך
 שמו, שהבטיחו כי בנו יבנה הבית, שמח שמחה
ת בנין הבית׳ כאלו כבר ראהו נ כ ה  גדולה ב
 בנוי נגד עיניו׳ ולפי שנתרבו שונאיו של דוד
 המע״ה אשר סבלו הרבה במיתת קרוביהם בסבתו,
 על ידי שמנה את ישראל, שמחו כאשר גם הוא
 חלה בעת ״נבעת מפני חרב המלאך״ ולא היה
 יכול לילך לגבעון להקריב שם קרבן הי. ואז
 אמר גם (מזמור מ״א) אשרי משכיל אל דל וגו׳,
 וכאשר חי מחליו והסכים ה׳ על ידו לבנות

 ד׳ קדישים בתפילין, כדאיתא באו״ח (סי׳ כ״ה) וברמ״א
 (שם סעי׳ י״ג), עיי״ש, בשם המקובלים, ויש שד.ס
 נחפזים למלאכתם ויוצאין מכיח הכנסת לאחר חזרת
 הש״ץ, הוסיפו לומר עוד קדיש על מזמור זה• ויהיה
 קדיש דרבנן וקדיש זה המזמור וקדיש קודם ברכו וקדיש

 שלאחר חזרת הש״ץ — ד׳ קדישיט•

 מזמור שיר חנוכת: בסידורים הישנים נוסח אשכנז לא
 נדפס כלל זה המזמור, ולא נמצא בסידור
 דע״ג ז״ל ולא בטור ושו״ע (בסי׳ נ״א) ונם לא בסידורי
 ספרד, ולא מצאתי, בשום מקום בסדד־תפלה מקדמונים,
 מנהג זה. והנראה לי שהונהג לומר זה המזמור על פי
 המקובלים ז״ל, כדאיתא בפרי עץ חיים, (שער הזמירות
 סופ״ד). עיי״ש בסודן של דברים, כדי להעלות הניצוצין
 ־של עולם העשייה, ועי׳ בספר משנת חסידים. ולכן
 החזיקו בזה גם המתפללין בנוסח אשכנז. והקדימוהו
 לברוך שאמד, אף שמנהנ אשכנז שתהא הברכה על
 כל המזמורים, ולכן מאחרין אמירת הודו אחר ברוך
 שאמר, כדאיתא בטור (או״ח סי׳ נ״א), ומ״מ שכל עיקר
 אמירת מזמור זה הנהיגו על פי המקובלים, והם ז״ל
, ה י י ש ע  כתבו שסודו להעלות הניצוצין מן עולם ה
 א״כ אין לו מקום אחר ברוך שאמר. שבבר עומד בעולם
, לפי המקובלים ז״ל• ובזה המזמור היו ה ר י צ י  ה
, ה ר י צ י ה ובין ה י י ש ע  מכוונין שעומד בין ה
ת הודו עצמו, לדעת המקובלים, שאוטריפאותו  כמו כוזנ
 קודם ברוך שאמד, כמבואר בפרי עץ חיים שם (ב&רק א),
 עיי״ש, משא״כ בנוגע להודו עצמו הניחו המנהג הישן
ר ברוך שאמר, ועיי״ש ח  שבמדינת אשכנז, לאמרו א

 בפע״ח, שיש טעם גם לזה.

 ומ״מ יש לומר בזה גפ על דרך הפשט, שהנהיגו
 לומר מזמור זה אחר פרשת הקרבנות, להדגיש שאנו
 מאמינים שעתיד עוד במהרה בימינו הבית המקדש להבנות,
 זנקריב עליו קרבנות בימינו והרי הוא כאלו נבנה
 בימינו• וכדאיתא בגמ׳(ברכות ו׳ ע״א) ובירושלמי(ריש
 מס׳ פאר.) חשב לעשות מצוד״ אעפ״י שלא עשה, מעלה
 עליו הכתוב כאלו עשאו• תדע לך שכן הוא, שהרי
 דוד המע״ה חשב לבנות ביהמ״ק ואע״ס שלא בנאו נכתב
 לשמו, שנאמר «ז«ור שיר חנוכת הבית לדוד. ולכך
 הנהיגו להפסיק בקדיש, לומר, שאינו שייך לפסוקי

ו ת• נ ב ר  דזמרה אלא ל ק
 ועוד יש לומר בטעם הקדיש הזה. משום דצדיך לומר

ת (תהל׳ ל) הטור (או״ח סי׳ קלב) הוא הראשון שמזכיר אמירת המזמור, אבל מגביל אמירתו י ב ת ה כ ו נ  ח
 לימי חנוכה! בילקוט אסתר מובא שמרדכי ותלמידיו שרו אותו בעת שרכב על הסוס מטעם המלך (יל״א
 סי׳ תתרנ״ח). בסידור חסד לאברהם להרחיד״א משנת תקמ״א נדפס הוא אחר הודו ובמ״כ במשנת חסידים ן
 בסידור ״שער הרחמים״׳ דפוס שקלאוו, משנת תקמ״ח נדפס הוא באותיות קטנות, ללא ניקוד וביאור מאת



 קמח תפלת שחרית
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 עמק כרכה שומע תפלה עמק הרכה
 זמרו לה׳ חסידיו: עתה פונה המשורר אל
 הנאספים לכבוד ה׳ וקורא אליהם: אתם חסידי
 ה׳, גם אתם זמרו לה׳ והודו לזכר קדשו״
 כי אך רגע באפו״ כלומר״ אך זמן קטן היה
 ה׳ באפו וחמתו עליכם, בי מעיקרא נגזרה גזרה
ם דבר (הדלי״ת בסגול), ר״ל, י מ  שיהיה ג׳ י
, ד ע ו ר עד עת מ ק ו ב  ולא הי׳ אלא ימן ה
 ועיין רש״י ורד״ק (שם שמואל ב׳ כ״ד). ,ומזה
 תראו — כי חיים ברצונו, כי חפץ חיים הוא.
: לשם קדשו. כי שמו הוא ו ש ד  לזכר ק
ו כמו שנאמר (ס״פ בשלח) זה ש מ י וזה ר כ  ז

י לדור דור. ר כ  ז
ב הי׳ ר ע  בערה ילין בכי ולבוקר רנה: ב
ר נתן לכם רנה. וכד ק ו ב  לכם בכי, ומיד ב
 היה בעת ההיא, כי זמן המגפה הי׳ מן הבוקר
 עד הבוקר, כמו שנא׳ שם — מן הבוקר עד עת
 מועד. פירוש, עד העת ההוא בבוקר האחר,
 וכמו״ש המצודות שם. ומה שאמר למעלה ״כי
 רגע באפו״״ ענינו בדרך המליצה, זמן קטן
 מאוד, לפי ערך מה שהיתר. •הגזירה לשלשה

 ימים.
 ואני אמרתי בשלוי: בעת אשר כבר הייתי
ב.  בשלוה, כי הניח ה׳ לו מכל אויביו מסבי
 כמו שגא׳ (שמואל ב׳ ז׳) והי הניח לו מסביב
 מכל אויביו, אז אמרתי — בל אמוטז1 לעולם.
 ומפרש דבריו י- לא שחשבתי שמצד כחי ועוצם
 ידי, חלילה לי ממחשבת פגול כזה, אבל —
 אתה ה׳ העמדת מעת ומבצר למלכותי,
 שהבטחתני אז על ידי נתן הנביא בי מלכותי
 תתכונן לעולם. במו שנאמר (שם ט״ז) ונאנ$

 הבית במקום ההוא׳ אז שר לה׳ השירה הזאת,
 כאשר גאפפו הקהל, וכמו שכתבתי למעלה.
 וםיימ בה — הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי
 ותאזרני שמחה. ובדרך הזאת נפרש את כל

 המזמור:
 פי דליתני: דלית אותי מן הבור, כמו שאמר
 אח״כ, העלית מן שאול נפשי, ולפי שהי׳ כל
 בך חולה והגיע עד שערי מות, אמר זה הלשון,
 כאלו כבר היה בבור, ןהשי״ת דלה אותי כמו

 הדולה מים מבאר.
 ולא שמחת אויבי לי: לי במו עלי״ רש״י.
 והם שמחו כי חשבו שימות, וענין לא שמחת,
ו בשמחה, .והיתה שמחמם ר א ש  בלומר לא נ
! נמשך אל מה שאמר י  כמו רגע: ה׳ אלק
, כלומר, ועוד ארוממך ה׳ אלקי ך מ מ ו ר  א
 —בי שועתי אליך ואתה שמעת לקול שועי
 ותרפאני. וכן מוכיחים הטעמים, שהאתנחתא
- שועתי אליך  תחת אלקי. ואלו היה הפירוש י
 ה׳ אלקי, היה צריך להיות האתנחתא תחת
, וגם היה צריך לומר ״ה׳ אלקי ך י ל  תיבת א
 אליך שוועתי*. מן שאול נפשי, מהקבר העלית
 נפשי, כענין הכתוב (תחלים פ״ח) וחיי לשאול
 הגיעו גחשבתי עם יורדי בור. חייתני מ י רד י
 בור: החייתני מן יורדי בור, כלומר מרדת
 שחת. מירדי! מקור, והיו״ד נוספת, כמו
, וכמו שנא׳ גנובתי לילה (בראשית י ת ב ו נ  ג
 לא ל״ט), וענינו — נתת לי חיים ומנעת אותי
 מהיות יורד בור, שזה כינוי אל המתים, כמו
 שנאמר (תהלים פ״ח) עם יורדי בור, ובכמה

 מקומות.

 המחבר, שמזה ניחן להסיק, שעדיין לא נהגו בו עד אז לאמרו קבוע $ המנהג לאמת בבל יום וקביעה
 מקומו אחר הודו וקודם ברוך שאמר, יסודו בקבלת האריז״ל (פרע״ח) וסדה״י: מנהג אשכנז להקדימו לברוך
 שאמר, לפי שלא נכנס לםדר התפלה מטעם רבותינו מס דרי התפלה (לא םרע״ג^ רוקח ואבודרה״ם) רק עפ״י
 מנהג מאוחר׳ לפיכך לא וצו לקבוע מקומו ב י ן ברכות ב״ש וישתבח, כמו הודו לד.׳ שקבעוהו אתר ב״ש כדי
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 עמק כרפה שומע תפלה עמק פרכת

ה לדוד א ר  בירושלים בהר המוריה אשר נ
 אביהו וגו׳ בגורן ארנן היבוסי. ה
: את תגורת שק אשר חגרתי י ק  פתחת ש
ת ח ת  במתני כדי להתאבל על המתים בעם, פ
 אותו. ועוד זאת, כי בקומו האזרתני בשמחה
 זו שאני שמה בחנוכת הבית,כלומר,.,בהתחלת
 הבנין אשר הכנותי ,ומסרתי הכל לבני בפני כל
 קהל הנאספים בשמחה זאת׳ ככתוב (בד״ה א׳

 שם).
 למען יזמרך כ ב ו ד: כינוי לחי, ית״ש, מלך
. ובחי׳ בה הוא מתגלה לחסידיו, ד ו ב כ  ה
 נקרא כבוד ה׳ כמו (שמות ט״ז ז) וראיתם את
 כביד ה׳. וכן (שם מ׳ ל״ה) וכבוד ה׳ מלא את
 המשכן. ונקרא ג״כ כבוד לחוד, כמו שנאמר
ו בלא ד ו ב  (ירמי׳ ב׳ א) ועמי המיר את כ
 יועיל. וכן (תהלים ק״ו כ) וימירו את כ ב,ודם
 בתבנית שור אוכל עשב. וענינו — המיר את
 מי שנגלה עליהם בכבודו. ולפי שהשמחה הזאת
, ד ו ב כ  היתד, בשביל חנוכת הבית שבו ישכון ה
 אמר כאן אותו התואר. ואמר — השמחה היא
 למען יזמר לך כבוד, כלומר, למען יזמר לכבודך
 ה׳ כל אחד ואחד אשר יזמר בבית המקדש,
 ולא ידום מלשיר עוזיך, כי אתה ה׳ אלקי לעולם
ד הוא ו ב  עודך. ועיין במפרשים שפירשו, כי כ
ת האדם. וכמו (בראשית מ״ט) מ ש נ  כינוי ל
י בקהלם על תחד ש פ  בסודם אל תבוא נ
, וכן (תהלימ ק״ח ב׳) אשירה ואזמרה י ד ו ב  כ
י תזמר, ועיין ש פ , כלומר אף נ י ד ו ב  אף כ

 ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאד יהיה
 נכון עד עולם:

 להררי. כינוי למלכות. וכן (זכרי׳ ד׳ ז׳)
 מי אתה ה ר הגדול לפני זרובבל. ותרגם יונתן
 מה את חשיבא מ ל כ ו ת א כו׳ ק דם זרובבל.
־ כינוי להרעה אשר מצאתם. ך י נ  ה&תרוז פ
 כמו שנא׳ (דברים ל״א ט״ז) והסתרתי פני מהם

 והי׳ לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות.
: קראתי אז אליך, ה׳,  אליך ה׳ אקרא
 והתחננתי — מה בצע בדמי וגר• שמע ה׳ וחנני
, כי י ת א ר א במקום ק ר ק  וגו׳. ואמר א

ת היא, י ד י מ  תפלה ת
, כמו ה ת ו ו ר  מה בצע בדמי: בצע היא ה
 (בראשית ל״ז) מה בצע כי נהרוג את אחינו.
 זרובו בממון שאינו של יושר׳ כמו (שמות י״ח
 א׳) שונאי בצע. ודוגמתו רבות. אבל השאל
 לכל תועלת שיחשוב האדם למצוא על ידי איזה
 פעולה. וכן (איוב כ״ב ג) מה בצע כי תתם
 דרכך, ואמר מה תועלת יהי׳ לך בדמי. כלומר,
 באשר תשפוך את דמי, ומה בצע יהי׳ לך ברדתי

 אל שחת.
 הפכת מספדי למחל לי: עתה הוא מתחיל
ת הבית. כי במקום אשר היה כ ו נ  לשבח על ח
 לו למספד ולחגורת שק בירושלים שמתו, ר״ל,
 ע״ר, אלף מישראל, הפך ל\ השם ית׳ עתה
 לשמחה, כי שמח בחנוכת הבית אשר יבנה על
 המקום ההוא, שהיה המלאד עומד. כמו שנא׳
 (דה״ב ג׳ א) ויחל שלמה לבנות את בית ה׳

 להקדים ברכה לכל המזמורים׳ סמ״ש הסור שם דל שייכות המזמור לחנוכת הבית, ראה רד״ק
, ד ו ד  במקומו, וראה מדרש רבא לפי נשא פרשה יב! וראה מדרש תנחומא לפי בשלח סי׳ י — מזמור וכו׳ ל

ה חנכו וכר, אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו, נקרא על שמו• מ ל  והלא ש
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 (ימיה אומד בלחש)
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 עמר, ברכת שומע תפלה רעש אברהם
׳ מלך ה׳ מלך וגו׳: אין זה פסוק שלפ אלא קובץ  מ
 פסוקים שנתקצרו. וכתיב (ההלים י׳ ס״ז) ה׳ מלך
 עולם ועד. וכתיב (שם צ״ו) אמרו בגוים ה׳ מלך וכן
 >דד,״א ״ז לא) ויאמרו בגוים ה׳ מלך. וכתיב (שמות
 ס״ו י״ח) ה׳ ימלוך לעולם ועד. ולקטו מתוך אלו
 המםוקים לומר ד,׳ מלך ה׳ מלך הי ימלוך. ועניגו —
 שמיחדין מלכותו בהוד״ בעבר ובעתיד• והקדימו
 ההוד, להעבר, כי ההוה ג״כ ענינו תמיד׳ וכמו שנאמר
 הי מלך עולם ועד. ומוזכר באגדה כמו שהביא הב״י
 (בםו״ס ג׳) בשם שבלי הלקט. ובסדור ת״גי בשלושה
 דםיזדא ליחיד, מביא אגדה — והארץ אומרת ה'
 מלך כר וכל מלכי בית דוד אומרין והיה ה׳
 למלך על כל הארץ וגוי. ונרמז גם במס׳ םופריש
 (ם״פ יל), עיי״ש. ואף שבנוסח אשכנז לא נמצא זה,
 מ״מ אחז פנדיק, רבינו זקני זצ״ל׳ לאומרו. מאחד
 שיש לו מקור בראשונים ז״ל• והאר״י ז״ל גילה
 בזה סודות, כמבואר בפרי עץ חיים (בשער הזמירות
 פרק עיי״י«. ואח״כ »ו0רין (זכי־י׳ י״ד) והיי
 ה׳ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיר. ה׳ אתו

 ושמו אחד. ונראה לי שמקורו כסדר רע״ג הג״ל.

 רד״ק שם. וכתב הרבא״ע ז״ל, שענינו — אני
ש י ם ש ד ך ויזמרך כל א ד ו ך כל ימי למען י ד ו  א

ת החכמה. ובעבור כי מ ש  לו כבוד, כלומר, נ
ד ולא ״כל כבוד״. ו ב  מועטים יאמר כ

 ה׳ מלך» (מ״ם ולמ״ד בםג״ל) ה׳ מלך כל הארץ.
 ה׳ מלך! (מ״ם קמוצה י ולמ״ד קמוצה)
 לשון עבר. כמו (ש״ב ב׳ י׳) ושתימ שנה מלך.
 הוא מלך על עולמו מאז מקדמי ארץ.
 והוי לי׳ לומר מלך בפת״ח הלמ״ד. אלא לפי שהוא
 פםיק, נקודה הלמ״ד בקמ״ץ. ה׳ ימלוך לעולם
 ועד t כתב הרמב״ן *כי כאשר הראה בקריעת ים
 טוף כי הוא מלך ושלטון על הכל שהושיע את
 עבדיו ואבד את מורדיו׳ כן יהי הרצון מלפניו
 לעשות בכל הדורות לעולם לא יגרע מצדיק עינו
 ולא יעלימוהו מן הרשעים המריעים. ובאו כזה
 פסוקים רבים כגון ימלוך ה׳ לעולם יהי שם ה׳
 מבורך והיה ה׳ למלך על כל הארץ״, עכ״ל. ובזה
 מתפרש יפה כאן׳ בדרך תפלה, כמו שה׳ פלך

 בעבר, כן יהי רצון שימלוך בעתיד.

: פיסקא קריאה זו, המורכבת משלש התחלות של שלושה פסוקים (ראה רעש אברהם כא:ן) ך ל  ה׳ מ
י היכלות, פ״ז (ה׳ מלך ה׳ מלך), זהר, דעיא מהימנא פגח© רכג א ובמםכת ק ר  הוזכרה מ
 סוטי־יש פדק יד הלכה ו וז« לפי רע״ג, המנהיג, אבודרהט׳ אדחות חיים, כל בו וב״י (בסי׳ נ) נאמדת
ת הב״י שם, האומרת ״גוהגין עכשיו נ ק ס  ה«א )«ע*ייפ( ובשבדו״ט בלבד, אבל מנהגנו מבוסם על מ
ל יום ה׳ מלך וכו׳ פעמיים בכל יום״, בהסתמכות על השב״ל (סי׳ עו) בשם אגדה האומדת כ  לאפד ב
 שגילאד אחד עומר בשחרית באמצע הרקיע1 ואומר ה׳ מלך״ ועפ״י קבלת אריז״ל (שצר הכוונות גוםח
 התפקח ««וד נא ב, שו״ע אריז״ל בשפ ספר הכוונווז, פרע״ח שעד הזמירות פרק ג)« הכפלת הקריאה ג
 מקרה בת״ז, תיקון ע קלד ב ומכאן בקבלת אדיז״ל, בספרים הג״ל ובמשנת חםיד״ים! בנגיד ומצרה
 מריבי• על אמירה משולשת, ,צריך לכפול ג״פ ה׳ מלך״(?) והי׳ ה׳ למלך: פסוק בזכריה יד ט«
 דושידנו: תחליט קו מז« ברוך ה׳: שם שם מח> כל הנשמה! שם קי י« פסוקים אלה נאמרים עפ״י
 קריית אריז״ל (בספרים הנ״ל), סידור רמ״ק ושל״ה! הניקוד של ״מלך* הראשון שבפיםקא שנוי
 כמדלוקת קכלת אריז״ל וסידור של״ה וראה מש״כ ע״ז בעל שארימ

 יהודה, אחי הרב בעה״ת בהקדמתו לסידור הרב ז״ל,
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ת ?9יז יךפף ג ל י 9ליי• ל «י ?*יי א9נ  למנ?ס לגינות פןמור שיר. אלהים ן7י3ני ויהרגני יי
. ???חי ויבחנו ןי^מים ?י ת?&ט ע?ים ם ל גולם ןשי?סף. יודוף $8ים 8לך,י0 יויוף ג?ים ^ ן  ן

 עמק כרכח
 (שמות ל״ג י׳) הודיעני גא את דרכיך.

 ודע כי ענין הברכה של ״ישא ה׳ פניו אליך*
 הוא, שיהי׳ פניו נשואות אלינו להשגיח עלינו
 במדת טובו׳ וזה ההיפך ממה שנאמר (דברים ל״א
י פני מהם וגר ואמר ביום ת ר ת ס ה  י״ז) ו
 ההוא על כי אין אלקי בקרבי וגר. אבל ״ישא ה׳
 פניו אליך״ ענינו, שיהיו פניו נשואות אליך
 ותכירו הבל כי ה׳ אלקיכס בקרבכם, בהכרה
 ברורה, כאילו אתם רואים פניו. וכענין שנאמר
 (ישעי׳ כ״ה ט׳) ואמר ביום ההוא הנה אלקינו
 זה קוינו לו, וכמליצת חכז״ל(שלהי תענית) שכל
 אחד ואחד מראה באצבעו, כלומר, שתהא הכרה
 ברורה כל כך, כאילו היה יכול להראות באצבעו

 ולומר זה הוא אלקינו.
 וזה שביקש משרע״ה — הודיעני נא את דרכיך
 ואדעך. כי על ידי דרכיו ידעהו. ואח״כ בקש —
 הראני נא את כבודך שתהא, הכרה ברורה כל כך,
 כאילו היה רואה בעיניו. והשיב לו הקב״ה —
 אני אעביר כל טובי על פניד וקראתי בשם
 ה׳ לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר
 ארחם. כלומר, אראך מדת טובי, הן המה דרכי
 ומדותי, ומהן תדע אותי, אבל לראות את פני מתוך
 הכרה ברורה כ״כ באשר בקשת, כאשר תכירני
 הנפש המשכלת אחר הפרדה מן הגוף, זה אי אפשר
 כל זמן שהאדם חי בלבוש החומרי, (ויש לי פירוש
 נכון ומתקבל בסדר הפסוקים דשם ואין כאן
 מקומה. אבל תראני כרואה פני המלך מאחוריו.
 ויודע בבירור כי זה הוא אבל פניו אינו רואת
 כן תראני מאחורי, כלומר, ממדה התנהגותי עם
 עולמי תכיר אותי כי אני — אני הוא. כענין

 שנאמר(דברים ל״ב) ראו עתה כי אני אני הוא.
 זה הוא, לדעתי׳ ענין הברכה ישא ה׳ פניו

 עמק ברכה שומע תפלה

 הושיענו וגו׳ ברוך ה׳ ז מנהג ספרד לומר עוד
 פסוקים אלו (תהלים ק״ו מ״ז ומ״ח).
 שלפי שאמרו יחוד השם ית׳ לעתיד, מבקשים גם
ו ח ב ש  על הגאולה, וםומכין לו פסוק שלאחריו ב
 של מקום׳ ברוך הוא, ואמירת פסוק זה מובאה

 בב״י בשם אורחות חיים.
 למנצח בנגינות: במזמור הזה ביקש המשורר
 שתתקיימנה הברכות בברכת
 כהנים׳ והן — יברכך, יאר׳ ישאי (עיין במדרש
 שוחר טוב שם) והנה הברכה הראשונה ״יברכך
׳ ענינה טובות גשמיות, וישמרך — ישמר ׳  ה
 שלא תאבד מאתנו. השניה, ״יאר ה׳ פניו אליך —
 ענינה קנינים רוחניים, שזה ענין של הארת
 פנים. ויחנך — מוסבת על שתיהן, שנהיו מחוננים
 מאתו ית׳ בגשמיות וברוחניות. והשכיל המשורר
ו ויברכנו נ נ  להקדימ החנינה ואמר—אלקים ח

 זיאר וכד.
 יאד פניו אתנו: אתנו, כמו עלינו. וכמו(מלכיפ
. וכן (תחלים ל״ד י״ז) האירה פניד י ה ו  על
 א׳ ט׳ כ״ה) והקטר אתו, מתורגם ומקטר
 ־ע ל עבדך, כי כך השימוש ״על״ למקבל הארה׳
 כמו (שמות כ״ה ל״ז) והאיר על עבר פניה.
 (בראשית א׳) להאיר ע ל הארץ. אי נמי אתנו
 כמו אותנו, וכמו שפירש״י(מלכיפ שפ) אתו כמו
 אותו. ויהי׳ השימוש הזה כמו (שמות י״ד כ׳)
י אתנו כמשמעו״ מ  ויאר את הלילה. ויש לפרש נ
 כמו שאומר — יאר ה׳ פניו אליך(במדבר ו׳ כ״ה).
ו אל מ כ . ו ך  וענינו, הארת פניו יגיע אלי
 מול פני המנורה יאירו(שם ח׳ ב׳) כן כך יאמר
 באן הארת פניו תהיה עמנו. טלה. מפורש לעיל
 בפפוק לה׳ הישועה. דרכךז מדתך והנהגתך
 *ת העולם לפי רצונך. וכענין שבקש משרע״ה

 למנצח בנגינות! תד״לים םז א־ח! מנהג ספרד לאמדו עפ״י כתבי אריז״ל (פרע-ח שטן נגיד ומצות ו
 שרע אדירל, ובםידוריט שעפ״י כוונת אדירל׳ וראה ׳העדות למזמור להלן עמוד שיג.
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 יסיט יודוף ע$ים oft. ארץ ;ינ^ה יבולה ןבךכנו
 !סי ארז•)

 תפלה עמק גיגה
 שמסדר שבח לרבו. ועוד, שאמר רבי יוסי
 (שבת קי״ט ע״ב) יהא חלקי מגומרי הלל בכל
 יום, ופריך — והאפר.מד, הקורא הלל בכל
י  יום, הרי זה מחרף ומגדף. ומשני _ כ
הא י דזמרה. ומדאמר י ק ו ס פ  קאמרינן ב
לם נוהגים ו  חלקי עם, כו׳ ש״מ שלא היום כ
 בזה, ועייש במהרש״א ז״ל. והי׳ הדבר כעין
ה לעסוק בשבחו של מקום. ו צ מ ת ו ו ש  ר

. ה ל פ ת  ואין זה ענין דוקא ל
 ב. ומכיון שנהגו כך, תקנו להם ברכה
 לפניהם ולאחריהם. וכל זה רשות ומנהג. וכמו
 שמצינו בברכת הלל לאחריו, כדאיתא במשנה
 ובגמ׳ (סוכה דל״ח ול״ט) דברכת הלל לאחריו
, ן י נ פ ל . ודוקא ברכה ש ג ה נ מ  תליא ב
 שהוא ברכת המצות ואומר אקב״ו, הוי חובה,
 אבל ברכת השבח שלאחריו הוי רשות ,ומנהג
 התלוי במקומות. וכך גם בברכת פסוקי דזמרה,
 שאף שברכת ברוך שאמר שלפניהם ברכת
 שבח היא, בכ״ז ברכה של רשות ומנהג היא.
 והיתד, ידועה אצלם כבר בימי חכמי המשנה
 ונקראה ברכת השיר, כלומר, שמי שרוצה לומר
 שירות ותשבחות אומר עליהם ברכה זו. והיינו
 דתנן (בערבי פסחים) שלישי גומר עליו את
 ההלל ואומר .עליו ברכת השיר, כלומר, כלפי
 מות שבכל עת שאומר שירות ותשבתות והלל,
ת הוא לברך עליו באחרונה, אבל על ו ש  ר
ב לומר ברכת י י  ההלל שאומר על הכוס ח
 השיר, מתקנת חכמים, שתקנו להדרו בברכה.
 והיו אצלם שתי מטבעות לברכת השיר.
 .האחת ״יהללוך״ שנהגו לאומרה אותן שמברכין
 בהלל לבסוף, והאחת ״נשמת כל חי״ כו׳
 ״ישתבח״ שזה הכל נוסח אחד אלא שקצרוה
 אח״כ והתחילו בישתבח מפני הטורח ,וביטול
 מלאכה לעם והניחוה בשבת ויו״ט דליכא ביטול
 מלאכה. ועיין מה שאכתוב לקמן בס״ד בזה

 בברכת ישתבח.

ם ?ארץ תנסם סלה. יודוף עמים 8י י ) ? ^ י י ע י 1 ? 
 8לחים 8להינו. ן?ךכני 8לל<ים וויךאי איתו 5ל אן

 עמק: פרכת שומע

 אליך׳ כלומר יעמוד נגדך פנים בפנים ויכירו הכל
 כי מידו זאת לכם. וזה שאמר כאן לדעת בארץ
 דרכך, שכל יושבי הארץ ידעו דרכיך. וזה מקביל
 אל ברכת ישא ה׳ פניו אליך. מישור: שם נרדף
 לשלום. כמו שנאמר (מלאכי ב׳) בשלום ובמישור
 הלך אתי. כי השלום ענינו הישדת הסכסוכים
 שבין איש לאיש ובין עם לעס. וכן הישרת כל
 עקמומיות שבלב. ואמר כי תשפוט עמים במישור,
 כלומר׳ תנהיג אותם בשלום. כי משפט הוא
 הנהגה, וכך גם השם שופטים, ששפטו את ישראל׳
. ם י ג י ה נ ׳ אלא מלשון מ ם י נ י י  אין הוראתו ד
 ותרגום יונתן ״נגידין״. (ומה שכתבו התום׳ בב״ק
 (דט״ו ע״א) מדבורה שדנה את ישראל, היינו,
 מדכתיב (שופטים ד׳) ויעלו אליה בני ישראל
 למשפט, דמשמע משפט ממש). וכן(שמואל א׳ ח׳)
  ושפטנו מלכנו. כן כך תשפוט עמים מישור י
 תנהג עמים בשלום. והוא כפל הענין שלאחריו —
 ולאומים בארץ תנחם. אפסי: קצוי. שורשו
 אפם• וענינו — אין. ולפי שקצה כל דבר הוא
 סוף, ומשם אילך יהיה לאפם, לכך נקראים

ם.  הקצוות אפסי

 פתיחה לפסוקי דזמרה
ן ובירור: ו  עי

 א. ענין אמירת הפסוקים ומזמורים קודם
 התפלה אינו מסדר התלמוד, ואי משום
 שאמדו (ברכות דל״ב ע״א) דרש ר׳ שלומאי
 לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ,ואח׳׳כ יתפלל,
 מנלן ממשה, דכתיב — ואתחנן אל ה׳ בעת
 ההיא לאמור, וכתיב — ה׳ אלקים אתה החילות
 להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה
 אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך
 וכגבירתך. וכתיב בתרי׳ — אעברה נא ואראה
 את הארץ הטובה וגוי, זה קאי על כל תפלה
 דעלמא. ומשום זה תקנו בתפלת י״ח, בשלש
 ראשוניות. רק דברי שבחו של מקום, וכדאמר
 התם (בדף ל״ד ע״א) ג׳ ראשונות דומה לעבד
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 פלה עמק כרכה
 ד. וראה זה מצאתי לקוטים מסידור רש״י
 ז״ל, (אשר המביאם הבטיח להדפיסו ושקעה
 שמשו ולא הדפיס), שכתב לענין ברכת ההלל
 בר״ח בשם רבינו חנני׳ ז״ל׳ שהשיב שאינו
 מברך אקב״ן׳ כיון שהוא רק מנהגא׳ (וכדעת
 הסוברים דאין מברכין על ההלל בר״ח והיא
 דעת רש״י ורמבי׳ם הל׳ חנוכה. עיין בב״י או״ח
 סי׳ תכ״ב). אבל אני מברך עליו בא״י מלך
 מהולל בפי עמו משובח ומפואר בשירי דוד
 עבדו בא״י מלך מהולל בתשבחות, עכ״ל. והנה
י ברכות, נ ק ת מ  רבינו הנני׳ ז״ל לא הי׳ מ
 וכנראה שהוא מר חנניא גאון ז״ל מסורא
 המובא באגרת רב שרירא גאון ז״ל. אלא שהי׳
 מקובל בפיהם ברכות של דשות לאומרן על
 שירות ותושבחות. ודוקא לברך אקב״ו על
 קריאת הלל בר״ח איכא קפידא, להנהו דםברי
 הכי׳ כיון דאומד אקב״ו, אבל ברכת השבח,
 שהי׳ מקובל בידם לאומרם על שירות
ת לאומרם לכל מי שירצה. ו ש  ותושבחות, ר
 ועיין בסדור רע״ג, בערבית ליל שבת,
 שהביא תשובת ר׳ נטרונאי גאון ז״ל לענין
 ברכת ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן, והשיב וזה
 לשונו: מדברי חכמינו ז״ל ברכה זו אינה כל
 עיקר כו׳. אתו בתדאי ותקוני בתר שומר עמו
 ישראל לעד למימר פסוקי דאית בהו שבחות
 ושמירות. וכיון דאמר פסוקי דאית בהו שבחות
 ושמירות. וכיון דאמר פסוקי תקינו בתרייהו
 ברכה, כר, עכ״ל, — הרי שהי׳ קבלה ביד
 הגאונים ז״ל שרשות לומר ברכות של שבח
 והלול על אמירת פסוקים. ולכך נראה לי, דבהלל
 בר״ח, אפילו למאן דס״ל דאין מברכין עליו,
 היינו דוקא בתחלה, כיון דאומר אקב״ו, אבל
 בס-וף רשות לבךך עליו. כשגם כל עיקר ברכת
 ההלל לבסוף במנהגא תליא, אפילו בימים
 שגומרין בהם ההלל, מצד שרשות לברך על
 קריאת פסוקי שבח וחילול, וא״כ אפילו
 כשמדלגין, נמי מברכין. (עיין ברמב״ם הל׳
 חטבה ובסדר התפלה שלו, .ותראה בחתימת
 ברכת ההלל וברכת ברוך ה׳ לעולם או״א סגנון

 עמק ברכה שומע
 להכי איפלוג בזה אמוראי בגמ׳ שם _
 מאי ברכת השיר, רב יהודה אומר, יהללוך
 ה׳ אלקינו. ר׳ יוחנן אומר, נשמת כל חי.
 ונראה לי טעמא דר׳ יוחנן, דאי קאי איהללוך׳
 הוי לי׳ לומר *ואומר עליו ברכתו״ שהרי כבר
 בימי המשנה, במקום שנהגו, הי׳ ידועה להם
 ברכת תהלל שהיא יהללוך. ועל כרחך אברכת
 השיר דעלמא קאי, והיא נשמת וישתבח. ומזה
 תראה, כי הברכות של פסוקי דזמרה נתקנו

 עוד בימי חכמי המשנה.
 ג. וגזה יתורץ מה שהקשה הפר״ח ז״ל
 אןו״ח סי׳ נ״א) על ברכת ברוך שאמר וזה
 לשונו: ותמהני, מאתר שנסתם ונחתם התלמוד,
 איך יכלו הגאונים ז״ל לתקן ברכות מחודשות.
 ,ומחתימה על הרא״ש ז״ל שתמה גבי ברכת
 פדיון הבן. וכאן הודה להם, וצ״ע, עכ״ל. ולפי
 מה שכתבתי לעיל, באמת כבר הי׳ להם תקנת
ת ונקראו ברכות  ברכות כאלו והן של רשו
 השיר, ולפי שהן של רשות, לא הוזכר נוסחתם
 בתלמוד והי׳ מקובל בפיהם רק לאותן שנהנו
 בהם. תדע שכך הוא דהא ברכת יהללוך ג״כ
 לא הוזכרה נוסחתה בתלמוד אלא בדרך אגב,
 בפסחים, ושם נזכרה ג״כ ברכת נשמת כו׳
 זישתבח. ומה שהוזכר במגילה (דף כ״א ע״ב)
 נוסח ברכת מגילה שלאחריה, אף שהיא ג״כ
 רשות ותליא במנהגא, כדאמר במתניתין דהתם,
, ע ו ב  משום שבזמן התלמוד כבר הי׳ למנהג ק
 שהרי רב פפא אומר שם — הילכך נימרינהו
 לתרווייהו, עיי״ש. אבל נוסח ברכת יהללוך
 לא נכתבה בשופ מקופ. ובאמת יש שתי
 נוסחאות בברכת יהללוך. עיין בסדור רע״ג ז״ל,
 בנוסח ההלל של ר״ח, היא נוםחא משונה מאותה
 שאנחנו נוהגין בה׳ ואביאנה לקמן בס״ד בתפלת
 ר״ח. ובסדר ההגדה הנוסחא שם כמו שאנו
 נוהגין בה. והוא הדין לברכת ישתבח שלא
 נזכר הנוסח בגמ׳. אבל הוזכרה בגמ׳ ברכת
 נשמת כל חי שהיא ברכת ישתבח. ונראה שהוא
 הדין ברכת ברוך שאמר אעפ״י שלא נזכרה
 בגפ׳, אבל היו שגורות בפיהפ ברכות כאלו.



ת י ר ח ת ש ל פ  קנד ת

 תפלה עמק פרכה
 וכמו ההלל בעצמו, שאין צריך לומר בשום
 מקום ולציץ מה המה מזמורי הלל, לפי שסדרו
 של הלל שגור וקבוע בפיהם וקורץ לו הלל
 םתמא, כן כך בפסוקי דזמרה, כיון דלא מפרש
 וקורא אותן סתם ״פסוקי חמרה״, ש״מ שכבר
 הי׳ שגור בפי כל. וכן במס׳ סופרים (סוף
 פרק י״ז) קורא אותן ״ששת המזמורים של כל
 יום. וכשקבעו אותן למנהג קבוע, קבעו אותן
 לאומדן קודם תפלת שחרית. משוס הא דרבי
 שמלאי (ברכות דף ל״ב) לעולם יסדר אדם
 שבתו של מקום ואח״כ יתפלל. ואף שלענין
 זה פגי מה שאומר שבחים בשלש ראשונות
ד המע״ה,  דשמ״ע, מ״מ רצו *רבות בשירי ח
 שהם שבחים המצטיינים בהלל והודיה. והקפידו
 שיהיו תיכף לשמ״ע. ולכך אמרו ז״ל שלא
 להפסיק בדבר הרשות בין ישתבח ליוצר. וכבר
 הביאו השלטי גבורים (בפ׳ אין עומדין)
 והאבודרהם ז״ל הירושלמי שאומר, השח בין
 ישתבח ליוצר, עבירה היא בית וחוזר עליה
 מעורכי מלחמה. (ולפנינו לא נמצא זה
 בירושלמי).זבתר״י שם איתא זה בשם מדרש.
ד הי׳ מנהג ו מ ל ת י ה מ כ  הדי שכבר בימי ח
 קבוע לאומרן קודם התפלה ולתובפן לתפלה.
 וזה שכתב הרי״ף ז״ל בלשונו:* (בפ׳ אין
 עומדין) דרש ד׳ שמלאי לעולם יסדר אדם
 שבחו של מקום ואח״כ יתפלל כו׳. וגרסינן
 (בפרק קמא) א״ר אלעזר א״ר אבינא כל האומר
 תהלה לדוד בכל יום כר. וגרסינן (בפ׳ כל
 כתבי) בו׳ כי קאמרינן בפסוקי חמרה. ומאי
 גיהו מתחלה לדוד עד כל הנשמה תהלל י׳.
 ותקיגו רבנו למימר ברכה מקמייהו וברכת
 מבתרייהו ומאי ניהו ברוך שאמר וישתבח.
 הילכך לא מיבעיא ליה לאינש דלא לאישתעי
 מכי מתחיל מברוך שאמר עד דמםיק לי״ח.
 כלומר, כיון שודאי צריך למימרינהו בבל יום,
 ומכיון שהנהיגו לומר אותם קודם התפלה משום
 דר׳ שמלאי, א״ב אין להפסיק בינו ובין התפלה.
 ז. ולא קבעו אותן קודם תפלת מנחה וערבית,

 עמק פרכת שומע

 אחד להם).
 ה. מיהו ודאי לאו כל יחיד ויחיד רשאי
 לברך. דהא אמת במתניתין (דמגילה פרק בי).
 לאחריה במקום שנהגו לברך יברך שלא לברך
 לא יברך. אלא שנתנו חכמים רשות, שאם
 הצבור ירצו להנהיג לברך, רשות בידם. וכן
ת לומר פסוקים, יוכלו ו ע י ב ק  אם ינהיגו ב
 הצבור לתקן לברך עליהם. ולכך תקנו לברך
 אחרי פסוקי ב״ה לעואו״א, באותן המקומות
, ם ה י ר ח א  שהנהיגו לאומרן. ולאו דוקא ל
. .ועיין בספר פרדס ם ה י נ פ  אלא אפילו ל
 הגחל לרש״י, שהביא תשובת רב נטרונאי
 גאון שהבאתי לעיל׳ וכתב שם, שהיו מברכין
 גם לפניהם של פסוקי ברוך ה׳ לעולם או״א.
 והיינו טעמא דרב חנגי׳ דס״ל בתחלה ברבת
 שבח על הלל בר״ח. והנה מכל זה ראיה למה
 שכתבתי, דבכלל ברכת השיר גם כל הברכות
 שהי׳ מקובה בידם לברך על קריאת פסוקים
 של שירות ותושבחות. וכשקבעום — קבעום
, שכל צבור שירצו להנהיג ת ו ש  בתורת ר
 אמירת פסוקים בדרך חובה, רשות בידם לברך
 ג״כ ברכת שבח ואין זה כ מ ו ס י ף על הברכות
ף אדם מעולם ר פ  שתקנו חכמים. ולכו לא ר
 על ברכת ״ברוך שאמר״, לאחר שהנהיגו. בכל
ם התפלה ד ו  ישראל לומר שיחת ותושבחות ק
 בשחרית. ואםמכו על הא דרבי שמלאי, שיסדר
״ כ יתפלל. וממילא ח א  אדם שבחו של מקום ו
 מיושבת קושיית הפר״ח, והן הנה ברכת השיר
 שבמשנה (פרק ערבי פסחים) שהוא בכלל ברכת
. ואם כי ה ב ו , ובליל פסח ח ת ן ש ר  ה
 המפרשים ז״ל שם לא פירשו כך, מכל מקום

. ו ר מ א י ש מ ת מ מ א  קבל ה
 ו. והנהיגו כבר בימי חכמי התלמוד לומר
 מזמורי הללויה בכל יום, שהרי אהא דאמר
 ר׳ יוסי היא תלקי מגומרי הלל בכל יום, קאמר
 עלה בגמ׳, דהיינו בפסוקי חמרה. ומכיון שנתן
 להם שם ידוע והיו קורין להם פסוקי חמרה,
. ע ו ב ק  ש״מ שכבר הי׳ זה בידם ענין מסודר ו



ת קנה י ר ח ת ש ל פ  ת

 עמק כרכה
 משום מזיקין, וכמו שכתבו התום׳ והרא״ש
 ז״ל. ומ״מ אפילו לפי מה שכתבתי שהם ג״כ
 כמו פסוקי דזמרה קודם שמ״ע, וכפי מה
 שנראה בשלטי הגבורים (ר״פ אין עומדין) בשם
, ת י ב ר ע  המורה, מ״מ לא תקנו כן אלא ב
 שבלא זה הצבור מאדיכין קצת בברכת ק״ש,
ה זבפםוקיס ת נ מ  ולא תקנו כך קודם תפלת ה

 אחרים, משום טירחא דצבורא.
 ט. ומי שלא אמר פסוקי דזמרה קודם
 התפלה ובא לאומרם אחר התפלה, מברך ג״כ
, לפי מה שכתבתי. ם ה י ר ח א ל ם ו ה י נ פ  ל
 שעיקר תקנתם ל א היה הוקא קודם התפלה.
 אלא כמו קריאת ההלל, למי שהי׳ נוהג בהן
 בימי המשנה. ואי באי הזה מברך עלייהג
 ברכת השיר, אלא שאח״כ אםמכוה לקודם
 התפלה משום דר׳ שמלאי. ונראה לי עוד, דהא
ר ד ס  דר׳ שמלאי דאמר בלישניה ״לעולם י
 אדם שבחו של מקום ואח״כ יתפלל״, דהוי לי׳
ר אדם שבחו של מקום״. מ א  לומר ״לעולם י
 ועוד, שהרי סדר הברכות של שמ״ע מתוקן
ע שהראשונות הן של ד  מימי קדם, וכבר י
 שבח. ועל כדחך שבימי ר׳ שמלאי כבד הי׳
ן לומר שירות ותשבחות ק ו ת  להם סדר מ
 של ספר תהלים בכל יום. ואמרו אותן אפילו
 אחר התפלה, וזה שאמר ר׳ שמלאי. שלעולם
ן השבחות קודם התפלה, ת ו  יסדר האדם א
 מנלן — ממשה. מיהו עיקר מה שצריך לומר
 שבחו של מקום קודם שיתפלל, כבר ידעו
 מקודם, שהרי תקנו סדר ברכות שמ״ע, ג׳
 ראשונות לשבח ותהלה של מקום, ואח״כ שאלת
, שכשמסדר ף י ס ו  צרכיו, אלא שר׳ שמלאי ה
 שבחו של מקום, כלומר, סדר הזמירות, ג״כ
ם תפלה. אבל אי לא ד ו  טוב יותר לאימרן ק
 אמרן, על ירי אונס, קודם התפלה, שמרן אח״כ.
, ף ו ס ב  כהמנהג הקודם ומברד בתה לה ו
 ונראה לי שזה באמת טעם רבותיו של רבינו
 יונה ז״ל, שכתב (בפ׳ אין עומדין) שם ופסק
 כו,יתיה הטור (או״ח ס״ם נ״ב) שאומדן אחר

 עמק כרכה שומע תפלה
 אף דמשום הא דרבי שמלאי היו צדיכין
 לאומדן קודם כל תפלה. דנראה לי דמשום
 טירחא דצבורא נהגו בה. ועוד נראה לי, דאפילו
ן לחו״ נ י ק ב  אי בעי למימרא להו, לא ש
 שהרי אמרו בשבת (שם קי״ח ע״ב) בל הקורא
. ף ד ג מ ף ו ר ח  הלל בכל יום הרי זה מ
 ופירש״י ז״ל, שנביאים הראשונים תקנו לומר
 בפרקים לשבח והודיה, וזה הקוראה תמיד,
צץ, ת ל ו מ  בלא עתה, אינו אלא כמזמר שיר ו
 עיי״ש. והכי נמי לא תקנו פסוקי דזמרה אלא
 פעם אחת בכל יום, ולא שיהא רגיל בהם בכל
 עת. ואח״כ סמכוה לתפלת שחרית שהיא התפלה
 הראשונה של יום, ולא בתפלת מנחה וערבית.
 וההוא דר׳ שמלאי פגי במה שאומד שבחים
 בשלש ראשונות של שמ״ע. וזה שנוהגין לומד
 אשרי קודם תפלת מנחה, מש\ם דבעי למימר
 אשרי קודם תפלת מנתה, משום דבעי למימד
 תהלה לדוד ג׳ פעמים בכל יום, כדאיתא (פ״ק
 דברבות). ועוד, שהרי אין עומדין להתפלל
 אלא מתוך דבדי תורה ושמחה של מצוה, וכמו

 שכתב הטור (או״ח סי׳ צ״ג).
 ה. ונראה לי עוד, דעיקר הטעם מה שהנהיגו
 הגאונים ז״ל לומר פסוקי ב״ה לעאו״א קודם
 תפלת ערבית, הוא ג״כ משום הא דר׳ שמלאי.
 ובחרו בפסוקים אחרים ותקנו להם ברכה בסוף,
 ןלפי שבשחרית אסור להפסיק בין גאולה
ם ברכת ק״ש. ד ו  לתפלה, אומרין אותן ק
ר להפסיק בין גאולה לתפלה, ת ו מ  ובערבית ש
 משום דתפלה ערבית דשות, הסמיכו אותן
 לשמ״ע. ובשבת לא הנהיגו אותן משום שלשה
 טעמים, כמבואר בתשובת רב נטרונאי גאון,
י ת ד מ  שהעתקתי לעיל מסדור רע״ג ז״ל. כך ל
 מדבריו ז״ל שם• אבל מדברי רש״י ז״ל. בספר
 הפרדס, מבואר דאינו כך, אלא דתקנוס
ם שמ״ע, לפי שהוא רשות וסגי בי״ח ו ק מ  ב
 פסוקים, אלא שאת״כ כשקבעו חובה להתפלל
 י״ח בערבית, לא זזה התקנה ממקומה, עיי״ש.
 והטור (בס׳ דל״ו) כתב טעפ אחר, שנתקנו
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 תפלח עמק ברכת
 יוצר אור. לא ילפינן מהתמ. דהיכי דאיתמר
 איתמר. וכן משמע שסתם הב״י ז״ל בשו״ע
 שם. שכתב שם הלשון אין אומר ישתבח אלא
 א״ב אמר מקודם ברוך שאמר וקצת פסוקי

 רזמרה עיי״ש.
 והדבר לכאורה תימה אצלי, דהא סדר ברבות
 אינו מעכב כדאיתא בירושלמי וכמו שפירשה
 רב האי גאון ז״ל, כמו שכתב הטור (בסי׳ ס׳)
 ואיפםק בשו״ע שם. דאם אמר אהבת עולם
 קודם ברכת יוצר אור יצא. וכתב המג״א אע״ג
 דאינה פותחת בברוך. מ״מ כיון דנתקנה סמוכה
 לחברתה אף כשקורא אותה בפני עצמה אין
 בה שם ומלכות. וש״מ דיכול לקרותה בפגי
 עצמה. ומה שכתב דהיכי דאיתמר איתמר ולא
 ילפינן מהתם. לא זכיתי להבין למה לא נילף
 מהתם ומאי שנא• ועיין מג״א (בסי׳ קל״ט
 סס״ק ה׳) דהוא הדין לברה״ת עיי״ש. ועוד
 דבדכת ישתבח ישתבח אפילו אי אינה סמוכה
 לברוך שאמר גס אין צריך להתחיל בברוך
 כיון דברכת הודאה היא. וכמו שכתבו התוס׳
 והטור (או״ח סי׳ ר). דאלו משום שהיא ברכה
 לאחריה לחוד. היה צריד להתחיל בברוד כמו
 ברכת התורה והפטרה ומגילה לאחריהן
 שפותחות בברוך• ורק בהלל ובפסוקי דזמרה
 אין פותחין לאחריהן בברוך. לפי שברכת שבח
 והודאה הוא וא״כ אין סמוכה דוקא לברוך
 שאמר, והוי כמו כל שאר ברכה שלפניהם

 שאינה מעכבת את שלאחריה.
 על כן נראה לי למעשה דאם קרא פסוקי
 דזמרה ולא בירך ברוך שאמר לפניהם שפיר
 מברך ישתבח לאחריהם. שוב ראיתי שכן כתב
 הפדמ״ג שם שבדיעבד לא הוי ברכה לבטלה.
 וגם הגאון בעל התניא זצ״ל בשו״ע שלו לא
 כתב כלל דין זה שאין לומר ברוך שאמר בלא
 ישתבח. ובבד הוכחתי למעלה אצל ברכת גומל
 חסדים טובים ומקדש שמך ברבים. דכל ברכות
 כהאי גונא בלא מלכות לית בהו חשש ברכה
 לבטלה. ע״כ נראה דטוב לברכה אחר פסוקי

 עמק כרכה שומע
. אבל ף ו ס ה ו ל ח  התפלה בברכותיהן ת
 הערוך הביא, (בערך תפל) בשם רבינו משה
ל אחר התפלה. ל  גאון ז״ל, שאין לאומרן כ
 וכן הביא בסדור רע״ג ז״ל בשם רב נטרונאי
 גאון, שאמרו כך משום רבינו משה גאון ז״ל,
ם התפלה. וכן ד ו  דלא תקנום חכמים אלא ק
 פסק בשז״ע (שם סימן נ״ב), אלא שכתב שם,
 שהמזמורים עצמם רשאי לאן מ רם אלא
 שלא יברך עליהם. ונראה לי דהכי קאמר,
 דכשתקנום בקבע לאומרם בדרך חובה ולברך
 עליהם, לא תקנום אלא קודם תפלת. דא״ר
 שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום
כ יתפלל• ואחר התפלה אינם תובד, ״ ח א  ו
 כלל, וממילא שאינו רשאי לברך, דברבות באלו
 רשות הן רק במקום שנהגו. וכמו שכתבתי
 (לעיל אות ה) ממשנה (דמגילר. פרק ב) מקים
 שנהגו שלא לברך הוא. דמה שנהגו לברך,
 הוא רק כשקורין אותן כדרך תיקון חכמים
י התפלה, אבל לאחר התפלה נ פ  הקדמונים ל
 אין אנו נוהגין לאומרן כלל, .וא״כ שוב אינו
 דשאי לברד, אי נמי יש לומר, שהיה ידוע
 להגאוניש ז״ל, שגם קודם ר׳ שמלאי, כשהי׳
 הדבר רשות, בימי ר׳ יוסי, ג״כ לא היו קורץ
 אותן אלא קידם התפלה׳ אלא שקודם לזה
י כך׳ ובא ר׳ ג ה נ  היה רק רשות למאן ד
ה ואמר לעולם יסדר ב ו ח  שמלאי וקבעום ל

 כר.

 י. כבר כתבתי דברוך שאמר וישתבח הן
 ברכות שלפניהם ושלאחריהם. וכתבו הפוסקים
 (בסי׳ נ״א) דלהכי אסור להפסיק בין ברוך
 שאמר לישתבח אפילו לדבר מצוה. ונראה לי.
 דאס לא אמר ברוך שאמר וכבר קרא פסוקי
 דזמרה, מותר לומר ישתבח אע״פ שלא אמר
 ברוך שאמר לפניו. ועיין בב״י (ר״ם ג״ג) בשם
 מהרי״א דאין לומר ישתבח אם לא אמר ברוך
 שאמר מקודם דהיא ברכה הסמוכה לחברתה.
 ומה דאיתא (בברכות דף יב׳) למ״ד שהיו
 אימרין ברכת אהבת עולם לבדה בלא ברכת
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 עמק כרכה. שומע תפלה עמר, כרכה

 סופרים (פרק י״ז שפסוקי יהי כבוד.הוא מנהג
 קבוע מקדמונים, דאיתא התם — אבל צריבין
 לומר אחר יהי כבוד ה׳ מלך ומזמור שידו לה׳
 מדברי סופרים (כלומר שכך תקנו חכמים).
 ואחריו הודו לח׳ קראו בשמו וששת המזמורים
 של כל יום. וא״ר טסי יהא חלקי עם המתפללים
 בבל יום ששת מזמורים הללו. ואמרו למה
 הזכיר דוד במזמור הודו לה׳ כהנים לוים
 וישראלים להיות אומרים אותו בכל יום׳ ע״כ.
 וגם בסידור רע״ג ז״ל הוזכרו פסוקי יהי
 כבוד וגר. .וכמו כז הזכירם הרמב״ם ז״ל.
 ומשמע שהיה מנהג פשוט בכל ישראל. וכן
 פסוקי. ויברר דוד (בד״ה א׳ כ״ט) עד לשם
 תפארתך שהזכיר הרמב״ם ז״ל, הוא מנהג
 קדום, ומוזכר בדברי הגאונים ז״ל, בתקון תפלה
 שלהם. ועל זה רמז הרמב״ם (בהל׳ תפלה פ״ג
 הי״ב) שנהגו לומר פמוקיפ לפניהם ולאחריהם,
 עיי״ש. ואמנם לא נתפשט המנהג בכל ישראל.
 בימים מקדם, להרבות כל כך במזמורים, לבד
 פםוקי יהי כבוד וששת מזמורים שבסוף
 חהלים. גם מזמור הודו לה׳, אף שנזכר במט׳
 סופרים לאומרו בכל יום׳ מ״מ לא היה מנהג
ת ב ש  שנתפשט. ובסדור רע״ג ליתא אלא ב
 לחוד. .ובספר הפרדם לרש״י איתא בהיפך,
 שבימות החול אומרים אותו. שכן היו אומרים
 אותו בכל יום במקדש, כדי להזכיר בכל יום
 נפלאות אלקינו שבחר בעבודתינו והפרה
 והרבה אותנו. הכל כמו שכתוב במזמור, כי
 בולו מספר לעניו ישראל. הילכר היו אומריפ
 אותו בכל יום בחול .ולא בשבת לפי שאין קרבן
 תודה קרב בשבת, עייש. (עוד כתב שם׳ דבכל
 יום בוחרים להם מזמור, ע״ש. והיינו כעין
 שיר של יום שאמרו במקדש. ומאי דאיתא
 במסכת סופרים אמר בכל יום מזמור שירו
 לה׳ שיר חדש, ג״כ אין נוהגין בו כלל, לבד

 הספרדים שאומרין אותם רק בשבח).
 ובסדר תפלה של הרמב״ם ליתא — לא
 בחול זלא בשבת. גם בפירוש הרא״ה ז״ל על
 רי״ף (ברכות פרק הי) ליתא והטור (בסי׳ נ״א)

 חמרה אפי׳ לא בירך לפניהם ברוך שאמר.
 ואפילו לכתחילה נמי. אם אי אפשר לו לומר
 ברוך שאמר בשביל שהוא צריך להתפלל עם

 הצבור.
 יא. פםוקי חמרה« הם המזמורים מן תהלה
 לדוד (תחלים קמ׳׳ה) ושאר מזמורי הללוי׳
 עד סוף התהלים. כן כתב הרי״ף (בפרק אין
 עומדין). והכי. איתא נמי במס׳ סופרים (סוף
 פרק י״ז) שיש ששת מזמורים שאומרים בכל
 יזם. ומה שכתב רש״י ז״ל (שבת קי״ח ע״ב)
י מזמורים של נ  בד״ה, פסוקי חמרה, ש
 הילולים הלו את ה׳ מן השמים הללו אל
 בקדשו, ע״ש, לא למימרא דר ק הנהו תרי
 הם פסוקי חמרה׳ וכמו שתמה עליו בספר
, דודאי גם בימי רש״י ז״ל כבר הי׳ א י נ ת  ה
 מסתרים הפסוקי חמרה בכל מזמורי הללויה,
 והי׳ נהוג עוד מימי הגאונים ז״ל, גם בתוספות
 מזמורים ופסוקים. אבל רש״י ז״ל בא לפרש
 מה שאמר ר׳ יוסי יהא חלקי מגומרי הלל
 בכל יום, ומשני, דקאי אפסוקי חמרה. והוי
 קשיא ליה, למה קרא להו הלל, לבך מפרש
 רש״י׳ דר׳ יוסי קאי אש נ י מזמורים של
 הלל שהם בתוך הפםוקי חמרה׳ כגון הללו
 את ה׳ מן השמים והללו אל בקדשו, דאית
 בהו הלןלא טובא. ואהנהו הוא דקאמרי להו
. ומאי דאמר — כי קאמריגן ל ל י ה ר מ ו  ג
 בפסוקי חמרה, היינו הלל שבפסוקי חמרה,
 אבל פסוקי חמרה עצמם, הן ששת המזמורים.
 מיהו במם׳ סופרים שם איתא דאמר ר׳ יוסי
 יהא חלקי עם המתפללים בכל יום ששת

 המזמורים הלא,
 ונראה לי דמדקרי להו פסוקי חמרה ולא
 שירי זמרה, ש״מ שכבד בזמניהפ היו מםודריפ
ם ומדמוריגז שדנים, לבד י ק ו ס י פ ט ו ק  ל

 ששת המזמורים הללו, כמו שאנו נוהגים. לכד
ר ק י  נראה לי, דפםוקי יהי כבוד כו׳ הם ע
 בפסוקי חמרה, כמו המזמורים. ונפ״מ לענין
, ן ל ו  — הי מנייהו עדיף, כשאי אפשר לומר כ
 וכמו שאכתוב בס״ד בסמוך. וכן משמע ממס׳
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 פלה עמק ברכיו
 הקדמות.. וכן מצאתי בספר האשכול (הלי
 תפלה וק״ש סי׳ ה) אחר מדרש רבי ישמעאל
 פותת בהודו לה׳. דבסדר עולם (פרק י״ד) איתא
 שבתמיד השחר הי׳ אומר מהודו לה׳ כו׳ עד
 ובנביאי אל תרעו. ובתמיד של בין הערבים
 שירו לה׳ עד והלל לה׳. ומפני שאמרנו סדר
 הקדבנות, אומרים גם זה, עיי״ש. וא״כ אינו
 בכלל פסוקי דזמרה שתקנו ברכה לפניהם,
 אלא שייך להקרבנות. ומה שאין אומרים
 החלק השני קודם מנחה ואומרין הכל בשחרית,
ם י ע ג י ם ו י פ  לפי שבמנחה העם ע י
, חשו משום טורח הצבור. ועוד, ם ת כ א ל מ  מ
 שאין מנהג .נתפשט בכל ישראל לומר פרשת
ם תפלת מנחה (עי׳ או״ח סס״י ד ו ד ק י מ ת  ה

 רל״ד). וםומכין על מה שהזכירו התמיד של
. זלהכי הנהיגו לומר ת י ר ח ש  בין. הערבים ב
 גם שירו לה׳ כל. הארץ בשתרית. וכן בנוסח
ם ברוד ד ו ו ק ד ו  האר״י ז״ל כתוב לומר ה
, כמו ה י ש ע  שאמר, וחושבו לסדר עולם ה

 פרשת הקרבנות. והוא היותר מסתבר.
 אבל אל ישנה אדם ממנהג הבית הכנסת
מ שמתפלל, כיון דליכא חשש הפסק אחר פ י  א

. ה ״ ע מ ה י ד ר י ש ם ג״ב מ ה ר ש ח א , מ ר מ א ך ש ו ר  ב

 אבל המזמורים שמוםיפין בשבת, מטתבר טובא
 לאומרם אחר ברוך שאמר, כדי שתהי׳ ברכה
 על כל המזמורים, וכמו שכתב הטור שם״
 ולשון הזה״ק (פ׳ תרומה קל״ז ב׳) אחר שאמר
 שם בדף קל״ו ב׳) סוד מזמור השמים מספרים
 לשבת בבוקר. כתב ואתקינו חברייא (בגליון
 שם ם״א אנשי כנה״ג) שירותא דתושבחתא
 מאינן תושבחחא דדוד מחא דא השמים דאיהו
ד ו ד י ל ו ם כ י ק י ד ׳ ולבתר רננו צ ו  נטיל ברישא כ
ן ו י כ  בשנותו כו׳ תפלה למשה כר, עיי׳׳ש. ו
 דאמירת מזמורים אלו בשבת שחרית מתיקון
 אנשי כנה״ג או תנאים היא ולאו ממנהגים לבד,
ר פסוקי חמרה, שראוי ק י ע  א״כ הם בשבת מ
 לאומרם אחר ברוך שאמר, כדי שתהי׳ הברכה
 גם על אלה המזמורים. מיהו בקבלת האר״י
 ז״ל נאמרים הם קודם ברוך שאמר. וכל אחד

 יחזיק במנהגו.

 עמ ברכח שומע
 כתב שיש מקומות שנוהגין לומר הודו לה׳
 קראו בשמו. אבל פסוקי יהי כבוד כבר כתבתי
 שהוא מנהג שנתפשט בכל ישראל,. אכן מה
 שאומרים אח״כ ויברך דוד, אין זה מנהג
 שנתפשט בכל ישראל. ומה שנוהגים לומר פסוקי
 עזרא (נחמי׳ ט׳) ויברכו וג׳ אתה הוא ה׳ וגו׳
 ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות וגו׳ •עד
 במים עזים ושירת הים, הוא ג״כ מתיקון
 הגאונים ז״ל, כמ״ש הטור (סי׳ נ״א) אבל לא
 נתפשט בכל המקומות. והרמב״ם ז״ל ג״כ לא
 הביאו. וכן יש מזמורים אחרים שגם אנו
 גוהגין בהם, כגון מזמור השמים מספרים
 (תחלים י״ט) שהביא הב״י (בסי׳ ג׳) שמנהג
 מדינתו לאומרם בכל יום, זאנו אין אומרים
 אותו אלא בשבת. והר״א מביא, שנהגו לומר
 טוב להודות לה׳ זה׳ מלך (תהלים צ״ב צ״ג)
 בכל יום ובשבת מתחיל ממזמור שיר ליום
 השבת. וכן מה שאנו אומרים מזמור לתודה
 בכל יום לא הוזכר בסדור רע״ג ולא ברמב״ם
 ולא בטור, אבל הוזכר בתקח (סי׳ ש״ב)
 ובאורחות היים שהביא הב״י (בסי׳ נ׳ ונ״א).
 ואיתא בסדור רע״ג ז״ל בתפלת שבת שהוסיף
ו א ר ׳ ק ד ו ל ד ו ה ו ה , א ד ז י ה ק ו ס ה פ ב ר ה ה ט  ש

 בשמו, כמו״ש לעיל, והזכיר ג״כ מזמור לתודה.
 והטור הביא, (בסי׳ נ״א) שבאשכנז לא נהגו
 לומר מזמור לתודה בשבת ויו״ט. ומה שאנו
 אומרין בכל יום פסוקי בילאו״א אחרי מזמורי
 הללוי׳, לא מצאתי רק ברוקח ובסדור רע״ג
 בתפלת שבת. ואכתוב בזה ברצות ה׳ במקומן:
 יב. ולענין אמירת ״הודו לה׳״ לאחר ברוך
ם — נהרא נהרא ופשטיה. ד ו  שאמר או ק
ת ב ת ש ל פ ת א ב ל ר א כ ז ג ז״ל לא נ ״ ע ר ר ו ד ס  ב

ם ברוך שאמר. ובטור (או״ח טי׳ נ״א) ד ו ק  ו
 כתב, שאומרין בכל יום לפי שזה המזמור
 אמרו דוד לפני הארון. כתב הב״י (שם סו״ס
 ני) בשם הארחות חיים, שמפורש בסדר עולם,
 כי בתמיד של שחר היו אומרין מהודו לה׳ עד
ל בין הערבים . ובתמיד ש ו ע ר  ובנביאי אל ת
 משירו לח׳ עד והלל לה׳. ומוסיפין עוד פסוקי
 דרחמי, ע״ש. וא״כ משמע שזה שייך לאמירת



ת ק1 י ר ח ת ש ל פ  ת
 השיר הקדוש מובא בפרקי היגלות רבתי׳ סרק כו פ״ז, והוא׳ לפי המקובל. שיר שהמלאכים אופיים •אותו,

 ומכל תיבה יוצא שס משמות הקדושים

ת ן^מיגה לסי עולמים. הלקח יפלבוב לסי עולמים, ך ך ^ ) 

ה ןסמןשלה לסי עולבים. ; ו ל מ י עולמים. פ ס  ס3י{ה וס?ר?ה ל

 פגאוה ןפ^דלה לסי עולמים. פנוי ןפנצח לסי עולמים.

ב לסי עול9ים. ^ ס  מךץה ןפ31ור לסי עולבים. ס9גיי ן

 סהיד ןד׳סךר לסי עולמים. קעוז יס»לה לסי עולםים.

. ם י ז ק ל ו י ע ס ת וה?אר ל ו ד ?  מנעי ופנסיקוח לסי ע ולשים. ס

 פ$ך ןס*פר לסי עולבים. ס?3י וס^ךק לסי עולמים.

 קס?ל !igha לחי עולםים. ס^ריןגה ן3?ןך?ןה לסי עול9י0.

 סטןם ן3&פי לסי עולםים. ן!ר1ן ון!ר91מ1ת לסי עולםים.

 פ!חיי 1ס!ךאה לסי עולםים. ס^ןיר י0?גח לסי עול9ים.
ת לסי עולבים). ך א ^ פ  קכו^ר ןפ?כ1ד לסי עולםים. ס^לילה ו

 ויעש אברהם שומע תפלה וייעש אברהם
 צדיק לברבר.״, אמר להט בגיא לישראל. גשןיח שאני
 מזכיר צדיק עולמים, אתם תנו ברכה. ולזו הברייתא
ן הסוה אף שלא הזמרה בפירוש׳ עיי״ש. ואימא ו ו  כ
 נמי התם (דף ל״ט ע״א) דכשאמד הכה״ג ״לה׳ חטאת״,
 הן עונין אחריו ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״.
 וכמו כן הוא שם (דף מ״א ע״ב), עיי״ש. ובאמת היד,
 מקהם לומד דמהתם ילפינן אפילו בהזכרת השם בלא
 ברכה. ובן כתב הפר״ח )שם ובסי׳ קכ״ח)« אבל מנהג
 העולם שלא לאמרו אלא על ברכה, כיון שיש לומד
 משום דמזכיר את השם ככתבו. מיהו מדאיתא (בברכות
 כ״א ע״א) דאד״י מנין לברכת התודה לפלה מן התורה
 שנאמר כי שם ה׳ אקרא הבו גודל לאלקינו, א״כ ם״ל
 דהאי קרא בברכה משתעי. וכן הלשון במכילתא (פ׳ בא
 בר״פ קדש), דאיתא התם נמא האי מימרא דרי חנינא
 בן אחי ד׳ יהושע. ואיתא הלשון: כי שם ה׳ אקרא —
 זה המברך, הבו גודל לאלקינו — אלו העונין אחריו. מה
א ק ו ד  הן עונין — ברוך שם כמל״ו, משמע נמי ד
ר בגטי ו ק  אביכד. קאמר• ועכ״פ יש למנהג זה מ

 ובמכילתא.
 והיה נראה לי להכריע: בפסוקי דזמדה, שכל עיקר
 נתייםדו רק לשבח ולפאר לצוד העולמים בשירה ובזמרה,
 יכול להפסיק לברוך הוא וברוך שמי כשעומד בסוף
 פסוק, לפי שהוא ג״כ שבח לחי העולמים ית״ש. אבל
 לא בברכת ק״ש, שהרי יש אומרים שאין לענות בברכת
 ק-ש וכדמשמע מלשון הב״י (שם סי׳ נ״ט< ואף דאנן
 נוהגין בן לענות אמן׳ במו״ש ברמ״א שם, מ״מ (מהיכי
 תיתי) דלוםיף עלה גס לעגין ב״ה וב״ש. ומכ״ש בברכת
 שהש״ץ מוציא את הצבור ודאי דאין לענות ברוך הוא
 וברוך שמו׳ כמו שכ׳ בדגול מרבבה (שם בסי׳ קב״ד)

 על הפג״א. (0״ק ס׳) עיי״ש.

 האדרת והאמונה; בפרי עץ חיים (שער הזמירות
 פרק גי) מובא לומר שיר זר• של
 המלאכים קודם ברוך שאמר, וכן בספר אור הישר כתוב
 שתיבותיו פ״ז כמו ברכת ברוך שאמר, עיי״ש. אבל עיין
 דרכי משר. או״ח (בסי׳ תקס״ד, אות די) בשם מהרי״ו ז״ל,
 שתיפלת האדרת והאמונה יכול יחיד לאומרה כל ימות
 השנה, אבל צבור אסור לאומרה רק ביוהכ״פ (מותר)
 עיי״ש׳ וכן כתב המנ״א (שם בס״ק הי) בשם מהרי״ל,
 עיי״ש. והוא במהרי״ל הל׳ יוהכ״פ עיי״ש. ולהכי אף
י זצ״ל אמר ה׳ מלך וכו׳ על פי דעת נ ק  כי רבינו ז
ר האדרת והאמונה מ א א  המקובלים, מכל מקום ל
 משום אזהרת מהרי״ל ז״ל. ובמדינה זו המתפללים בנוסח
 ספרד אין אומרין אותו בחול משום סירדא דק בשבת
 ויו״ט. וזה לא יוצדק לפי המהרי״ל והרמ״א (בדרכי
 משד,). ועב״פ נכון שכל אחד יאמר בלחש ולא יסיים הש״ץ
 בקול רם כשאר הזמירות. ואין ראיה ממנהג הספרדים

 כי הם לא חשו למד, שכתבו גדולי אשכנז ז״ל.
 ברוך הוא וברור שמו: מזמן לזמן ציוה דבינו זקני
 זצ״ל להכריז, שהציבור לא יענה עני׳
 זו בכל מקום שאסור להפסיק, כגון בברכות שהש״ץ
 מוציא את הציבור כגון ברכת שופד ומגילה וכדומה.
 ועיין במג״א (קכד סעי׳ ח) שכתב שבמקום שאסור
 להפסיק לא יאמר בהוב״ש. ונראה לי כונתו לפי שאינו
 אלא מנהג ואינו חיובא מדינא דגם׳ ולא הוזכר בראשונים
 ז״ל אלא הטור כתב שכך נהג אביו הרא״ש, להכי אין
 להפסיק בו במקום שאסור להפסיק. ולדידי אין הדבר
 פשוט כ״כ, שהרי מבואר בגמ׳ (יומא לז א) תניא רבי
 אומר, כי שם ה׳ אקרא הבו גודל לאלוקינו — אמר
 להם משה לישראל בשעה שאני מזכיר שמו של הקביד,
 אתם הבו גודלי תנניא בן אתי רבי יהושע אופר ״זכר



 קם תפלת שחגית

 ברור שאמר אומרים מעומד. אסור להפסיק מתחילת ה ברכה עד לאחר תשמ״ע• יאחז הבי ציציות שלפניו
 בשעת אמירתה וכשסיים ״בתשבחות׳ ינשקם.

 חלני מןנןן את ?י להודית ילסלל ו?י#בס את ניךאי: (ל*ם יחוד קוך^א ?ריף הוא
 י??ינייה «ל ןרי סהוא טמיר ןנ?לם ?שם ?ל לשךאל.)

 ברוך ש$מר ו^ה $עו?ם. $רוך הוא. ברוןו אומר לעשה, נרוןו גוזר

 עמי, פרכה
 וספרא וספרי ומכילתא, אם לא נמצא ההיפך
 בגמרא בבלית. ולמה לא נכנסו אל תוך הבבלי
ה ד ב ו  דברים כאלה - נעלם מאתנו, אבל ע
 היא ומודין כן. וכמפורסם בפירוש דבינו חננאל
 וכל הראשונים ז״ל׳ ואין אומרין - מדלא

 הזכירו בבבלי, ש״מ דלאו הילכתא היא.
ך שאמר:  וכן •אני אומר לענין ברכת ברו
 שמאחר שברכה זו נתפשטה בכל הגולה כולה
 ובמערבא, ולא תליא במנהג המדינית השונות,
ת, אבל עיקר ספו  רק נמצאו נוסחאות בהו
 הברכה נתקבלה בכל ישראל, אין לנו ראיה
 יותר ברורה על זה, כי נסדרה מפי חכמי
ם, שתקנותיהם קבלו י רא ם או אמו י א נ  ת
 עליהם כל ישראל להתנהג על פיהם. והדי
 הרי״ף, שהי׳ תלמיד רבינו חננאל, שגם עליו
 כתבו, שכל דבריו דברי קבלה, שקבל מרב
 האי גאון, והוא כתב הלשון, בפרק אין עומדין,
ן לברך מקמייהו ובתרייהו, נ ב  ותקנו ר
 ומדלא כתב ״ותיקנו רבנן בת ר אי״ אלא
 סתמא ותקינו רבנן, ש״מ שהי׳ מקובל בידו

 מהגאונים, שזה הי׳ תיקון חכמי התלמוד.
 ולהכי הקשה הרא״ש שם על ברכת אשר
ן הבן, לפי ו י ד  קידש כר, כברכת פ
 שלא נ תפש ט ה בישראל, יא״כ על כרחך
 שלא תקנוה חכמי התלמוד, שחובה על
 כל ישראל לשמוע לתקנותיהם, ותמה - מי

 עמק כרכה שומע תפלה

: ר ו ר י ב ן ו ו י  ע

 כרוך ש»מר: עיין מג״א (סי׳ גא סעי׳ ג)
 שכתב, שנראה לו דאפילו באמצע
 ברכה זו יוכל לענות אמן כיון שלא הוזכרה
 בגמ׳. ובפרמ״ג (שם סעיף אי) תמה׳ איך יכלו
 הגאונים לתקן ברכה שלא נזכרה בתלמוד.
 ומחתימה על הרא״ש ז״ל שתמה גבי ברכת

 פדיון (בפרק א׳ דקדושין) וכאן הודה להם.
 ומה שנראה לי בזה: בדומה לזה מצינו כמה
 דברים מדברי הגאונים שלא נזכרו בתלמוד,
 וכתבי הראשונים ז״ל שכל דבריהם דברי קבלה,
 לפי שהם ישבו על כ ס א ו של רב אשי. ולולי
 היתד, קבלה בידיהם מקדמוני קדמונים, עד.
 רבינא ורב אשי, לא היו אומרין כך. והסיבה -
 למה לא הכניסו הכל בש״ם, נעלמה מאתנו.
 הגע בעצמך — רבינו הקדוש ז״ל סדר ששה
 סדרי משנה, וכמה דברים מובאים באריכות
 גדולה בכל פרט ופרט, והשמיט מצות תמידיות,
 שנוהגות בבל עת, כמו ציצית תפילין ומזוזה,
 שלא נזכרו במשנה רק דרד רמז. ונשארו
ת שנשגי חוץ  כל הלכותיהם ב בר י י תו
 מבית מדרשו של רבי, ומהם באו אל הגמרא,
 במנחות, בכל פרטיהם ודקדוקיהם. וכד כל מסכת
 סופרים ומסכתות הקטנות לא נכנסו בש״ם,
 וכל ישראל נוהגין על פיהם. וכך, הנהיגו כל
 הראשונים ז״ל לפסוק מהתוספתא וירושלמי

: ודאה ״כסא למלך״,  הריני מזמן — טמיר ונעלם: עפ״י השלייה (שער האותיות, בסוף אות ק ובסוף אות ה)
 בהקדמתו לתיקוני זהר, שמטעים אמירת הפיסקא עש״י סוד בחכמת הקבלה; הסיום ״בשם כל ישראל״ שלפנינו
 ושהושמט בנוסח השל״ה, הוא, לפיו׳ הוספה מ או ח ר ת ופירושה — ע״י לימוד או עשיית המצוד, יהי׳ נחשב

 כאילו קיימיד, כלל ישראל, כי זכות הרבים עדיפה לייחד קוב״ד, ושכונתי׳״.
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̂ם. ברוך ע&ה ?ראשית. ברוך ??רחם על הארץ, נרוך ?ןרהם על ה?דות.  י?!ן5

 עשק כרכה
: ש ו ר  פ

 תפלה

 מייד שאמר — ב ד ו ד הוא: פטה ממפרשי
 התפלה טרחו ליישב הלשון הזה,
 שאחרי שאמר ״ברוך שאמר״, למה לו לחזור
ם טרחו בזה, נ ח ל  ולהכפיל ״ברוך הוא", ו
 לפי שחשבו ״ברוך הוא״ לענין בפני עצמו, אבל
 כך הוא לשון חכמים והוא מחובר עם ״והיה
 העולם ברוך הוא״. פירוש - ״שאמר והיה
 העולם״ ברוך הוא. וכמו ״הקדוש - ברוך הוא״,
 ״קודשא — בריך הוא״. עיין משנה (שלהי מס׳
ך המקום ו ר ב  מדות) וכך היו אומרים ״
ך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרן״.  ברו
, הוא לשון ברכה מאתנו, ן  ברוך הראשו
 שאנחנו מברכים אותו ית׳ והוא מבורך מאתנו,
י הוא תואר, נ ש ה  לשון בינוני פעול, ו
 על משקל בינוני פעול, כלומר, המקום ברוך
 הוא. והלשון ״שאמר והיה העולם ברוך הוא״
 הוא כולו תואר. וכן הוא בבראשית רבה (פרשה
 ד׳) מה אתה שאתה בשר ודם כר. מי שאמר
 והיה העולם ברוך הוא על אחת כו״מ כר, עיי״ש.
 ואין הכוונה לומר כאן שבח על שברא
 העולם, שהרי אומר אח״כ ברוך עושה
ת, אלא כולו תואר וברכה למי -  בראשי
 שאמר והיה העולם ברוך הוא, שהוא אומר

 ועושה וגר.

 ועיין בסדר אלי׳ (זוטא פרק ד׳) ברוך שאמר
 והיה העולם ברוך הוא ברוך אומר ועושה ברוך

 עמק כרכה שומע
ך שאמר לא  תיקן ברבה זו. אבל על ברו
ש טה בכל פ ת נ  הוקשה לו כלל, לפי ש
 ישראל, וא״כ על כרחך דתקנת חכמים היא, אף
. ר ברו ן ו ו ב  שלא הוזכרה בתלמוד. וכל זה נ
 ואין נפ״מ בין ברכת ברוך שאמר לשאר הברכות
 לענין הפסק׳ בשגם שהראשונים, וגם המקובלים
 ז״ל, הפליגו בשבח ברכה זו׳ שיש בה פ״ז

 תיבות דוקא וצריך לאומרה בעמידה, עיי״ש.
ר הברכה מתחלת ״בא״י אגדת״ ק י  מיהו ע
 כר, אבל מברוך שאמר עד הברכה, קובץ
 ברכות הוא, וכמו שאכתוב בסמוד בס״ד ועיין
 בזוה״ק (שמות רט״ו ע״מ שמביא שם הלשון
 ברוך שאמר, עיי״ש. וגם עיקר דברי המג״א
 צריך עיון מדברי הטור שכתב (במי׳ תרצ״ו)

א מ״מ וכוי. ג ה נ מ  דאף דהיא מ
 ודרך אגב אכתוב כאן מה שאמרתי בענין
 ברכת פדיון הבן שהבאתי לעיל מדברי הרא״ש
 (פ״ק דקדושין סי׳ מ״א)׳ שהביא מה שניפחו
 הגאונים ברכה ״אשר קדש עובר ממעי אמו
 ולארבעים יום חלק איבריו״ כוי. ותמה הרא״ש
י אמו, והרי ע מ  איזה קדושה יש לבכור ב
א ל ו ל  ב פ ט ר רחם תליא מילתא, עיי״ש. ו
 ד מ ס ת פ י נ א הי׳ נראה לי, שיש ט״פ בנופה
 זה שמצאו הרא״ש, וצ״ל ״אשד קרש עובר
 במעי אמו״. ומיוסד על לשון הכתוב (איוב י׳־
 וכגבינה תקפיאני ותרגום ק רש ת יתי,
 וסיפא דקרא — ובעצמות וגידים תםוככני,

 והיינו דאמר — ולמ׳ יום חלק איבריו.

ה י ל  כריך שאמר: במשנה ובגמ׳ לא הוזכרה ברכה זאת בהויא« בפעם הראשונה שומעים אנו ע
 כ״תקונא תניינא״ בפירוט התפלות שבזהר, ויקהל רטו, בזה״ל: ,ועל דא בברוך שאמר וכו׳; אח״כ הוזכרה
ר וכו״. מ א ך ש ו ר  גאון אמר מאן דעייל לכנישתא ואשכח ציבורא דקרו פסוקי וזמרה אומר ב
 בשמה הרגיל בתקופת הגאונים, מפי רב משה גאון, (מובא בס׳ ערוך, ערך תפל) שכתב — .ורב משה
 ואילו בסדר רב סעדיה גאון ורב עמרם גאון רואים אנו אותה כבר מנוסחת בתבניתה השלימה כמו
 שהיא לפנינו (בשינויי נוסחאות), ואחריהם ברמב״ם (בסזר התפלה); הרי״ף (בפ׳ אין.עומדים) מזכירה
ר מ א ך ש ו ר ן (למימר ברבה מקמייהו ומבתרייהו ומאי ניהו ב נ ב  רק כשמה וכותב — ״ותקינו ר
 וישתבח״ וכ״כ הדא״ש); ה״אור זרוע״ (ראה ט״ז לאו״ח סי׳ נא מספר תולעת יעקב בשמו) מיחסה לאנשי



ת י ה ח ת ש ל פ  ת

 ןרוןו ןן#?ם ש3ל טוב לירןףו. ברוןז סי לעד ן?ן:ם ל23ח. ברו!ו פו־ןה

 עמק ברכת
 (יואל ב׳ י״ח) ויקנא ה׳ לארצו ויחמול על עמד.
 שזה נאמר על הגשם. ולהכי אומרים ״ברוך
 מרחם על הארץ״. ולהכי הוסיפו גם ״ברוך
, כלשון הכתוב שם, ת״ ו  מרחם על הברי

 דכתיב בתריה ,ויחמול על עמו״.
! ו י א ר י ב ל ו ר ט ם ם ש ל ש מ ך ו ר  כ
 זה בשינוי לשון מברכת שעשה נסים לאבותינו
 במקום או ממן הזה, שבברכות (שם,
 ובשבת כ״ב). ולשון זה איתא בתנדב״א (רבה
 פרק י״ב) ברוך המקום הוא שמשלם שכר טוב

 ליראיו, בעולם הזה ובעולם הבא.
. ח צ נ ם ל י ק ד ו ע י ל ר ח י י  ג
 בסדור רע״ג וברמב״ם ובספר אבודרהם הנוסחא
 ״ברוך אל חי לעד וקים לנצח״. וכן עיקר. כי
 הוא כלשון הכתוב (יהושע גי) כי אל חי
 בקרבכם, וכן (מלכים ב׳ י״ט ד׳) אלקיס חי.
 וכן (איוב כ״ז) חי אל הפיר משפטי. ולשון
 הגמ׳ (ברכות ל״ג ע״א) הקב״ה שהוא חי וקיים
,̂  לעד ולעולמי עולמים. ומצאתי נוסח כזה בברכג
 בספר תניא רבתי, (סימן טי) שעל פסוקי
 ברוך ילאו״א, בערבית, תותמין ״מלך אל ח י

 לעד וקים לנצוד, עיי״ש.
: ליתא בסדור ל י צ מ ה ו ד ו  ברח״ פ
 דע״ג ולא ברמב״ם ולא באבודרהם, רק בנוסח
 אשכנז. ולא מצאתי ברכה כזו בשום מקום.
 ושמא הי׳ לקדמונים דיל נוסח ברכת עננו,
ה ד ו  שאומריפ ,כי אתה ה׳ העונה בעת צרה פ
ל בבל עת צרה וצוקה ברד א״י י צ מ  ו
ל ועונה בעת צרה״, כדי י צ מ ה ו ד ו פ  ה
 שתהא מעין חתימה סמוך לחתימה. ולא מקרי

 עמק פרפה שומע תפלה

 גוזר ומקיים ברוך עושה מעשה בראשית. וכן
 הוא בסדור רב עמרם גאון בהסרת תיבת
 ״מעשה״ והוא נוסח ספרד. אבל בנוסח אשכנז
 מקדימין ברוך עושה בראשית לברוך גוזר
 ומקיים. וכנראה מצד הסברא נכון הוא, לפי
ר הבריאה ואח״כ ק י  שמתחלה יש לומר על ע
ו ית״ש בכל הבריאה כולה. ת ח ג ש  על ה
 וכן באבודרהם, שנוסד על נוסח ספרד, איתא
 ג״כ ברוך עושה בראשית מקודם, עיי״ש. אבל
 בפרי עץ חיים מפרש הכוונות לפי נוםחת

 הספרדים.
 והנה עיקר הברכה מתחילה ,בא״י אמ״ה״,
 אלא שהקדימו לה כמה ברכות (קצרות) שהיו
 ידועות להם שנתקנו, לפי ענינם במקומם, כדי
 להרבות בשבחו של מקום ברוך הוא, אבל
 בלי הזכרת השם, כיון שאין מקומן כאן. והן
 — ברוך עושה בראשית, שנזכרה במשנה(ברכות
 ר״פ הרואה), ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים

 (שם נז ב).
 ונראה לי, שכדי שיהיו עשר פעמים
 ברוך, שהפ כנגד עשרת הדברות, כמ״ש
 בספר האשכול (בריש הל׳ ק״ש), להבי חלקו
 ברכה זו לשתים• וענין ״אומר ועושה״ על
ברת, ״וגוזר ומקיים״ על מעשה  מעשה עו
 שעומדת לעולםי! ובירוש׳ (ר״פ הרואה)
 איתא להדיא ,ברוך אומר ועושה ברוד גוזר

 ומקיים׳׳.
! במשנה ז ו א ל ה ם ע ח ר  ברוך מ
 (דרפ״ב דתענית) שאמרוה בברכות של תענית
 של גשפים. וכנראה שמיוםדת על לשת הכתוב

 כנסת הגדולה« הטור (לאו״ח סי׳ נא) מצביע על ספר ,פרקי היכלות׳, המיוחם לרבי ישמעאל כהן גדול,
 כמתיר למספד תבותיה׳ פ״ז במספרם, (גם בנוסח אשכנז וגם בנוסח ספרד שלפנינו), וה״רוקח״ נתו

 בזו סימן — ראשו כתם פז (פסוק בשיה״ש ה יא. וכונתו, שהיא ראש לפסוקי חמרה) ן הרא״ה מלוניל•
ש — -מי האיש הירא ירו הלבב, זד׳ זדמדבדן ר ד  (דםפרו ארתות חייט) ואבודרה״ם (כד ב) מכיאים בשמ מ
ד עד סוף התפלה״, (במדרשים שלפנינו לא נמצא מאמר זה, אבל׳ כידוע׳ הרבה מאפרי מ א ך ש ו ר ב  מ



ת קםג י ר ח ת ש ל פ  ת

ן ה?ג?זלל ^ י  ומציל. ?תך £מ1. ?רוך אתה ן: ולקינו מלך העו־לט. האל ?זאב ה

 תפלה עמק כרכה

 יחיד חי העולמים! הקב״ה נקרא תי
ל י״ב ז׳) וישבע א י נ ד  העולם, כמו שנאמר (
. ם י מ ל ו ע  בחי העולם. וחז״ל שינו לומר חי ה
 ונראה לי הטעם, משום תרעומת המינין שהיו
 אומרין אין עולם אלא אחד. כדאיתא במשגד,

 (סוף ברכות), לכך שינו לומד חי העולמים.
 וכתב התוי״ט (סוף מס׳ תמיד) שצ״ל חי
 העולמים בציר״י תחת החי״ת. וענינו - חיים
 של העולמים. כי השי״ת חיותו של העולם.
 משא״כ חי בפת״ח, שאינו סמוך, יהי׳ ענינו
 — העולם שהוא חי ואין העולם חי מעצמו.
 ואלה דברי הרמב״ם (בפ״ב מיםוה״ת), שמפני
 כאן הוא אומר חי ח׳ - בפת״ח לפי שאין הבורא
 וחייו שנים, כמו חיי הגופים ההיים. ולפיכך
 אומר חי פרעה וחי נפשך. כולם בצירי׳י. ולכך
 הנכון שיאמר חי העולמים בציר״י. וכלשון
 המקרא וישבע בחי העולם. שאז המכוון - בחיים
א יתברך. ומה ר ו ב  של כל העולמים- והוא ה
 שבעל העקידה (בפ׳ מקץ) הפריך דברי הרמב״פ
 בזה, שאם כדבריו כן הוא. יהי׳ חי בציר׳׳י לשון
ם, ולא נמצא בלשון הקודש בחיים שפ י  חי
 נפרד, כבר השיב על זח המדקדק מוה״ר שמואל
 ארקוולטי ז״ל, בעהמה״ם ערוגת הבושם, שכן
 ״מים״ אינו נמצא בנפרד. ובסמיכות יאמר גגי
 הים, בציר^י, כן כך יאמר מן חיים חי בציר״י,

 כשהוא סמוך, עיי״ש.
 והנה תירוצו של בעל ערוגת הבושם אינו
 מוכרח כיון שיש לומר שהםמיכות מן ״חיים*
 שהוא שם העצם הוא ״חיי״ בלשון רבים. כפו

 עמק כרכה שומע
 חותם בשתים, דכלהו חדא מילתא נינהו -

 להציל בעת צרה.
 ברוך א״י אמ״ה האל האב הרחמן־: כתב בדרכי
 משה (או״ח סי׳ נ״א) דמלשון הטור
 שכתב, שיש בו פ״ז תיבות משמע, שיש לומר
 *האל האב הרחמן״ כדי שיה״ה בו פ״ז תיבות.
 אבל האבודרהם כתב שאין לומר אלא ״האב
ו מלו העולם. נ י ק ל  הרחמן״ שכבר אמר א
 וכמרש הפור לקמן(בסי׳ תרצ״ב) לענין ברכה
 אחרונה של מגילה, שאין לומר האל הרב
 את ריבנו כר. וכן הוא במרדכי (ריש פרק
 הקורא את המגילה) דאף בברכת המזון אין
 לומר האל אבינו כר. אך המנהג לאומרו,
 כין בברוך שאמר ובין בברכת המזון. ולענין
 ברכה אחרונה של מגילה, אין אומרימ, כמ״ש
י שנא, עיי״ש. א  מהרי״ל ומנהגיפ. וצ״ע מ
 והנה מה שהביא ראיה מהטור, יש לומר
 שאין ראיה על כך. די״ל שהי׳ לפניו ז״ל
 הנוסח כמו בסדור רע״ג ורמב״ם ואבודרהם
 שהבאתי לעיל, שגרמי •בחך אל חי לעד״. וא״כ
 שפיר הוי לי פ״ז תיבות. ועל המנהג כשלעצמו
 גאמת יש לתמוה, אחר שנוהגין בברכת המגילה
 שלאחריה שלא לומר חאל חרב כוי, והוא
 מדברי רע״ג בשפ רב נתן ראש ישיבה, וכן
 הוא בבה״ג וברי״ף, מגילה שפ. ועיין בט״ז
 (ם״ם קפ״ט) דדעתו ג״כ שלא לומר בברכה
ל אבינו״. א ה  רביעית שבברכת המזון ,
ג שלא לומר תיבת ה ו י נ נ  ומטעם זה א
 ״האל״, ובמקום זה אני אומר ״ברוך אל חי

 לעד״.

 המורש היו לעיני רבותינו הראשובימ, שלפנינו אינם)! בס׳ קב הישר (פ׳ מא< מובא בשם ,״פסיקתא״
ר לישועה״! בם׳ יוחסין (.דפוס קדאקא דף קבב), בספורו מ א ך ש ו ר  — ,האי מאן דמישתעי בין ב
 של נתן הבבלי, מסופר, בי בשבת הראשונה של מינוי ריש נלותא, היה החזן משודר ״במד שאמד
- עד כאן מקורות על קדמותה, ועכשיו הערה על תכנה; מראשיתה עד ,ומקיים״ מובאה  והיד, העולם״ן י
 כתנא זב״א זוטא, פ׳ ד, והמשפטים - ,שאמר והיה העולם״ שמענו כבר מפי התנא הקדמון רבי שמעון
 בן שפח (ראה מסי מנדרין יט א) ובעוד הרבה מקופות בש-&« .עושה מעשד. בראשית• (ברכות נד.
 «משנד, «&» ,אומר ועושה- - עליו ידעו כבר בימי רגן גמליאל ודבי יהושע (ראה nw־ מרשדי י<



 קסד תפלת שחרית

 ויו ועבדיו ו?^זיריךודע?ךף 3ה?לף י:

 תפלח ויעש אברהם
: כתב המג״א (בסי׳ נ״א< ו מ י ע פ  המהלל ב
ה עמו, עיי״ש. פ  בשם ספר הכוונות, שיש לומר ב
 והטעם מבואר בפרי עץ חיי.ס ובכוונות, שעולה בגמסריא
 פ״ז, כמנין התיבות של ברוך שאמר, עיי״ש• וזה ודאי
א י ז, אבל על פי פשטות, ר ד ה׳ ל י ו  על פי ס
 בדקדוק הלשון, ידוע שמלת ״פה״ בא רק במוכרת אבל
 בסמיכות אומרין ״פי״• ועיין דאב״ע ז״ל בפסוק (בראשית
 מ״ה י״ב) כי סי המדבר אליכם. וכבר כתב הב״י ז״ל
 (בסי׳ נ״ו) על *דברי רבו מהר״י ז״ל שכתב, שלא לומר
 ״ולעלמי״ עלמיא, רק ״עלמי״ עלמיא, בלא וא״ו, כדי שלא
 יהי׳ יותר מכ״ח אותיות• וכתב על זה מרן הב״י — ולי
. וכיון ה ש ר  נראה שאין לשנות ממטבע בשביל שום ד
 •שקבלנו מקדמונינו לומר ״ולעלמי עלמיא״, כל המשנה
א ל  ידו על התחתונה, עיי״ש. וא״כ כ״ש וק״ו לאותן ש
ל י ב ש ת ב ו נ ש א ל ל  באו בסוד ה׳, ש

 ג מ ט ר י א ולומר נ ג ד חוקי הלשון.
 אח״כ מצאתי בספר עבודת הקודש להגה״ק הרחיד״א
 ז״ל(במאמר קשר גודל בסופו אות ה׳) שכתב וזה לשונו:
 ורבים שאלו וכי בשביל גמטריא נעוות הלשון כי על
 פי הדקדוק צריך לומר בפי• וכתב שם סודות על זה,
 עיי״ש. אבל רבד כתבתי דהרבה דבריג! נאמרו
ם האריז״ל, והקדוש נאמן ביתו, ש ם ב י ד י מ ל ת ה  מ
י גם זה אחד ל ו א  הרח״ו ז״ל, לא קיים אותם. ו
 מהם. ונראח לי דלהכ׳ נהג זקני* רמינו זצ״ל לומר כהי

 הנוסח ״בפי עמו״.
 ואמנם, מאחר ששנור דבר זה בפי כל המקובלים
ם אנחנו למשכוני י ב י י  הקדושים האחרונימ ז״ל, ח
̂יעינו )במשלי י״א ט׳) בפה חנף  נפשין ולומר, במו ש
 ושתית רעהו• אף שחנף הוא שם התואר, והול״ל ״בפי״,
 מ׳׳מ כתיב *בפה״. ופירושו — בפה של אדם שהוא חנף.
 כן כך יהי׳ כאן הפירוש — בפה של ישראל, שהם עמו.
 ומאחר שמצינו כך בכתוב, איננו עוד זרות כל כך בלשון.
 והבוחר יבחר• ובספר כנפי יונה להקדוש המקובל הגאון
 ד״רמ״ע ז״ל (ח״ג סי׳ קי״ז) איתא ״בפי״ עמו, עיי״ע*

 ואח׳׳כ (בסימן קי׳׳ח) כתב לומר ״בפה״, עיי״ש•

פר.) עמו משבח ומפאר ?לשון חםי  (?פי)(?

 עמק פרפה שומע
 (משלי י״ד) חיי בשרים וכן (ישעי׳ ל״ט) חיי
 רוחי. ולפי זה, כשאתה רוצה לומר שהשי״ת
 הוא החיים של העולמים, צ״ל ״חיי העולמים״.
 וכמו שהוא במשנה (סוף תמיד) שכולו שבת
 ומנוחה לחיי העולמים. אבל חי (החי״ת צרוי״ה)
 היא הסמיכות מן שם התואר ״חי״ (החי״ת
 פתוח״ודי). .יבמ״ש בעל העקידה שם. ושרשו
 ״חיה״, כלומר, מי שיש בו חיות, הוא הנקרא
 חי(החי״ת פתוח״ה). ובסמיכות יאמר חי(החי״ת
 צרוי״ה). כמו (ויקרא כ״ח ל״ו) וחי אחיך עמך,
 כלומר, עליך לעשות, שיהא אחיך חי כמו אתה.
 ומזה כל הנשבע בזולתו, כמו (בראשית מ״ב)
 חי פרעה, (שמואל א׳ כיו) חי נפשך אדוני,

 ודוגמתו רבים.
 ואמנם הוא, ית״ש, מתואר בשם חי. במו
 שנא׳ (איוב י״א כ״ה) ואני אמרתי גואלי חי.
 ופירושו — חי הוא׳ גואלי. •וכן פירשו הפייטן
 בפיוט אדון עולם — והוא אלי וחי גואלי. וכן
 (שם כ״ז ב׳) חי אל הסיר משפטי, פירושו,
 חי שהוא אל, הסיר משפטי. אבל אין הפירוש —
 האל שהוא חי׳ כלומר, שיש בו חיות׳ שהרי
 הוא עצם החיים ולא יצוייר אל בלתי חיות,
 ולא יצויירו החיים בלעדו ית׳, כי הוא החיות
 של כל העולם, ולא שייך לומר עליו ית׳ שיש בו
 חיים. עיין במורה נבוכים (חלק א׳ פסק ס״ח
 ופרק ־מ״ט). אבל תואר חי אצל השי״ת הוא
ם. וכן (ישעי׳ ל״ח) חי חי הוא י  במובן חי
 יודך, ששיעורו — חי, החי הוא יודך. ועיין
 בזוה״ק (בראשית דר״ז ע״ב), ובלשון הב׳ של

 ״אומר ועושה גוזר ומקיים״ (ברכות נז ב)! ״ברוח מרחם על הארץ״ תענית טו)! לפי בעל מטה משה
ם הברכה מן ״ברוך וכו׳ אב הרחמן״, ואילו ההתחלה בעיקרה צ  (תלמיד המהרש״ל), בסי׳ מד, מתחילה ע
 היא הוספה על יסוד פיתקא שנפלה מן השמים בעת שתיקנו וסידרו הברכה, (ט״ז לאו״ח סי׳ נא, מספד
 תולעת יעקב, בשם אור זרוע ופירקי היכלות); הנחה עיקרןנית זאת באה לידי ביטוי במנהגם שאנו
 תאיב גם אצל רב סעדיה גאון וגם אצל רב עמרם גאון׳ ביחס לברכה זאת, וההבדל ביניהם הוא רק בכך,
 שבסדר רם״ג מתחילים בימות החול חיכף מעצם הברכה, כאמור, ובשבויו״ס מן ״ברוך שאמר״, ואילו



ת קסה י ר ח ת ש ל פ  ת

 אלפינו בשבחות ואמירות ?גןלןז ׳וגשבןזןז ו;נ־אךןז ונזכיר #מף ןנמ?י?ןז

 שומע תפלה עמי, כרכח
 . וארץ״׳ כשחרית לר״ה ויוהכ״פ - זכרו לנצח
 חי עולמים. אלא ששם נראה לי הפירוש, חי
. מלשון הכתוב ם י י ח צ  עולמים — חיים נ
 (מלכים א׳ ח׳ י״ז) מכון לשבתך עולמים. לפי

 שוא מקביל עם זכרו לנצח.
 ומעולם לא פקפק אדם לומר בפיוטים הנ״ל
 חי בציר״י. וטעמו, לפי שכולו שם חי עולמים,
 שענינו — חיים עולמים. אלא שנאמר בלשון
 יחיד. והוראתו — חיים נצחיים, בניגוד לחייט
 עוברים של בשר ודם. אבל כשרוצה לאמר ״חי
 העולם״ בסמיכות מפורשת, לא יאמר חי(הח״ת
 פתוח״ה) אלא חי (ח״ת צרויה) כי תהי׳ הצורה
 כאילו היה אומר ״מים היפ" במקום מי הים.
 ומאחר שחי(בח״ת פתוח״ה) לא סובלת הסמיכות,
 א״כ ניתן להבין כאילו רצונו לאמר החיים
ה ז  והעולם. לכך מההכרח לאמר חי בציר״י. ו
 שכתב הרמב״פ בספר המורה (ח״א פ׳ עב),
ם י י ח  שהסביר הענין, שהוא ית״ש. הוא ה
 של כל העולם, כתב וזה לשונו: ומפני זה הענין
 נקרא השי״ת בלשוננו חי העולם. ונאמר וישבע
 בחי העולם. וכן כתב עוד (שם בפרק ט״ט) וזה
 לשונו: ומפני הענין הזה נקרא בלשוננו חי
 העולמים. ענינו, שהוא חיי העולם. עכ״ל. ״ומעתה
 תבין ההפרש, כי כשנאמר חי ״עולמים״, בלא
 ה״א, צריך לומר חי בפת״ח, כשנא׳ בה״א

 ״העולמים״, צריך לומר בצירי.

 וראיתי בפרי עץ חיים, בברכת ישתבח,
 שכתב וזה לשונו: כתבו המקובלים הראשונים
 כי כל האומר חי העולמים בפת״ח תחת החי,
 הוא טעות גדול. כי חי הוא חוץ מן העולמים

 עמק ברכת

 רש״י, ישעי׳ שם.
 ולפי שהחיים תונחו תמיד בלשון רבים מפאת
ם על ידי התנועה, א ם על ידי הזמן ו  הרכבתם, א
ו ל צ  והוא ית״ש מופשט מכל אלה, לכך הונח א
. וכאשר יאמר ,חי ד י ח  השם חיים בלשון י
 ה׳ וברוך צורי״ (שמואל ב׳ כ״ב מ״ז) אין
 הפירוש — ה׳ הוא חי, רק _ ה׳ הוא
ם, ויאמר תמיד חי בלשון יחיד. ומה י  חי
 שתמצא (דברים ח׳ כ״ג) אלקים חיים, הוא
 מפני הריבוי של שם אלקים. וגם בשם אלקים
 עצמו נשמר לפעמים מזה, מלומר חיים בלשון
 רבים, כמו שתמצא (מלכיפ ב׳ י״ט) לחרף
 אלקים חי. ולפ״ז לא תוכל לומר ״חי ה׳״
 בםמיכות, שמשמע, ה׳ שהוא חי, שיש בו חיות,
 אבל יאמר תמיד ״חי ה׳״ וענינו — ה׳ הוא
ם ה׳ ״ ו א . וכאשר יאמר ״חי אני נ ם י י  הח
 (במדבר י״ד כ״ח) אין הוראתו״ אנכי חי״, רק
 אני החיים. כך נראה לי עומק דברי המורה
 צדק, הרמב״ם ז״ל. וכן כאשר יאמר (דברים
 ל״ב מי) ״חי אנכי לעולם״, פתרונו - חיים אני
 לעולמים. ומזה יאמר ג״כ (דניאל ד׳ ל״א) ולחי
 .עלמא שבחת והדרת. שהשי״ת נקרא חי עלמא,
 אי משום שהוא חיים עולמים ותמירים, או
 שפתרונו — חיים של העולם, וזה היותר נכון,
ו היתד, הוראתו ת מי ד ים. היה׳ ״לו ל י א  ש

 לנקד ״עלמא״ בקמ״ץ. ובלשון עברי ״חי
 עולמים״.

 ולזה תמצא בכל המחזורים, בשחרית
 ליוה״כ, בפיוט האדרת והאמונה ״לחי עולמים״.
 והוא לקוח מלשון הכתוב בדניאל שהבאתי
 לעיל. וכן בפיוט ׳אתה הוא אלקינו בשמים

 לפי סרע״ג התחילו בביהכ״נ, בימות החול, ״ברוך שאמר״, (וז״ל שם — וכשישראל נכנסין בבתי כנסיות
 להתפלל בעיירות עומד החזן הכנסת ופותח ברוך שאמר״)׳ ואילו תלמידי ישיבתו התחילו מעצם הבוכה,
 (וז״ל שם — ולפנינו בישיבה כך המנהג: עומד חזן ואומר וכו׳ ובו׳ ברוך וכו׳ אב הרחמן): בשבת
 ויו״ט מתחיל סדר תפלתו ״ברוך שאמר״ לפי נוסח אחד (בשנוי נוסחאות והגהות, שם) ואילו בהפירוט
 שבפנים הסידור לא הוזכרה, וז״ל שם ~ ובשחרית של שבת מסדר הברכות כמנהג בכל יום ויום וכו׳ וכו׳
 ועומד חזן הכנסת ופותח וכו׳ הווו לה׳ קראו בשמו וכו׳ עד ויברך דוד ובו׳ וכו׳« גם אחריהם ולפני הפטה



ת י ה ח ת ש ל פ  קםו ת

^ח י?ן&$ר עדי עד סןד1ל ן  י ?

 תפלה עמק ברכת
 לעיל, בשם המקובלים הראשונים לומר תי י

 בציר״י. ועוד ראיתי בספר הפרדס, שער ערכי
 הכינוים, (פרק ח׳ אות ח׳) שכתב, שיש חילוק
ה נ י ב  בין חי לחי, כי חי בפת״ח רומז ל
, עיי״ש. וא״כ שניהם ד סו י  וחי בצירי רומז ל
 נכונים, כל אחד ואחד מרמז לענין אחר.
 ובמקובלים אחרונים ראיתי בספר נהר שלום
 להקדוש ר׳ שלום שרעבי ז״ל, שנשאל על זה,
 והשיב. שהעיקר לומר חי בפת׳׳ח. וכן כתב
 בספר עבודת הקודש לד׳רחיד״א ז״ל, וכתב שם
 שכד העלה (להלכה) בספרו ברכי יוסף. ואינו

 תחת ידי לעיין בו.
 ואם כי אין דעת פעוט כמוני מכריעה, מ״מ
 נראה לי, שהתואר .חי״ יוצדק ג״כ, בגלל
 שהוא מחיה את כולם, נקרא חי• כמו שנקרא סלח
 לפי שהוא סולח. וברור הדבר, כי הסיום של
 ברכת בורא נפשות ״ברוך הי העולמים״ בך
ה העולמים. שחדי ברכת י ח  פירושו, שהוא מ
 הנהנין היא ונתקנה על הנאת האדם, וכאילו
 ״מעין חתימה סמוך לחתימה׳/ להחיות בהם
 נפש כל חי. וכן ראיתי שמפרש בפרי עץ חיים,
 בברכת ברוך שאמר יחיד חי העולמים, שכבודו

ה את כולם, עיי״ש. י ח מ  מלא ו
 מיהו על דרך הפשט נראה לי כשאומר ״יחיד
 חי העולמים״, יוצדק יותר עפ״י מה שכתב
 הרמב״ס ז״ל, שהפירוש הוא - שהוא חיי
 העולם. ומכיון שכתוב להדיא *וישבע בחי
 העולם״, למה נניח לשון הכתוב. ועדיף טפי
 לומר חי העולמים, בציר״י, ומטעמי דכתיבנא

 מ?5נו §לסינו :סיד םי 3עו!&ים. #9

 עמק כרכה שומע
 כר. לכן צריך לומר חי העולמים בציר״י והוא
 נכון, עיין בתוי״ט סוף תמיד טעם נכון, עכ״ל.

 אבל מצאתי להיפך בגליון משניות החדשים .
 (דפוס ווילנא) שכתב שם בשם ספר חק נתן,
 בשם ספר עץ החיים וזה לשונו! ולי הקטן
 נראה דאין לשבש הספרים שכתב בהם חי
 בפת״ח. וכן הגירסא בפי כל אדם, ואם כן יהי׳
 חי העולמים כמו המלך המשפט (פירוש שחסר
 הגסמד כמו דימלד מלד המשפט, הכי נמי כאלו
 אמר חי חי העולמיפ), וכן ראיתי למורי הרב
 הגדול המקובל האלקי שהי׳ אומר האדרת
 והאמונה לחי העולמיפ בפת״ח, עכ״ל, גפ אני
 הדל מסכים עמו שלא לשבש הספרים וגירסת
 כל אדם. וכן מוכח מהזוה״ק. אח״כ ראיתי להרב
 יעב״ץבתשובותיו (סי׳ קמ״א) שהאריך כראיית
 להוכיח לומר חי בפת״ח. וכתב בסוף דבריו

 שחזר בו התוי״ט עיי״ש באורך, עכ״ל.
 והנר, מד, שהביא ראייה מטיוט האדרת
 והאמונה, כבר כתבתי ששם ודאי צריך לומר
 בפת״ח, כיון שאומר ״עולמים״ בלא ה״א, וכלשון
 הכתוב בדניאל ולחי עלמא. ועיינתי בשאילת
 יעב״ץ וראיתי, שהאריך בזה וציין הרבה מאמרי
 הזוה״ק, שנראה מהם, שהעיקר חי בפת״ח׳
 בראשית ,ק״ל ע״א) במדה״נ ובזוה״ק (דקל״ה
 ע״ב) ושם (דקם״ד ע״א) ושם (קצ״ג ע״ב) ושם
 דר״ז ע״ב) ושם (דרי״א ע״א), עיי״ש. והביא
 עוד שכן כתבו להדיא החייט במערכת חמדות
 ובספר שערי אורה (ריש שער ב׳), עיי״ש. ולפי
 זה לא הבנתי מה שכתב בפרי עץ חיים, שהבאתי

 משה שומעים אנו את העיקרון הזד, יוצא מפורש מפי אחד של רבותינו הקדמונים, רבי 1תן ב״ר יהודא,
 ששקיל וטרי עמ הרשב״א, (ראה שו״ת הרשב״א חלק גי תשובה סי«ן קצם) ושגם פהר״י
ה לפניהם כ ר  קולון מזכירו (בשורש מס), הכותב בספרו ״הםחכיס״ (דף כח) — ״ופסוקים דז&רה ב
י ט ' " ° a ולאד׳ריהם, לפניהם ״האיל האב הרחמן ונשמת׳׳, (כנראה ששיטתו כשיטת ה״מבהיג׳׳ יי יי 
ה ברכות ס״ס לו) s מכאן נובע, אולי, א  שראוי לאמר בכל יום נשמת כל חי, וראה ״ארחות חיים״ ך,ל׳ מ
ר תבת ״ברוך אתה ובו׳ ח  הדין המובא במשנה ברורה (סי׳ נא לאו״ח) בשפ חי׳׳א, ש״אס הוא עומד א

• ה ר ק י ע  ?וךב שיסיים מלך מהולל בתשבחות אסור לענות״ ובו׳, כיון שכאן מתחילה הברכה ב



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כדכח
 מורים זמן וגבול ומקום• והה״א הוא הפלגת
 ההויה שאין לה׳ תחלה וסוף. עכי׳ל. וכבר כתבתי
 דמסתבר לומר לישנא דקרא, חי העולמים. לבד
 בברכת בורא נפשות שצריך לםיימ חי (ח״ת
 פתוחה) העיולמים. ומטעמא דכתיבנא לעיל,
 שנוסחת ברכת הנהנין היא רק על ההנאה
 המגיעה לאדם על ידי פעולת השי״ת• ופירוש

 חי העולמים, שהוא מחיה העולמים.

 יחיד חי העולמים! יחיד הוא, וחי עולמים
 הוא. .והוא מלך - ששמו הגדול משובח ומפואר
 עדי עד. יחיד ז שם התואר למי שהוא נפרד,
 לבדו ואין שני עמו. לכך יאמר על בן היחיד
 להאדמ התואר ״יחיד״ סתמא. כמו שנאמד
 (משלי ד׳ ג׳) רק ויחיד לפני אמי, ובלשון חז״ל
 תיא שם תואר להשי״ת (בר״ר פ׳ צ״ט) יחידו

 של עולם.
: בקצת סידורים כתוב ״אב  האב הרחמן
 הרחמן,/ אבל העיקר לומר ״האב הרחמן״, על
 פי חוקי הלשון שבתנ״ך, יש לומר בה״א

 הידיעה על התואר ועל המתואר.
 מלך מהולל בתשבחות: זה נוסח ברכת השיר
 שתקנוהו על אמיתת שירות ותשבחות• שכן
 כך מסיים בברוך שאמר ובישתבח ובהלל. וענינו
 שהוא מהולל בפינו בהתשבחות שאנו אומרים
 לפניו. וקבעו לומר ״מלך״, אעפ״י שבכל
 החתימות לא קבעו מ:לכות, וא״כ הול״ל
 ״בא״י המהולל בתשבחות״, לפי שכל התשבחות
 שאנו מהללים לו ית׳, הוא על שליטתו בעולמו,
 אבל עצמותו, יתברך שמו, משולל כל תואר
 ושבח, ולכך אומדים ״מלך״ מהולל בתשבחות,
 שהוא מהולל בתשבחות מצד שהוא מלך על
 כל הארץ. מהלל* המ, רפויה. ואף שכל
 תיבה שבראשה המ׳ המ״ם דגושה. מכל מקום
 היכא שבמלה זאת נמצא אות דגושה אז תרפה
 דמ״ם, וכאן הלמ״ד דגושה לכך המים רפויה

 כפ8 (ויקרא ט״ז כיח כמםודה שם.

 ?יון $8ה י: 9;ן ^ןל 3*#ח1ת.

 עמק כרפה שומע
 לעיל, כיון שהפירוש הוא״ שהוא היינ של
 העולם. וגם דברי המדרש הנעלפ (פ׳ חיי ק״ל
 ע׳׳א} יש לפרש/כך עם ידיעת החי(ח״ת פתוה״ה)
 שהוא חי(ח״ת צרוי׳) העולמים, עיי״ש. דמשום
 שהוא חי העולמים נקרא חי, כלומר, חיים,
 וכדכתיבנא לעיל. ואני נוהג בברכת ״בורא
 נפשות״ לומר חי בפת״ח. ומטעמא שכתבתי
 לעיל, ששם ודאי הפירוש - מחיה העולמים,
 ובברכות .ברוך שאמר וישתבח״ לומר חי

 בציר״י.
 וראיתי בשאילת יעב״ץ שם שהאריך בזה
 הרבה, והעלה דשניהם נכונים. ופירש דברי
 הרמב״ם ז״ל על דרך שכתבתי, שלא יוצדק לומר
 הי מחמת הריבוי. אבל חי הוא היחידית משם
 חיים. ומ״מ ט״ל להרמב״ם ג״כ שיאמר חי
 העולמים בפתיח, עיי״ש אריכות דבריו. וכנראה,
, נעלם ממנו מה שכתב הרמב״ס ת ״ כ ח מ  ב
 גםפר מו״נ, שהביא להדיא ראיה מהכתוב
 *וישבע בחי העולפ״. ומפורש בדבריו שצריך

 לומר חי העולמיפ בציר״י, עיי״ש.
 ובאבודרהם כתב! חי העולמים על שם חי
 אנכי לעולפ, עיי״ש. ועל פי זה ודאי דצריך
 לומר ״חי (ח״ת צרוי׳) העולמיפ׳/ דאפ יאמר
 חי, צריך לומר לעולמיפ, וכתב עוד שפ בשפ
 בעל המלמד, וזה לשונן: חי העולמים ורמז
 בו על העולמות. ומה טוב לומר חי העולמים
 כלשון הכתוב בחי עולם כי הוא חיותם וקיומם.
 ואם נפשך אמר שהוא חי וקייס בשני העולמות
 העוה״ז והעוה״ב טוב הוא, עכ״ל. פירוש: ואם
 תרצה לומד חי בפת״ח, וענינו - שהוא חי
 וקיים בעוה״ז ובעוהב, ג״כ טוב הוא. וכן משמע
 כזוה״ק (בראשית קל״ה ע״ב) חי הוא בתרי
 עלמין, עיי״ש. ויפורש — הי בהעולמיס.

ר יבחר. ח ו ב ה  ו
 ובברכת ישתבח כתב האבודרהפ: חי
 העולמים על שם וישבע בחי העולם. ואומר חי
 העולפיפ ולא לעולמים ןלא בעולמיפ. לפי שהם



ת י ר ח ת ש ל פ  קםח ת

 הודו ליי קראו ב^מו הודיעו ?עמים עלילתיו. שירו לו זמרו־לו שיחו
 3?ל-?פל&תיו. התהללו #3ם ?ןךשו ישמח, לב ?זבקשי ן:. ךך#ו ן: ועזו ב>ן,שו
̂ריי גפלאיסיו $שר עשה מפתיו ומשפטי פיהו. זרע ?קזךאל עבדו  פןיו תמיה ז

 תפלה עמק כרכה

 הברכה הזאת - מלך שהוא מהולל בפינו,
 במזמורים שאנחנו אומרים לפניו. ובצורתו
 העברית אין מהצורך לומר במלאפו״ם,
 תושבחתא, רק בחיר״ק. וכן כתב בפרי עץ
 חיים בברכה זו תישבחתא בחירי׳ק. ועיין מכלול

 להרד״ק בשקל הפעלה.
 כתבו הפוסקים ז״ל. שצריך לעמוד באמירת
 ברוך שאמר ובויברך דוד ובישתבח. ומזוהר
 (ח״א דפ״א ע״ב) משמע שבכל פסוקי דזמרה
 ושירות ותשבחות צריך לעמוד. וכמו שאמר
ם להודות לך. וצריך לאמרו  דוד המע״ה אקו

 בניגון ובנעימה (טור סי׳ נג).
 חודו לחי; כל הפסוקים, מכאן עד ״ומשפטי
 פיהו״, כולם נמשכים אל מקרא
 שלאחריו, אל ״זרע ישראל עבדו בני יעקב
 בחיריו״, כלומר, אתם זרע ישראל ובני יעקב,
 הודו לה׳ וגו׳ שירו לו וגו׳ התהללו וגו׳ דרשו
 וגו׳ זכרו וגו׳ ומשפטי פיהו. קראו בשמו: פרסמו
 אלקותו ויכולתו ונפלאותיו. כי שמו יורה על
. ואין אנחנו יכולים לכנות אותו ית׳, מצד ו  מעשי
 עצמו׳ כי נסתר מאתנו, רק מצד מעשיו אנו מכנין
 לו שם, ובאשר יאמר ״קראו בשמו״, כאילו אמר,
. וענינו — קראו והשמיעו ו י ש ע מ  קראו ב
 בכל העולם מעשיו ונפלאותיו. וכן(בראשית י״ב

 עמק כרכה שומע
 ונראה לי דמהאי טעמא אמר רב עמרם גאון
 ז״ל בסידורו־ ומאן דקא חתים ״מהולל
 בתשבחות״ שבישתא בידיד׳ ושפיר דמי
ד ר ה שם לא י י ג מ ה  לשתוקיה, עיי״שי ו
ו וחשב לשבש הגירםא, עיי״ש, ת ע ף ד ו ס  ל
 אבל כוונתו לדברי רב משה גאון ז״ל, מובא
 בערוך (ערך תלפ) דחותם ״מהולל בתשבחות״.
 לכן הוצרך רב עמרם גאון לאמר, - דמאן
 דאמר ״מהולל בתשבחות״, בלא ״מלך, משתבש
ב ̂וא. ולא יחתום ״מלך מהולל ברו  ז
 התשבחות״ כמו שכתב בספר הפרדס לרש״י,
 וזה לשונו (בסדר התפלות): בברכה ,דברוך
 שאמר הכי חתמינז ״מלך מהולל בתשבחות״
 ומאן דקא חתים ״מהולל ברוב התשבחות״
 שבשתא הוא בידיה ומשתקין אותו, משום
 דמשמע רוב התשבחות ולא כל התשבחות.
 כדאי תא (בתענית דף ז׳) רוב ההודאות ולא

 כל ההודאות, אלא אימא ״אל ההודאות״.
 בתשבחות: המשקל הזה לא נמצא בעברית
 רק בארמית. תרגום מזמור,—תושבחתא. וברבים
 תושבחיא או תושבחון (תהליס צ״ה ב׳. קי״ט
 נ״ד). ובלשון חכמים שבמשנה הרבה מלות
 מלשון ארמית שנתנו להן צורה עברית. וכן
 תשבחות מן תושבחן. וא״כ עיקר הפירוש של

: ליקוט פסוקים; מ״הוזו״ ער ״והלל לה׳״ — מדה״י א טז פס׳ ח—לח (וגט בתהלים,  הודו לחי
 בשינויים קטנים< ומכאן ואילך — ליקוט פסוקים שוניפ מתחלים; המקור לאמירתם נמצא בנלס׳ סופרים
 (פרק יז הלכה י) וז״ל — צריכים לאמר הודו לה׳ וכו׳, ולמה הזכיר דוד במזמור הוודו אברהם יצחק
 ויעקב׳ להיות אומרים אותו בכל יום: ומהר (ויקהל קצ״ו) — ״בשעתא דשמשא נפיק ביממא ישראל
 נטלו לשירתא לתתז& ושימשא לעילא וכו׳ ומאי שירתא קאמר — הודו לה׳ קראו בשמו״; בסדר עולם
 (פ׳ יד) כתוב: ״בשחר (בשעת הקרבת התמקד) היו אומרים הודו לה׳ עד ״במשיחי״, ובין הערכים (בשעת
 הקרב* התמיד של בין הגרבים) עד ״והלל לה׳״״ וכך היו אומדים (יימי דוד) כל הארבעים ושלש שנים
 לפני האמן׳ 9ר שהביאו שלמה לבית העולמים״ (ב״י בשם ד-או״ח בסי׳ נ לאו״ח); רב סעדיה גאון לא
 .מזכייו: רם עמרם גאון מביאו רק בשחרית לשבת ובהוספת עחד פסוקים ן גם האבודרה״ם (דפוס אמ״ד
 משנת תפ״ו) מזכירו רק כמנהג לשבת (דף גט א ודף פז וצי) ויו״ט: הטור מביאו כ״מנהג יש מקומות״



ת קסט י ר ח ת ש ל פ  ת

 ?גי?עי£ב ?ךזיךיו. הוא ן: ןעלקינו ?כל דןאךץ מקזפטיו. זהרו ?עולם ?ריתו ך?ר
 צ{ה לא?ף דור. ןעשר כרת את־אבךהם ושבועתו לל?חק. רעמיךה לנעקב לו1ק
 לל^ךאל ?רית עולם. לאמר לןי אתן אוץ־?נען ח?ל נהלתנם. בהיותם מסי
 מספר $3עט ו^רים ?ה. ויחהןכו מגוי אל־גוי ומממלכה אל־עם אםה לא־חניח

 עמק כרכה שומע תפלה
; כלומר, ל כ ו ו ש ר  קל״ב) אתה וארון עוזך. ד
 אצלו. כענין (דברים י״ב) לשכנו תדרשו. ושם
 ״בקשו פניו תמיד״ לפני ארון האלקים וימלא
 משאלותיכם וישמח לב המבקשים והיו בטוחים
 כי יהי׳ נדרש למשאלותיכםי כי — זכרו נפלאותיו
 — אשר עשה עמכם ותראו יכולתו, וכאשר עשה
 עמכם מקדם׳ כן יעשה עמכם תמיד. ומשפטי
 פיהו: המשפטים אשר שפט במוצא פיו את כל אלה

 אשר עוללו רעות לישראל.
 זרע ישראל עבדו־ כבר ביארתי לעיל שזה
א של כל הפסוקים מן הודו לה׳. כלומר — ש ו נ  ה
 אתם, זרע ישראל ובני יעקב, הודו לה׳ וגר.
ם ה ר ב . עבדו: בתהלים (ק״ה) זרע א ל א ר ש  י
 עבדו. וכאן ביותר ביאור, כי לאברהם היה גם
 זרע אחר ולא נקרא על שמו אלא זרע יעקב בלבד.
 וענינו — זרע ישראל, הנה כל אחד ואחד מהם
 הוא עבדו. זבני יעקב הם בחיריו לכי בם בחר
 ה׳״ והם נקראים עבדיו ובחיריו. ככתוב, כי לי
 בני ישראל עבדים. וכתיב, ויבחר בזרעם אחריהם
 בכם מכל העמים כיום הזה. ואמנם לפי הטעמים
 פירושו — אתם זרע ש ל ישראל עבדו ואתם
 בני יעקב שהנכם בחיריו. הוא ה׳ אלקינו: כלומר,
 אתם, זרע ישראל, הודו וגו׳ ואמרו הוא ה׳ אלקינו

 עמק כרכה
 ה׳) ויקרא בשם ה׳. עיין רמב״ן שם. עלילותיו:
 פעולותיו. ושורשו עלל. והונח על פעולה רעה.
 וכשה׳ פועל שפטים ועונשים, יאמר ג״כ עלילותיו.
 וכן (תהלים ע״ז י״ב) אזכור מעללי ה׳, כלומר,
 משפטי ה׳. וכן (שם י״ג) ובעלילותיך אשיחה.
 והכל קאי התם אמשפטיו עם מצרים. וכן כאן
 הוא אומר ,״הודיעו בעמים עלילותיו״ שיעשה עם
 הפלשתים, דכתיב שם (דה״א י״ד), ואז העלה
 דוד המע״ה את הארון מבית עובד אדום הגיתי

 אל עיר דוד, ואז התקין דוד את השירה הזאת.
 שירו לו זמרו לו: הוא כפל ענין במלות שונות
 נוטף על מה שאמר למעלה ״הודו לה׳״. וכן ״שיחו
 בכל נפלאותיו״. הוא כפל ענין של ״הודיעו בעמים
 עלילותיו״. וזה דרך שיר ומליצה. וכתבו הראב״ע
, עיי״ש. י  והרד״קשהשיר בפה והזמר בכל
 והיינו כששניהם כתובים יחד, אבל כשכ״א בפני
 עצמו, ישמשו שניהם לפעמים בפה ולפעמים
ה ח י  בכלי. שיחו ־ דברו הרבה. וזה החילוק בין ש
, כי דיבור כולל גם דיבור מועט ר ו ב י ד  ל
 ופתאומי, אבל שיח הוא דיבור ממודר מתוך דעת
 והגיון. דרשו ה׳ ועוזו: וענינו -
 דרשו אל ה׳ ואל עוזו. עוזו הוא ארון הברית,
 כמש״נ(תהליםע״ח)ויתןלשבי עוזו״ וכן(שפ

 לבד׳ בעל סדה״י מביאו ג״כ כפנזז^ לשבת לבד וכותב — וכן היה לאמרו בכל יום, אלא בחול, משום
 ביטול מלאכה לא פשטה תקנתו אבל בשבת עוד היום נהגו בכל ק״ק לאמרו וכוי? מנהגנו לאמרו בכל
 יום עפ״י ר׳ אברהם ן׳ ירחי (בספת המנהיג סי׳ ב) ״שהיה אומד אותו על הקרבן דבר יום ביומו,
 לפיכך נהגו לאמר זה המזמור לפני מ־ר התפלה, כי תפלה נגד תמיךים תיקנום״, והא״ח (מובא בב-י הג־ל);

 הליקוט עד ״למען חסדך• — עפ״י מח זור ויטרי׳ חוץ מההוםפה של הפסוקים שמשם ואילך« הרוקח י
 מדגיש, כי מן ״רוממו״ עד ״עלי״ יש קלח תבות, וזה מתאים עם הנוסח שלפנינו, וכמ״כ כתוב בכתבי
 האריז״ל« ההוספה הזאת של הפסוקים ד״נ״ל, מן ״רוממו״ עד הסוף״ אנו נוהגים לאמר עפ״י הא״ח
ן אחר והלל לה׳ רוממו וכו׳ ושאר פסוקי פ י י מ ו ס  המובא בב״י הנ״ל, ועפ״י ה״כל בו״ שכתב — ו
 דררמי כגון ה׳ צבאות וכוי; בשל״ה (בסידורו, בהגה״ד. שרררכת ק״ש) כתוב. שנוהגין לעמוד כשאומרים
 ישמחו השמים ותגל האח, בגלל קדושת השם הוי״ר, היוצא מראשי תנות של פיסקא m ומכאן, אולי, פשט

 המנהג לנשק או למשמש כת&לין בשעת אמירתה.



 VP תפלת שחרית

 לאיש לע#?ןם ויוכח עליוזם מלכים• אל־ת?עו *מ#יחי וב?3י8י 8ל־תרעו. שירו
 לך כל־הארץ ב?זרו מים־אל־יוס ןשועתו. םפרו בגו?ם את־?בודו ?5ל הע&ים
ל ז: ו^וןל נן&ד ונורא היא על ?ל ןעלחים. $י כל י  ןפלאתיו. 5י ד

 אלחי לעמים אלילים כאן צריו להפסיק
 ויי שמלם עשה. הוד והדר לפניי «ז יסךוה 0בו 2" מש?חות

 עמק ברכה שומע תפלה עמק ברכה

 הארץ משפטיו״׳ כלומר הוא אלקי כל הארץ אשר
 משפטיו הם בכל העולם. כמו שנא/ וידעת כי
ם ל ו ע  ה׳ אלקיך הוא האלקים. כלומר׳ אלקי ה
 כולו׳ אבל אנחנו זכינו לומר עליו הוא א ל ק י נ ו,
 כמו שנא,׳ כי ב ך בחר ה׳ מכל העמים. אבל
 אתם׳ בני יעקב בחיריו׳ אל תתהללו כי מצד
ם בחר בכם, רק זכרו את הברית ואת. כ מ צ  ע
ם והוא שומר כ י ת ו ב  השבועה אשר כרת עם א
 הברית והחסד לאוהביו ולשומרי דבר שצוה
 לעולם לאלפי דור. כמו שנא׳, האל הנאמן שומר
 הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף

 דור.
 אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק: עיקר
 השבועה היתה לאברהם, כמו שנא׳(שם כ״ב ט״ז)
 בי נשבעתי וגו׳ וירש זרעך את שער אויביו. אלא
 לפי שרצה להזכיר כל האבות, וכמו שנא׳(דברים
 ז׳) ומשמרו את השבועה אשר נשבע
 לא ב ו ת י כ מ, הזכיר השבועה אצל יצחק,
 שנאמר לו (בראשית כ״ו ג׳) כי לד ולזרעד אתז
 את כל הארצות האלה והקימותי את השבועה
 אשר נשבעתי לאברהם אביה וא״כ נחשב כאילו
 נשבע ליצחק, שאותה השבועה שנשבע לאברהם,
 תתקיים רק ביחס לזרעו של יצחק ולא של
 ישמעאל. כי כך לשון הקמה, שמקים את
 השבועה עליו׳ כמו(בפרשת מטות) אישה יקימנו.
 ליצחק! ובתהלים, שם, לישחק. והבל אחד.
. וכן ק ק והשחו ו ח צ  כי נקרא על שם ה

 (ירמי׳ ל״ג).
 ויעמידה ליעקב לחוק! אותה השבועה העמיד
 לי ע ק ב להק עולם, ולא לכל זרעו של יצחק. שכן
 כתיב (בראשית ל״ה י״ב) ואת,.הארץ אשר נתתי

 אשד בכל הארץ משפטיו. כלומר, נותן משטרו על
 כל העולם כולו, והוא אלקינו אשר בחרנו אותו
 לנו. וזה תהלותינו אשר בשם קדשו נתהלל ונודה
 לשמו ונגידה בעמים עלילותיו. זכרו לעולם
 בריתו: בתהלים שם ״זכר לעולם בריתו״ וגר.
 והכל קישור אחד עם בכל ארץ משפטיו. וכאן
 הוא חוזר לדבר עם זרע ישראל — אתם, זרע
 ישראל׳ זכרו לעולם בריתו׳ כלומר׳ זכרו בריתו
 אשר כרת לעולם עם אברהם שהוא בדית עולם,
 כאמור למטה. ולפי הטעמים ענינו — זכרו לעולם

 את בריתו אשר כרתי את אבותיכם.
 דבר צוד, לאלף דור: נמשך אל ״זכרו״ שאומר
 למעלה. כלומר׳ וזכרו ג״כ ״כי דבר צוד,״, כלומר,
 מצות אשר צוד, את ישראל, זכותם קיימת לאלף
 דור. כמו שנא׳ (דברים ז׳ ט׳) וידעת כי ה׳ אלקיד
 הוא האלקים שומר הברית והחסד לאוהביו
 ולשומרי מצותיו לאלף תר. וענינו לעולם, לאלפי
 דורות, וכמו שכתב הראב״ע, ובכתוב אחר אומר
 (שמות כ׳ ו׳) ועושה חסד לאלפים. וענינם אחד,
 להרבה אלפים. ולרבותינו ז״ל (סוטה דף ל״א)
ו של ט ו ש ת בזה. ואני ליישב פ ר ח  דרך א
 מקרא באתי. ורואה אני כי לשון השידה הזאת
 מיוסדת על הכתובים הבאים: (דברים שם) כי
 יביאך ה׳ אלקיך אל הארץ.וגר, ונשל גוים רבים
 מפניך וגר, ונתנם ה׳ לפניך והכיתם וגו׳, כי עם
 קדוש אתה לה׳ אלקיך בך בחר ה׳ אלקיך וגוי,
 לא מרובכם מכל העמים השק ה׳ בכם .ויבחר בכם
 וגו׳׳ כי מאהבת ה׳ אתכם ומשמרו את השמועה
 אשד נשבע לאבותיכם וגר, וידעת כי ה׳ אלקיכם
 הוא האלקים שומר הברית והחסד לאוהביו.
 ולשומרי מצותיו לאלף דור. ועליהם נתיסדה,
 ברוה״ק׳ השירה הזאת, ואמר *הוא ה׳ אלקינו בכל
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 תפלה עמל! ברכה
 ט׳ כ׳) ימים מספר. מתים: גברים. כמו (דברים
 ב) ונחרם את כל עיר מתים והנשים והטף. כמעט:
 כרגע. כאשר א ך עברו בארץ והיו גרים בה.
 וכמו (שמואל ב׳ י״ט ל״ז) כמעט יעבור עבדך

 את הירדן.
 לא הגיח לאיש: לשום איש ואיש. ובתהלימ
ם לעשקם״. וכאן מתוקן ד  כתוב ״לא הניח א
ם לא ד א  יותר׳ שהרי היה ניתן לפרש — ש
 הניח לעשוק אותם• ויוכח עליהם מלכים: וגם
 זאת זכרו, כי הוכח ה׳ עליהם מלכים וגזר
 עליהם — אל תגעו במשיחי. וענין הוכחה על
 ציוי שייר רק באם על ידי זה נתבררה צדקת
 האיש אשר בעבורו באה הציוי. כי הוראת הוכחה
 היא בירור דברים, וכמו שכתב רש״י (בראשית
ת — ביררת. ולפיכך ח כ ו  כ״ד י״ד) אותה ה
 אמר יעקב אע״ה על הציוי שצוה ה׳ את לבן
 בלילה ואמר לו השמד לך מדבר עם יעקב
ש (שם מ ח א כ ו י  מטוב ועד רע, הלשון — ו
 ל״א נדב). כי הוכיח הקב״ה בזה את צדקו ואת
 עניו ואת יגיע כפו, וזה שאומר כאן,׳ויוכח עליהם
 מלכים אל תגעו במשיחי ובנביאי.אל תרעו.*
 וקאי על לבן. שהיי אדם גדול ועשיר בעירו.
ר, ך לפעמים הוא נרדף עם עשי ל  המלה מ
 ולאו דוקא מלך — מושל. כמו שנאמר (קהלת
ך אל תקלל ובחדרי ל  י׳ כי) גם במדעך מ
 משכבך אל תקלל (עשיר. ולפי שהוכיח
 בתוכחות גם את אבימלך ואמר לו (בראשית כ׳
 ז׳) השב אשת האיש כי נביא הוא, אמר כאן
 מלכים, בלשון רבים. וכלל גם את לבן בשם
 מלך. אבל עיקרו על לבן, שנאמר בו ויוכח אמש,
 ואמר לו השמד לך מדבר עם יעקב מטוב עד
 רע. זענין ,׳מטוב ועד רע״ היינו טובה מדומה

 עמק כרכה , שומע

 לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן
 אתי הארץ. ולפי שנאמר זה אצל יעקב שתי
 פעמים׳ אי׳ כאשר עוד היה שמו יעקב לבד׳ שנא׳
 (שם כ״ח י״ג) הארץ אשר אתה שוכב עליה לך
 אתננה ולזרעך, זהב׳, כשקרא שמו ישראל,
 דכתיב (שם ל״ה) ויקרא את שמו ישראל וגר
 ואת הארץ וגוי לך אתננה, לכך הכפיל כאן —
 ויעמידה ליעקב לחוק ואח״כ — לישראל ברית
 עולם. לאמר: כך היתה ההעמדה של השבועה,
לך אתן את ארץ  בעיקרה, ליעקב. שנאמר ״
 כנעך שהיא מעכשיו ״חבל נחלתכם״.
 חבל נחלתכם: לפי שכל מדינה מדודה
 בגבולותיה נקראה חבל. וכמו (דברים ג׳ ד)
 חבל ארגב. כי בחבל מודדים את הארץ. שמותחין
 מיתר מדוד כפי המדד. הרצויה. וחבל היא מיתר,

 כמו(יהושע ב׳ ט״ו) ותורידם בחבל.
 כהיותפפ מתי מספר: ועוד זאת זכרו בהיותכם
׳ כלומר, שהיו ט ע מ  עדיין מתי מספד. וגם כ
ט בארץ, לא הכירו עוד היטב ו ע י  רק זמן מ
 הארץ ותושביה׳ והיו רק גרים בארץ, והתהלכו
 מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, עוברי אורח,
 באין להם מקום מושב קבוע וחסות נגד העמים —
 לא הניח אז איש לעשקם. וזה הי׳ בעת אשר יעקב
 ובניו הלכו מבית לבן אל מקום מגורי אביו,
 ואחרי מעשה שכם, שאמר אז יעקב (בראשית
י מספר. ונאמר (שם ת  ל״ד ל) ואנו מ
 ל״ה ה) ויםעו ויהי התת אלקים על העדים
 אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב.
 ובתהלים כתיב ״ובהיותם״ וכאן ״בהיותכם״.
 והכל אחד, ומוסב על הדורות הראשונים. מתי
 מספר: כמו (דברים כ״ו הי) במתי מעט, וכן
 (שם כ״ד ז) ונשארתם מתי מספר, וכן (במדבר
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 עמק כרכה
 אמרו חכז״ל כי חלקו אותו לשחר ובין
. וכמו שכתבתי לעיל מדברי הסדר ם י ב ר ע  ה

 עולם.
 שירו לה׳ כל הארץ•. בתהלים (מזמור צ״0
 ״שירו לה׳ שיר חדש, שירו לה׳ כל הארץ שירו
 לו ברכו שמו׳ בשרו מיום ליום ישועתו׳׳׳ וכאן
 קיצר במליצה, ועשה מםופן של ב׳ הפסוקים
 פסוק אחד. עתה החזיר פניו ואמרותיו אל כל
 יושבי הארץ׳ לא אל זרע ישראל בלבד, ואומר —
 שירו לה׳ כ ל הארץ, כלומר, כל יושבי הארץ.
 כמו (בראשית מ״א) וכל הארץ באו מצרימה.
 בשרו מיום אל יום ישועתו! בשרו בעולפ ישועתו
 אשר מיום אל יום׳ כלומר, תמיד׳ אי נמי — בשרו
 ופרסמו ישועתו מיום אל יום, כלומר, תמיד
 תבשרו ישועתו• וכן מורים הטעמים. וכתב הדד״ק,
 בתהליס שם: ״וטעם בשרו זה לזה, אעפ״י שכולם
 כאחד ידעו הישועה, יהיה סיפור הישועה חביב
 בעיניכם בכל יום ויום, כאלו נהייתה אז. כי
 הבשורה היא חידוש הספור והוא ערב על האדם
 ביום שמעו ואח״כ הולד ומתמעט הערבות ההיא.
 ואמר׳ כי בכל יום ויום יהי׳ ערב בעיניכם פיפור
 הישועה כאלו היום יום בשורה״׳ עכ״ל. בתהלים
 שם כתיב ״מיום ליום״ וכאן ״מיום אל יום״,; ,יכן
 ספרו ״בגוים את כבודו״ ובתהלים ״בגוים
 כבודו״. וכן ״מלפני ה׳ כי בא לשפוט הארץ״,
 ולעיל בהיפך. כאן כתיב אתן ארץ כנען ובתהלים

 ״את״ ארץ כנען.
 אלילים s כתב הראב״ע, שהוא מגזרת אל(אל״ף
 פתוחה) אל יש בו. או, אל יש הוא. כלומר שוא
 ושקר הוא׳ כמו רופאי אליל (איוב (י״ג). וכן כתב
 רש״י(ויקרא י״ט ד) בפסוק אל תפנו אל האלילים
 ובכמה מקומות. ולי נראה ששורשו ״אלל״, ענינו

 עמק פרפה שומע תפלה
 ובערויה׳ ומכ״ש מה שהוא רע להדיא. וזה ״אל
 תגעו במשיחי״ אפילו לטובה מדומית, ומכ״ש
 ״ובנביאי אל תרעו״, להדיא. וחשב כאן כל
 המקרים ששמר ה׳ יעקב ובניו בדרך׳ כשהלכו
 מגוי אל גוי, מפדן ארם לארץ כנען, ששמרם
 מלבן ואנשיו, ואח״כ׳ אחר מעשה שכם, מהערים

 והממלכות אשר סביבותיהן.
 במשיחי $ שם נרדף לנביא. כמו שנאמר
 (ישעי׳ ס״א א) יען משח ה׳ אותי לבשר ענוים.
 וענינו בחר בי הי. וגם המלך נקרא (שמואל ב׳
 כ״א א) בחיר ה׳, לפי שבו בחר ה׳ מכל ישראל.
 ולפי שהמלך הנבחר נמשח בשמן המשחה והי׳
 נקרא משיח ה׳׳ קראו, על דרך השאלה, גם
ח, אע״פ שאת  להנביא הנבחר בשם משי
 הנביא לא משחו. וכן (במדבר י״ח) לך נתתיך
 למשחה. ומזה מה שנאמר (מלכים א׳ י״ט) ואת
 אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא
 תחתיך. ובנביאי! בתהלים שם ״ולנביאי״.
 וענינו - אל תעשו לנביאי רעה. וכאן ובנביאי
 אל תרעו — אל תעשו רעה עם נביאי. וכמו
 (בראשית מ״ב כ״ב) אל תחטאו בילד. והנה
 בתהליס שם ובמזמור שאחריו חשב עוד מה
 שעשה נפלאות עם אבותינו׳ ומה שקרה להפ
 בהיותם נודדים מגוי אל גוי, אח״כ כשיצא יעקב
 אע״ה מארץ כנען למצרים, וצאתם ממצרים,
 ועמידתם במדבר, והנעשה עמהם שם, וכניסתם
 לארץ׳ וחטאם בארץ׳ ולבסוף — ויתנם ביד גוים.
 ואח״כ ״זכר להם בריתו״ עד ״הושיענו אלקי
 ישענו״. וכאן קיצר בכל אלה. ותמור כל זה
 הזכיר כאן את הנאמר בתהלים (מזמור צ״ו),
 מראשו עד סופו, בתוספות ובשינוי, עד ״ואמרו
קר השירה. ואמנה י  הושיענו״ וגו׳. יי זה ע
 הוא מתחלק ג״כ בטוב לב׳ מזמורים, ולפיכך
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 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה

 ״משפחות עמים״ ואליהם הוא פונה ואומר שיבואו
 לחצרות ה׳ וישאו מנחה.

 הכו לח׳ כבוד שמו: כלומר, תנו לו כבוד
 הראוי לשמו, ובואו ל פ נ י ו, * למקום שבינתו,
 ׳ובתהלים שם אומר להדיא ״ובואו לחצרותיו״.
: כלומר׳ לא בהוד ש ד ו  השתחוו לה׳ בהדרת ק
 והדר של שחוק וקלות ראש, חלילה, אלא בהדרת
 קודש, שמחה שיש בה קדושה ועול מלכות שמים.
 ומפרש ואומר — חילו מלפניו כל הארץ, כל
 יושבי הארץ חילו ורעדו מלפניו׳ בעת שמחתכם
 במקום קדשו. כענין שנא׳ (שם ב) וגילו ברעדה.
 ובתהלים שם הכל פסוק אחד — השתחוו לה׳
 בהדרת קודש חילו מפניו כל הארץ. ואח״כ
 כתיב ״אמרו ה׳ מלך אף תכון תבל בל תמוט
 ידין עמים במשרים״״ ואח״כ ״ישמחו השמים ותגל
, י ו נ י ש ן יש קיצור ו א כ . ו ״ ו א ו ל מ ץ ירעם הים ו ר א  ה

 כי ״אמרו בגוים ה׳ מלך׳ כתיב כאן אחר ״ישמחו
 השמים ותגל הארץ״. לכן בהכרח גם חלוקת
 הפסוקים היא באופן אחר׳ אבל הענין אחד. כל
 הארץ: כל יושבי הארץ, כמו (בראשית מ״א)

 וכל הארץ באו מצרימה.
 ודע לך כלל גדול: שדהמע״ה חיגר מזמוריו
 ברוה״ק לשורר עם מקהלה, וגם במזמור הזח
 נאמר שם, כי נתנו דוד בראש להודות לה׳ ביד
ף היה מתחיל .,הודו ס א  אסף ואחיו. ופירש״י, ש
 לה׳ קראו בשמו״, ואח״כ כל אחיו ענו אחריו,
 וכף שיעור המזמור הזה: אסף אמד ״הודו לה׳
 וגו׳, שירו לו וגר, התהללו וגו׳ דרשו וגר, זכרו
 וגר, זרע״ וגו׳. והמקהלה ענתה ״הוא ח׳ אלקינו
 בכל הארץ משפטו״. ושוב אמר המשורר ״זכרו
 לעולם וגר, אשר כרת וגו׳, ויעמידה וגר, והן ענו
 ״לאמר״ וגוי. וחוזר המשורר ואומר ״בהיותכם

 קינה כמו (יואל א׳ ח) אלי כבתולה. כל
 הבוטחים בהם, סופם תוגה וקינה. וכמו שמכנה
 אותם ע צב י ם, וכמו שכתבו הראב״ע והרד״ק
 (תהלים קט״ו) בפסוק עצביהם כסף וזהב, שקראם
 עצבים, לפי שהן עצבין לעובדיהם ולהבוטחים
 בהם, קוראים אליהם ולא יעגום׳ כן כד קראום
 אלילים. ונראה לי עוד שהבטוי עצבים שנמצא
 בנביאים ביחס לע״ז, לקוח משם ״אלילים״
 שבתורה. והכל אחד. וכן רופאי אליל, רופא אשר
 יבושו בוטחיו בו וסופו תוגה שחולה מת ומיללין
 עליו, נקרא רופאי אליל׳ וכן רועי האליל (זכריה
 י״ג) רועה אשד בהנהלתו סופו תוגה. ובזה מקביל
 היטיב המאמר שבכאן — כי כל אלהי עמים
 אלילים״, אך תוגה ויללה עמהס׳ אבל ה׳ אשר

 בכחו שמים עשה׳ הוד והדר וחתה עמו.
ל נקראו א ר ש  משפרות עמים: כל שבטי י
 כאן בשם משפחות עמים, לרוב עליזותו ושמחתו
 כי נקהלו כל ישראל לשבטיהם• ולפי שמתחלה
 מלך רק על יהודה כי נחלקו ישראל לשבטיו,
 אלה עם דוד ואלה עם בית שאול׳ ואח״כ
 המליכוהו טלפ עליהם, ונצח הפלשתים׳ והעלה
 ארון ה׳ עיר לוד, ושר השירה הזאת ברוה״ק —
 לכך קורא הוא אותם עתה ..משפחות עמים״
 כלומר׳ כל שבטיכם. כי כל שבט נקרא משפחה,
 במו שנא׳ (במדבר ל״0 משפחות בני מגשה בן
ם, כמו שנא׳  יוסף. והשבטים נקראים עמי
 (דברים ל״ג י״ט) עמים הר יקראו, ותרגם אונקלם
 ״שבטיא דישראל״. וראיה לזה שעל ישראל נאמר,
 שכן הוא שד אותה השירה גם במקום אחה
 (תהלים כ״ט) הבו לה׳ בני אלים, הבו לה׳ כבוד
 ועוז, הבו לה׳ כבוד שמו וגר. ועל ישראל
 הוא אומר ״בני אלים״. וכן כך כאן הוא אומר
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 שומע תפלה עמי, ברכה
 ומכאן נראה שהוא שם כל כדור הארץ. וכן
 (שמואל א׳ כ׳ ח׳):כי לה׳ מצוקי ארץ וישת

 עליהם תבל.
 ישמחו השמים ותגל הארץ: המקהלה עונה על
 זה — השמים ישמחו והארץ תגל לפני ה׳׳ כי בא
 לשפוט את הארץ. והכל נמשך למה שסיים ״מלפני
 ה׳ כי בא.לשפוט את הארץ״ וענינו, כי קודם
 המשפט אשר לפני בנ״א, אין מקום לשמחה, אבל
ו ח מ ש  לפני משפט של השופט כל ז* רץ — י
 השמים ותגל הארץ, כי מששבו אך לצדקה
 ולמישרים, לבל תמוט תרל. ובתהלים מסיים
 ״לפני ה׳ כי בא כי בא לש,־!וס הארץ ישפוס
 תבל בצדק ועמים באמונתו״. וכאן קיצר, כי מובן
 מאליו. שאם ישמחו כולם, אות הוא כי ה׳ הבא
 לשפוט הארץ, ישפוט אותו בצדק ומישרים.
 ויאמרו בגוים ה׳ מלך: השמים והאp יאמרו
 בגוים ה׳ מלך. כענין שנאמר(תחלים י״ט) השמים
 מספרים כבוד אל. כלומר, יפרםמו אלחותו
 ויכולתו, בהתבונן האדם בסידורם. ובתהלים כתיב
 ״חילו מפניו כל הארץ אמרו בגוים ה׳ מלך׳,
 וקאי על ישראל, שהם יפרסמו שמו ית׳ בגוים.

 כי הוא מלך לעולם.
 .ירעם הים ומלואו! ים נקרא גם הבריכה
 עצמה׳ והוא חלל הים• כמו שנאמר (ישעי׳ י״א
 י״ט) כמים לים מכסים, לכן הוסיף לומד
n ,כלומר מים. להגדיל הענין אמר . ו א ו מל  ו
 לא רק הגלים לבדם הרעימו בקולם, אלא גס
 הים בעצמו, בקרקיעותו ושפתיו׳ שניהם הרעימו
 בקול רם בהגביה הגלים למעלה למעלה, כאילו
 היה רוקד מתוך שמחה. גס השדה וכל אשר בו•
 כלומר, תבואותיו וחיות השדה יעלזו וישישו.
 יעלוץ: ובתהלים ״יעלוז שדי״. והכל אחד. כי
 ״עלז״ — ״יעלץ״ שורשם אחד וכן עלס. וסופי
 האותיות מתחלפין לפי קלות וכבדות המבטא.
 וענינו — שמחה המרוממת את האדם עד כדי

 עמק כרכה
 וגר׳ ויתהלכו וגו׳׳ לא הניח״ וגר׳ והם ענו אחריו
 ״אל תגעו״ וגו׳. וחוזר המשורר ״שירו לה׳ וגר,
 ספרר וגו/ וענו הם ״כי גדול״ וגו׳. וחתר
 המשורר ״כי כל וגר׳ וה׳ שמים עשה״. ומקודם
 שסיים דבריו ״אף תכון תבל בל תמוט״, היו
 מנצחים על זה בשיר. כי נתמלאו שבח והודיה
 בלבבם לשמע שם עושה שמים, כי הוא שוכן
 שמים אשר שם שכינתו בין בדי הארון. ולא
 המתינו עד כלות המשורר את דבריו, ויפסיקוהו
 באמצע ויתנו את קולם בשיר, בעמדם לפני
 הארון, אשר שם שם (שי״ן צרויה) ה׳ צבאות,
 יושב הכרובים׳ נקרא עליו׳ וענו ״הוד והדר לפניו
 עוז וחדרה במקומו״. הם פנו בשיר מול כל
 ישראל ואמרו ״הבו לה׳ משפחות עמים וגו׳ הבו
 לד׳ כבוד שמו וגו׳ חילו מלפניו כל הארץ״,
 ואח״כ מסיים המשורר במאי דפםיק מיניה — ״וה׳
 שמים עשה.״ ואומר ״אף תכון תבל בל תמוט״.
 וענה המקהלה מה שאמר המשורר ״שמים עשה
 ואף תבל כונן״. אמרו ״ישמחו השמים ותגל הארץ
 וגוי, ירעם הים וגו׳, אז ירננו עצי היער״.
ר כלל זה, בי בזה יתבאר לך ו מ ש ר ו ו כ ז  ו
 הרבה מסדר המזמורים, אשר בהשקפה הראשונה

 אין סדר וקשר וחיבור למו.
 תכון תבל: היה לו לומר ״אף כנן תבל״, כמו
 שאומר בההתחלה ״שמים עשה״, אלא
 לפי. שהעונים הפסיקוהו, משים הוא
 דברו מעתה כלפי הקב״ד׳ ואומר
 בלשון נוכח - אף תבל אתה מכונן תמיד.
 כלומר, נותן אתה לה תמיד הויה ומציאות לבל
, בלשון עתיד, ן  תמוט לעולם ועד. ואמר תכו
 להורות על התמדתו. ובתהליס מסיים ״ידין עמים
 במשרים״, כלומר, כי התבל בל תמוט כי ידין
 עמים היושבים עליה במדת הטובה והיושר, ולא
 יחפוץ בהשחתת עולם. תבל: כתב הרד״ק (תהלים
 כ״ד) שאיננו חלק העולם המיושב בני אדם.



 תפלת שחרית קעוד
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 תפלה עשק כרכה
ם ה ו ב ל ש מ י ם כיד גוים ו נ ת י ד אף ה׳ רעמו ו ח י  ו

 שונאיהם. וכאמור (שופטים ג׳) ויתר אף ה׳
 בישראל ויתגס ביד שוטים וגז/ וימכרום ביד
 אויביהם. והיה כי ינחם ה׳ מנאקתם מפני
 לוחציהם׳ הושיעם מיד אויביהם. וכתיב התם
 בתהלים ״ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם״.
 וכנראה, כי כבר מימי שאול המלך ע״ה נתפזרו
 הרבה מישראל לבין הגוים׳ כשברח דוד מפני
 שאול ועמו כל מר נפש. ואפשר גס, שבימי
 השופטים, כשגברה יד אויביהם, שבו מהם ויקחו
ד נאמר ״ויתנם ו י ד מ י ר ב ב כ  אותם לארצם. ו
 לרחמים לפני שוביהם״׳ ששלחו אותם בימיו
. ולכך התפלל ״הושיעני ה׳ אלקינו  לחפשי
 וקבצנו מן הגוים״, שיתקבצו כל ישראל אל
. וכשכתב עזרא ם ה י ב ו ם מארצות ש צ ר  א
(כמו״ש ב״ב מ״ו ע״א) כתב י הימים׳ ר ב ר ד פ ו ס  ה

 רק ת חלת המזמור, הודו לה׳ כי טוב כי לעולם
ט כל הפרטים הנאמרים שם י מ ש ה , ו ו ד ס  ח

 על חטאת ישראל. כמו שהשמיט הפרטים במזמור
 הראשון. וכתב רק סוף המזמור ״תושיענו ונר,
 בדוד וגר. ואמרו הושיענו ז בתהליפ לא כתיב
 ״ואמרר׳ לפי שהוא המשך מהקודם, אבל כאן,
 אחר הודו לה׳ כי טוב כל״ח, אין לו קישור. לכך
ד ו ד ״ וגר. ו ו נ ע י ש ו ה ם ״אמרו״, ״ ג ״ ו ו ד ו ה  אמר ״
 המע״ה הוסיף לאמור׳ כי בעת שיודו לה׳, יתפללו
ם שבארצות שוביהם שבים.: ה י ח ד א ו ב  גם ע
 וקבצנו והצילנו : בתהליס כתיב ״וקבצנו״ לחוד.
ם מן ל י צ ה  ועזרא הוסיף בגולה להתפלל ל
 הגויס אשר הם תחתם, לבל יוכלו עשות עמהם
 רעה. להודות לשם קדשך: שגם הם יודו לשם

 קדשך כמו שאנחנו מודים עתה.

: הוא סיום ל א ר ש  ברוך ה׳ א ל קי י
 ההודיה מתוך ברכה והוא קשור עם ״הודו לה׳ כי
א שהפסיק באמצע!. ל  טוב כי לעולם הטרו״, א
ם ח$ ג ש . , ם י ב  בתפלה עבור אחיהם בארצות ש

 £#רי אדם *טת בך. י; הוגיעה ס§לןי
 יברך את נםלתך וךעם ונשאם עד \ך

 עמק ברכה שומע
. ולכן יאמר (איוב ת ו ג ו ש ת מ ו ע ו נ ת ת ו ש ע ל  לרקוד ו
 ל״ט י״ג) כנף רעננים נעלסה. ונתרוממה לעוף.
 וכן (שם כ׳ י״ט) כחיל תמורתו ולא יעלום, לא
 יעופף עד למעלה בעשרו. ומזה כינוי למשגל
 כמו שנאמר (משלי ז׳ י״ח) נתעלמה באהבים.
 השדה: ובתהלים ״שדי״. כי היו״ד תמוד הה״א.
 כמו (תהלים ח׳ ח) וגם בהמות שדי. אז: בעת
 אשר כל אלה ישמחו ויעלצו, אז ירננו עמהם
 גם עצי היער. והכל מתפארת המליצה, כאילו

 נותן בפי דוממים שירה וזמרה.
 מלפני ה׳: זה סוגר המאמר׳ ועליו נמשכו
 הפםוקיפ מן ״ישמחו השמיפ״ עד כאן. וכבר
 פרשתיו. כי בא: כי בא לכאן לשפוט מכאן את
 הארץ. וכל השירה על ענין ההצלה מפלשתים
ה א י ר ב  וביאת הארון לעיר דוד. ואמר שכל ה

 כולה תשמח עמהם יחד לרגלי בוא ארון הי.
 הודו לה׳ כי טוב: זה אינו שייך להמזמור
 הראשון אלא הוא התחלת מזמור אחר. וכן בתהלים,
 שמזמור ק״ה מתחיל הודו לה׳ קראו בשמו וגר עד
 לנביאי אל תרעו. ואמר שם אח״כ, ויקרא רעב על
 הארץ וגוי. וחושב שם ירידת ישראל למצרים עכל
 נסי ה׳ ונפלאותיו ביציאת מצרים׳ וירידת המן
 והשליו, והעמוד אש וענן במדבר. וכותב דברי
ט אלה הפרטים, וכתב כאן י מ ש  הימים ה
 רק מה שנוגע לדברי הלל והודיה. והציג כאן
 מזמור צ״ח, שהי׳ קבלה בידו שנאמר ג״כ אז
י דוד המע״ה כאשר הביא הארון אל עיר פ  מ
 דוד. והשינויפ שבכאן מבפפר תהלים. אפשר שכך
 הי׳ שגור בפי העפ בשינוים שנשתנו במשך
 הדורות׳ ועזרא הסופר כתב ברוה״ק, על הספר
ם ע  כפי השגור בפי העם. ואולי היה להם ט
ע לאותם השינוים. ועיין פירש״י כאן, ו ד  י
ם קצת, ואין לו מובן, לכאורה• ג מ ו ג  והלשון מ

 וכפי הנראה השב ג״כ כמו שכתבתי.
 והנה במזמור שם חושב כל מה שהכעיסו
 אבותינו במדבר וגם כאשר באו אל הארץ חטאו.
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 שומע תפלה עמק ברכה
ה ל ו ג  בזמנם בשה פסוקי דרחמי. וכעין ס
 לאומרם, שתהא תפלתם נשמעת. ודבר זה
 למדתי מדברי הקדמון ר׳ פריפוט דוראן ז״ל,
 בהקדמה לספרו מעשה אפוד. שכתב בזה הלשון:
 והוא הענין והמפורסם באומה, מקצת כתובים
ה ל ו ג ס  יקראו אותם פסוקי דרחמי כו׳ היא ה
 הדבקה בהם, עכ״ל. ולרוב חשיבותם השליבו
 אותם לתוך המזמורים שקודם התפלה׳ ולאומרם

 בקביעות בכל יום.
ב אפו* וכבר פעמים רבות י ש ה  והרבה ל
 השיב אפו ממנו, כן גם עתה יכפר עון ולא

 יעיר כל חמתו עלנו.
 ותעצומות: חחק ותוקף כמו (במדבר כ״ב
 ז׳) כי עצום הוא ממנו. והנה לפי אשר כתבתי
 בשם ספר מעשה אפוד, אין לתמוה על שאין
 סדר וחיבור לפסוקים הללו המלוקטים, לפי
 שהיתה קריאתם בתור סגולה, וכעין ע״ב פסוקים
 המיוחסים להרמב״ן ז״ל, והכניסום כאן לאומרם

 בכל יום.
. וכן הווי ם ל ו ע  מלה: דגילין לתרגמו ל
 בגמ׳ (עידובין דף נ״ד), והראב״ע כתב כי הוא
 כמו ״כן הוא או ״ככה ואמת הדבר״, והרד״ק
 כתב שאין לו משמעות, אלא סימן להרמת הקול
 בנגון, עיי״ש, וקצת תימה, כי לעולם יבוא בסוף
 מאמר. ונראה לי שאם כה תהיה שימושה, הוא
 מלשון השפלה והורדה, ואות הוא להשפיל הקול,
 וכן (שם קי״ט) םלית כל שוגים מחוקיך —
 השפלת. וכן (איוב כ״ח ט״ז) לא תסלה בכתם
 אופיר — לא תשפל אפילו נגד כתם אופיר, ומזה
ת ח  הלשון נקרא הדרך מס י ל ה, לפי שחוא ת

 רגליו של אדם.

 עמק ברכה
 יזכו להודות לה׳ על אשר הצילם וקבצם מן
 הגוים. והמקהלה ענה על מה שאמר להם
 הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו״, ״ ברוך ה׳
 אלקי ישראל מן העולם ועד העולם״, וכל העם
 ענו ואמרו ״אמן והלל לה״. ובתהלים כתיב
 ״ואמר כל העם אמן הללוי׳. כי המקהלה אמר
 לכל העם ״אמרו אמן״, כמו שאנו אומרין
 בקדיש, כשהחזן פונה לעם ב״אמרו אמן״. וכאן
. ן מ  מספר מה שבבר קיימו העם ואמרו א
׳ הכתוב בתהלים, הוא קיצור מן י  ו הל ל ו

 ״הלל לה׳״. (ע״כ בד״ה א׳ ט״ז).
 רוממו(תהליפצ״טה׳);: רוממו בפיכם לפרסם
 אלהותו. כנראה, שהמזמורים מן לכו נרננה
 (שם צ״ה) עד רוממו, כולם נאמרו אז לכבוד
 הארון והתשועה שעשה ה׳ אז בישראל, כי כן
 השיר הנאמר כאן (בד״ה א׳ ט״ז) הוא בתוכם,
 וכולם סדר אחד למו. וכבד אמרו חז״ל (ע״ז
 ריש פרק ב׳) מזמור שירו לה׳ שיר חדש
 הפרות אמרוה. ויש אומרימ ה׳ מלך ירגזו
 עמים. לכך לקטו לכאן גפ פסוקי דוממות

 שבסוף המזמורים הנ״ל.
ם; (תחלים ע״ח ל״ח). מכאן  והוא רחו
 עד ״ופדנו למען חסדך״ הם פסוקי בקשה על
 רחמים, ישועה, עזרה וחסד. וכתב הכלכו —
 ומוסיפין אחר והלל לה׳ רוממו ה׳ אלקינו,
 ושאר פיסוקי דרחמי, כגון ה׳ צבאות עמנו.
 כדאמרינן (בירושלמי ברכות) לעולם אל יהי
 הפסוק הזה זז מפיך ה׳ צבאות עמנו. וחברו
 — ה׳ צבאות אשרי אדם בוטח בך, עכ״ל.
 וכנראה, שהפסוקים המלוקטים האלה היו ידועים
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 לא אומרים מזמור זה בשבת ויו״ט, וגם .לא בעיוכ״פ, עד״פ וחה״ימ ש״פ. בשבת וביו״ט אומרים כאן מזמוירי
 ל«נצח וכוי
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 עמק כרבה שומע תפלה עמק פלכה

 jrwwi האוזרוניט שבספרדים לומר כאן מזמור
 שיר חנוכת הבית. ונראה לי הטעם
 שהםמיכוהו להודו לה׳ לאחריו״ משום שנאמר
 המזמור הזה אחר הודו לה׳׳ כי הוא נאמר לאחר
 ששם ארון ה׳ בעיר הוד ורצה לבנות,הבית, ואחר
 שהכין הכל לבנין, וכמו שפירשתי לעיל במקומו,

 עיי״ש,
 ואם לא אמרו קדיש אחר פרק איזהו מקומן,

 נכון לומר כאן קדיש, קודם ברוך שאמר,
 והנה כבר כתבתי שבימים הקדמונים
 עדיין לא נתפשט המנהג בםפרד לומר הודו לה׳
 בכל יום. ובסדור רע״ג כתוב לאומרו רק בשבת.
 וברמב״ם לא,הוזכר כלל. ובאבודרהם כתב — ויש
 מקומות שנוהגין לומר רבון כל העולמים כי לא
 על צדקותינו כר אתה הוא עד שלא נברא העולם
 ואין מנהגינו לאומרו. וגס אומרים הודו לה׳ קראו
 בשמו ומזמור השמים מספרים אבל אין מנהגינו
 לאומרם אלא בשבתות וימים טובים׳ עכ״ל. ובספר
 הפרדס לרש״י כתב *שהמנהג לומר הודו לה׳
 קראו בשמו בכל יום חוץ משבתות ויו״ט״, עיי״ש,
 אבל ברוקח (סימן ש״כ) כתב למנהג קבוע לומר
 בכל יום הודו לה׳ קראו בשמו וכל הפסוקים
 המלוקטים׳ כמו בסידורים שלנו, ומזמור לתודה.
 גם הב״י(בסי׳ נ׳) כתב, שבזמן הזה נוהגים לומר
 אחר ברייתא דר׳ ישמעאל הודו לה׳. קראו בשמו
 ופסוקים מלוקטים. והביא מנהגם לומר בכל יום
 מזמור השמים מספרים׳ עיי״ש. אבל לא ראיתי זה
 בסידורי ספרד האחרונים. ובמס׳ סופרים (םו״פ
 י״ז) משמע שהיו אומרים הודו לה׳ קראו בשמו
 בכל יום אחר פסוקי יהי כבוד. והיו אומרים ג״כ
 מזמור שירו לה׳ שיר חדש (תחלים צ״ח). ולא

 ראיתי שיהא מובא מנהג זה במקום אחר.

 המעלך מארץ מצרים (שם פ״א י״א): פסוק
 זה אין לו שייכות לכאן. וראיתי בפירוש מחזור
 ישן שכתב וזה לשונו: תקנו פסוק זה לפי
 שפעמים מאריכין בפיוטין ומשהים ק״ש לאחר
 זמנה, ולכך תקנו שמע ישראל בקרבנות בהשכמה.
 ופסוק זה אנכי, שיש בה יציאת מצרים כעין
 ק״ש שצריך להזכיר בה יציאת מצרים, הרי כבר
 יצאנו ידי חובותינו בהשכמה, כן שמעתי מאבא
 מארי שאמר מפי זקני ר׳ יהודה חסיד׳ עכ״ל,
 ובודאי אין צריך לומר יציאת מצרים דוקא בזמן
 ק״ש, דאינו תלוי בזמן קימה וכל היום זמנו׳ אלא
 שעכ״פ מצוה להסמיך לק״ש, בדאיתא (בברכות
 דף י״ג) כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה
 ופירש״י, בזמן ק״ש, ועיין מה שכתב בזה בספר
 שאגת ארי׳(סימן יו״ד). וכנראה הי׳ המנהג לומר
 רבון העולמים סמוך לברוך שאמר וכמו שהוא
 בסדור רע״ג. ורבינו יהודה החסיד הנהיג לומר
 אחרי שמע ישראל שם, בשכמל״ו, כדי לצאת ידי
 ק״ש וכמו שכתב הטור (בסי׳ מ״ו), והנהיג ג״כ
 לומר פסוק זה בכאן שהוא סמוך לפסוק הנ״ל כדי

 שתהא יציאת מצרים עם ק״שי
 ואני וגו׳ אשירה לה׳ כי גמל עלי: (שם י״ג ו).
הקדמה. למזמור  ונראה לי, כי זה הפסוק הוא .
 לתודה שלאחריו. ומ״מ אפילו כשאין אומרים
 מזמור לתודה, אומדים אותו, כי הוא בכלל
 פסוקי דישועה ורחמים וחסד וסמוך לפסוק
 ופדנו למען חסדך, אלא שהפסיקו בו בפסוק
 המעלד מארץ מצרים, מטעם שכתבתי לעיל.
 והניחו הפסוק הזה לאח״כ׳ כדי להסמיכו למזמור
 לתודה. ואף אם אין אומרים מזמור לתודה אחר
 ברוך שאמר, מכל מקום אין משנים הסדר מכפי

 שנהגו מקדם, משום בלבול הצבור.

 מזמור לרנולה * הוזכר במשנה (שבועות ב ב) ובגמ׳ (שבועות טו) כשיר ששררוהו הלויים בזמן
 הבית > לפי אגדת חכמז״ל (ב״ב י ב) תיקנו משה רבנו; הוזכר בסרע״ג (בסדר שחרית של שבת), רוקח׳
 (סי שיט) המנהיג, אבודרה״ם׳ שבלי לקט (סי׳ עו בשם רש״י), סור (בסי׳ נא), סדר היום וכתבי האריז״לן
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 שומע תפלה עמק כרכה
 אין למנוע ממבו בשבת׳ אבל מזמור לתודה
ת התודה׳ כמו ב ר ק  שנתקן לאומת על ה
 שכתב המתרגם שם״ וא״כ בשבת לא אמדו
 מזמור לתודה׳ ולכך גם אנו אין אומרין מזמור
 לתודה בשבת וביו״ט. וכן המנהג עתה בכל
 המקומות. ואין אומרין אותו גם בתוה״מ פסח,
 לפי שהתודה לא היתה קריבה אז מפני החמץ
 שבלחמי תודה. וכן אין אומריפ בערב פסח
 וערב יוהכ״פ וכמו״ש הרמ״א (בסי׳ נא שפ).
 והטעפ לפי שאין תודה קריבה בהן משופ שאין
 ממעטין באכילת קדשיפ. כדאיתא (פסחים
ג ע״ב) דאין מכיאין תודה בארבעה עשר י  די
 לפי שאין מביאין קדשים לבית הפסול, ופירש׳י
 לפי שאין אוכלין חמץ כל היום, וא״כ יתמעט
 זמן אכילתן ואיכא למיהש שיבואו לידי נותר.
 וכן אין תודה קריבה בערב יוהכ״פ. ואעפ״י
 שאין השש נותר כל כך, כיון דנאכל עד
 הלילה, וממעט רק זמן שעד ומות הלילה,
 מכל מקום הרי שנינו בתופפתא (זבחים פרק יי)
 דאסוד לבשל הנאכל לשני ימים ולילה אחד
 עם הנאכל ליום ולילה, משום שאין ממעמין
 באכילת קדשים לא במקום ולא בזמן ולא
 באוכליהן, עיי״ש. (ונראה לי שהיא מעלה

 מדרבנן).
 ג. צ״ע למה לא הזכיר הרמב״מ שאין
 מביאין תודה בערב יוהכ״פ. ואי משום שםמך
 על מה שהביא (בפי׳ ממעה״ק הל׳ יב׳) דברי
 התוספתא חנ״ל, א״ה למה הביא (בהל׳ חגיגה
 פיג הל׳ ג׳) הא דאין מביאין תודה בערב פסח.

 עמק ברכה

: ר ו ר י ב ן ו ו י  ע

 א. מזמור לתודה (תהליפ ק): הטור (בסי׳ נא)
 מביא מנהג יש מקומות שאומריפ
 מזמור לתודה והודו לה׳, עיי״ש. משמע שאמרוהו
ם הודו. ובסידור רב עמרם גאון לא ד ו  ק
 הוזכר מזמור לתודה רק בזמירות של שבת
 לחוד. וברמב״ם לא הוזכר כלל. גם בפרדס
 לרש״י לא הוזכר ולא בחידושי הרא״ה (פרק
 ה׳ דברכות). אבל מתכר ברוקח (סימן ש*כ)
 לאומרו אחר הודו לה׳ קראו בשמו קודם יהי
 כבוד. ובב״י (מימן נא) מביא בשם אורחות
 חיים ״מזמור לתודה מנוה למשזד אותו בנגינה
 ולנגן. כדאמרינן כל השירות עתידות להתבטל

 חוץ ממזמור לתודה״.

 • ב. וכתב הטור שם־ באשכנז לא גהגג לומר
 מזמור לתודה בשבת ויו״ט לפי שאין תודה
 קריבה בהם. עיי״ש. פירוש, לפי שאין קרבן
 יחיד דוחה את השבת. וכתב הטור על זה
 דאין צייד למנוע בשביל זה. דליכא למיחש
 דילמא אתי לאקרובי כשיבנה ביהמ״ק, דלא
 טעי אינשי בהכי, עיי״ש. פירוש דבריו נראה
 לי, שכמו שאומר בשבת פרק איזהו מקומן,
 אף שיש שם קרבנות של יחיד שאינן קריבין
 בשבת, ואינו חושש שמא יאמרו שקרבנות
 יחיד קרבין בשבת, כן כך אין חשש אס יאמר

 מזמור לתודה בשבת.

 מיהו בכ״ז יש לחלק, דשאני התם שהוא
, וכיון שהוקבע לסדר היום, ד ו מ י  דרך ל

 היסוד לאמירתו — מאמר המדרש (לפי צו פ״ס) ״לעתיל בל הקדבנות בטלין וכר כל התפלות בטלות,
 ההודאה אינה בטילה״! לא נאמר בשויו״ט, לפי שאין קונ״וד קריבין בהן (רוקח, המנהמ, מחזור ויטדי,
, כאמור לעיל׳ דכמ״כ בשבלי לקט (םי׳ עד), ת ב ש  אוד זתע והטור)! בסרע״ג כן מובא בתפלת שחרית ל
 אבל רק כמנהנ מקומו בלבד! לא אומרים אותו בערב פסח ובערב יוהכ״פ, ״שמא לא יוכלו לאבלו
 ויצטרכו לשרפו (רמ״א שפ) ולא בחולו של מועד ״שאין תודה קריבד, בפסח' (רמ״א שם)« קביעת
ר ב׳ ב-ש (נוסח ספרד) עפ״י  מקומו אחר הודו כמו שלפנינו (נוסח אשכנז) — עפ״י רוקח ואבודרה״ם׳ ואח
 םדה״י וקבלת האריז״ל! עבדו את ה׳ בשמחה: ראה זהר לפ׳ במדבר קיח — כתוב אחד אומר עבדו
 וכר בשמהה וכתוב אחד אומד עבדו וכו׳ ביראה וכר׳, מאי בין האי להאי אלא בזמ< דישדאל שראן

 בארעא קדישא כאן וכו׳ בארעא אחר^ולו אנחנו: כן הקרי והכתיב—ולא! וראהבר״רפ׳ ק׳ משדחז״ל.
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 עמק כרכה עמק כרכה שומע תפלה
 זאפשר שכתב זה הדין שם משום סיפא שאם לאדון העולמים, ית״ש׳ אבל מזמור הזה הוא
 הביא יוצא בה ידי חובת שלמי שמתה. ופשוט מיוחד בשם ״מזמור לתודה״״ לא בשביל השבח
 דהוא הדין בכל הקרבנות הבאכלין, שאין והתודה וההלול שבו, רק לפי שיש בו הכרזת
 מביאין אותן בערב יוהכ״פ שממעט בזמן ופרסום אלקותו, יתברך שמו״ שהוא אלקינו
 אכילתן. ואנחנו עמו. כי עיקר המכוון במזמור הזה הוא
 י• עיין רוקח (בטימן שי״ט) שכתב בשם הכתוב ״דעו כי ה׳ הוא האלקימ הוא עשנו ולו
 רבינו אלי׳״ שלא היה מדלג בשבת ויו״ט אנחנו עמו וצאן מרעיתו״. והוא הנקרא תודה.
 דק ״מזמור לתודה״, והיה מתחיל ״הריעו לה׳ ויתר הפסוקים, מלפניו ומלאחריו״ הם רק

ת לשבח אותו, ית״ש, על זה, ו ר ר ו ע ת  כל הארץ״ פפני שזה שבח של הקב״ה״ עיי״ש. ה
 הריעו לה׳ כל הארץ: פרםמו והכריזו ועיין מג״א שם שכתב, שיש שאומריפ אותו

 בשמחה - דעו כי ה׳ הוא האלקים וגו׳. ובן
 בכל מקום שנאמר הריעו לה׳״ ענינו לפרסם
 אלהותו ומלכותו. ועיקרו בשופר וחצוצרות. וכך
 כשמכתירים מלכים תוקעים בשופר׳ להכריז
 עי׳׳ז את מלכותו, כמו שנאמר (מלכים א׳ ל״ד)
 ותקעתם בשופר .ואמרתם יחי המלך שלמת
 ומזה (שמות ל״ב ט׳) וישמע יהושע את קול
 העט ברעו, ששמע קול שופד עובר במחנה

 בשעה שהכריזו - אלה אלהיך ישראל.
 ולפי שבימים מקדם כל הכרזה ופדטוס הי׳
 על ידי תרועה בשופר, הונח אח״כ הלשון
 הזה גם על הכרזה ופרסום בפה. ומזה הונח ג״כ
 על החלול והשבח ברנון בפה׳ בפרסום בתוך
 קהל ועדה. כי כל המרננים והמשבחים, מכריזים
 ומודים כי הטובה באה מן המהולל. ולכך הוא
 נרדף לרוב עם הרנון. כמו (תהליס צ״ה) לכו
ה לה׳ נריעה לצור ישענו. וכן (ישעי׳ נ נ ר  נ
ו שמים כי עשה ה׳ הריעו נ  מ״ד כ״ג) ד
ה וגר. וכן נ י  תחתיות ארץ פצחי הרים ר

 כר״ה ויוהכ״פ משום דכתיב ביה הריעו לה׳
 כל הארץ. ובזמננו אין נוהגין בכל זה, אלא

 מדלגין כל המזמור ואף בר״ה ויוהכ״פ.

 מזמור לתודה: להודיה לאומרו על זבחי תודה,
 רש״י. וp בתרגומ - שבחא על קרבן
 תודתא. ועפ״י הפשוט י״ל כי תודה היא הכרה.
 יש וידוי ויש הכרת העון. כמו(יהושע ז׳ י״ט)
 ותן לו תודה, וכן(עזרא י׳ י״א) ועתה תנו תודה
 לה׳ וגר, ויש הכרת חפדי ה׳ על כל הטובה
 אשר עשה עמנו. ומזה כל ענין הודו ואודה
דה, לפי  שבמקרא. ומכאן השם קרבן תו
 שעל הקרבן הי׳ מודה בפה, שהטובה מאת
ל  ה׳ היא. כמו שנאמר (יונה ב׳ י׳) ואני בקו
 תודה אזבחה לך. ועוד יש תודה, כשהוא מכיר
 את זולתו לאדון עליו׳ ומשפיל עצמו תחתיו,
 לומר - אני עבדך ואתה אמני. ומזה הענין
 הלשון שקבעו בתפלת י״ה ״מודים אנחנו לך
 שאתה הוא ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו לעולם
 ועד״ כר. כי אילו הי׳ הפירוש לשון הודאה

וא פעמיפ רבות בכתוביפ. והונח אח״כ גם על י  של שבח ותהלה, הי׳ לו לומר ,על שאתה ד
ד מעולת השמחה. כמו (תהלים מ״א י״ב) בי לא ג ך ו ה ל ד ו נ  ה׳ אלקינו״. וכמו שאומרים אח״כ ״
ל יריע אויבי עלי, שענינו _ כי לא ישמח אויבי , ^ ע  על חיינו״, וכן בברהמ״ז ״נודה לך ה
ו ו ר נ נד. ח מ ש ו ו ע י ר ך עלי. אף כאן ה ו ל נ ח נ ם א י ד ן ל מ m ש T B n ל ב ״ א # ת ל ן ז ע  ״

ו לה׳ נריעה לצור ישענו. וכן (ישעי* מ״ד כ ג) נ י ק ל א א ו ה ה ת א ן ש נ , ל ך ע ת ו ן א נ ז ן נ ם א י ו י כ  _ מ
ו שמים כי עשה ה׳ הריעו תחתיות ארץ נ . ד ו נ ע ש ן י ג מ ר ו ו צ  ו

ה וגר. וכן פעמים רבות נ י r פצחי הרים ד a m והנה כל המזמורים יש בהם תודה 



 •יןפ תפלת שח היית

 ;הי כבוד י; ןעולם זשמח לי במעשיי. ;הי שם « $בךןז מעתה ועד

 תפלה עמק גרפה
 ומרננים, כי הוא אלקינו ואדונינו, •ואנחנו עבדיו,
 אח״כ חוזר המשורר למקום שהפסיק, בואו לפניו
 ברננה, .ואומר עוד - בואו שעריו בתודה,
 כלומר, בואו שערי המקדש בקול תודה ובואו
 לפניו בחצרותיו בקול תחלה ותודו לו.־וברכו
 שמו. ומה תאמרו אז - כי טוב ה׳ לעולם חסדו.
 וזו עניית המקהלה. ןכבר כתבתי זה מדברי
 רש״י (דברי הימים' א׳ ט״ו ט״ז), עיי״ש. ־ וכן
 הי׳ דרכם לומר בכל הודיה ״הודו לה׳ כי טוב
 כי לעולם חסדו,״ כמו (בד״הב׳ ז׳) להודות
 לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו, וכן (שם כ׳)
 ויעמוד משוררים לה׳ וגו׳, ואומרים •הודו לה׳
 כי לעולם חסדו, וכן (עזרא ג׳ י״א) ויענו בהלל
 ובהורות לה׳ כי סוב כי. לעולם חסדו .;על
 ישראל. ולפי שאמר הודו לו״ הוצרך לשנות

 כאן ולומר ״כי טוב ה׳ לעולם חסד!״.
 ועד דור ודור אמונתו: ולנצח אמונתו,
 כלומר, חםהו. דור ודור: הוא שם נרדף לעולם.
 כמו שנאמר (שמות גי) זה שמי לעולם וזה זכרי
 לדור דוה וכן (תהלים קמ״ו) ימלוך ה׳ לעולם
 אלקיך ציון לדור ודור. אמונתו: אמונה שם
 נרדף לתסד. וענינו חסד מובטח להיות קייס
 לעד. כמו(תחלים 3״ט כ״ה) ואמונתי וחסדי עמו,
 (שם ב׳) חסדי ה׳ לעולם אשירה לדור ודור
 אודיע אמונתד בפי. כלומר, אודיע חסדך בפי.
 וכן (שם גי) כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים
 תכן אמונתך בהם, כלומר, חסדך כוננת בהם.
 ומזה הלשון (בראשית כ״ד) חסדו ואמתו.
 ולפעמים יאמר אמונה לחוד, ומכל מקום ענינו
 חסד, כמו(תהלים קי״ט צ׳) לדור ודור אמונתך.

- יהי פפוד
ן ובירור! ו  עי

 יהי כפוד: פסוקים אלו הם מלוקטים מספר
 תחלים. וכבד כתבתי בפתיחה

 עמק כרכה שומע
 בכתובים. והונח אח״כ גם על פעולת השמחה.
 כמו (תהלים מ״א י״ב) כי לא יריע אייבי עלי,
 שענינו — כי לא ישמח אובי עלי. אף באן
ה הם שמות נ נ ר ו ו ח מ ש ו ו ע י ר  ה
 נרדפים, שענינם אחד. כל הארץ. כל יושבי
 הארץ כמו(בפי ויגש) וכל הארץ באו מצרימה.

 וענינו כל יושבי ארץ ישראל.
 עכרו את ה׳ בשמחה: סתם עבודה הוא
 הקרבת קרבנות. וכמ״ש הרמב״׳ן (בפ׳ ואתחנן)
 בפסוק ואותו תעבוד — לעובדו במקדש בקרבנות
 בשיר ובהשתחואות. כי זה יקרא עבודה, כמו
 שאמר עבודת מתנה אתן את כהונתכם. וכתיב
 ועבד את הלוי, עיי״ש. ,וכן בלשון חכמים נקראה
 עבודת הקרבנות בשם עבודה סתמא. כמו פסול
 לעבודה ודוגמאות אין מספר. וכאן ודאי הכוונה
 על הקדמות,׳ שהרי חבירו מעיד עליו, שאומר
ו י נ פ ו ברננה, ואין ביאה ל י נ פ  בואו ל
 אלא במקום המקדש. ומפרש — מה יאמרו בעת
 ההתרעה, כל אחד יאמר לחביריו בקול רנה,
 או בי יאמר כלפי כל יושבי תבל - דעו כי
 ה׳ הוא האלקים, שליט ומושל בעולמו. וכענין
 שנאמר (מלכים א׳ י״ח ל׳) וירא כל העם ויפלו
 על פניהם ויאמרו ה׳ הוא האלקים ה׳ הוא
 האלקים. ובל זה אמר המשורר עם המקהלה
 יחד. הוא עשנו ולו אנחנו: הוא קנה אותנו
 להיות אדון לנו. עשנו! מלשון (דברים ח׳ י״ז)
 ;עשה לי את החיל הזה. וכן (בראשית י״ב)

 ואת הנפש אשר עשו בחרן. ומזה (ישעי׳ נ״ד)
 'בועיליך עושייך. בעלך ואדונך הוא נרדף לשם
 י מלך. כמו שנאמר (תחלים קמ״ט) ישמח ישראל
 בעושיו בני ציון יגילו במלכם. כי המלך כאלו
 כל בני ארצו ועמו קנוים לו. וזה שאמר כאן -
 הוא עשנו ולו אנחנו. ומפרש מה אנחנו לו -
 עמו וצאן מרעיתו. ובזה אנחנו שמחים, מריעים

 יחי ככור: ציריף פהוקימ ש-ניש ושלמים מס׳ תהליפ, מלבד הפסוק ״רבות מחשבות״ ובו׳ שהוא מם׳
 משלי (יט, כא)״ והפיםקא המורכבת ״ה׳ מלך״ (ראה ההערות ל״ה׳ מלך״ שלפני למנצח בנגינות,



ת קפא י ר ח ת ש ל פ  ת

̂לל #ם ן;. רם על כל גולם יי על השמלם  עולם. ?מזרח tiqf עד ?בואו ?!ן
• ז: #מןז לעולם לי ץכךף לדר ודר. ן; בשמלם ס?ין כסאו ומןכותו 1 ד י ב ? 

 שומע תפלה עמק כרפה
 מכתובים• וכמו שפירשתי למעלה, קודם ברור
 שאמר, כלומר, כי הוא מלך בהוד׳ ועבר ובעתיד
 לנצח נצחים. אח״כ הזכיר פמוקיפ המדברים
 בשבח ציון וירושלים שבחר ה׳ בה והאביד
 ממנה גוי הארצות ונתמה לישראל. ואח״כ

 פסוקים המדברים בשבח ישראל.
 והטעם שבחר באלה השבחים נראה לי, לפי
 שכל מזמורי הללוי׳ מדברים בשבח וחילול!
 תהלה לדוד - הוא כולו לשבח לשמו לעולם,
 שכן התחיל .ואברכה שמך לעולם ועד וגו׳
 ואהללה שמך לעולם ועד״. וכנגד זה אומר
 הפסוק — יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד
 עולם. גדול ה׳ ומהולל מאוד וגר, נגד זה אומר
 הפסוק - ממזרח וגו׳ מהולל שם ה׳ רם על
 גוים וגר, דור לדור ישבח מעשיך וגו׳ נגד
 זה אמר - ה׳ שמך לעולם ה׳ זכרך לדור
 ודור. .ואח״כ, לעומת השבחות שחושב בתהלה
 לדוד, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך
 בכל דור ודור, אומר כאן - ה׳ בשמים הכין
 כםאו ומלכותו בכל משלה. ועל מה שאמר -
 כבוד מלכתך יאמרו וגו/ נגד זה אמר כאן
 ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים ה׳
 מלד. ועל מה שאמר להודיע וגו׳ כבוד הדר
 מלכותו, אומר - ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך

 עמק כרכה
 לפסוקי דזמרה שהוא מנהג מימי הש״ם. ושלכן
 נקראיפ פסוקי דזמרה, כמוזכר בש״ס שבת,
 לפי שהם מלוקטים מכמה מקומות, וכל מסדרי
 התפלות הקדמונים מביאים אותם הפסוקים׳
 לאומרם בכל יום. וטעם בחירת אלה הפסוקים
 הם הפסוקים שהתחיל בהם נראה לי, שעיקר
 ההתחלה וסידורם במזמורי ההלל - יהי שם
 ה׳ מבורך מעתה ועד עולם ממזרח שמש עד
 מבואו מהולל שם ה׳ רם על כל גוים ה׳ על
^ **-*י.-* * ד י ו י ו ^ tttw י*ייז-יד^ H*»ליצירי 

 יהי כבוד ה׳ לעולם, שהוא כעין התחלה ורשות
 להשבתות הבאים, כי כך רצונו ית״ש שהוא
 שמח במעשיו, וזהו כבודו שנאמר לפניו שירות
 ותשבחות ונזכיר מעשיו המופלאיפ. (אפרש בס״ד
 מקרא זה למטה בסמוך), ואח״כ הסמיך הפסוק
 ״ה׳ שמד לעולם7/ דדמי לפםוק ״יהי שם ה׳
 מבודד מעתה ועד עולם״״ ואח״כ ״ה׳ בשמים
 הכין כסאו״, למלאות המקרא על השמים כבודו״,
 כי משם הוא מושל ומלכותו בכל, ולא רק על
 השמים כבודו. ומכיון שהגיע לידי כך, אומר
 הפסוק ״ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו
 בגוים ה׳ מלך*. ובזה יתפרש רישא דקרא, רם
 על כל גוים הי, שכל הגוים יכירו ויאמרו כי רם
 הוא וה׳ מלך אח״כ אומר ״ה׳ מלך״ והוא לקוט

 לעיל); לפי אגדת חז״ל (חולין ם א) אמר שר העולם ,יהי כבוד״ בשעת בריאת הדשאים ז הליקוט, בכללו,
 היה ידוע כבר בימי הגאוניט כתקון קדמוני, מה שניתן להסיק מהלשון שבמס׳ סופרים (פרק יז הלכה יא)
ד יהי כבוד וכוי, ולא — וצריכים &אמר יהי כבוד •וכוי, הרי שבבר בימיהם ח  עכתבו ־־ וצריכים לאמד א
 היה נוסח ידוע כתקנה ישגר,{ מובא בסרע״ג והוזכר ברוקח ואבודרהם,־ לפי הב״י (בסי׳ נא לאו״ח) ומטה
 משה (בפי׳ מט) יש בהם כ״א אזכרות (שמות ההוי״ד.) נגד הכ׳״א פסוקים שבתהלה לדוד (ב״י בשם
 א*ח)ן המספד יעלה יפה אם נביא בחשבון התשע עשרה אזכרות מן ההתחלה עד קראנו. השם היוצא
 מהר״ת של הפיסקא ״ישמחו השמים ותגל הארץ״ (סידור השל״ה), והשם שבפסוק ״כי יעקב בחר לו
 י־ה״, שלפי הרמב״ם (הלי יסודי התורה פ״ו ה״ד) הוא ג״כ שם משמות הקדושים וז״ל: ואצ״ל י־ה שהוא שם
 בפני עצמו מפני שזה השם מקצת שם המפורש הוא״; לפי קבלת האריז״ל (פרע״ח שער הזמירות פרק ג ויד)
 ורמ״ק יש בהט רק^ח״י אזכרות, כיון שהשם שבפסוק ״רבות מחשבות״ אינו בכלל האזכרות, כמו ברכת המינים

 שבתפלה, אינה עולה בחשבון הח״י ברכות (פרע״ח שם, בהגהות של מהר״ן^
/ ובמקומם נ־׳סף הפ׳ ״עוצו עצה ותופר״ וגו/ גו  בםרס״ג חסרים הפס׳ ״כי בחר" וגו׳ ו״כי יעקב״ ו



 קפב תפלת שחהית

V, נהל משלה. ישמחו ה^ןלם ותגל האךץ ויאגרו בגולם 'ן: מלך 5 מלו 
 מלך ל: ימלך לעולם ועד. ן: מלך עולם ועד אגדו גולם מאךצג הפיר

 עמק הרכה שומע תפלה עטפן כרכח
 לעולם ועד, כי זה הדר מלכותו, שהוא נצחי הקב״ה ופעולותיו המשבחים לשמו ית׳. ונגד
 במלכותו בתוה ובעבר ובעתיד׳ ועל מה שאמר זה כבר הזכיר ״ישמחו השמים ותגל הארץ,״
 שומר וגו׳ ואת כל הרשעים ישמיד אמר כאן וסיים המזמור ״וירם קרן לעמו תהלה לכל

 נגד זה - ה׳ מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו. חסידיו לבני ישראל עם קרובו׳/
 ועל מה שאמר חנון ורחום ה׳ וגר ורחמיו על ואח״כ המזמור שאחריו, שכולו בשבח ישראל
 כל מעשיו. אמר כאן - והוא רחום יפר עזן מדבר, _ ישמח ישראל בעושיו וגר כי רוצה
 וגר* ונגד מה שאמד קרוב ה׳ לכל קוראיו ה׳ בעמי וגר, ונגד זה אמר כאן - כי יעקב
 וגר ואת שועתם ישמע ויושיעם, אמר כאן - בחר לו י׳ ישראל לסגולתו כי לא ימוש ה׳
 ה׳ הושיעה המלר יעננו ביום קראנו. אלא עמו ונחלתו לא יעזוב. והוסיף לאמור, כי אפילו
 שהניח אלה הפסוקים לאחרונה, כדי להסמיכם אם חטאו, מכל מקום לא יעזבם, כי — והוא
 לשבח ישראל, וכמ״ש אח״כ, וכבר יש כאן רחום יכפר עוז וגר, והוא מושיע - ויעננו
ד. ביום קראנו. \בבר בתבתי לעיל כי אלו הפסוקים ה לדו ל ה ת ב  רוב השבחים ש
 ואח״כ המזמור הללי נפשי: בו מדובר על הם נגד פסוקי תהלה לדוד חנון ורחום ה׳ וגר,
 ביטול פעולת אנוש אשר הם וחייהם כצל קרוב ה׳ לכל קוראיו וגר, ישמע ויושיעם, אלא
 יעבור, ורק ה׳ הוא לבדו ומעשיו קיימים לעולם. שהניחום לאומרינהו להסמיכם לונחלתו לא

 כמו שאמר, אל תבטחו בנדיבים וגו׳ תצא רוחו יעזוב.
 וגו׳ אשרי שאל יעקב בעזרו וגו׳ השומר אמת ואתה דע והשכל, כי כל דברי הקדמונים
 לעולם, ונגד זה אמר כאז - ה׳ הפיר עצת ז״ל לא במקרה המה, חלילה, אלא מתוך שכל
 גוים וגר. וסמכו לאבדו גויס מארצו. והסמיך ומדע ובינה יתירה סדרו הכל. ומזה תבין כי
ם מאתנו לתת טעם לדבריהם, הבל ל ע נ  אליו פמוק שבמשלי ״רבות מחשבות בלב איש גם ה

 זגצת ה׳ היא תקוט״. וחזר לפסוק הסמוך לפסוק עשוי בהשכל, עפ״י ם ו ד ה׳ ל י ר א י ו.
 דלעיל ״עצת ה׳ לעולם תעמוד״ וגר, ואה״כ פרושי*

 זזזר לפסוק דלעיל מיניה ״כי הוא אמר ויהי יהי כבוד ה׳ לעולם: (תהלים ק״ד ל״א).
 הוא צוד, ויעמוד״. וסידרותו באחרונה, לפי פירוש: כבוד ה׳ נקראים כל הברואים
ל כולם, כי בראם לכבודו, כמו שנאמר (ישעי׳ ו ט י  שבמזמור הללי נפשי מסודר לראשונה ב
 פעולת מחשבות אנוש ואח״כ קי ו פ פעולת מ״ג) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. וחכמז״ל
 הקב״ה. וסוף המזמור ימלוך וגו׳ אלקיך ציון קבעו ברכה .שהכל ברא לכבודו״, כי על ידי
 לדור ודור, אמר כאן כנגד זה — כי בחר ה׳ ההתבוננות בסדרי הבריאה כולה, נתגלה
 בציון אוה למישב לו. זנתפרםפ כבוד ה׳, וראו כל בשר עזו וגדלו
 ואח״כ המזמור כי טוב זמרו$ כולו מדבר ותבונתו בסדר עולמו אשד ברא. ובמזמור הזה
 בשבח ירושלים ובבנינה לעתיד לבא, ואמנפ (ברכי נפשי וגו׳) חשב המשורר הקדוש ברוה״ק
 הסתפק כאן במה שכבר אמר בקרא, כי בחר כל פלאי יצירת בראשית והנהגתו את כל יצורי
 ה׳ בציןן וגר. עולמו שבהם נגלה כבוד ה׳,׳ לכך מבקש המשורר
ם ו י י כבוד ה׳ לעולם, שיהי׳ ק ה י  ואח״כ המזמור הללו את ה׳ מן השמים וגו׳ -
 הללו את ה׳ מן הארץ: כולו המדבר בשבח והעמדה לכל הברואים, ועל ידי זה יתגלה



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 עצת גולם הניא מחשבות עמים. רבות מושבות ?לב איש וע$נת ן; היא תקום.
 עצת לעו?ם Tbsfe מחבבות לבו ?זיר וזיר. 5י היא אמר ויהי הוא ?3ה ו!עמד.

 עמק ברכה שומע תפלה עמק ביכה

 השם שבריש המזמור, הללו יאת שם ה׳ וגו׳
ך ותושב נפלאות ל ו ה / ו ו ג  זמרו לשמו כי נעים ו
 ה׳ בעולמו ומעשיו על ישראל עד ונתן ארצם
 לנחלה. על זה אומר - ה׳ שמך מבורך לעולם
 ומבורך זכרך לדור ודור. כי ידין ה׳ עמו ועל
 עבדיו יתנחם. והוא מקרא בשירת האזינו
 בהבטחת ישראל לעתיד׳ כי עוד יראה להם
ת הפסוקים״ שהוא ו כ י מ ס . ו ם ד י ק מ י ו כ י ת ו א ל פ  נ

 מבורך לעולם ולדור ודור, אף אם עתה אינו
 נראה בנפלאותיו״ מובטחים אנחנו כי יתנחם
 על עבדיו ועוד יראנו נפלאותיו. ומקרא זה הוא
 ממש אותו כתוב יהי שם ה׳ מבורך מעתה ועד
 עולם, ונגד הפסוק בתהלה לדוד, דור לדור ישבח

 מעשיך, ולכך הסמיכוהו לכאן וכמ״ש לעיל.
 ח׳ כשמים הכין כםאו (שם ק״ג י״ט)! כסא ו
 כינוי למקום אשר משם ישפוט המלך את עמו
 ומושל בהם. כן כך שכינת עתו בשמים ומשם
 מלכותו מושלת בכל. ולפי שאמד לעיל הפסוק
 ״על השמים כבודו,״ הסמיך פסוק זה לכאן
 אמר שכסא כבודו עד השמים הכינה, אבל
 משם מלכותו מושלת בכל. ישמחו השמים וגו׳
 ויאמרו בגוים וגר: (דברי הימים א׳ ט״ז ל״א).
 השמים והארץ יאמרו בין הגוימ ״די׳ מלך*.
ד ו ב  כענין שנא׳(תחלים י״ט) השמים מספרים כ
 אל וגו/ וימליץ המשורר, כי השמים בעצמם
 ישמחו על זה וגם תבל על זה. שהם מבשרים
 ואומרים לכל הגוים, כי מלך ה/ כי על ידי
 פעולותיו ומופתיו בשמים ובארץ, מתפרסם
 אלהותו ומלכותו. ויאמרו במים: ויבשרו בין
ר ו ב ד ך המליצה ליתן ה ר ד מ . ו ך ל ׳ מ  הגוים כי ה
ד) דנו  והשמחה לדוממים. כמו (ישעי׳ מ״
ס דנה. י ר ם כי עשה ה׳ וגו/ פצחי ה י מ  ש
 ואמנם השמחה על דרד המליצה לחוד• אבל
 הדבור הוא במה שמראים כהו וגבורתו של
 האדון. ית״ש. והסמיך זה הפסוק אל מלכותו

 כבודו וישמח ה׳ במעשיו לעד. כי הוא רוצה
 בהם ושמת בהם לפי שהם מגידים כבודו
 וגדלו ית׳. ומפרש, שלכך הוא מבקש על זה,
 לפי שלפעמים הוא מביט לארץ ותרעד׳ יגע
 בהרים ויעשנו׳ ועל ידי זה יגוע כל היקום אשר
 עליהם, וגס מזה ניכרים גבורותיו, לכך אני
 מבקש - יהי כבוד ה׳ לעולם ושישמח ה׳
 במעשיו. ולא שישחיתם ח״ו. והקדימו הפסוק
 הזה להזמירות, לומר, כי ה׳ חפץ הוא שיספרו
 ברואיו את כבודו, שהרי לכך נבראו ונקראו
 כבוד ה׳׳ ולכך אומרים בסיום ברכת ישתבח

ר בשירי זמרה״, ח ו ב ה  ״
 יהי שם ה׳ מבורך (שם קי״ג ב׳ ג׳ ודי);
 המשורר מבקש ששם ה׳ יהי׳ מבורך בפי
 ברואיו מעתה ועד עולם. וכתב הרד״ק _ יהי
 מבורך בפי הנבראים כי כולם בני דעת
 חייבים לברכו, וטעם מעתה ועד עולם, כי מעתה
. ד י  הוא זמן ה הו ה ועד עולם הוא זמן העת
 וסמכו הפסוק הזה לפמוק שלמעלה, לומד, בי
 על ידי שיהי כבוד ה׳ לעולם, ולא ישחית את
 ברואיו - יהי שם ה׳ מבורד לעולם מפי ברואיו
 שיספרו את כבודו ואת גדלו. ממזרח שמש עד
 מבואו: מתחלה אמר שהוא מבורר בכל אורך
ן שבעולם. ואחייב אמר שהוא מהולל מ ז  ה
פ והוא ממזרח שמש עד מבואו. ו ק מ  גם ב
 והוא כל המקום שבעולם ממזרח עד המערב,
 זכרך« שם נרדף לשמך. כי בהשם מזכירין
 את מי שמדברין ממנו. וכמו שנאמר (שמות ד׳)
י לדור ודור. ר כ י לעולם וזה ז מ  זה ש
ם את שמו הק׳ ע י ד ו ה  ואמנם שם הפירוש ש
p ד׳ אותיות״ וזה שמו וזכרו לעולם, אבל  ״
 כאן אין הפירוש שלעולם שמך הוא ,השם
 בן ד׳״, כי אין כאן הודעה באיזה שם הוא
 נקרא לעולם, רק הוא עומד ומספר נפלאות הי,
 אבל פירושו כמו שכתבתי, והוא נמשך אל



ת י ר ח ת ש ל פ  קפד ת

 ?י ״ W אוד! למושב ל1. 3י!ע?)ב בחר ל1 :ה לשראל לסגלתו. פי לא
 לט# י: עמי ינחלתר לא:ע*ב. והוא רחום י3פר עון ולא!?וחית וחךןה לד.#יב

 אפו ולא ,יעיר ןל ס^תו. ן: הושיבה ס8לן נעגגו ?יום קךאנו.

 תפלה עמק ברכה

- למחר הוא !מת ומחשבותיו בטלין, אבל עצת
 ה׳ לעולם תעמוד (תהליפ ל״ג י״ח). כי הוא
 אמר ויהי (שם »׳) ! אין כה ביד האדם לשנות
 בעניני העולם ממה שאמר הוא ית/ וצוה
 להיות — ויעמוד. ולא יוכל האדם לדחות
 גזרותיו הבאים עליו, לא בכח ולא בעושר.
 ומה שירצה הוא לעשות בתחבולותיו, אם לא
 ירצה האל, ית׳, לא יהיה, רד״ק. ובתהלים שם
 פסוק זה מוקדם לפםוק ה׳ הפיר עצת גויס.
 והמסדרים הקדמונים ז״ל החליפו סדר הפסוקים
 כדי להסמיכו לכי בחר ה׳ בציון ולכי יעקב
 בחר לו י׳, לומר שכל זה הוא ית׳ אמר וצוה.
 ויש תקוה לאחריתם כי יעמדו לעד, ויפר
 מחשבות ערומים החושבים להכחידם מתחת
 שמי ה׳, אבל המה יאבדו, וישראל וציון יעמדו
 בעת אשר ימלוך ה׳ לעתיד. ועל ידי זה יש
 קישור נאה לכל הפסוקים האלה. וכבר כתבתי
 בפתיחה לפסוקים הללו עוד טעם אחד, לפי
 שהוא מקביל עם פסוקי מזמור הללו של ברכי

 נפשי וגר עיי״ש.
 כי בחר ה׳ בציון (שם קל״ב י״ג); אמר
 דוד המע״ה — עתה ידעתי כי בחר ה׳ בציון
 שלכדתי אני, כי בעיר ציון נגלה מקום
 השכינה ואוד, אותה האל ית׳ למושב לו. רד״ק.
 אוד,; חשקיבה.אוה. הוא״וו,! דגושה בכל המקומות
 והה״א מפיק. כי לא יטזש ה׳ את עמו(שם צ״ד
 י״ד); אם הקב״ה ייסרם בגלות, אל תחשבו
 כי נטשם, כי לא יטשם בגלות לעולם, ונחלתו
 לא יעזוב, כי בא יבוא זמן שיפקדם. רד״ק.
 יטוש: שרשו נטש, וענינו עזיבה. ונרדף עם לא
(<V1׳(i~lL,I « J J . j o y י U J I 1 U U U U / 4 1 ) J iwrjw1 J 

 והוא רחום (תהלים ע״ח ל״ח): הסמיכו זה
 הפסוק לכאן, כי בטוחים אנו שלא יעזוב אותנו

 עמק כיפה שומע
 בכל משלה, כי מעשיו שבשמים ובארץ מכריזים

 ומעידים כי מלכותו בכל משלה.
 ה׳ מלך ה׳ מלך: כבר מפורש לעיל קודם
 בריד שאמר, ולפי שאמר ה׳ מלד דמשמע בעבר,
 צירף לכאן לקוטי מפסוקים המורים על מלכותו
. ה׳ מלך עולם ועד אבדו ד י ת ע ב  בהוד, ו
 גוים: (תהלים י׳ ט״ז). כשתעשה משפט הרשעים
 שעשקו את ישראל, אז תהיה מלך עולם ועד
 לעיני כל, אין ממרה את פיך. כמו שנאמר
 (זכרי׳ י״ד) והי׳ ה׳ למלך על כל הארץ.
 ואז אבדו גוים מארצו ותשוב המלוכה לישראל,
 דד״ק. ולפי שאמר ה׳ ימלוך לעולם ועד׳ הסמיך
 זה הפסוק, שכאשר יאבדו גוים מארצו, אז יכירו
 הכל וכולם יאמרו - ה׳ מלך עולם ועד, ה׳
 הפיר עצת מים (תהלים ל״ג יי); קאי על
 הפסוק שלפניו ״כי הוא אמר ויהי״. כי רק
 מד׳ שהוא ית׳ אומר, הוא יהיה ויעמוד, אבל
 מה שהגוים יועצים, אין לזה קיום. בי ה׳ רם
 עליהם והוא מפיר עצתם ומניא מחשבותם.
 אפילו אם גזים ורבים יחדיו נועצו לעשות
 איזה דבר, אין בידם לבצעהו, כי הכל תלוי

 ברצון ה׳, ובזה - דם הוא על כל גויס.
.(  רפות מחשבות בלב איש (משלי י״ט כ״א
 המחשבות רבות בלב האיש לחשוב עצות איך
ל לא יועיל לו, כי רק  להקים כל דבר, אב
 עצת ה׳ הוא תקום. והסמיכו לכאן זה הפסוק,
 כי הוא מקביל ״להניא מחשבות עמים״ ולמקרא
 שלאחריו ״עצת ה׳ לעולם תעמוד״. וכבר כתבתי
 בפתיחה לפסוקים האלו, כי לקטו פסוקים
י דזמרה. מ ו פ פ י ז ׳ ע י ו ^ מ mtwŜ• ה י ^ י - י - י * . . , 
" י י — — ׳ r ׳ י « • v ,ו!,, n w i w r w f * l y t A i ן 

 ולעומת הכתוב ״אל תבטחו.בנדיבים בבן אדם
 שאין לו תשועה״ — אמר כאן ״רבות מחשבות
 בלב איש ועצת ה׳ הוא תקום״, אבל בן אדם



י מ קפה ר ח ת ש ל פ  ת
 ו

 ;פלה עמק כרכה

 אשרי יושבי. תחלה לדוד. הללוי׳.
- ר ו ר י ב ן ו ו  עי

 א) נוהגין לומר קודם תהלר. לדוד את הפסוק
 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה, ואחריו
 הפסוק אשרי העם שככה לו אשרי העם שה׳
 אלקיו, שהוא סמוך לפני תהלה לדוד בסוף
 המזמור שלפניו, ועיין (ברכות דף ל״ב ע״ב)
 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת
 ומתפללין. מנא הני מילי אמר ריב״ל אמר
 קרא אשרי יושבי ביתך. פירש״י — יושבי
 ביתך והדר יהללוך 0לה. וכתבו התום׳ ,׳ולפיכך
 תקנו לומר זה הפסוק קודם תהלה לדוד לאפוקי
 כלהני דאמרי אשרי הרבה׳/ עיי״ש. וכן כתב
 הפור (או״ח בסימן נ״א). ויש להבין׳ לפי מנהג
 שלנו, חדא - א״כ גם קודם ערבית למה לא
 נימא פסוק זה, והרי גם קודם מעריב היו שוהין,
 כדאיתא התם בגמ/ ששהו בתפלתם תשע שעות
 ביום, עיי״ש• ועוד - למה מקדימין לומר זה
 הפסוק גם בתהלה לדוד שאומרים אחר תפלת
 שמ״ע בשחרית. מיהו בזה אפשר לומר דלא
 פלוג, ומצד ההרגל אומרים ג״כ אפילו אחד
 תפלת שמ״ע. ועוד שהרי חסידים חראשוניט
 היו שוהין שעה אחת גם אחר התפלה. וקודם
 מעריב לא נהגו לומר פסוק זה, לפי שתוכפין
 אותו תפלת מנחה, ומתפללין תפלת מעריב
 אפילו מבעוד יום מיד אחר תפלת המנחה. וכמו

 שכתבו התום׳ בריש ברכות.
 ומה שכתב! התום/ לאפוקי מאותן שאומרים
 אשרי הרבה, כנראה שהיו יש נוהגים להרבות
 בפסוקים שמתחילין באשרי, כגון אשרי האיש
 וגו׳ אשרי תמימי דיר וגו׳ אשרי נוצרי עדותיו
 וגו׳ אשרי אדם עוז לו בך וגו׳ דוגמיהם. אבל
י העם שככה לו, הוא ר ש  מה שאגו אומרין א
 מנהג ישן מימי חכמי התלמוד, דהא איתא
 (ברכות דף ד׳ ע״ב) מפני מה לא נאמרה נו״ן
 באשרי, עיי״ש, הרי שהי׳ רגיל בפיהם לקרוא
. ודוחק  מזמור תהלה לדוד בשם אשרי
 לומר משופ שאומרין פסוק אשרי יושבי ביתך

 עמק כרכה שומע

 לעולפ. כי אפילו אם חטאו לפניו — והוא
 דחום יכפר עון ולא ישחית את עמו, וכמו
 שנא׳ שם במקראות שלפניו ושלאחריו, ולבם
 לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, בכ״ז והוא
 דחום יכפר עון וגו׳ ויזכור כי בשר המה וגו׳.
ד יכפר עון. לכך אמר י מ  יכפר עון: ת
 בלשון עתיד, ולא בלשון עבר, כהמקרא שקודם
 לו ,ולא נאמנו בבריתו והוא רחום כפר עון״,
 לפי שהוא רוצה להדגיש שהוא מכפר עון תמיד,
 ולכך — הרבה להשיב אפו מהם ולא הענישם
 על כל העונות, שחשב שם בכתובים למעלה.
 ולא יעיר כל חמתו: לא ישפך עליהם כל
 חמתו דק מעט הענישם, כי זכר אשד דק
 בשר המה ואם יעיר עליהם ח״ו כל חמתו,
 הרי אז לא יוכלו עמוד, והרי הבטיחם כי
 לא יטשם לעולם. להשיב אפו: כשהוא כועט,
 כביכול, על אחד, משיב כעסו ממנו. להשיב:
 שורשו שוב. וענינו — כי כאשר יצאה חמתו
 להשחית, היא שבה וחוזרת אל מקומה שיצאה
 ממנה, ולא תשאר כל רושם השחתה• אפו: כעסו.
 ולפי שהכועם נחירי אפו מתרחבים מחוזק
 הנשימה, יוחס הכעס והחימה להאף. ואמר כז
 לשבר את האוזן, כידוע. יעיר: ישפוך. כמו
 ותער כדה (בראשית כ״ד כ). ועיקר שורש ערה
 הוא גילוי. ולפי שעל ידי השפיכה מתגלה
 פנימית הכלי, הונח שורש ערה על פעולת
 השפיכה. ואח״כ הונח גפ על העקירה שהוא
 דוגמת השפיכה. כמו (ישעי׳ כ״כ ו׳) וקיר ערה

 מגן.
 זד הושיעה (שפ כ׳ י׳): הסמיכו הפסוק הזה
 לפסוק הקודם, כי אחרי שידענו כי לא יטוש
 אותנו ולא יעיר כל חמתו עלינו, אנו צועקים, —
 ה׳ הושיעה, ואנו מבקשים* המלד יעננו ביום
 קראנו. וכתב הרד״ק, זהו שהיו אומרים וצועקים
 במלחמה, כמו שאמר מקודם, ואנחנו בשם ה׳
 אלקינו נזכיר, שהיו אומרים - ה׳ הושיעה,
 המלך יעננו ביום קראנו. פירוש - המלך האל

 ית׳ שהוא מלך העולם ובידו להושיענו.



ת י ה ח ת ש ל פ  קפו ת

 תפלה עמלן כרכח
 איתנייהו כולהו, ריש פירקא הללוי׳ וסוף פירקא
 הללוי׳, כלומר׳ תחלה וסופה לשון תד״לד״
 ולפי דאבתי קשה למר׳ לי פסוק ואנחנו נברך
 י׳׳ הלא כתיב הללוי׳ הללי נפשי׳ וא״כ דבוקה
 תיבת הללוי׳ לסוף פסוק תהלת ה׳ ידבר פי,
 לזה אמר ״דהללוי׳ דבתד תהלת ה׳ ידבר פי,
 דיש פירקא הוא׳/ וא״כ אי אפשר להדביקו

 לסוף מזמור שלפניו, עיי׳׳ש.
 והנה מד׳ שפירש הב״ח שיהיו כשלשלת,
י ת י כ  שיתחיל בהללוי׳ ויסיים בהללוי׳, לא ז
 להבין הדמיון לשלשלת, אם יש הפסק גדול בין
 הללוי׳ דריש פירקא להללוי׳ דסוף פירקא. גם
 מה שכתב דלהכי תיקון לסיים תהלה לדוד
 בהללוי/ כדי שיתחיל בהלל׳ תתלה לדוד, ויסיים
 בהללוי׳, הנה מלבד זה שלשון רב עמרם גאון
 אינו סובל זאת, הנה התחלה שבריש פירקא
 לאו מצד ההלול היא אלא הודעה שהיא תהלה
 שחבר דוד המע״ה, כמו שמתחיל במזמורים
 ,למנצח מזמור לדוד״ או ״תפלה לדוד׳/ וא״כ
 איזה דמיון יש בין תהלה דריש פידקא להללוי׳.
 אבל פירוש דברי רע״ג הוא — לשלשולי הללוי׳
ר הללוי׳ אחר הללוי׳ בזה ד ס  בתר הללוי׳, ל
 אחר זה, לחברם יחד. וכן ראיתי המנהג בכמה
 קהלות ישנות, שהש״ץ מחבר הללוי׳ שתיהן
ל, כמו  יחד, וזה הפירוש של המלה שלשו
 סוכה (דף ט״ז) המשלשל דפנות, שמוריד
 מלמעלה למטה באריגה בזה אחר זה כדרך
 האורגין. ולפי שבכל ההללוי׳ דטוף פירקא
 ודדיש פירקא משלשלין זה אתר זה, התקינו
 לסיים גםתהלה לדוד בהללוי׳ כדי לשלשולי
 הללוי׳ בתר הללוי׳ גם כאן, אלו הן דברי רב
 עמרם גאון. והוטיף רבנו הטור, שמה שכתב
 רע״ג דכולהו ריש פירקא הללוי׳, דאפילו הללי
 נפשי ה׳ נמי ריש פירקא הללוי׳ ואינו שייך
 לומר תהלת ה׳ ידבר פי, ולהכי תקינו לסיים
 תהלה לדוד ג״כ בהללוי׳, ולכך אומרים פסוק

 ואנחנו נברד י׳ וגר.

 ובשבלי הלקט מביא בשם רש״י, שלכך

 עמק כרפה שומע
 קודם תהלה לדוד, דסמיכה בעלמא היא, דהא
 ודאי אי בעי למימרי׳ קודם ברוך שאמר, או
 בפסוקי יהי׳ כבוד, שפיר דמי, כיון דאינו אלא
 לזרוזי לשהות קודם התפלה. אבל נראה לי
 שהי׳ מנהגם לתכוף בכל פעם סוף המזמור
 שלפניו, אשרי העם שככה לו אשרי העם
 שה׳ אלקיו, לתתלה לדוד ארוממך, משום שהוא
 שבחן של ישראל. וכמו שקפדו להסמיך אלקיכם
 לאמת, משום דכתיב וה׳ אלקים אמת, כן כך
 נהגו להסמיך לומר הפסוקים האלה שסמוכים
 בכתובים, וכמו שדרשו חז״ל (במדרש שוח״ט)
 אשרי העם וגו׳ לפיכך ארוממך אלקי המלך,
 עיי׳יש. ולכך היה מורגל בפי העם לקרוא את
 המזמור תהלה לדוד בשם אשרי. ואח״כ הוסיפו
 לומר גם אשרי יושבי ביתך ומטעם שכתבו
 התוס׳, משום שהי׳ קודם התפלה. וכן כתב
 בשבלי הלקט(אות זי) ומביא בשם רש״י שפירש
- אשרי יושבי ביתך, השוהין בביתך, לשון
 שהייה ועיכוב, כמו וישבו בקדש. ועיין מה
 שאכתוב בזה לקמן כס״ד בפסוק אשרי יושבי

 ביתך.
 ב) ונהגו להוסיף בסוף המזמור את הפסוק
 ואנחנו נברך י׳ מעתה ועד עולם הללוי׳. וכתב
 רב עמרם גאון ז״ל הטעם, כדי לשלשולי הללוי׳
 בתר הללוי׳, לפי שבכולהו פרשייתא עד כל
 הנשמה תהלל י׳ איתנהו סוף פרקין הללוי׳
 וריש פרקין הללוי׳. עכ׳יל. ובטור (סי׳ נ״א)
 הוסיף דהללוי׳ דבתר תהלת ה׳ ידבר פי ריש
 פירקא הוא, משום הכי מוסיפין ואנחנו״ כר.
 ועיין בב״ח שם שפירש, כדי שיהיו קשורים
 כל המזמורים יחד מתחלה ועד סוף כשלשלת
 להתחיל בהללוי׳ ולסיים בהללוי׳. וכיון
 שמתהילין בתהלה לדוד והסיום הוא ויברך כל
 בשר שם קדשו לעולם ועד, ואינו מסיים בתיבת
 תחלה, וכמו שהתחיל בתהלח לדוד, לכך
 אומרים פסוק זה כאן, כמו שהתחיל בתהלה
 לדוד כך מסיים מעתה ועד עולם הללוי׳. ואח׳׳כ
 חוזר ומתחיל הללוי׳ הללי נפשי. והשתא



ת קפד י ר ח ת ש ל פ  ת

 *פדה עמק כרכה
 חסר מן הספה ועוד, הרי גם בכל מצוד׳ אם
 היא יתירה, היא מכריעה. וכדאמרינן (קדושין
 דף ל״ט) במשנה ובגמ׳. ומה שהי׳ קשה להם
ד יהי׳ ב ל ו ב • מצוה ז  ז״ל — וכי משו
 בן עוה״ב. זהו קושיית הגמ׳ בקדושין שם.
ל ל  ומשני התם, דביתירה קאמר. וא״כ זה כ
 לכל המצות כולן, ובכללן כל מה שאמרו
 חכז״ל שהיא מצוה. ונקטו כאן הלשון מובטח
 לו שהוא בן עוה״ב. ואמנם הלשון הזה רגיל
 בפי חכז״ל, להגדיל תפארת המצוד״ כי על ידה
 יזכה לחיי עוה״ב. כמו בברכות (שם דף ד<
 איזהו בן עוה״ב כל הסומר גאולה לתפילה של
 ערבית. (ובשביל המימרא הזו נסמכה בגמ׳ הא
/  דאר׳׳א א״ר אבינא כל האומר תהלה לדוד כו
 מובטח לו שהוא בן עוה״ב). וכן (כתזבות קי״א
 ע״א) בל המהלך ד׳ אמות בארץ ישראל מובטח.
 לו שהוא בן עוה״ב. וכן נמי (מגילה דף כ״ח)
 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא
 בן עוה״ב. ועיין שקלים (טוף פרק ג׳ בירושלמי)
 תני בשם ר׳ מאיר כל מי שהוא קבוע בארץ
 ישראל ומדבר בלשון הקודש ואוכל פירותיו
 בטהרה וקורא ק״ש בבוקר ובערב, יהא מבושר
 שבן עולם הבא הוא, עיי״ש. והתפ ודאי אי
 אפשר לומר דבא לומר שהיא מצוה, ושבשבילה
 יזכה לחיי עוה״ב, אם תכריע על המחצה, דמא^
 קט״ל דק׳״ש שחרית וערבית, מאי הוד, אמינא:
 דאינה מצוה. אבל הלשון הזה אמרו חז״ל
ת ט ב ו  להגדיל המצוה ולההשיבה. והלשון מ
ר שאמרו ש ו ב י הוא הלשון מ ל ב ב ב  ש
, שם. וענינו — שהוא מובטח י מ ל ש ו ר י  ב
ם ז״ל שאמרו, שבשביל זה י מ כ י ח פ  מ
 יזכה לחיי עוה״ב. כלומר שהיא מצוה גדולה כל
 כך עד שבשבילה לחוד הי׳ זוכין לעוה״ב. אבל
ש נ ו  לא כיוונו לומר שעל ידי זה לא יקבל ע
 על שאר העבירות. ואחר קבלת העונש גם בלא
 זה כל ישראל מובטחים שיש להם חלק לעולם
 הבא לבד מאותן שהוציאו חכמים מן הכלל,

 כדאיתא (בפרק חלק ובר״ה די״ז ע״א).

 עמק כרכה שומע
 תקנו לסיים בהללוי׳, כדי שלא נטעה לחבר
 ההללוי׳ דבריש הללי נפשי לסוף תחלה לדוד,
 עיי״ש. ולפי זה אין להוסיף פסוק זה רק בפסוקי
 דזמרה. וכן מצאתי בפירוש ישן למחזור וכנראה
 שהוא פירוש הראב׳ץ. וזה לשונו! ושמעתי
 בשפ רבינו יעקב שלא הי׳ אומר ואנחנו נברך
 י׳ כי אפ בשתרית אבל לא בערבית וגפ לא
 בסדר קדושה, עכ׳׳ל, ומה שבחרו בפסוק זה
 דוקא ולא בפסוקים אחרים שגפ הפ מםיימין
 בהללוי׳, כגון (תהלים ק״ו פרח) ברוך ה׳ וגו׳
 הללוי׳ ודטותייהו, עיין בב״י (סי נ״א) שמביא
 הכלבו שכתב בשם בעל האשכול, שכתב בשם
 מרן הלוי הטעם, לפי שאמרו חכז״ל, כל האומר
 תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן
 עוה״ב, לפיכך אחדי שאמרנו תהלה לדוד, אנו
 אומרים ואנחנו נברך י׳ מעתה ועד עולם,
 כלומר, יהי רצון שנזכה לומר לעוה״ב. ומטעם
 זה נהגו לאומרו בכל פעם תהלה לדוד ועיין

 בב״י שם,
 ג) איתא בברכות (דף ד ע״ב) אמר ר׳ אלעזר
 א״ר אבינא כל האומר תחלה לדוד בכל יום
 ג׳ פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מאי
 טעמא, אילימא משום דאתיא באל״ף בי״ת,
 נימא אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין,
 אלא משום דאית ביה פותח את ידיך, נימא
 הלל הגדול, דכתיב ביה נותן לחם לכל בשר,
 אלא - משום דאית ביה תרתי. עיין בב״י
 (סי׳ נ״א) שכתב בספר אוהל מועד הפירוש,
, אבל משום מצוה זו  שמצור, זו מכרעת
 בלבד, אינו בך עולם הבא. ות כתב
ה על ר י ת  האבודרהם, שאם הי׳ מצוד, זו י
 מחצה זכיות, היא מכרעת. והשמיעיני בזה, שהיא
 כשאר מצות. והטעם, לפי שהוא כולו שבח
 והודאה למקום וצורך העולם ופרנסתן והשם
 ברחמיו מכין להם צרכיהם, והאומרו בכוונה,
 בודאי יש לו רוח נשברה, עיי״ש. אבל לא זכיתי
ה ו צ  להבין דבריהם ז״ל. דלפי זה היל״ל מ
 לומר תהלה לדוד בכל יום, ולא בדרך עיקר



ת שחרית ל פ  קפח ת

 ;פלה עמק כרפה
 הקב״ה שהוא זן ומפרנס לכל״ אימרים הגאונים
 שצריך לכוון באמירתו״ ואם לא כיוון״ צריך
 לחזור ולאומרו פעם אחרת. ונראה שאעפ״י
 שלא כוון בכולו, כיון שכוון בפסוק פותח את
 ידיך, סגי לי׳ בהכי״ כיון שעיקר האמירה הוא

 בעבור זה הפסוק• עכ״ל,

 והנה דבריהם ז״ל צריכיפ ביאור: דהא
 בגמ׳ קאמר דמשום תרווייהו הוא, משופ ראתיא
ב ״ , א ך י ד ת י ח א ת ו ׳ פ י ת ב י א ם ד ו ש מ ב ו ״ א  ב

 חשיבות הא״ב כחשיבות של פותח את ידיך.
ד ו ח  ומשום מה פסקו תר״י דלפותח את ידיד ל
 צריד כוונה. ועוד, הרי רב עמרם גאון כתב
 להדיא ״דמיבעיא לכוון דעתיה ב ת הלה
ו צייד לכוון• ועכ״פ ל ו כ  לדוד״, וא״כ ב
 היה להם להביא גם אלה דברי רב עמרם
 גאון, שהרי היד, לפניהם סתרו ומביאים אותו
 בשאר מקומות. גם הלשון עצמו נראה שם
 כמגומגם, וגראה להדיא שיש שם איזה מ״ם, או
 ערבוב דברים. שהרי מתחלה כתבו ״דכיון
ם י נ ו א ג ם ה י ר מ ו  דעיקר אמירתו משום פסוק זה א
 שצריד לכוון באמירתו ואם לא כוון צריד
ו הפסוק, ואם ת ו  לחזור״, וא״כ הכל מוסף על א
 כן מה הוסיפו תר״י לומר ״וגראה שאעפ״י שלא
ק פותח את ידיך ו ם פ  כיון בכולו אלא ב
 םגי״, הרי הגאונים בעצמם ג״כ לא דברו אלא

 מזה הפסוק.

 ולכן לולא דמםתפינא הייתי אומר שט״ס יש
 כאן וכד צ״ל: ״אלא משום דאית בי׳ תרוריהו
 ועיקר אמירתו משוס פסוק זה להודיע גבורתו
 של הקב״ה שהוא זן ומפרנס מקרני ראמים ועד
ן דברי ה י כינים ואומרים הגאונים״ כו׳. ו צ י  ב

 תר״י ז״ל שכתבו דאף דמשומ תרווייהו הוא,
 מכל מקום עיקר אמירתו בשביל פסוק זה• וכמו
י לעיל שהוא יסוד האמונה להאמין ת ש ר י פ  ש

 בחי העולמים. ואלולי זה הפסוק הי׳ בוחרים
 יותר בתמניא אפי. ואח״כ כתבו בשם הגאונים
ן דברי רב עמרם  דצייד לכוון באמירתו. והן ה

 עמק כרכה שומע
 מיהו נראה לי דאי נימא דהדברים כפשוטן,
 אפשר לומר, שהבטיחו חכז״ל לכל הנהו, דאף
 אם עשו דבר שאמרו עליהם חכז״ל - אין לו
 תלק לעוה״ב מכל מקום על ידי מעשה זאת
 מובטחים המה שהם בכלל ישראלים כולם,
 אשר אחר קבלת העונשין יזכו לעוה״ב. אח״ב
 מצאתי בשיטה מקובצת לברכות שבספר ברכה
 משולשת שכתב וזה לשונו: ויש מפרשים דלא
 שיהא בן עוה״ב בזה בלבד, אלא הכי קאמר —
י ר ב ד  איזהו (בן) עולם הבא כל הזהיר ב
 חכמים לדקדק בהם כ״כ ולקיימן, שאף בזו הוא

 נזהר כו׳, עיי״ש.
 ומקשה בגמ׳ — מאי טעמא, כלומר, מאי
 חשיבותיה של אמירת מזמור זה כלפי מזמורים
 אחריפ, עד שהפליגו בחשיבות אמירתו כל כד.
 אילימא משוט דאתיא באל״ף בי״ת, כלומר,
 דודאי כל מזמור שיסד בא״ב חשוב יותר משאר
 מזמורים, (עיין דד״ק ריש מזמור כ״ה) ולכך
 הפליגו כל בך באמירתו, א״כ קשה אי משום
 הכי ודאי אשרי תמימי דרך חשיב טפי, דהא
 יםדו בתמניא אפי, ונימא אשרי תמימי דרך.
 אלא משום דאית בי׳ פותח את ידיך ומשביןן
 לכל חי רצון. כלומר, שמשבח לי׳ להקב״ה
 שהוא מכין מזון לכל חי. ועל ידי זה הוא
, ר י ה ם שממנו ית׳ י י מ ל ו ע י ה י ח ן ב י מ א  מ
ר בדת ק י  נפש כל חי. ודבר זה הוא ע
ת דף כ״ח בא ו כ מ ו ז״ל ( ר מ א ו ש מ ב . ו ל א ר ש  י

 חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק
ו יחי׳. א״כ קשיא - ונימא הלל ת נ ו מ א  ב
 הגדול, דכתיב בי׳ נותן לחפ לכל בשר. ומשני
 — משופ דאית בי׳ תרתי, דאתיא בא״ ב וחשיב

 טפי מאינך, וגפ אית בי׳ הכנת מזון לכל חי,
 ד) וכתב רב עמרם גאון וזה לשונו: ומיבעי
 לי׳ לאינש לכווניה דעתיה בתהלה לדוד דאר״א
 א׳יר אבינא כל האומר כו׳ מובטח לו שהוא
י ת בי׳ נמי א ת בי׳ א״ב ו י א  בן עוה״ב משום ד
 פותח את ידיך. ותלמידי רבינו יונה ז״ל (בפרק
ן עומדין) כתבו וזה לשונם: וכיון שעיקר י  א
 אמירתו משום פסוק זה, להודיע בגבורתו של



 תפלת שחרית
 תפלה עמק ברכת

 שהצריכו הגאונים לכוונא דעתיה לכתחלד. בכל
 המזמור. ודק לעגין דיעבד םגי בכיוון בפםוק

 פא״י.

 ה) ונראה לי, דכיון דחשיבותיה משו0
 דיסדו נמי בא״ב, צריך למימדיה על הסדר
 דוקא, ואי קראו למפרע לא יצא. וכדאמרינן
 במגילה (דף י״ז עי׳ב) לענין תפלה, דכיון
 דאיתקן על הסדר, אי החליף סדר הברכות,
 לא יצא. ודוקא בקי׳ש ובהלל ומגילה, אי לאו
 מאי דדרשינן בגמ׳ התפ למיפסל למפרע, חוה
 אמינא דיצא, אבל במה שיסדו דוד המע״ה ברות
 הקודש על פי סדר א״ב, חזינן דקפיד בסדרן.
 ולפי זה אפ לא כיוון בפסוק פותח את ידיך
 שצריך לחזור ולאומרו, צריך למימר נמי ולבון
 מפסוק פותח את ידיך ולהלן עד סוף המזמור,
 ולא סגי בפסוק פותח את ידיך לחוד דהוי
 קורא למפרע. כדאיתא (מגילה י״ח ע״ב) השמימ
 בה הקורא פסוק אחד, לא יאמר אקרא את
 כולה ואח״כ אקרא אותו פסוק אלא קורא מאותו
 פסוק ואילך, עיי״ש. וטעמא משופ דהוי קריאה
ק י ג פ ״ ׳ פ  למפרע. וכן כתב המג״א (בסי
 ר) דאפ לא קרא פסוק ראשון בטונה ונזכר
 אחר שסיים, צריך לחזור לראש, עיי״ש, וטעמא
 משוס דהוי כקורא למפרע, כיון שקרא הפסוק
 הראשון בלא כוונה, כמאן דלא קרא דמי. והכי

 נמי דכוותיה.
ת נ ו ו ו כ ז ר ש ו ר  ונראה לי ב
 רבינו הפג״א ז״ל (פסי׳ נ״א ס״ק ר), שכתב
 אהא דאפ לא כיוון בפותח את ידיר דצריך
 לחזור ולאומדו, וכתב ״דאע״ג דאנן נוהגין
 שלא לחזור משום חסרון כוונה, כמ״ש (ב&י׳
 ק״א), מ״מ הכא דאינו אלא פסוק אחד חתר,
/ ש ״ י י  דיכול לכוון. עיץ סימן ס״ג ס״ד) ע
 ולא יכלו האחרונים ז״ל לעמוד על דעתן
A ן לשם. ולכן ה ג י ה י י צ ה ש  מ
 בפרמ״ג ובמחצהש״ק, ובמקור חיים בהגהותיו,
 שצ״ל ״עיין סימן ם׳י׳ג סעיף ד/״ וכוונתו ~
 שגם שם מבואר דחוזר וקודא בשביל פסוק

 עמק ברכה שומע
 גאון זיל. וטעמא, משום שהפליגו חז״ל כ״כ
 שהוא מובטח שהוא בן עוה״ב, משוס הנהו
 תרתי דאית ביה• הילכך צריך לכוונא דעתיה
 במזמור זה. ואם לא ביוון לבו למה שהוא אומר,
 לא יצא, ועל זח כתבו תר״י ז״ל, דאותו החומר
 שאם לא כוון ל* יצא, מםתברא דליתא, אלא
 בפסוק פותח את ידיך, ביון שעיקר אמירתו

 בשביל זה הפסוק.
 ונראה לי עוד לפרש דבריהם ז״ל, שכמו
 שמצינו בק״ש, שודאי לכתחלה מצוד. לכוון
 בכולה, כמו שכתבו תר״י (בפרק א׳), ומכל

 מקום בדיעבד יצא אף אם לא כיוון למה .
 שהוא אומר, ומ״מ בפסוק ראשון אם לא כיוון
 לבו למה שהוא אומר, לא יצא. וכתב הרשב״א
 ז״ל (בפרק הי׳ קורא) דטעמא משום קבלת
 עול מלכות שמים. וכן סידור שבחים אינו בדין
 שיהא לבבו פונה לדברים אחרים, ולכך אם לא
 כיוון לבו למה שהוא אומר, לא יצא ידי חובתו.
 והכי נמי דכוותיה, דמצד שבחרו תכז״ל באמירת
 מזמור זה להלל בו להקב״ה יותר משאר
 מזמורים, משום חשיבותיה דאתיא בא״ב, ודאי
 דבעי לכוונא דעתיה לכתחלה כמו בק״ש, ומצד
 שבחרו בו משום פפוק פותח את ידיך, שעיקרו
 משום אמונה, וכמו שכתבתי לעיל, א״כ אם
 לא כיוון לבו איננו כלום. וכמו בפסוק ראשון
 של ק״ש, דבעי קבלת עול מלכות שמים
 לייחד להקב״ה, ואם לא כיוון ולא קיבל עליו
 עול מלבות שמים לייחדו, ית״ש, אינו כאם.
 ועיין בשו״ע (או״ח פי׳ נ״א) שכתב: צריך
 לכוון ב״פותח את ידיך״ ואם לא כיוון צריך
 לחזור ולאומרו. ומשמע מדבריו, שאפילו לכתחלה
 אין צריך לכוון בכולו. וכן העתיקו אחריו כל
 האחרוניפ ז״ל ובסידורים. אבל אפשר לומר
 דמרן הב״י לא הי׳ עדיין לפניו סדור רב עמרם
 גאון. ונמשך אחר פשטות לשון תר״י ז״ל,
 דמשמע מדבריהם שהגאונים לא כתבו לכוון
 רק בפותח את ידיך לחוד. אבל אנו בדור
 הזה, שזכינו לסידור רע״ג ז״ל ועל ידי זה
 זכינו להעמיד דברי תר״י על אופניו, נראה



ת ש ח ה י ת ל פ  ת

 ;פלה עמק ביכה
 לימא עכ״פ פעם אחת ציי״ש. וכן בספר
 המנהיג לא הזכיר ג׳ פעמים. ולכן נראה לי,
 שאפשר לומר שגם הגירסא שלפנינו ברי״ף
 פרק אין עומדין, ג׳ פעמים, הוספת המדפיסים
 הוא, כיון שידוע שהרא״ש ז״ל דרכו להעתיק
 לשון הרי״ף. וכיון שברא״ש לא הוזכר ג׳
 פעמים, ודאי שכן לא היה לפניו הגירסא
 ברי׳יף. ושוב מצאתי בפירוש הרא״ה על הרי״ף
 על ברכות (שנדפס מחדש מכת״י) ושם העתיק
, פעמים. ואפשר  לשון הרי״ף ולא הוזכר ג
 שגם בכמה ספדי הגמ׳ הכניסוהו הסופרים לפי
 שמצאו כן המנהג. והכניסו אח״ב גם בפירש״י
 הטעם שבשבלי הלקט כנגד ג׳ אבות. וכתבו כנגד
 ג׳ תפלות שהרי תפילות אבות תקנום. ואילו
 היה זה מדברי רש״י, מן הנמנע היה שבעל
 שבלי לקט לא היה מזכיר זה. כי כמעט כל
 מה שנמצא מרש״י בעניני התפלה, מנהג או
 טעם, הוא ז״ל מביא, עיץ שם. מיהו ברוקה
 (סימן ש״כ) משמע שהי׳ לפניו הגירטא בגמ׳
 ג׳ פעמים. וגם באבודדהם כתב דיש בספרים
 מדוייקים הגירםא ג׳ פעמים עיי״ש. ומכל מקום
 אם הי׳ זה מדברי רש״י, הי׳ האבודרהם מביא,
 שכן כתב רש״י להדיא. ולכן לפענ״ד נראה,
 בדרך אפשר, כמו שכתבתי, שהמעתיקים
 הראשונים העתיקו להגמ׳ כפי שמצאו המנהג
 לאומרו ג׳ פעמים והוסיפו בפירש״י לפרש
 הטעם (מיהו מצאתי להכותב בעין יעקב שפ
 שעמד על דברי רש״י אלו ומתרצם ע״ד הדרוש

 באורך, עיי״ש).
 ז) הללויה: הללו את ה׳, ואמרו רבותינו
 ז״ל (פסחים דף קי״ז ע״א) בעשרה מאמרות של
 שבח נאמר ספר תהלים בניצוח כו׳ בהללויה.
 גדול מכולן הללוי׳ שכולל שם ושבח בבת
 אחת. ובגמ׳ שם נחלקו. ר׳ חםדא בשם ר׳
 יוחנן אומר הללוי׳ וידידיה אחת הן, ורב ם״ל
 דידידיה נחלק לשנים, לפיכך ידיד חול, יה
ג  קודש. וכן בהללויה, עיי״ש ואמרינן התם !פלי
 על ריב״ל, דאמר ריב״ל מאי הללוי׳, הללוהו
 בהילולים רבים, ופליגא דידיה אדידיה. דאמר

 עמק כרפה שומע
 ראשון של ק״ש. אבל לא ידעתי מאי אולמא
 דהאי מדהאי, להביא ראיה מק״ש לכאן. דהא
 איכא למימר להרמ״א, דס״ל (בסימן ק״א)
ן חוזרין בשביל חסרון כוונה׳ הוא הדין י א  ד
ו חוזר. והנפ״מ בין נ י  לענין ק״ש נמי א
 פסוק אחד המג״א בעצמו הוא שהמציאה (בריש
ן ו ל ס י י מ ן א כ  סי׳ ק״א) וציין שפ לעיין ל
ג סעיף ד׳, וא״כ למה ציין המג״א כאן ״  ם
 לעיין בסימן ם״ג סעיף ד׳, הרי שם לא נמצא
 רק זה שצריך לחזור בשביל כוונה כמו כאן,
ר שהנוםחא הישנה ו ד  בלא שום טעם. אבל ב
ף י ע  היא אמיתית וציין לסימן ס״ג •סוף ס
ן ו׳. ששם כתב המג״א, דכשצריך לחזור ט  ק
 בשביל חםרון כווגה, צריך לומד גם הפסוקים
 של אחר כך, דהתם נמי קפדינן שלא

״ ק.  יהא קורא למפרע. ו ד ו

 ז) ומה שאיתא בגמ׳ שצריך לאומרו בכל
 יום ג׳ פעמים, כתב רש״י ז״ל הטעם, כנגד ג׳
 תפילות. ולכאורה אינו מובן, דאם משום שצריך
 להתפלל ג׳ תפלות, צריך למימר נמי תהלה
 לדוד ג׳ פעמים, ומאי תליא זה בזה. ועוד,
 דא״כ היה לחפ לתקן לומר תחלה לדוד קודם
 כל תפלה מג׳ תפלות והרי אין נוהגין כך בשום
 מקום. ועיין שלטי הגבורים (פרק אין עומדין)
 בשם תום׳ ריכ״ם דלהכי תקנו ג׳ פעמים כדי
ר אותו פעם אחד, עיי״ש. ונראה מ א  שעכ״פ י
 לי דמשומ הכוונה נגעו בה, דלא פגי שלא

ן עכ״פ פעם אחת. ו ו כ  י
 אבל דע שהגירםא ״ג׳ פעמים״ לא היתה
 לפני הרבה מהראשונים ז״ל. ובסידור ר׳ עמרם
 גאון ליתא רק אר״א א״ר אבינא כל האומר
 תהלה לדוד בכל יום מובטח כו׳, ואחר תפלת
 י״ה לא הזכיר כלל לומר אשרי, רק ״מתחיל
 אחר התחנונים ובא לציון גואל״, וכן הרא״ש
 בפרק קמא דבדכות וכן בפרק אין עומדין לא
 העתיק הלשון ג׳ פעמים. וכן בשבלי הלקט
 (סימן ז,) ליתא וכן בספר תניא רבתי, וכתב
 שם ונהגו לומר התהלה ג׳ פעמים ויהיב טעמא
 כנגד ג׳ אבות אי נמי משום דלא סגי דלא
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 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה
 ריב״ל בי׳ מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים שפיר הי׳ דבר חדש מה שרב אמר שראה
׳ גדול שבכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת בספרו של ר׳ חייא. והיו מסופקים גם בבבל  מ
 אחת, עיי״ש. ונראה לי, דגם מאן דם״ל דאינו וגם במערבא בדעתו של רבי והוי פשטו לתו
 נחלק, מ״מ ס״ל דהללוי׳ פירושו - הללו לה׳ בבבל, מדאמר רב שראה בתהלים של ד׳ חייא
 וכאידך דר״י בן לוי, דהלל ושם בבת אתתי אלא שהי׳ כתוב בו ב׳ תיבות, ש״מ דהבי ס״ל.
 כיון דנתחבר לתיבה אחת עם הלל, לכך אין ובמערבא פשטו לה, מדאמר רב בשמו של רבי
 בו קדושה ונמחק. כמו ישראל דמפורש בקרא חייא שאלו הגיע לידו תחלים של ר׳ מאיר היה
, שבו, שמ״מ דס״ל דשתי תיבות , ו  שהוא מורכב מן ישר ואל (בראשית ח׳ ב״ם), מוחק הלל
 וההיא לישנא דריב״ל אמר מאי הללוי׳ הילולים הן, ולהכי היה מוחקו כדי לכותבי בקדושה.
 הרבה. צ״ע לכאורה, דהא מקרא פלא (תחלים דמסתמא הי׳ כתוב תיבה אחת. דהא ליכא
 ק״ו מ״ח) ואמר כל העם אמן הללוי׳. והוא מ״ד דס״ל דבב׳ תיבות נמחק. ועיין פני משה

 כתוב ג״כ (בד״ה א׳ ט״ז ל״ו) ושם נאמר שם שהביא, דבמגילה (פ״א הל׳ ט!) איתא'
 *יאמרו כל העם אמן והלל לה/ א״כ נראה בירושלמי להדיא - דו אמר הללו יה שתי
 שהלל לה׳ והללוי׳ חדא ניני׳ו• תיבות^ואם כי בירושלמי שלפני ליתא׳ אבל
 ועיין ירושלמי(סוכה פ״ד הל׳ י), רב ושמואל נאמניפ עלינו דברי הפני משה. ובזה דברי
 חד אמר הללויה וחרנא אמד הללו יה. מ״ד הבבלי והירושלמי עולים באחד. ולוזרוזייהו
 הללו יה נחלק ואינה נמחק. מ״ד הללויה נמחק רב ם״ל דנחלק ואינו נמחק. ושפיר קאמר אהא
 ואיגו נחלק. ולא ידעון מאן אמר דא ומאל דדיב״ל פליג דהא אמר הללוי׳ יש בה שם
 אמד דא. מן מה דאמר דב שמעית מן חביבי ושבח כאחת, ש״מ דם״ל כמאן דאמר תיבה

 אם יתן לי אדם מפר תהלים של רבי מאיר אחת היא.
 מוחק אני את כל הללויה שבו שלא נתבייו ומדברי הירושלמי האלו יש ללמוד׳ דאי
, וכדומה, ונתכוון לקדש אל״ף ל א ר ש ( כתב י ״ ד  לקדשן הוי דו אמר הללויה. מיליהון ד
 פליגין דאמר רבי סימת בשם ריב״ל בעשרי׳ למ״ד, מקודש ואסור למוחקו. ועיין יו״ד (סי/
ה רע״ו) ברמ״א שכתב, דאם קידש אלהים אחרים י ו ל ל ז  לשונות של שבח כו׳ המאושר שבפולל ז
 שהשפ והשבח כלולין בו. ע״ב. ועיין במפרשיפ אינו קדוש דהוי במקדיש בעלי מומין. וכתב
ה הט״ז שם, דמ״מ אם כתב בטעות שפ שלא ב ו ס ט ( * י ו ת י ב ״ ו בפירושו. ועייז ג ק ל ח נ  ש
ד מ"ד׳)* במקומו ונתכות לקדשו מקודש, דלא גדע מכתבו ״  פ
 ואעתיק כאן מה שכתבתי בפירושי על ידות הכלים, עיי״ש. ומהבא יש ללמוד,
ם י ר ב ו ח ' דאפילו כתב אותיות של שם מ  להירושלמי: פפד תחלים של ר׳ מאיי• י
 מאיר מופר היה כדאיתא (טוטה דף כ) לבלר לשם אחר, ונתכוון לקדשן, נמי קדיש. דאי לא
• תימא הכי, למה יהיב ר׳ חייא טעמא דהי׳ ר פ ו ם מ ו כ ׳ מאיי ח  אני ובגיטין (דף ם״ז) ר
ן לקדשן, והא ו ו כ ת ר׳ חייא נמי כתב בעצמו ספרים כדאיתא בב״מ מוחקן משום שלא נ  ו
 (דף פ״ה ע״ש). ולהכי אמרינן בבבלי (פםחים אפילו נתכוון לקדשן, נמי לא קרישי, כיון
 קי״ז ע״א) דרב דאה תחלים של ד׳ חייא והי, רעל כרחך מיירי שנכתבו תיבה אחת וכמו
 כתוב בו הללו בחד גיסא ויה בחד גיסאי שהוכחתי, דהא ליכא מ״ד דט״ל דנמחק בב׳

מ תיבות. א  ובודאי היה תהלים של ר׳ חייא מצוי ב
 ישראל, מקומו של ר׳ חייא ואי אפשר לומר וליכא למימד דרבי מאיר ט״ל כאידך
 שלא היו יודעים במערבא מתחלים של ר׳ חייא• דריב״ל בבבלי שם, דהללוי׳, משמע הילולים
 (עיין תוי״ט שם ודבריו ז״ל צ״ע). אבל בבבל הרבה, ואפילו אי הוד״ ב׳ תיבות, ס״ל דהכין
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 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 פירושו. וכמו (שהש״ר ח׳) שלהבת יה וכמו דהללוי׳ נחלק ר׳ יוסי אומר אינו נחלק. והיה ־
 (תחלים ל״ו) כהררי אל׳ דאף שהם ב׳ תיבות, נראה לי׳ כיון דאנן גרירן בתר מם׳ סופרים
 מכל מקום הוראתם - חוזק וריבוי׳ ולהכי אף אם הוא נגד הגמ׳, כמ״ש הרא״ש (בשלהי
 הוצרך ר׳ חייא לומר, שלא נתכוון ר׳ מאיר מגילה), א׳׳כ הוי לן למיעבד כסתמא דמם׳
 לקדשם, דהא ליתא, דא״כ למה אמר בבבלי סופרים. מיהו במקראות ישנים ראיתי, שיש
 דר׳ חייא דכתב מהאי גיסא ומהאי גיסא פליגא עושין הללוי׳ חרא תיבה, ויש ב׳ תיבות ומקף,
 אדריב״ל, והא מצי למיסבר כדיב״ל, דהוי ויש ב׳ תיבות בלא מקף. וכן בכמה סידורי
 תרי תיבות, ומ״מ לא קדיש. וריב״ל נמי םבירא אשכנז וספרד ישנים שונים המה. וכפי מנהג
 לי׳ דהוי תיבה אחת. (ומאי דאמר בבבלי שם העולם אומרים הללוי׳ בחדא תיבה, לבד בפסוק
״ שחולקין לשתים. שכן ׳  דריב״ל פליג דידיה אדידיה. לא לענין כתיבי׳ ״לא המתים יהללו י
 אמר לה אלא בפשט התיבה. דללישנא ק«א הוא בתרגום ״לא מיתיא משבחין שמא דה׳,״
 התם הילולים הרבה וללישנא תניבא יילל לי׳׳) וכן נראה עיקר כיון דתלמודא הכי משמע.
ה. ה בז ר ו ר ה ב ר ו מ ו מ נ ן ל י א  וכיון דע״כ צ״ל דהיה כתוב תיבה אחיי׳ י«״« ו

־ ש ו ף  יהיב טעמא דלא נתכוון להקדישן, שמ״מ דאי פ
 קדיש להו, קדשי. ואסור למוחקן. והוצרך ר׳

ן אשרי יושבי ביתך (תחלים פ״ד ה׳<» כתב ק ן ן ן מ ך ל י ר י צ א ד ן ף ד ׳ א ם ע ט ף m ה מ ן א ל י י  ח

ף הרד״ק(בריש תהלים) מלת אשרי לעולם פ / ם י י ל ן ן ן > ן ן ת ה ן ע , ת ב > ד ס ה ד י ד י ד  ל

ש בלשון רבים. והטעם, כי לא יאשר האדם ד י ן י א מ  שאינו מוגה. ומהיכי תיתי ניחוש ש
מ בטובה אחת שתמצא בו או בהצלחה אחת י א א ן ת ג ו ל א פ כ י א ם ד ו ש , מ ר מ ן ש ל ׳ י ן ת ו  א

ך שתזדמן לו, אלא בטובות הרבה שימצאו בו. ב ל ק ו פ ת ס מ ח ר מ פ ן ם ש ה ד י א ק מ ש ש ן ן י מ  ל

ן יאמרו עליו אשרי, עיי״ש, ואמנם הוא בסמיכות. ן י ׳ כ א ל ר ש י א י מ ב ר ן ב ע ב ד י א ש י י / ״ ר ף מ  א

י ולכך פירש״י שם, אשרי האיש-אשוריו ב ר , ו ן ת ה ח ה א ב י ת r ד M א ת ב ל י ; ל ן . ס  ד

י ותהלותיו של אדם אלו הם, אשר לא הלך וכר. ן ת ה ן ב י , ת ב ל ד ״ ס ג ן י ל פ א ן ע  ^ ן
) ולכך לעולם נסמך אל איש או אל אדם, כמו ח פ ״ ק פ ס י ב ת כ ן ( ש ד ת ה מ ו ו ת י כ ת י א ו  ן

ם (שם א׳ א׳) אשרי האיש ומפרש אשוריו שלא ע ג ג ב נ ג ך א ר ד ב ה ן י ד י ן ד י נ ע ב ל ת ב  ש

ד הלך כר. וכן (שפ פ״ד י׳) אשרי אדם עוז לו ג ו נ ל י פ ל א ״ ב י ד ל כ ״ י י ק ן ד ן י ׳ כ ב ת ב ׳ ן ה ז  ב

ף בך. וכן (ישעי׳ נ״ו) אשרי אנוש יעשה זאת, ד ) ( ד ל י ג ׳ מ ס ו ת ב ת [ ״ ב ר ת כ ו ש מ ״ ב ן נ ז ן ן י י ב  ו

א אשוריו של אנוש כשיעשה זאת. וכשיאמר ת כ ל ן ה נ ח ו י י ב ר , ו [ פ ׳ , ר ה ד י ת ו ו מ כ ״ ) ד א ״ ז ע .  ב

ל (תהליפ קמ״ו) אשרי שאל יעקב בעזרו, הוא ״ ל & ״ ב י ר ן ד ו י כ כ ״ ״ א ל א ן מ מ ב ן ד ר ג מ נ י ן ן ן  ט

ת מקרא קצר וחסרה המלה איש. וענינו-אשוריו ח  דתיבה אחת היא, ור״י נמי ס״ל דתיבה א
ם של האיש הס, כשאל יעקב בעזרו. אף כאן ו ק ל מ כ מ  היא, הלכתא כוותיה. וכתב שם, ד
ם. ועגינו ~ אשריהמ של  נגד ר׳ חייא מספקא ליה, אי הלכה כריב״ל הסרה המלה אנשי
 ור׳ חייא ס״ל דנחלק לב׳, עיי״ש. ועיין בספר האנשים היושבים בביתך. ולפי שאמר למעלה
 הכריתות (חלק ימות עולם ש״ג ם״ד) שכתב שם ״נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה׳״,
 והלכה כדיב״ל בכל מקום• וכן כתב הרא״ש אמר אשרי יושבי ביתך, כלומר, לכד כלתה
 (ר״פ לולב וערבה) בשם תשובות הגאונים, עיי״ש נפשי כל כך לחצרותיך, כי אשוריהם ותה־
 מיהו במסכת סופרים (פרק ה׳ הל׳ י׳) איתא. לותיהם של האנשים הם, כשהם יושבים בביתר,



 תפלת שחרית
 אלהיי. י1ךז?ה לדוד. ארו־מןזך אלהי המלך ואברכה #מןז לעולם ועד. בכל
 יום אבר?ןז ואסלןה לעולם ועד. ןדול « ומהןל ?ןאד ולכלתו אין סקר.

 תפלה עמק ברכח
 בתוארים. בגון ההוא דנחית ואמר האל הגדול
 הגבור והנורא האדיר והחזק כו׳ (ברכות ל׳׳ג
 ע״ב). אבל לומר הלל ושבח, מותר אפילו
 ברבוי. אי נמי בשירי דוד המע״ה ליכא קפידא
 כלל. דאיתא במדרש (שוחר טוב מזמור פ״ח)
 מהו על מחלת. אמר ר׳ ברכיה אמר הקב״ה
 לדוד קלם אותי האיד שאתה מבקש ואני מוחל
 לד בקילוסך. שאין אדמ יכול למצוא אחת
 מכמה מיני שבחיפ של הקב״ה. וכן הוא אומר
 היסופר לו כי אדבר וגו׳ ולמי נתן רשות,

 לדוד, שנאמר למנצח על מחלת, עיי״ש.
 והנה במדרש מביא אותו פסוק עצמו
 שדרשו בגמ׳, שאסור לטפר בשבחו של מקום
 יותר מדאי, ומכל מקום לדוד המע״ה הותר.
 ואנן שירי דוד אמרינן. ויש לומר הטעם
 שמדוד המע״ה למדו חכז״ל לתקן ג״כ שירות
 ותשבחות משלהם, שכיון שהותר לדוד המע״ה,
 שוב אין לזה שיעור, ואין לומר שהוא יותר
 מדאי, כי כבר בשירי דוד עצמו יש שבחים
 הרבה מאוד. ואמנם לא הותר אלא לאנשים
 חכמים גדולים וקדושי עליון. יודעי מעשה
 מרכבה ומעשה בראשית, כמו חז״ל התנאים
 והאמוראים הק׳ ודומיהם, בעלי רוח הקודש

 ההולכים בדרכיהם•
 וזה שאמרו (בירושלמי רפ׳׳ט דברכות)!-.
 רבי אביהו בשפ רבי יוחנן היסופר לו כי

 עמק כרפה שומע
ת ו ד י ד  המקודש. ולכד אני אומר - מה י
 משכנותיד ה׳ צבאות. כדאיתא בריש המזמור.
: הרבה יהללוך. כמו ך ו ל ל ה  עוד י
 (בראשית מ״ו כ״ט) ויבך על צואריו עוד.
 ועיין רש״י שפ. וכן (איוב ל״ד כ״ג) כי לא
 על איש ישים עוד. םל־ה:
 מבואר לעיל בהודו לה׳ קראו בשמו
 בפסוק ה׳ צבאות עמנו, עיין שם. וכבר כתבתי
 לעיל בפתיחה למזמור זה, טעם הראשונים ז״ל,
 למה אומריפ פסוק זה קודם תהלה לדוד. ולי
 נראה, לפי שמרבין בספור שבחיו ית״ש
 במזמור זה ובמזמורימ שאחריו והללויה טובא
 אמרינן. וכלפי מה שאמר חז״ל (מגילה דף י״ח)
 אמר רבב״ח אר״י כל המספר בשבחו של
 הקב״ה יותר מדאי נעקר מן העולפ, שנאמר
 (איוב ל״ז) היםופר לו כי אדבר אפ אמר איש
 כי יבולע׳ ואמרו ז״ל שם׳ מכאן ואילף אסור
 לספר בשבחו של הקב״ה, כלומר, יותר על מה
 שקבעו חכמים, ולכן כשהוסיפו אח״כ לומר
 שירות ותשבחות הרבה, תקנו לומד מקודם
 הפסוק הזה ״עוד יהלליד סלה׳, וכמו שפירשתי.
 עוד: לשון ריבוי, שהרי דוד המע״ה שבח
 לאותן האנשים המהללים הרבה. והא
 דאמרו ז״ל אסור לספר בשבחו של
 הקב״ה יותר מדאי, כתב רש״י שם, דדוקא
 בקביעות כרכה׳ עיי״ש. אי נמי דלא אסרו אלא

 תחלה לדוד: כאן מתחילים ה״פסוקי דזמרה-ן ענינם מובא — ברכות לב׳ מבת קי״ח וע״ז זו למי דש׳׳י
 (שבת קיח) הכונה לשני מזמורים — הללו אח ה׳ מן השמים והללו א־ל בקדשו, ואילו לפי הרי״ף והרא״ש(שם)
 הכונה מן — תהלה לדוד עד כל הנשמה תהלל י־ה׳ וסרעתם מפורש במם׳ סופרים (פרק יז) שכתבו — ואמר רבי
 יוס• יהא חלקי עם המתפללים בכל יום ש ש ת המזמורים הללו, וכך מבואר בזד,ר (במדבר דף קב) ״מסדר שבחן
 כאינון תשבזזן דקאמר עמ תחלה לדוד וכלהו ד׳הלרייה וכו׳״, בגזר ל* ג ורמב״פ (בסדר תפלות כל השנה) 3
* ו  וראה ב.חרדים״ (פ״ד מל״ת מד״ק ומד״ב אות יב) שכמוב .דאמר ריי יהא חלקי עם גומרי הלל בכל י
 דהיינו מתהלה לדוד עד הסוף׳ כדפירש רש״י גגמ׳״ — אולי היתד. לפניו גירםא אחרת ברש״י! וראה ביאור
י שלפני תהלה לדוד, היא עפ״י מאמרם ז״ל — ר ש  הענין ב״עמק ברכה״ שלפנינו; הקדמת שלושי פעמים א
 מי שאומר ג״פ אשרי בכל יום מובטח לו וכו׳(מטה משה סי׳ נ ופרע״ח שער קריאת התורה פ״ו)! וראה ממד,

 משה (סי׳ נב) מש״כ בשם רבנו בחיי (לפ׳ ואתחנן) הטעם להוספת הפסיק האחרון ״ואנחנו נברך״•



ת י ר ח ת ש ל פ  קצך ת
 דור לדור ל3#ח מע^יף ו^בילסיף עידו. וזדר ?בוד הוןף 1ד?רי גפלא־םיןו
 $שיחה. ןןזה נוך&םיף יאמרו וגדלתף אםפך^ה. !?ר ךב טו?ןז !5יעו ן?ן?ןתך

 עמק ברכה שומע תפלה עמק ברכח

- אשרי העם שככה לו, שהס יושבי ביתו של
 מקום, ורשות להם להללו הרבה. וזה טעם יפה
 למה שבוהגין אמר בן בבל פעם שאומרים

 תהלה לדוד.
: (שם קמ״ה). המזמור הזה ד ו ד  י1חלח ל
 הוא תהלה לה׳ שחברו דוד. ואברכה שמך
ך לעולם ר ו ב  לעולם ועד! אומד — שמך מ
 ועד. כענין - ברוך ה׳ לעולם׳ אבל אין
 הפירוש, שאברכך לעולם ועד, כי אין ביד
 האדם, קצר ימים׳ לברך לעולם ועד. ועוד
 שהרי אמר מיד אחר זה, בכל יום אברכך.
ם ועד, אין ל ו ע  ואם כבר אמר שיברכו ל
 מקום לומר מיד אח״כ בכל יום אברכך.
 הקר־ ענינו שיעוד ומספר, כמו (מלכים א ז
 מ״ז) כי רבו מאוד מאוד לא נחקר משקל
 הנחושת. וכן (ידמי׳ מ״ו כ״ג) כי לא יחקר
 כי רבו מארבה ואין להם מספר. דור לדור
 ישבח מעשיך: כשירצו לשבח מעשיך, לא
 יספיק ימי דור אחד. רק דוד אחד דור ישבח
 מעשיר• וכל דור מוסר לדור הבא אחריו כי
 הוא ימשיך הלאה ההלול והשבח שהתחיל
 הדוד שלפניו. אבל אין בכח דור אחד לספר
 בל תהלותיך כל כך כי בל בך מהולל אתה

 ה׳ בלי הקד.
 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיתה׳.
 כבוד הודו הן מדותיו הטובות של הקב״ה. כמו
 שנאמר (שמות ל״ג) הראני נא את כבודך וכר.
 ועזוז נודאותיך יאמרו: הגבורות הנוראות
 שאתה עושה, חסידיך יאמרו. וקיצר ולא אמר
 חסידיך. כי סמך עצמו על מה שאמר אחר
 כך, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. דקאי
 על החסידים שבפסוק הקודם (וזה הוא הקדמה
 לאות י׳ וכ׳), ועזוז: שם שלם. והוא כמו עז
 אלא שברוב חסר הכפל וזד. בא שלם• ובן
 ועזוזו ונפלאותיו. רד״ק (ישעי׳ מ״ג ב״ה).

 אדבר וגר, אם בא אדם לספר גבורתו של
 הקב״ה, מתבלע מן העולם. אמר רבי שמואל
 בר נחמן מי ימלל גבורות ה׳ כגון אני וחברי.
 ונראה לי שעל זה תקנו הלשון בברכת
ו מ  ברוך שאמר, ״מהולל בפי עמו״, כי בפי ע
 ישנו רק הלול לחוד, אבל משובח ומפואר הוא
 בלשון חסידיו ועבדיו, שלהם מותר להרבות
 בשבחיו. ולבך - בשירי דוד עבדד נהללר ה׳
 אלקינו, ובשבתות ובזמירות שלו נהללך ונשבחך
 •ונפארר׳ ברבוי שבחות, אבל מצדנו אין לנו
 לומר רק איזה הלול לחוד. אבל אנו אומרים
 מה שמסרו לנו דוד המע״ה וחכמי ישראל,
 חסידי ועבדי ה׳ בעלי רוח הקודש. ובמדות
 הגלות קמו חכמים ידועים לחסידי ועבדי הי,
 משוררים בדוה״ק ומליצים בלשון צח זגעים,
 ותקנו פיוטים ושבחים לשבח בהם לאדון כל
 היצורים ית׳, ונתפשטו פיוטיהם בכל תפוצות
 הגולה, ואין בזה משום מספר בשבחו של מקום
, כי לחסידי עליון כמוהם, נאה י ר מדא ת ו  י
 למלל בגבורות ה׳. ואנן שליחותייהו עבדינן.
 דכיון שהוא לנו כמטבע שטבעו חכמים, אין
 אנו ממללין גבורותיו מדעתיגו. וציץ בית־

 יוסף (ארח סי׳ קי״ג).
 עוד יש לומר, שלא רצו להתחיל בתהלה
 לדוד, כי יש לטעות ולפרש שהיא ת ה ל ה ל ד ו ד
 שאמר שירה נפלאה כזאת, כמו (תהלים מ׳ ד׳)
 תהלה לאלקינו, והרי אין להתחיל בשבחו של
 כשר ודם, ולכך הקדימו להתחיל ממקרא
 של סיום המזמור שלפניו, אשרי העם שככה
 לו אשרי העם שה׳ אלקיו, שזה שבחו של
ם יתעלה, שמאושרים אנחנו במה שהוא ו ק  מ
 אלקינו. ולפי שמתחיל ״אשרי העם שככה לו״
 ואין לו מובן. שהרי לא נאמר מקום שום
 דבר שיאמר על זה שככה, לבך הקדימו
 לומר עוד פסוק שמתחיל נמי באשרי, ונאמר
 בו #עוד יהלאך סלה״, ושפיר יש לו קישור



ת קצה י ר ח ת ש ל פ  ת

 יתנו. חנון ורחום ןי $ךך אפלם ו*דל $םד. טוב לי ל^ל ורוז^יו על ןל8עשיו.

 תפלה עמק כרכח
 האל ית״ש עצמו״ הוא הנותן זאת לאדם. כמו
 שנאמר (זכרי׳ י״ב י.) ושפכתי על בית דויד
 ועל יושב ירושלים רוח חן. (עיין רש״י ורדיק
 שם) כלומר. שימצאו חן בעיני. ולכד עליו
 ית״ש יוצדק התואר חנון בעצם״ כי הוא הנותן
 גם החן עצמו להאדם שימצא חן בעיניו יתברך

 שמו.
 ורחוש: תואר על מי שלבו נוטה תמיד
 לרחם על זולתו. אבל לא תמצא אותו התואר
 רק עליו ית״ש. דע כי עיקר שם רחמים הונח
 על אהבה חזקה מצד שהנאהב פעל התעוררות
 אהבה בלב האוהב. ומזה השם הונח השם
 ד ח ם על אבר ההולדה באשה, לפי ששם נוצר
 הולד המעורר פעולת האהבה העצומה בלב האשד,
 לבן בטנה (ובארמית — אהבה ר ח י מ ת או.
ר (תחלים י״ה ב׳) אדחמך ה׳ חזקי. מ א  ומזה י
 אהב אותד אהבה עזה מצד שעוררת בי את
 האהבה על ידי הגמול שגמלת עמי. ותרגם
 יונתן אחבבינד• וכן (חבקוק ג׳ ג׳) ברגז רחם
 תזכור. בעת רוגז תזכור האהבה העזה שאהבת
 אותנו מקדם. ועיין רד״ק שם. ואח״כ הונח
 השם הזה לכל התעוררות נטית לב לטובה,
 אשר מתעורר מזולתו להטיב לו. וקראו
 להפעולה הזאת ר ח מ י פ, בריבוי, ולא מפרד,
 כי לא תוכר הפעולה הזאת במקרה, רק בהשנותה
 פעמים רבות. ולהפועל קראו פ ד on. והנפעל

. פ ח ו ד  מ
 וגם כאן, כמו שכתבתי לעיל גבי חנון/ לא
 יוצדק התואר רחום על האדם המרחם, כי אין
ת המרוחם. ו ע צ מ א  הוא מרחם בעצם רק ב
 שעורר בו נמית הרחמים, ואותה הנטיה הוא
 רק בשתוף כה המתחם המעורר בו אותה
 הנטיה. אבל השי״ת הוא הנותן כ ח הרחמים.
 כלומר, שהוא נותן כת בהמרוחם שיעורר
 בהמדחם כח נטית הרחמים, ולכך גם אצל
 המרוחם יקרא הכח ההוא בשם רחמים. כמו

 עני ברכח שומע
 זכר; שם. כמו זכרון. זכר: יש מסורות
 שמוםרין זכר בשגי םגלי״ן וכן בפרשת עמלק,
 אבל בכל הסדורים גדפס זכר בציר״י. וכן
ל חסידיו. ״כ ע  נהוג עלמא. יביעו: קאי ג
 יביע: שרשו נבע. וענינו יציאת דבר מתור
 דבר בשפע רב, כמו מעיז נובע. והושאל
 להדיבור אפ הוא ברבר. וצדקתד ירננו: כי
 יאמרו צדיק ה׳ וגו׳ קרוב ה׳ וגו׳ עד שומר
 ה׳ את כל אוהביו. (ע״כ הקדמה). ונקט כאן
 כמה שמות שונות של דבור: הגדה, שיחה,
 אמירה, טפור, הבעה ורנה. דגה הוא קול
 הכרזה, כמו (מלכים א׳ כ״ב ל״ו) ויעבור הרנה
 במחנה וגו׳ לאמור איש אל עירו ואיש אל
ו בקול ז י ר כ , י ו נ נ ר ן וצדקתד י א  *רצו. ואף כ
 להודיע לכל צדקתה והוא מקביל אל וגדולתד
 אםפרנה. ויביעו: מקביל אל יאמרו. כי גם
 הבעה לשון אמירה, כמו שנאמר (תחלים י״ט)

 יום ליום יביע אומר.
 חנון. שם תואר על מי שנוטה תמיד לחונן
ה זאת הוא חן, ל  זולתו. ושורש ועיקר של מ
 שהמחונן מצא חן בעיני זולתו לחוננהו, כי מצא
 חן בעיניו, ולא מפני פעולה טובה שעשה. והוא
ה שעשה. והוא ב ו י פעולה ט נ פ א מ ל , ו ו י נ י ע  ב

 קשור עם הפועל ״מצא״. כמו (בראשית ר ח׳)
א חן (שם ל״ג ט״ו) אמצא חן. וכן צ  ונח מ
 הרבה, לפי שהוא דרד מציאה, בלא פעולה
 קודמת. ומזה השם ח ג מ. כלומר, שאינו בשביל
 תשלום שכר. והחן הוא מצד עצמיות המקבל,
 שיש בו חן. והוא ענין מכהות הנפש הנפתרים,
 שזה פועל על זולתו להטיב לו ולמלא בקשתו.
 ונמצא שהחונן עושה פעולתו לפי החן של
ן בעצם, ו נ ו תואר ח י ל  המקבל, ולא יוצדק ע
 דק בצירוף המחונן. אבל האל יתב״ש הוא
, שיהי׳ לו הן  הנותן להאדם גם החן עצמו
 בעיני זולתו וימלא בקשתו. כמו שנאמר
 (שמות י״ב) וה, נתן את חן העם בעיני מצרים
 וישאלופ. ואפילו מה שיהי׳ לו חן בעיני



ת י ר ח ת ש ל פ  קצו ת

 , כבוד מלכוו1ןו יאמרו רגביך^ף ידנרו.

 תפלה עמל! ברכה
 כעסו ואינו מתרגז, נקרא ארך אפיפ. כפו
 שנאמר (שפ שפ כ״ט) ארך אפיפ רב תבונה.
 והשי״ת הוא ארך אפים שאינו מתרגז על מעשה
ק רגז. תרגמ י ח ר  בני אדם. והמתרגם תרגם מ

ו כל רוגז. מ צ ע  לפי הענין, שמרחיק מ
ל י ד ג מ  וגדל חסד. רגילין לפרש ש
 חסדיו. ועיין דד״ק כאן. ואי אפשר לפרש על
 עשיית פעולה, אלא כמו (נחום א׳ ג׳) גדל כח,
 וכן (משלי י״ט י״ט) גדל חימה, או (יחזקאל
 י״ז) גדול כנפים, וכן (ירמי׳ ל״ב י״ט) גדול
 העצה. וכל זה הוא תואר. בעל עצה גדול. בעל
 כנפים גדולים. בעל חימה גדול. בעל כח גדול.
 אף כאן גדל חסה — בעל חסד גדול. ובתורה
רב חסד. וכאן פירשו  •ובשאר כתובים אומר ו
 דוד המע״ה שרב דהתם היינו גדול• וכמו
 (בראשית ב״ה) ורב יעבוד צעיר, הגדול יעבור
 את הקטן. כן ורב חסד היינו גדל חסד, שהוא
 בעל הסד גדול. והמתרגם שתרגם בכל המקומות
י למיעבד טבין, תרגפ לפי הענין ולא ג ס מ  ו

 לפי המלות.
 טוב ה׳ לכל? ענינו - ה׳ הוא טוב לכל,
 כלומר, לעשות עמהמ תמיד טובות. עתה
 מפרש למה הוא מתואר חגדל חסד, כיון שהוא
 בעל חסד, גדול ורב, שטוב הוא לכל, ולא
 לאישים פרטיים, (מםויימים לבד), כדרך מלך
 בשר ודם, אבל הוא ית״ש הוא טוב לכל
. ו ו ורחמיו הם על כל מעשי י ת ו י ר  ב
 ולפיכך — יודוך ה׳ כל מעשיך: בעת יגיעו
 רחמיך אל כל מעשיך, אז יודוך על כי רחמת
 עליהם. אבל חסידיך המכירים כחך יותר, הם
י ת. ועל זה באה תוספות י ד מ ת  יברכוכה ב
 הה״א ביברכוכה. עיין רד״ק. וכבר כתבו הרבה
 הדקדקים ראשונים כי הה״א הנוספת באה להו
 רות על ההתמדה. ומפרש ואזיל כיצד יברכוכה—
 כבוד מלכותך יאמרו: בברכתם יאמרו כבוד
 מלכותך, כלומר, ישבחו את כבוד מלכותך

 יודוף כל מעשיןז רךןםיךיך לבךכוכח

 עמל, פרפה שומע

 שנאמר (בראשית מ״ג י״ד) ואל שדי יתן לכם
 רחמים אצל שוביהם. ואפילו לעורר נטית
 הרחמים אצל ית״ש, הוא שנותן בבריותיו אותו
 לפני האיש. וכן(ירמי׳ מ״ב) ואתן לכם רתמים
 הכח. כמו שנאמר (דברים י״ג י״ה) ונתן לך
 לפני האיש. וכן (תהלים ק״0 ותן אותם
 לרחמים לפני שוביהם, שנתן בהם כה לעורר
 רחמים אצל שוביהם. ואפילו לעורר נטית
 הרחמים אצילו ית״ש הוא נותן בבריותיו אותו
 הכח, כמו שנאמר (דברים י״ג י״ח ונתן לך
 רחמים ורחמך, כלומר, הוא יתן לך כח פעולת
 התעוררות הרחמים ועל ידי זה ורחמך. לכך
 יוצדק עליו ית״ש שם התואר רח־ם בעצם, כי

 מאתו כל כח הרחמים כולו. והבן•
 ארך אפים: אפים שם הנחירים. כמו
 (בראשית ב׳) ויפח באפיו נשמת חייפ. ובן
 (שמות ט״ו) וברוח אפיך נערמו מיפ. ולפי
 שהחימה והכעס ניכרים בהנחיריפ כשהפ
 מתרחבים ומתאדמים, ורוח הנשימה הולכת
 דרך הנחירים בכח ובמהירות, הונח גם שם
 אפים על הכעס, וגם הרוח על הכעיס׳ כמו
 שנאמר (משלי ט״ו) ומושל בדוחו מלכד עיה
 בלומר מושל בכעסו. ומי שהוא בעל חימח
 גדול, נקרא קצר רוח. כמו שנאמר (משלי
 י״ד) וקצר תח מדים אולת. כי המלא כעם
 וחימה לא יוכל לדבר כראוי, כי נשימתו קצרה
 מרוב הדחק אשר כעסו ידחק על כלי הנשימה
 שלו וכל דוחו יוצא דרך הנהירים. ולהיפך,
 מי שהוא קשה לכעוס, נקרא ארד רוח, כמו
 (קהלת ד ח׳) טוב איר רוח מגבה רוח. כי
 הגבה רוח מתעורר מיד לכעוס על כל דבר.
 והארך דוח הוא המושל ברוחו וכעסו ואינו
 מתרגז מיד. ובזה הערך נקרא ג״כ מי שהוא
 מתמלא מאוד כעם וחימה, קצר אפים. וכמו
 שנאמר (משלי ״ד ט״ז) קצר אפים יעשה
 אולת. כי הנחירים מתרחבים ועל ידי זה נתקצרו
 במדת ארכם. ולכד בהיפך, מי שמבליג על
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̂דיר מלכותו. מלכותך מלכות כל עול&ים  להודיע למי האדם לכורתיו ו?ב1ד ן
 ומ?#2??1ך ??ל דר ודר. סומך « לכל הנפלים וזוקף ל5ל ה?פופים. עיגי צל

 תפלה עמק ברכה
. קף ז  את ידו (במדבר כ׳ י׳) תרגם אונקלוס ו
 וכן (בראשית כ״כ ד׳) וישא אברהם את עיניו,
 תירגם אונקלוס וזקף. ולא נמצא במקרא פועל
 הזה רק כאן ובמזמור שלאחריו. עיני כל
 אליך ישברו: כל מי שיש לו• עינים, והם
 הכל החי אשר בפסוק שלאחריו, ייחלו אליך
 לתת להם אכלם. כמו שנאמר (תהלים ק״ד כי׳ז)
 בלם אליך ישברון לתת להם אכלם בעתו.
 וכאן קיצר ולא פירש על מה ייחלו• כי סמך
 על סוף הפסוק, ואתה נותן להם את אכלם
 בעתו. וייחס כאן הייחול אל העינים. וכן (שם
 ס״ט ג׳) כלו עיני מיחל לאלקי. לפי שהמיחל

 נושא עיניו ומביט אל המקום אשר יחשוב.
 שמשם יבוא עזרו, וככה עומד ומביט ומצפה.
 כענין (שם קכ״א) אשא עיני אל ההרים מאין
 יבוא עזרי, לכך תתייהם התקוה וחשברון אל
 העיגים. ואמר, כי רק אליך ישברו, כי ידעו
 אשר רק בידך מזונותיהם. וכתב הרד״ק _
 ואעפ״י שאין בהם דעת, ישברו׳ לפי טבעם
 אל חוקם הנתון להם. ואנחנו היודעים כי אליך
 היא התקוה, כי •אתה הגותן והמכין. ואמר
 בעתו לשון יחיד, כי כל מין ומין יש לו עת
 ידוע בו נזדמן לו מאכלו. עכ״ל. ורבותינו ז״ל
 דרשו (כתובות דם״ז ע״ב) מלמד שכל אחד
 ואחד הקב״ה נותן לו פרגםתו בעתו. פירש״י,
 הכל לפי שהוא, כל אחד ואחד כפי לימודו,

 עיי״ש,
 פותח את ידיך: כתב הרב״ע — ואתה
 הכתוב בפסוק שלפניו ישרת גפ פה וככה הוא
 ואתה פותח את ידיך, עכ״ל. פתיחת יד כינוי
 בלשון עברי לנתינת צדקה להמצטרך אליה.
 כמו שנאמר (דברים ט*ו י״א) פתוח תפתח
 את ידך לאחיך לעניך וגר. וההיפר נקרא
 קפיצת יד, כלומר, כוצה היד. כמו שנאמר (שם

 עמק כרכה שומע
 בעולם. ומגבורתך ידברו: ועוד ידברו שעלינו
 להודיע לבני האדם גבורותיו, כלומר, לא
 נסתפק במה שאנחנו לעצמנו נברכהו ונספר
ע גבורותיו י ד ו ה  כבוד מלכותו, אבל עלינו ל
 וכבוד הדר מלכותו לכל בני האדם, למען
 יתפרסם בעולם כבודו וגבורתו, שכן דרך
 החסידים, אוהבי ה׳, כענין שנאמר באברהם

 אע״ה, ויקרא שם אבדם בשם ה׳.
 מלכותך מלכות כל העולמים: עתה שב
 המשורר ומספר גדולת ה׳, כמו שאמר׳ וגדולתך
 אספרנה, וכאלו הוא עונה עם החסידים וכל
 אדם אחריהם ומשבחים לה׳ לנוכת ואומרים—
 מלכותך מלכות כל העולמים. .כל עולמים ז
 כל הזמנים. בלומר, לנצח. וכאן אמר כל עולמים
 להגיד יותר, כמו לנצח נצחים או לעד לעולם.
 וממשלתך בכל דור ודוד! בכל הדורות
 שבעולם ממשלתך עליהם. ממשלתך: הממשלה
 שלך. עד עתה אמר על הדר כבוד מלכותו.
 ועתה מתחיל לדבר על גבורותיו ולהביע רב
 טובו בעולם, ואומר: — םומך ה׳ לכל הנופלים:
 וחסר כאן מלת אתה. מומך אתה וזוקף אתה,
 לפי שמדבר מלפניו ומלאחריו בלשון נזכה,
 לכן השמיט מלת אתה. אי נמי ש״ואתה״
 שבפסוק שלאחריו, ואתה נותן להפ, נמשך
 לפני ולאחריו. כי גפ הפסוק פותח את ידיך
ה שבפסוק ת  אין לו מובן, אפ לא נמשיך לו א
 הקודפ. וכן כתב הרעב״ע שפ. וכן כך הוא
 נמשך גפ למקרא שלפניו. וכתבתי זאת למען
 לא יהי׳ הלשון נראה זר, שמתחלה דבר בלשון
 נוכח ואחר כך ובאמצע בא בלשון נסתר.
 פומך: אוחז בו לבל יפול. וקראם נופלים
ם לנפול, אם לא יסמוך י ד י ת  על שם שהם ע
 אותם, כמו (דברים כ״ב ח׳) כי יפול הנופל.

 וזוקף לכל הכפופים: אותן שכבר כפוף
 ראשם ונפלו, אתה מרים אותן. וירם משך,
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ת TO י&?3י& ז5ל סי  אליך :שברו ואתה נ1םן להם את אכלם בעתו. פו0ס א

 עמק ברכה ; שומע תפלה עמק ברכה
 שם ז׳) ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אומר עמהם יחד. וכן להלאה) גדול וגר, כבוד
 אף כאן פותח אתה את ידיך, כלומר, מחלק אתה ה׳ וגו/ וחוזר המשורר ואומה הדר גו/ ועזוז
 מזון להמצטרכים אליו. וגר, זכר וג/ ועונה המקהלה והוא עמהם, חנון
 ומשביע: כדי פרנסתו הוא משביע את וגר, טוב וגרי וחוזר המשורר ואומה יודרך
 טובו ואת רצונו ואת ברכתו, רש״י. ולפי זה וגר, כבוד וגו/ ועונה המקהלה להודיע וגר.
ן על הקב״ה, אי נמי שאתה נותן ואח״כ אומר גס הוא עם המקהלה יחד. מלכותך ו צ  קאי ר
 להם את אכלם, בהשפעה, עד שישבעו כל אחד וגו/ סומר וגו/ עיגי וגו/ פותח וגוי• ושוב
 לפי רצונו. וכן הוא (בשמות רבד. פרשת כ״ה). עונה המקהלה צדיק וגר, קרוב קרוב וגר, רצון
 וכן כתב הראב״ע. וטעם רצון מה שיספיק וגו/ שומר וגו/ ושוב עונה הוא עפ המקהלה

 להם. ואומר אני כי הפטוק הזה חבירו מוכיח יחד, תהלת ה׳ וגר.
 עליו, שנאמר (תהלים ק״ד) תפתח ידך ישבעון ועתה דע ושום שכל לחלק המזמור הזה
ם מדבר ע  טוב. שהוא כמו ישבעון בטוב. כמו שנאמר לנתחיו, ולא יפול בו זרות• למה פ
ם י ב ר  (שם ק״ג) המשביע בטוב עדיך. וענינו ישבעון ל נ ו כ ח פני ה׳ ופעם ב נ ם ת ה פעם ב
. על פי מה שבארתי, סדרו טוב ד י ח י ע וברכה, כדרך הנותן ברצון וכםבר ופעם ב פ  כרבוי ש
 פנים יפות. ולכך שנת השובע נקראה (שם ונעים, בתפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבר על
, ומעתה בו  ם״ח י״ב) שנת טובתיר. כי יש טוב שהוא אופניו. עד באן הביעו זכר רב טו

 כינוי לרבוי שפע. וכן (שם די) רבים אומרים ירננו צ)דקתו ויאמר —
 מי יראנו טוב. וסיים נתתי שמחה בלבי מעת צדיק ה׳ בכל דרכיו: דרך הוא כינוי למעשה
 יגנם ותירושס רבו, אף כאן ומשביע לכל חי ועסק. כמו (בראשית ר< כי השחית כל בשר את
. כלומר כל אדם השחית את מעשיהו  רצון, כמו ברצון, כלומר, ברבוי שפע וטובה דרכו
 וברכה. ומזה (דברים ל״ג כ״ג) נפתלי שבע (עיין לקמן בפסוק ויברך כל בשר). וכן (תהליס
ך צדיקים, כלומר, מעשה ר  רצת, כלומד שבע בברכה מלאה מאת ה/ א׳) כי יודע ה׳ ד
 והכפיל שם, ומלא ברכת ה/ וכן >תהלים ה׳)' הצדיקים. וכן (ישעי׳ נ״ח י״ג) מעשות דרכיך,
 כצנה רצון תעטרנו, שענינו, תעטרנו ברצון מעשות מעשיך. וכן אצל הש״ת (משלי ח,) ה׳
 כמו בצנה. ורצון היינו ברכה, שהוא שמ הכפל קנני ראשית דרכו, כלומר. בראשית מעשהו.
 מן כי אתה תברך צדיק ה/ ועל דרך זו הרבה כתובים. ולפי •שבכל מעשה
 וכל זה רמז מאור עינינו רש״י ז״ל בלשונו הנעשה בדעת ובתבונה לשם איזה תכלית
 הזהב: הוא משביע את טובו זאת רצונו ואת ורצון, ישנם סבות ותחבולות למה ואיך נעשה
ם שבעון טוב המעשה הזאת, והן כמעט העיקר בעשיית הפער•  ברכתו. בא לומה כי הנאמר ש
 וכאן משביע רצון, הכל אחה וענינו משביע לה והגורמים לה, כמו הדרך שמובילה אל
ם (שי״ן צרויה*  להם בברכתו. והנה, כפי הנראה, גם כאן, כפי הנקודה הרצוי/ לכן הונח ש
 שרמזתי בכמה מקופות, שכל שיר נאמר לשיר דרך על המעשהי וכשיאמר דרך, יצוין בזה
 במקהלה והמשורר מתחיל והמקהלה עונה ביותר גם את הסבה והתחבולה לעשיית המעשה.
 אחריו. וכמו שכתב רש״י (בדברי הימיפ א׳ ומזה - הענין (שמות ל״ג) הודיעני נא את
ד דרכיך, בלומר, הסבות והתכלית אשר במעשה ם המקהלה• א  ט״ו). ולפעמיפ משורר יחד ע
 כאן הוא אומר ארוממך וגו׳ בכל יופ וגו/ ועוני׳ הנהגתך את העולמ למה אתה עושה ככה.

 המקהלה •והוא עמהס (לפי שאומר ארוממך לכן
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 ךצון. צדיק $$ל ךך^יו וחסיד 1יכל 8עשיו. ?!רוב י: לכל קוךאיו לצל אשר
 לקךאהי 3§9ת. ךצון־ לראיו לע£ה ןאת שועתם ל?י5ע ויודיעם. #ומר את

 תפלה עמק כרפה
 יודעיפ דרכי האל ית״ש והסבות המביאים
 לזה, ומאמיניפ אנחנו כי הוא אל אמונה ואין
 עול, וצדיק וישר׳ אבל יש סבות ודרכים
 צודקות שגרמו לזה והוא עושה זאת לפי שהוא
ד י ס  צדיק בכל דרכיו. אבל הוא ית׳ גפ ח
 בכל מעשיו. ואפ תראה כי איש, אשר לפי
 המובן שלנו, יש הרבה סבות צודקות על פי
 חוקי הצדק והמשפט, למנוע ממנו השפע והוא
ד הוא ס ח  מתענג על רב טוב, די כי ממדת ה
 כי חסיד ה/ ואין אנו יודעים מה מדרכי האל
ק ועם ד צ  ית׳, למה עם זה מתנהג במדת ה
 זה במדת החסד. ועל האדם אד להתפלל לפני
 ה׳, באמת ובלבב שלם, כי קרוב הוא לכל
 קוראיו באמת, .ואת שועתס ישמע ויושיעם.
ם ר  וליראיו הוא קרוב כל כך, עד שאפילו ט
 יקראו, הוא עושה כרצונם ויושיעם מצדותיהפ.
 ואמנם את כל אוהביו ישמור שלא יגיע אליהם

 כל צרה עיקר.
, לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו  קרוב ה
 באמת. קריאה משמעותה תפלה, כמו ו י ה ר א
 נמשך גם למעלה. וענינו — קרוב ה׳ לכל
 קוראיו באמת, וקרוב ה׳ לכל אשר יקראוהו
 באמת. קריאה משמעותה תפלה, כמו ו י זו ר א
י ל צ  בשם ה׳(בראשית י״ב) תרגם אונקלום ו
 בשמא דה׳. וכן (דברים די) אשר לו אלקים
 קרובים אליו כה׳ אלקנו בכל קראנו אליו,
 תרגם אונקלום, כה׳ אלקינו בכל עדן דאנחנא
 מצלין קדמוהו. והוא נרדף לשועה, כמו שנאמר
 (ישעי׳ נ״ח) אז תקרא והי יענה תשוע ויאמר
 הנני. אף כאן הפירוש — קרוב ה׳ לכל המת
 פללים לפניו באמת. ולקמן מפרש לענין מה
 הוא קרוב — כי את שועתם ישמע ויושיעם.
 והיא בדרך מליצה אצל האל ית״ש. כי הרחוק
 אינו שומע והקרוב כן שומע, והוא ית״ש אין

 עמק כרכה שומע
 ובשביל זה פירשו רבותינו ז״ל (ברכות ד״ז)
 כששאלו מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו,
ת מעשיו. תה נכלל בשפ דרך. ב י  שאלהו על ס
ק הוא כינוי, למי י ד  ודע עוד, כי צ
 שעושה מעשהו לזולתו על פי תוקי הצדק ואין
ל במפעלו. ואפ כי המעשה עצמה, לפי ו  ע
 השגת בני אדפ רעה ובלתי צודקת היא, אבל
 יש סבות המצדיקות תגמול זה, על פי חוקי
 הצדק, ומזה בלשון חכמים הלשון צדוק הדין.
 אבל החסיד, הוא המכונן מעשהו על פי מדת
 ה ח ס ד, ואינו רוצה לעשות פעולה רעה לזולתו,
 אף אם הצדק אתו. ולכד מתייחס החםד לה־
ה חסד עם ש ע  מעשה. כמו (בראשית כ״ד ו
ת נא עמדי הסד. י ש ע  אדוני. וכן (שם מ׳) ו
ה חסד לאלפים. ש ו ע  וכתיב (שמות כ׳) ו
 (מובן מאליו כי נמצא בבתוביפ שגם ה צ ד ק
 מתייחס אל המעשה. כי כן בהרבה תיבות
 שינו אח״כ מהנחה הראשונה על ידי התרחבות
ם למקום. ו ק מ  הדבור והשםוש בה׳ והושאל מ
 וכתבתי רק על פי ההסברה׳ לפי המוה שכך
 היתה ההנחה בלשון לראשונה. וזה כלל גדול
 בכמה מקומות. תכרהו). והוא ית״ש מנהיג
 עולמו בשתי חמדות. כמו שנאמר (תהלימ פ״ט)
 צדק ומשפט מכון כםאך חסד ואמת יקדמו
 פניך. ועל זה באה התפלה. כי על הצדק
ך להתפלל, כי אל אמונה י ר ן צ י  והמשפט א
 ואין עול, צדיקי וישר הוא״ ולא יעוות אדם בריבו,
ד ס ח  אבל התפלה באה על זה, שיתנהג עמנו ב
 ו ר ח מ י ם. תה — צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד
ו י כ ר  בכל מעשיו. אמר תואר צדיק על ד

. ו י ש ע  וחפיד על מ
 ולפי שחשב כאן הנהגתו את בריותיו שהוא
 משביע לכל חי רצון, והרי אנו דואין כמה
 עניים ואביונים שאין להם מאומה, לכך אמר
 — צדיק הוא ה׳ בכל דרכיו, ואין אנחנו
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 תפלה עמק כרכה
ם שב ע ט ת  אתה ידך גוים הורשת ותטעם• ו
 אל ״אבותינו״ שבפסוק הקודם, במו שכתב
 רש״י שם. וכן. (שמואל ב׳ ט״ו ב״ה) כה תאמר
 אל יואב אל ירע בעיניך הדבר הזה כי כזה
 וכזה תאכל החרב החזק מלחמתך אל העיר
ו שב אל ״יואב״. ה ק ז ח  והרסה וחזקהו. ו
 וכמוהו רבות במקראות. ואף כאן .ואת שרעתם

 ישמע״, שב אל ״קרוב ה׳ לכל קוראיו״.
 .שומר ה׳ אל כל אהביו: את יראיו יושיע
 ויפדם מצרותיהם, ואת אוהביו ישמור שלא
 יגיע אליהם שום צרה מעיקרא. זבן כתב
 הרב״ע אם באה צרה ליראיו, יושיעם. רק
 אוהביו הוא ישמור אותם לא תבוא להם הרעה.
 וכן כתב הרד״ק — אוהביו טובים מיראיו. כי
 יאהבוהו ללא תקוה טובה, וללא פחד עונש,
 אלא מאהבה זכה. וישמרם שלא תבוא עליהם
 צרה לענשם. ואת כל הרשעים ישמיד: הרש
 עים המצירים להצדיק, ישמיד מן העויימ.
 כענין שנאמר (תחלים ל״ד) תמותת רשע רעד,
 ושונאי צדיק יאשמו. הרעה אשר הוא חושב
 לעשות להצדיק היא תמותתהו. כי ישמידהו

 ה׳ שלא יוכל לעשות הרעה.
 תהלת ה׳ ידבר פי: המשורר מתפלל, שכן
 יהי׳ כאשר •אמר ״ואת שועתם ישמע ויושיעם״,
 ואז ידבר ״תהלת ה׳״ על התשועה. וגם ״כל
 בשר יברך את שם קדשו״ שהוא לעולם ועד.
 ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם־ (תהליס
 קט״ו י״ה) וכל ימי חיינו. וכן (שמואל א׳ א׳
 כ״ב) וישב שם עד עולם — כל ימי חייו• וכן
 (שמות י״ד) לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם
 — כל ימי חייכם. ונגד מה שאמר למעלה ״לא
 המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה״, התפלל
 שאנחנו, החיים, נזכה לברך י׳ כל ימי חיינו־
 כלומר, שנחיה ונרבה ימים לעולם. לעולם

 עמק כרכה שומע

 שייך אצלו קרוב ודחוק, כי מלא בל הארץ
 כבודו.

 לכל אשר קראוהו באמת: וקרוב הוא לכל
 אשר יקראוהו, בעתיד. והם שתי מדות אצלו,
 יתברך שמו, לשמוע בעת יתפללו אליו, ולהיות
 קרוב גם עוד טרם יקראו. כמו שנאמר (ישעי׳
 ס״ה) והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם
 מדברים ואני אשמע. ופירושו, כי לפעמים
 ישמע בעת התפלה, ולפעמים אפילו טרם
 יקראו אענה להם על מה שיקראו אח״ב,
 שאם לא יקראו אח״כ, לא שייר לומר הלשון
 אענה. ואמנם הקריאה אח״כ, ענינה הודאה
 ושבח לאל ית׳ הפודה אותם מכל צרה, תמור
. ה נ  התפלה אשר היתד, צריכה להיות בראשו
 וזאת המדה שיתנהג בה האל ית״ש לא אל
 הכל רק אל ידאיו, וזה שיפרש אח״כ, רצון
א י ו יעשה ויושיעם. באמת: שפיו ולבו ר  י
ן בחי העולמים כי בידו לעשות י מ א  שוין. מ
ו כמסתפק, אבל לבו ת ו ס נ  שאלתו, ולא ל
 שלם עם ה׳ אלקיו. וכן הוא אומר (ישעי׳
 ל״ח) באמת ובלב שלם. רצון יראיו יעשה
 ואת שועתם ישמע ויושיעם. ויושיעם, נמשך
 גם למעלה. רצון יראיו יעשה ויושיעם. כלומר.
 יעשה כרצונם. אם אך עלה ברצונם לזה
 הענין, ואף טרם יקראו. •ויושיעם מצרותיהם
 מיד. ישועה הוא גאולה מצרות. ולכך תרגום
 ישועה פורקנא. ועי׳ מש״כ לעיל בקדיש דרבנן,
 בד״ה פורקנא. •ואת שועתם ישמע ויושיעם:
 שב אל ״קרוב ה׳ לכל קודאין באמת ואת
 שועתם ישמע ויושיעם״. ומצינו הרבה מקראות
 שמדברים כך, כמו (תחלים ל״ג) צעקו וה׳
 שומע ששב אל ״ואזניו אל שועתם״ דלעיל,
 מפסוק הקודם לו, לא אל הקודם׳ ״פני ה׳
ן ר ש ״ י שם, וכן(שם מ״ד) י  בעושי רע״ ע י
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 תפלה עמק כרכה
 והוא עונה אחריו הללויה הלויה, עיי״ש.

 ב. וחנה לא מפורש אצל חכדל מ ת י נא«רו
י אמרם. ויש בהמזמורים מ  המזמורים הללו ו
 הללו דברים אשר לפי הפשט הפשוט אין להט
 חיבור, לכאורה. ואכתוב כאן מה שנראה לפענ״ד,

 בסייעתא דשמיאז
 עיין ב״ב (דף י״ד ע״ב) דוד כתב ספר
 תחלים על ידי עשרה זקנים על ידי אדם
ן מלכי צדק אברהם משה הימן ידותון ו ש א ר  ה

 אסף ועל ידי שלשה בני קרח. פירש״י כתב
ו י נ פ  בו דברים שאמרו זקנים הללו שהיו ל
ו כגון אסף והימן וידותון מן י מ י  ויש שהיו ב

 הלוים המשודרים, עכ״ל.
ת איתמר׳ כי ק ו ל ח מ  ואמנם דבר זה ב
א - מעשרה ת י  במדרש (שוחר טוב פרשה א׳) א
 שליטים אלו עשרה בני אדם שאמרו ספר
 תהלים. ואלו הן אדם ומלכי צדק ואברהם ומשה
 ודוד ושלמה ואסף ושלשה בני קרח. רב הונא
 בשם רבי אחא אמר אעפ״י שנאמרו על ידי
 עשרה לא נאמר אלא על ידי דוד מלך ישראל,
 וכן הוא במדרש (קהלת רבה ז׳ י״ט) ובסגנון
 אחר, ודעת רבי אחא הוא דעת מ״ד בגמ׳
 (ב״ב שם) שדוד המע״ה כתבו על ידי עשרה
 זקנים והמשוררים שהיו בזמנו. היינו, שדוד
ר המזמור ברוה״ק, ונתנו לאחד ב י  המע״ה ח
ר שם שמו עליו. כמו שנאמר ש  מן המשוררים א
ן דויד בראש ת , ט״ז) אז נ  (דברי הימים א
ש י ד אמף ואחיו. ומה ש י  להודות ולהלל ב
ת ו ל ג  במזמוריפ ענינים שנזכר בהם ה
, זה הוא מה שנאמר ברוח ה ע ו ש ת ה  ו
ש מפי דוד המע״ה. ואמנפ לפי דעת ד ו ק  ה
 המ״ד הראשון שבמדרש, נאמר כל אחת ואמת
 בזמנו. ועיין במדרש (שיר השיריפ רבה פרשה
 ד׳ סי׳ ג) עשרה בני אדפ אמרו ספר תהלימ.
 אדם הראשון ואברחפ משה ודוד ושלמה. על

 עמק כרפה שומע
ן ארוך (כמו (מלכים א׳ ל״א) יחי אדוני מ ז  ל

. ובן מ ל ו ע  המלך דוד לעולם. ואין אדם חי ל
 לנצח ג״כ משמעותו זמן ארוך• כמו שנאמר
 (תחלים מ״ט) ויחי עוד לנצח. ונודה ונברך
 לה׳. וכענין שאמר (שפ ל׳) מה בצע בדמי
 ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמיתך. וכבר
ו נ ק ה ת מ  כתבתי לעיל, בפתיחה למזמור זה, ל
 לםיים בפסוק פה. ואמנמ הוא מקושר יפה
 למקרא שלפני זה, ״ויברך כל בשד שם קדשו
 ״לעולם ועד״, וגם אנחנו נברך ה׳, ונאמר

 הללוי/י
 מזמורי הללויה
: ר ו ד י ב ן ו ו י  ע

ע ״ ב א ר . כתבו ה י  א׳ הללויה הללי נפשי את ה
 והרד״ק, שמתחילה אומר לישראל
׳ עמהט. ת ה י א ל ל  הללוי׳, ואח״כ אומר לנפשו ה
חק לפרש כן, בלי וא״ו הנוסף ו  ומלבד שהוא ד
ט ש  בהללי, הרי מה יענו בהללוי׳ אודה ה׳ (
 קי״א). והראב״ע פירש גס שם בדוחק — הללו
 י׳ כמוני, כי אני אודה ה׳ בכל לבב, עיי״ש.

ק מורגש ביותר. ח ו ד  ושפ ה
 אבל נראה לי, כי הוא שפ המזמור, ולזה
 נוטימ דברי רבותינו ז״ל שאמת (פםחיפ קי״ז
 ע״א) בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר
 תהליפ בניצוח בניגון כר בהללויה. ובמדרש
 (שוחר טוב) איתא עשרה מיני זמר. וכנראה
ד ממיני השיר, ניגון ח א ד ו ח ל א כ ׳ ל י ה  ש

. ה י ו ל ל  מיוחד. והיו מזמוריפ שקרא להן ה
ב ת כ ש ש י , ו ה י ו ל ל ש שכתוב בהם בתחלה ה י  ו

 בהם בסוף הללויה. וכמו חבקוק שמיים (חבקוק
 ג׳) למנצח בגגינותי. ויש שכתוב בהם בתחלה
 ובםוף הללויה. וכן בברכי נפשי את ה׳ (תהל׳
) פתח בברכי נפשי וטייפ בברכי ד ״ ק  ק״ג ו
 נפשי. ואפשר לפי שבזה הי׳ המקהלה עונה
ל כל דבר. וכמו שהיה המנהג ׳ ע י ו ל ל  ה
 בקריאת הלל. וכדאיתא (במשנה פ״ג דפוכה)
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 תפלה ויעש אברהם
 הללויה הללויה. כך נהג רבעו זקני, זצ״ל, לחבר
 ב׳ ההלוי׳ יחד. וכר המנהג בהרבה
 קהלות. ויש סמך לזה ממה שכתב הסדר (ב0י׳ נ״א<
 בשם רב עמרם גאון ז״ל, דלהכי אומרים בסוף אשרי
 ואנחנו נברך וגו׳ ועד עולם הללוי׳, כדי לשלשולי
 הללוי׳ בתר הללוי׳, עיי״ש. ושלשולי היינו קבוץ
 וחמד. עיין רש״י(ב״ק ס*א) ד״ד. שוללין. ומזה מלת
 שלשלת, שהטבעות מחוברות והחובות זו בזז, ומכיוון
 שבכל המזמורים משללין התלויה בזה אחד זה, תקנו
 לסייס גם באשרי בהללויה, לשלשלר. עט הללויה דםמוך,
 בריש פירקא. ויהיה הפירוש — הללוהו בהילולימ

 הרבה. כואיתא (בפסחים קי״ז ע״א).

 אבל קשה הדבר לעשות הפסקה באמצע הפסוק.
י זצ״ל שהיד. עובר ל8ני התיבה תמיד, קנ  ורביגו ז
 לא היה צריך לעמוד להפסיק אצל הללויה, אבל הצבור
 שממתינין עד שיםיים הש״ץ, לא נכין להפסיק ולהמתין
 אחר שהתחיל המזמור בהללויה. ובפסחים׳ שם, איפלגו
 אי הללויה ריש פירקא, או סוף פירקא. ועיין רשב״ם
 שם ד״ד, הללויה, ריש פידקא. ואם יפסיק, יהא נראה
 דגם הללויה השני שייך לסוף פירקא. וממנהג כמה
 קהלות אין ראיה שהוא מנהג ישן. שהרי לא נהגו
 מקדם כלל שיהא שליח צבור עובר לפני התיבה
 בפסוקי דזמרה. כמבואר באו״ת (ריש סי׳ נ״פ) שהש״ץ
א ל . ו ח ב ת ש  עמד לפני התיבה כשהתחיל י
י אחר רבינו זצ״ל כיצד ד״יד, נוהג בשבת, ת ק ד ק  ד
, במו ר ו ר  כשלא עבר לפני התיבה. ולפי ענ״ד ב
א יפסיק גהללויה דריש פירקא.  שכתבתי, שד-עבור ל

 לא המתים יהללויה ולא בל יורדי דומה.
 ואפשר שזה שר המשורר כשכבר הי׳ ז ק ז בא
 בשנים. ואם הוא עזרא, מתאים הדבר מאוד,
 כי עזרא היה בן שריה, (עזרא ז׳ א) בן עזריה
 וגו׳ בן אהה הכהן. וסדר היחס הזה מפורט
 גם בדברי הימים (א׳ ה׳ מל׳ עד מ׳) ואמר שם

 תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו 7$
 סהוא אבדו עשתנתיג אשיי #אל .יעי

 עמק כרבה שומע
 אילץ חמשה לא איתפלגון. אילין חמשה
 אוחרנייתא מאז אנון. רב ורבי יוחנן: רב לאמר
 אסף והימן וידותון ושלשה בני קרח ועזרא.
 רבי יוחנן אמר אסף והימן וידותון — אחד

 ושלשה בני קרח — אחד ועזרא. עיי״ש.
 ג. והנה לא נתבאר איזה מזמור נאמר על
 ידי עזרא. שהרי לא הוזכר שמו כלל בין
 המשוררים שבתהלימ. וצריך לומר שיש
ו של נ מ ז  מזמורים בתהלים שמקבילים ל
 עזרא. ורב ורבי יוחנן הי׳ קבלה בידם, שנאמרו
. ולפי זה יש לומר, שגם למאן דאמר דו  על י
 שכל •ס3ר תהלים כתבו דוד המע״ה, היינו,
 שכתבו ברוח הקודש על דורו של ע ז ר א. ובדרך
 זה יש לבאר המזמורים הללו — או שאמרם
ו ר ו , או שדהמע״ה אמרן על ד  עזרא בעצמו
 של עזרא, שהם ישורו בעלותם לבנות ירושלים

 והמקדש, ומעתה נבוא אל הביאור!
 פרוש:

 הללי נפשי את ה׳: (שם קמ״ו). המשורר מעורר
 את עצמו ואומר לנפשו — הללי את ה׳.
 וכן — ברכי נפשי את ה׳• ולפי שפותח את
 השיר בענין שהוא מעורר לב בני אדם שלא
 לבטוח באדם, רק בה׳ אשר בידו לעשות הכל,
 והולך ומהלל •ומספר מעשי ה׳ ויכולתו
 ושבשביל זה ראוי לבטוח רק בו, לכן מייחס
ו הוא. אבל שאר המזמורים, ש פ נ  המזמור ל
לם ישודרו ו  שבהם הולך ומספד מעשה הי, כ
, ו י  עמו. ורק הללויה הזאת מתיחםת בדיוק אל
 שהוא מעורר לב אתרים. ולכך התחיל בה,
 הללי נפשי את ה׳. אהללה ה׳ בחיי: את,
 נפשי, אמרי כך — אהללה ה׳ בחיי. כל עוד
 שאני חי. אהלל ה. הה״א נוספת, ועיקרו אהלל.

 וכן אזמרה, עיקרו אזמר, והה״א נוספת.
: כל עוד הנני, כי י ד ו ע  אזמרה לאלקי ב
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 תפלה עמק ברכה

 על ידי אדם׳ והם שמו בטחובם בכורש השלך
א יגן עליהם׳ לכי לא היתד• תקומה  כי הו
 לדבר, כי אך שב לאדמתו׳ ואבדו כל מחשבו־
 תיו אשר השב להטיב לישראל. אבל עתה,
ו בו כי ת ג ט ר ו ח ט  שהנביא בא בשם ה׳ — ב
 את אשר החלתם, כי לא יבושו מ קוויו.
ן ו י ש ו עד אשר יהיה להם ר נ י ת מ  ולא י
ד י ו במלאכתם מ ל י ח ת  מדריוש, רק י
ם בהי. (וכן היה כי בנו הבית נ ו ח ט ב  ב
 וכתבו עליהם צורריהם שטנה ודריוש הרשה
 להם). ומעתה יש לקוות, כי ימלוך אלקי ציון

 לעולם, בעיר קדשו, ובמקום מקדשו.
 בנדיבים: אנשים גדולים אשר כח ועוז
 בידם. כמו (תהלים קי״ג) להושיבי עם נדיבים.
 וכן (שם ק״ז) שופך בוז על נדיבים. ותרגם
י כ ורש •אשר  רברבים, שרים, והם שר
 בטחו בכחם נגד מציריהם ולא הועיל להם,
 וכן אמר המלאך לזכרי׳ הנביא (זכרי׳ ד׳ וי)
 לאמור אל זרובבל — לא בחיל ולא בכח
 כי אם ברוחי אמר ח׳ צבאות. שאין לו
 תשועה! שאין לו תשועת אמת וקיימת, אבל
 תשועתו שוא, כמו שנאמר (תהלים םי׳ י״ג)
 ושוא תשועת אדם, ולא יוצדק על עזרתו לומר
 שם תשועה. כי אד תצא דוחו, מיד אבדו כל
 מחשבותיו הטובות אשר חשב לעשות ולהושיע
 לזולתו. תצא רוחו־ רוחו החיונית, ואז ישיב גופו
ב, כי ממנה , וכן ישו ו ת מ ד  לאדמתו. ואמר א
ך ב ו  לוקח. כמו שנאמר (בראשית ג׳) עד ש
ה כי ממנה לקחה. ביום ההוא־ מ ד א  אל ה
 אם אך מת, אז מיד אבדו הבטחותיו הטובות,

 אשר גמר בדעתו ובדיבורו לעשות.

 עשתונותיו: עיין רש״י וראב״ע ורד״ק
. אבל המתרגם תירגם ו י ת ו ב ש ח  שפירשו מ

 עמק כרכח שומע
 ושריד. הוליד את יהוצדק. לפי״ז היו עזרא
 ויהוצדק אחים. ועיין רש״י (ד״ד. שם מ״א).
 ויהוצדק חלד בגולה אשר הגלה נ ב ו כ ד נ צ ר,
 כדאיתא התם. ושריה אביו נהרג בידי גבוכד־
 נצר, במו שנאמר במלכים (ב׳ כ״ה י״ח וכ׳).
ן מופלג בעת עלותו, ק א ז ר ז  וא״כ היה ע

. י ד ו  ולכך אמר הלשון אזמרה לאלקי בע
 אל תבטחו־ כפי המבואר בםפר עזרא הנה
 כורש מלך פרט נתן רשות לבנין הבית,
 והעלה שבי הגולה עפ זרובבל והתחילו לבנות
 הבית. כמו שנאמר בעזרא (בראש הספר עד
 ם׳ ד׳) ואחר כך באו צרי יהודה והיו מרפים
 ידיהם שלא לגמור את המלאכה ומפירים
 עצותיהם. וכאשר מת כורש, כתבו שטנה בימי
 ארתחששתא, (ולרבותינו ז״ל במס׳ (ר״ה ד׳
 ע״א) הוא כורש הוא ארתחשסתא. אבל כתבתי
 על פי שנראה מפשוטו של מקרא וכמו שכתב
 הדאב״ע שם. ולפי פירש״י בעזרא שם גם
 בםדר עולם משמע שאין זה כורש, אלא דריוש,
 שהוא ארתחשטתא), וגזר לבטל בנין בית
 המקדש והיתד. בטלה עד שנת שתים לדריוש,
 כדאיתא (שפ סי׳ ד). ואח״כ התחילו לנבאות
 חגי תכרי׳ לישראל שביהודה מרושלים,
ל עוד הפעם במין י ח ת ה  ועודרו אותם ל
 המקדש. וכפי המבואר בקרא (חגי א׳) לא
ם לבנות המקדש, כי אמרו לא בא ע  רצה ה
 עת בית ה׳ להבנות. וכנראה, שלא רצו לבנות
 כי חשבו שלא הגיע עת, על ידי שראו כי לא
 הצליחו בימי כורש, וכאשר מת, הופרה עצתם,
 והנביא היה עורר אותם בשם ה׳ ויער ה׳ את
 רוח זרובבל ויבואו ויעשו מלאכה בבית הי.
 ועל זה הענין שר המשורר את ההללויה,
. ואמר לחם ה ד ו ב ע  כדי לעורר את העם ל
 כי היא הנותנת־ לפי שבראשונה היתד, התשועה
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 עמק ברכה שומע תפלה עמק ברכה

 לפיד בוז שכלה ואיננו. כמו (ישעי׳ סיב א׳)
 וישועתה כלפיד יבער. ומזה אמר כאן
, וכפי שתירגם המתרגם ו י ת ו נ ו ת ש  ע

 ז מ י ו נ ו.
ש י א  אשרי שאל יעקב בעזרו: אשרי ה
, כאשד הוא צריך לעורה ו ר ז ע ב ב ק ע ל י א  ש

 יבטח בה׳, ויאמר׳ אלקי יעקב הוא עזרי ואינני
ו על ה׳ אלקיו, ר ב . ומפרש — ש ם ד  ירא מכל א
, כדי להזכיר, עקב  שהוא יעזרהו. ואמר אל י
 זכות אבינו הזקן ע״ה, כלומר, כי אעפ״י
 שאינני כדאי, זכות יעקב שהבטיח הפד לזרעו
 תעמוד לו באמת, שהיא קיימת לעד. כמו
 שנאמר (מיכה ז׳ ב) תתן אמת ליעקב וגו׳
 אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. וזה שאמר
 הלשון, אשרי שאל יעקב בעזרו, והכפיל שברו
 על ה׳ אלקינו השומר אמת לעולפ, ובאשר
 אבאר לקמן בס״ד כי ״השומר אמת לעולם״

 שב אל ״ה׳ אלקיר׳ והבן.
 עושה שמים וארץ את הים ואת כל אשר
 בם: בם, בשמים ובארץ ובים, והם הכוכבים
ה ו  וכל הברואים שביבשה ושביס• ואמר ה
 במקום עבר, כי כל קיומם תלוי ברצונו
 ית״ש והדי זה כאלו עושה אותם בכל יום
 מחדש. ואמר שהוא עושה משפט לעשוקים וגו׳,
 האלה, אבל גם עושה משפט לעשוקים וגו/
 ומשגיח בעולמו אשר ברא אפילו בדברים
י ערך, לעומתו, יתברך שמו, וכענין נ ט ק  כ
 שאמר (תחלים קי״ג) מי כה׳ אלקינו המגביה
 לשבת ה מ ש פ י ל י לראות וגו׳ מקימי מעפר

 דל וגו׳.
 חשומר אמת לעולפ: לפי סדר המאמר
 היל״ל שומר, כמו שאמר עושה) שמיפ וגו׳
 עושה משפט׳ אבל הוא שב אל ״ה׳ אלקיו״
 שבפסוק הקודמ, וענינו — ה׳ אלקיו השומר

, 0 י נ ו נ כ ת — ו נ י נ ע ו ו ( נ ו י מ  ז
 והוא מלשון מזמין וזימון בדברי חז״ל. והפירוש
 הזה נאה לפי הענין. וכן (דניאל ו׳ ד׳) ומלכה
 עשית להקמותיה על כל מלכותא. פירשו
 המפרשים חשב׳ אבל אין הענין שפ סובל זה,
ח על םרכיא צ נ  שהרי כבר אמר שהיה מ
 ואחשדרפניא, וא״כ כבר היה הראש לכל
ת, שאישר אותו  המלכות, אבל הפירוש עשי
 בדבר מלכות. ושרשה של תיבה זו עשת,
זק, כמו (שה״ש ה׳ י״ד) עשת שן,  וענינה חו
 חזקו של שן, שהם עצמות הפיל, שחזקים
 יותר משאר עצמות של בעלי חיים. וכן (ירמי׳
 ה׳ כ״ח) שמנו עשתו, נעשו אבריהם חזקים,
 ומזה (יחזקאל כ״ז י״ט) ברזל עשות. והוא ברזל
 שמכין אותו הרבה כשהוא מלובן, ועל ידי זה

 נתחזק הרבה•
 ומה שבנו המפרשים ז״ל דבריהם
 מקרא (יונה א) אולי יתעשת האלקים לנו,
 לדעתי גם שם הפירוש — אולי יתחזק. כי כן
 זה הלשון נופל על התפלה. כמו עתר, שעיקרו
 רבוי והפצרה. והושאל לתפלה, כשמתפלל
י והפצרה. וכאשר יאמר ויעתר על ב ו ר  ב
ת ב ש ק , וכן יאמר ויעתר על ה ל ל פ ת מ  ה
 התפלה. כמו שנאמר (בראשית ר כ״א) ויעתר
 יצחק לה׳ וגו׳ ויעתד לו ה׳. וכן שייך לשון
 חיזוק על תפלה בקול וברבוי, כמו שנאמר
 (יוגה ג׳) ויקרא אל אלקים בחזקה. אף כאן
 כשאמרו ליונה קום קרא אל אלקיד, אמרו
 בחזקה, כדרכם, אלא שהכתוב קיצר. ושפיר
 נופל על זה הלשון ״אולי יתעשת״, כלומר,
 אולי יתחזק. ומזה כל מה שאדם גמר בדעתו
 או בדיבורו לעשות בחיזוק, מבלי לשנות,
ת. ומזה (איוב ת או עשתו ו נ ו ת ש  נקרא ע
 י״ב ה) לפיד בוז ועשתות שאנן. השאנן כבר
 גמר בדעתו איזה ענין לעשותו ונעשה מזה
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 עמק ברבה שומע תפלה עמק כרכר,

 פוקח עיירים* גי אותם אשד אינם רואים
 נכוהד, וטועים, יקראו עורים. וכאשר תגיע
 הישועה, יפקח ה׳ עיני עורים. כמו שנאמר
 (ישעי׳ ל״ה) אז תפקחנה עיני עוריםי ונאמר
 (שם שם ו.) אז ידלג כאיל פסח. כי מי שאין
 דרכו ישרה לפניו ולא ידע איזה דרך ילך בה,
 נקרא פסח, כי הולך כפסח. והנה אז, בימי
, היו העם טועים ואומדים — י חג א ו ר ז  ע
 לא עת בית ה׳ להבנות. כי חשבו, כי לא
, ופקח ה׳ עיניהם ה ל ו א  הגיע עוד עת הג
י ן ל ב ב נ י ח ת ה  והוליכם בדרך ישרה ל
ת. כמו שנאמר (חגי א׳) ויער ה׳ את רוח  הבי
 זרובבל וגו׳ ואת רוח כל שארית העם ויבואו
 ויעשו מלאכה בבית ה׳ צבאות אלקיהם. לכך
 אמר לשון הזה ה׳ פוקח שרים, ה׳ זוקף
 כפופים. ואמר -ה׳ אוהב צדיקים״ על הנבואה
 אשר נבא חגי (שם ב׳ כ״ג) אקחך זרובבל בן
 שאלתיאל עבדי נאום ה׳ ושמתיך כחותם כי

 בך בחרתי וגר.
 .ימלוך וגר. המשורר משים עתה דבריו
 נגד ציון. ומברך אותה, כי -־ ימלוך ה׳ אלקיך
 לדור ודור לעולם. ובדרך המליצה חלקו
ך נמשך גם למטה. ואמר — ו ל מ י  לשנים, ו
 ימלוך ה׳ לעולם, ימלוך אלקיך ציון לדור
 ודור. וענינו, כי מלוכת ה׳ תהיה בציון לעולפ,
 כי ישכון בתוכה, ומש פ ימלוך על כל
 העולם. וכמו שנבא זכרי׳ (שם די) רני ושמחי
 בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום הי.
 הללויה: סיים במה שהתחיל. ואין לחבר
 עם לדור ודור. וכן בכל הללויה היא מלה

 עומדת בפני עצמה.
 הללוי׳ כי טוב זמרה אלקינו (תהלים קמ״ז),
 שיעור הפסוק — זמרה אלקינו, ואמרו,
 כי טוב הוא. וכמו הודו לה׳׳ כי טוב. וכן כי

 אמת לעולם. ודרך מקראות לדבר כן. ובמו
 שפרשתי לעיל במזמור שלמעלה בפסוק ואת
ד ס  שועתם ישמע ויושיעם, עיי״ש. אמת: ח
 קיים. והוא שם נרדף לחסד. ברוב המקומות
 חסד ואמת, ולפעמים יאמר אמת לחוד, וענינו
 ג״כ טובה וחסד, כמו (מלכים ב׳ כ׳ י״ט),
 שלום ואמת יהיה בימי. ומזה (מיכה ז) תתן
 אמת ליעקב, תתן לנו התמד ואמת שהבטחת
 ליעקב. וכן כאן אמר ה׳ אלקינו השומר אמת

 לעולם, והוא הכפל של אל יעקב בעזרו.
 עדשה משפט לעשוקים: העשוקים עושה
 להם משפט שעושקיהם ישיבו להם את העושק
 אשר עשקו מאתם. וענין המאמר — שברו אל
 ה׳ העושה שמים וארץ, והוא יעשה משפט
 לעשוקים ויתן לחם לרעבים. ואמר שני הדברים
ם י ק ו ש  האלה, לפי שבזמן ההוא היו ע
ד ר י הם. כמו שנאמר (זכרי׳ ח׳) כי ו צ  מ
 לפגי הימים (בטרם נבנה המקדש מחדש על פי
 גביאות חגי וזכרי׳) שכר האדם לא נהיה ושכר
 הבהמה איננה וליוצא ולבוא אין שלום מן
 הצר ואשלח את כל האדם איש ברעהו. ובן
 גם היו רעבים ללחם, כמו שנאמר שנאמר
 (חגי א.) זרעתם הרבה והבא מעט אכול ולא

 לשבעה.
 דן׳ מתיר אסורים: עתה מתחיל לספר מעשי
 ה׳ בעולמו. מי שידיו אפורות — הוא מתיר
 חבליהם, ומי שהוא עור — הוא פוקח את
 עיניו, ומי שרגליו כפופות ואינו יכול ללכת
. ה צ י ל מ  י-הואזוקףאותפ. וכל זה על דרד ה
ת י ב ן ה י נ ב  כי היו ידיהפ אטומת מלעסוק כ
. והחזיק את א ת ס ש ח ת ר  על ידי פקודת א
ו כבנין הבית ל י ח ת י ו בה׳ ו ח ט ב  ידפ, כי י
ן י א  כי הוא מתיר את הידיפ האסוריפ ו

ד מפני מלד פרפ. ח פ  להם ל
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 תפלה עמק כרכה
 במחרשת. ראב״ע.

ם ה׳! עתי׳ מתחיל להלל י ל ש ו ר  כונה י
 ולזמר על כל הטובה אשר עשה ה׳ לישראל
ן י  ולירושלים, וכפי המבואר (בנחמי׳ א) ה
ם י ל ש ו ר י ז ב ם א י ד ו ה י  ה
ת מ ו ח ה ו פ ר ח ב ה ו ל ו ד ה ג ע ר  ב
ה י ר ע ש ת ו צ ר ו פ ם מ י ל ש ו ר  י
. ועלה גחמי, והתחיל להשתדל ש א  נ צ ת ו ב
ו ג י ע ל י . וישמעטנבלטוגו׳ ו ת ו מ ו ח  בבנין ה
 עליהם. והשיב להם נחמי׳ — אלקי השמים
ם ו ק ח לנו ואנחנו עבדיו נ י ל צ  הוא י
. והתפלל >שם גי) שמע אלקינו כי ו נ י נ ב  ו
 היינו ביזה והשב חרפתם אל ראשס. וכאשר
 הושלם בנין החומה סביב ירושלים, ושמעי כל
 הגזים (שם ו׳) ויפלו מאוד בעיניהם וידעו כי

 מאת אל קי נו נעשתה המלאכה הזאת.
 ואמנם, אחרי שכבר נבנתה העיר, והעיר
ה (שם ז׳), כ ו ת ם מעט ב ע ה  גדולה ו
, ה נ י ד מ  ואח״כ הוצרכו להביא •מן העם אשר ב
ם י ל ש ו ר י ת ב ב ש ר ה, ל ש ד מן ע ח  א
 (שם י״א). ועל המאורע הזה שר לה׳ את
 השירה הזאת — בונה ירושלים ה׳. כי מאת
 אלקינו היתד. המלאכה. ולא היתה באפשרות
י מעט. ת מ  לגמור מלאכה גדולה כזו ב
 וצריהם רבים, אשר עמדו להשבית אותם
ה מעט, אנחנו י ש נ  ממלאכתם. ואף כי א
ו ח ד  מקוים כי נדחי ישראל אשר נ
, ץ ר א י ה ו צ ם אל ק י ל ש ו ר י  מ

ר.  שוב יכנס אותם אל תוך העי
 הרופא לשבורי לב; הם אגשי ירושלים,
 שהיו ברעה גדולה ובחרפה ובבזה ולבבם נשבר
 ונדכה. כמו שנאמר (תהלים ם״ט) חרפה שברה
 לבי. ומחבש! כמו (יחזקאל ל״ר ד׳) ואת
 הנשברת לא תבשתם. לעצבותם: לכאביהם. עצב
 הוא כאב. כמו (בראשית ג׳) בעצב תלדי

 עמק כרכה שומע
ם שיעורו — זמרה לאלקינו, ואמרו, כי י ע  נ
 נעים הוא. ובמקרה זה יגיד עליו רעו (שם
 קל״ה גי) הללויה, כי טוב ה/ זמרו לשמו, כי
: כמו זמר והה״א נוספת. כמו ה ר מ  נעים. ז
 כן אזמר אזמרה (שם קמ״ו בי). ושיעורו —
 כל אחד מכם יזמר לאלקינו כי טוב הוא ויזמר
 לאלקינו כי נעים. זמרה לאלקיבו מושך אחריו
 גם ״כי נעים״ הבא אחריו ונמשך למעלה, לכי
 טוב. והללויה אין לו חיבור, אבל הוא שם
 המזמור, וכמו שכתבתי בראש מזמור דלעיל,
 ואחריו פסיק, בין הללויה ובין כי טוב. נעים:
 תואר. ושרשו נעים וענינו מתיקות. והוא נרדף
 עם טוב. כמו שנאמר (בראשית מ״ט) וירא
 מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה. וכן (תהלים
 קל״ג) מה טוב ומה נעים. והאיש אשר הוא טוב,
 כלומר, העושה טב, יקרא איש נעים, כלומר,
 איש אהוב ונחמד אשר אליו ישתוקקו ויכספו
 הכל כאשר ישתוקקו אל הערב והמתוק. כמו
ת לי מאוד ותרגם מ ע  (שמואל ב׳ א׳ כ״ו) נ
ת לי לחדא. ולכך הוא נרדף ב י ב  יונתן ח
 עם נאהב, כמו שנאמר (שם כ״ג) הנאהבים
 והנעימים ומזה יאמר (משלי י״ט) תאות אדם
 חסדו. פידש״י י ז״ל, עיקר שהבריות מתאוין
 לאדם הוא בעבור החסד שעושה. וכמו שיאמר
 על מאכל נעים וערב, מאכל תאוה. כדכתיב
 >איוב ל״ג) כי אליו יתאו האדם, כך יתאו האדם
 אל איש טוב ועושה הםד כי נעים הוא. וכן
 יאמר הנביא (ישעי׳ כ״ו ח׳) לשמך ולזכרך
 תאות נפש. וענינו — תאות כל נפש הוא
 להודות לשמך ולזכרך. וכמו שנאמר אח״כ,
 נפשי אויתיד בלילה, ותרגם יונתן — נפשי
 מחמדא לצלאה קדמד בליליא. אף כאן אמד —
 כי נעים, ולכד — נאוה תהלה. כלומר, נחמדה
 התחלה להלל לשמך, כי נפשי תשתוקק זתכםוף
 להלל לשמך, כי טוב, כי נעים. נאוה: מגזירת
 תאוה, והוא בנין נפעל כמו (ויקרא ז׳) נעשה
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 עמה כרכה שומע תפלה עמה כרכה

 ברד אז׳ ככתוב (שם ב׳ י׳׳ז). והבטיח להם
 הנביא כי מיום ייסדו את ההיכל, יברך את
 תבואתם. וכתיב (שם ב״ב) יהפוך כסא
 ממלכות וישמיד חזק ממלכות הגוים ויהפוך
 מרכבה •ורוכביה ורדו סוסים ורוכביהם איש
 בחרב אחיו. וכן אמר זכרי׳ (זכרי׳ ח׳) כאשר
 נבא על בנין ירושלים ורחובות העיר ימלאו
י נ ו ד את ב ד ו ע ק ו ז י ח  וגו׳. ו
ר שאל יראו את עם הארץ המפריעים י  ה ע
 •אותם ממלאכתם. בי כאשר שמעו מפי הנביאים
 אשר נבאו להם בעת יסדו ההיכל׳ שאז׳ לפני
 הימים ההם (שם ח׳ י׳) שכר האדם לא נהיה
 ושכר הבהמה איגגה ליוצא ולבא אין שלום,
 ונתקיימה נבואתי, שהרי עתה לא כימים
 הראשונים הימים האלה, כי זרע השלום,
 הגפן תתן פריה והארץ תתן את יבולה, והשמים
 יתנו טלם, כן עתה יבטחו על דברי הנביא
ר י ע ת ה ו נ ב ו ל ק ז ח ת י  ו
. ועל זה הענין באה התודה ה י ת ו מ ו ח  ו
 שבכאן. ואמר להם — ענו עתה לה׳ בתודה״
 על כי שכסה אז, בימי נבואת חגי, את השמים
 בעבים והכין לארץ מטר, והצמיח הרים חציר
 ונתן לבהמה ולבני עורב לחם. וגם ראיתם אז
 כי לא יחפוץ בגבורת הסום ולא בשוקי האיש.
 כי יתיחדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו.
ת, ו הבי ג ב  וכאשר יחלו לה׳, הושיע אותם ו
 והוא עמד להם גם עתה לגמור בנין ה ח ו מ ה*
 ולפיכך — שבחי ירושלים את ה׳, כי חיזק
ה מ ו ח י ה ר ע , ש ך י ר ע  ב ר י חי ש

 וגו׳.

 לכני עורב: ענינו לכל בהמה ועוף, ותפס
 בני עורב יותר משאר עופות, וכן איוב אמר

 בנים. וכן (מלכים א׳ א׳ זי) ולא עצבו אביו
 מימיו, לא הכהו להכאיבו. וכן (איוב י׳ חי)
 ידיך עצבוני ויעשוני. ידיך הכוני ויכתשוני.
 ולפי שהכואב מלא צער, ודואג על מכאובו,
 הונח עליו זה השם עצב, אשר עיקרו יגון

 ואנחה.
 מונח מספר לכוכבים! לפי דרך לשון
פר  הכתובים, בלשון נופל על לשון, היל״ל סו
 מספר לכוכבים• ולפיכך נראה לי, כי מספר
 האמור כאן הוא כענין שנאמר (בראשית ל״ד)
 ואת מתי מספר• ומזה (ישעי׳ י׳ י״ט) ושאר
 עץ יערו מספר יהיו. והוראתם מספר מועט.
 ולפי שהכוכבים הם רבים ב״כ מאוד, עד שאי
 אפשר לאדם לספור אותם, כמו שנאמר. (בראשית
 ט״ו) וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם,
 אמר, שאצלו יתברך שמו, לרב גדלו, כל

 הכוכבים הם כוכבי מספר לנגדו.
 מעודד ענוים ה׳: הענוים והנמוכים מנשא
 אותם למעלה, ואת הרשעים הוא משפיל עד
 לארץ. ואמר זה נגד מה שהענוים והנדכאים
ת מ ו ת ח ו נ ב  הגביהם ה׳ והתחזקו ל
, ו ס נ ב ל ט ה ח ו ר נ י ויתר ר י ע  ה
 רשעים השפיל ולא יכלו לעמוד נ ג ד הבונים
ו לה׳ בתודה: לשון נ  להשביתם מעבודתם. ע
 הגבהת קול, כמו (דברים כ״ו) וענית ואמרת:
 בכנור: עיין לקמן, במזמור הללו אל בקדשו.
 המכםה שמים בעבים: התודה על הענין
 הזה היא, לפי המבואר בכתובים (חגי א׳)
ל והארץ כלאה ט  כי כלאו אז השמים מ
ר גדול כמו שנאמר ו  יבולה. והיה אז ק
 (שם וי) לבוש ואין לחום בו. כי לא היה
 במלבושים שלהם בארצות החמות לחום להם
 מגודל הקור. והיתד, זאת מפני שלג, וכן היה
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 שומע תפלה עמק כרכה
, מרוב אהבתו אליה ושמחת אשר ישמח ן ו  צי
 בישועתה. והכוונה ג״כ על י ו ש כ י ציון. כי
 חזק בריחי שעריך: שבנה חומותיך וגמרם׳ וגם
 הבריחים של השערים חיזק׳ לבל יוכלו הצרים
 והאויבים להגיח על העיר (עיין נחמי׳ ז׳ א
 ב׳ ג׳ ודי). השם גבולך שלום: תחת אשר עד
! ך ל ו ב  כה ליוצא ולבא א י ן שלום. השם ג
 כמו ד.שם בגבולד שלום. השולח אמרתו ארץ:
 על ידי נביאיו הוא שולח אמרתו ליושבי הארץ.
 ועד מהרה ירוץ דברו: שמיד יראו השינוי כי
 שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה העוד
 הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ

 הזאת לא נשא מן היום הזה אברך־
 הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר: עיין

 רד״ק. כפור כאפר יפזר: עיין רד״ק.
 משליך קרחו בפיתים: הקרח כמו הכפור,
 אלא שהוא הזק ממנו. והוא משליך אותו כמו
 פתים קטנים. מלשון (ויקרא ג׳) פתות אותה
 פתים, שענינו, לשברו לבצעים. וזה לדעתי
 כינוי לברד, שהוא פתי קרח, ויורדים בזעף
 כאילו מושלכים ממעלה למטה בחוזק. והוא
 הברד שהיה בימי חגי (חגי ב׳), עד כי לפני
 קרתו מי יעמוד, כי לא היה להם מלבושים
 לחמם (מ״ם צרויה) בשרם כמו שנאמר (שם
 א׳) לבוש ואין לחום. אבל ישלח דברו, על ידי
 נביאו, וימםם מיד, ואח״כ מיד ישב רוחו
 ויזלו מים מהקרח, כמו שאמר למעלה, עד
 מהרד. ירוץ דברו. קרחו: לשון קור וענינו,
 צנתו, וכתב הרד״ק — אמר קרחו וקורתו
 בכינוי ומיחסו אל האל יתברך. כי הכל הוא
 דברו ומצותו אין דבר במקרה. וכן אמר אליהו״*
 (איוב ל״ז) מנשמת אל יתן קרח. וכמו שהמטר

 עמק כרכה
 (איוב ל״ח מ״א) מי יכין לעורב צידו, כי
 ילדיו אל אל ישועו. יתעו לבלי אוכל. לפי
 שהעורב אכזרי על בניו, ובניו יצעקו, כאילו
 יקראו אל אל בעד טרפם, והקב״זז מזמין להם
 יתושים, ואוכלים אותם. וכמו שזכרו רז״ל
 (בויקרא רבה פרשה י״ט) ובפירש״י. ופשטו
 של דבר, כי מטבע העורב שהטביע בו השי״ת
 לשרוק ולצפצף טרם יבוא הגשם, והוא המבשר
 את בוא הגשם, ונראה כאילו הוא קורא אל ה׳
 בעבור הגשם. ולכן אמר לבני עורב אשר יקראו.

 ועיין פרקי דר״א (ס״פ כ״א).
 לא בגבורת הסוס יחפץ: אין אומר, כי
 לא חפץ האל יתברך בגבורת הסוס, כי הוא
 ש ג ת ן ל ס ו ם ג ב ו ר ה, וכן אמר
 האל ית׳ לאיוב (איוב ל״ט) התתן לסוס גבורה,
, אלא פירושו — י  כלומר, כמו שנתתי אנ
ח בגבורת הסוס. ט ו ב  שאינו חפץ באד פ ש
 וכן במי שבוטח בשוקיו לברוח מן המלחמה.
 כמו שאמר הנביא (עמוס ב) וקל ברגליו לא
 ימלט ורוכב הסוס לא ימלט נפשו. אלא את מי
 הוא רוצה — את יראיו, שהם מיחליפ לחסדו
 ואינפ בוטחיפ בגבורת הסום ולא בגבורתפ.
 רד״ק. וכבר כתבתי כי אמר זה בגלל הרעש
, ונפלו י ת חג א ו ב נ  שהיה אז בימיפ ההפ, כ
י פ ר ר ו  בחרב, סוסיפ עפ רוכביהפ, ה צ

 ל י ש ר א לי
 שיבחי ירושלים את ה׳: עתה שם המשורר
 דבריו נגד ירושלים ואומר אליה — את,
 ירושלים. שבחי ג״כ את ד.׳. ואת. ציון, הללי
י ירושלים ב ש ו  את ה׳. ואמנם הכוונה על י
 וציון, אבל כד דרד המליצה. גם בנחמת ישעי׳
ל ופעם א^ א ר ש  פעפ ישיפ דברותיו אל י



ת שחרית רגז ל פ  ת

 השלה אמךתו ארץ עד ?להרה לרוץ ךבר1. הנתן שלג 3צמר ?פור ניאפר ל9זר.
 משליך ?ןףחר 5פו1ים לפגי קןךתו מי לעמד לשלח ךברו ןל$&ם ל#ב רוחו לזלו

 עמה} כרכה שומע תפלה עמק פרכה

 היתד״ בזה מסורה, מחוייבים אנחנו לקבלה,
 כדרך,יוצא מן הכלל, אבל מאחר שבכל המקראות
 ובסדורים, חדשים גם ישנים, מנוקד קרחו
 בפת״ת למה לא נאמר שכך היתה המסורה
 לנקד דוקא בפת״ח. בשגם, שאין כאן יוצא
 מן הכלל בכלל, שכמו שאומרים מן הזרע זרעו.

 ומן קרן קרנו, כן כך מן קרח קרחו.
 ישלח דברו וימםם. הקרח ימס ויהי למים
 על ידי אויר חם. וכונת המליצה, כי האויר
 החם •היוצא מהפה בדברו, חזק כ״כ עד שימם
 הקרח ויהי למים. כענין הנאמר (תהלים כ״ט)
 קול ה׳ חוצב להבות אש. והכפיל ואמר כי
 ישב רוחו, היוצא מפיו, והנה השלג והכפור
 והקרח יזלו מים. הנמשל — כי אד שלח ה׳
 דבר ביד נביאו, והנה בטל הקרח ויהי למים,
 מי ברכה, לרוות את הארץ ולהצמיחה מיד,
 מגיד דבריו ליעקב: עיין בראב״ע שם.
ו ליעקב: כי דבריו י ר ב  ולדעתי — מגיד ד
 הם שבהם נוהג הקב״ה את עולמו. הוא חלק
 התורה הק׳ של סיפורי הנםים והנפלאות
 להאבות הקדושים וזרע ישראל. ובכלל זה גם
 את אשר מודיע לישראל על ידי נביאיו את
 אשר יעשה עמנו. וכמו שנאמר (עמום ג׳ ג׳)
 כי לא יעשה ה׳ אלקים דבר כי אם גלה סודו
, בלשון ד י  אל עבדיו הנביאים. ולכך אמר מג
, >%י* ויועוו יידיויייז* ו״י י!׳ זזייממ S י! S n הוה, ומשבח להאל ית״ש, על כי שלח להם , ו ו , ,,׳11״ י ו u * ו  m. 4^־n ו ,1)11 י ,
. ם י ל ש ו ר ת י ו מ ו ת ולבנות ח י ב י ן ה נ ב  ב
 ועם זה הוא משבח ומהלל להאל יתברך על
 כי נתן גם חוקים ומשפטים לישראל, והם
, ם י ק  המצות שבין אדם למקום, והם החו
. ם י ט פ ש מ  ומה שבאין אדם לחבית, והם ה
 ולפי שאמר להם זכרי׳ (זכרי׳ ח׳) אל תיראו
 אלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את

 הוא הוריד ברחמים לצורך ברואיו. ומורידו
 פעמים למשפט ולעונש העונות והוא המטר
 השוטף, כן השלג והכפור הוא צורך הזרעים
 והאילנות. אבל בהיותו חזק הרבה והוא הקרח
 ותולד ממנו קרה רבה הוא למשפט כי הוא
 ממית ומייבש הזרעים ופרחי האילנות. וכן
 הברד ואע״פ שלא נזכר. וצריך להזכיר בהודאת
 האל •אלה הדברים שהם תמירים לבני העולם.
 והם גבורות ונפלאות מהבין כמו שנאמר באחד
 מהפ (שם כ״ו) ורעם גבורותיו מי יתבונן.
 לפיכך כשאמר ענו לה בתודה זמרו לאלקינו,
 אמר, שיזכרו בשירפ ובזמרפ מגבורותיו אלה
 התמירים, ואמר מי יעמוד, כלומר, מי יוכל
 לעמוד מפני הקרח החזק. כי מפני הקרה נמנעים
 בני אדם לצאת מבתיהם ולעשות מלאכתם. כמו
 שנאמר (שם ל״ז) ביד כל אדם יחתום וגד.
 וכן החיות כמו שנאמר (שם) ותבא חיה במו
 ארב ובמעונותיו תשכון, עכ׳״ל. ומה מתוקים
 אלה הדברים. אם כי ההלזלס נאמרו בשעתם,
, לפי דעת המ״ד במדרשים שהבאתי ע ו ד  לעגין י
ד המע״ה ברוח הקודש ו ד  לעיל, או שנאמרו מ
 לשעתם, לדעת הגמ/ שהבאתי לעיל. מכל
 מקום ענינם תמידי להלל בס ליוצר הכל

 ית״ש<

 קרחו כפיתים* יש מדקדקים שמנקדים
unM • ן י י ז י י י » י י ז י י י י י י י י i י M r t o r v i י י*י י י*^י י מ ' י W W ־ 1 > w . « , י 1 ו ו , ו ׳ 1 r f . ׳ y rw111 1* y*1 ן ו ן ן א ו  ו

 הר״ר ליב כהנא ז״ל מטשעכנאווא, ששמע מפי
 זקני, הרב הגדול ר׳ דן לנדא ז״ל, חותנו
 של דכינו זקני זצ״ל״:שהיה מדקדק ומליץ גדול,
 שהיה אומר בקול רם משליך קרחו (הקו״ף
 קמוצה) כפתיפ. וכך מנוקד בפנים סדורו של
 הרב הקדוש בעל התניא זצ״ל ובהגה״ה מבחוץ
 הניקוד בפת״ח, קרחו, עיי״ש. ואני אומר/ אם
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 מ?ם. מ*יד ךבךיו ליעל!ב חקןיר ומשפטיו ללשךאל. לא עשה הן ל?ל ג1י
 ומ#פ?זים בל זןעופ הללדה.

 ממלים הללו;ה הללו את » ?!ן חשמלם הללוהו במרומים. חללוהו 5ל מלאכיו
 קמח

ה עמק ברכה ל פ  עמק כרכר שומע ת

 אתם, שבמרומים. ונכללו בו צורות שאינם
 גופים. (פירוש המלאכים שאינם גופים, במו
ו אין פקודה ל ל  הנשמה האנושית). וענין ה
 וצוו, (כי לא יצרה האדם על צבא המרום
 במרום) אלא המלצה, כאילו אמר להם נאה
 להלל. רד״ק. הללו את ה׳ מן השמים הללוהו
 במרומים: שיעור הכתוב — מן השמים הללו
 את ה׳ במרומים, כלומר, אתם השוכנים
 במרומים, הללו את ה׳ מן השמים/ כענין(שמות
 כי) מן השמים דברתי עמכם• וכפל הללוהו,
 אף כי ענין אחד, לתפארת המליצה. כמו
 (תהלים כ״ט) הבו לה׳ בבני אלים הבו לה׳
 כבוד ועוז. שענינו בני אלים הבו לה׳ כבוד
 ועת. ומפרש ואזיל, מי המה השוכנים במרומים,

 הללוהו כל מלאכיו: הם מלאכי מעלה
 הממונים על הנהגת העולם, כשרי מעלה. והם
 גבודי כח עושי דברו, כענין שנאמר (שם ק״ג)

 ברכו ה׳ מלאכיו גבורי כל עושי דברו.

 חללוהו כל צבאיו: הם מלאכים שהם
 במדרגת הצבא של המלד ומשרתיו. כענין
 עושי רצונו. ויש מפרשים צבאיו הם הכוכבים.
 אבל הם נקראים צבא השמים, כמו שנאמר
 (דברים ד) את השמש את הירח ואת הכוכבים
 כל צבא השמים. וכן במקומות הרבה• אבל
 צבאיו המה המלאכים משרתיו. ואמנם לפעמים
 גם צבא המלאכים נקראים צבא השמים על צד
 השאלה. לפי שמרומים ישכנו. וכמו שנאמר
 (מלאכים א׳ כ״ב) ראיתי את ה׳ יושב על
 כסאו וכל צבא השמים עומד עליי מימינו

 ומשמאלו.

 הללוהו שמש וירח« כענין (תחלים י״ט)

 רעהו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכמ ואיש
 את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם ושבועת
 שקר אל תאהבו כי את כל אלה אשר שנאתי
 אמר ה׳. אומר כאן כי עם שמירת המשפטים
 האלה יהיו מובטחים נגד האויב. לכו נותן שבח
 לאל ית״ש על כי הגיד להם החוקים והמשפטים
 ומגיד להם גם עתה להחזיק בהם. אבל — לא
 עשה כן לכל גוי: להגיד להם דבריו ולשלוח
 להם נביאים להודיעם את אשר עליהם לעשות,
 וגם אפילו משפטים, שחס תקוני החברה
 האנושית, בל ידעום, לא הודיעם ולא ידעום.
 כי המשפטים אשר התקינו להם אינם אלהיים
ת שכלם• וכמו א ר ו  ונצחיים, רק כפי ה
 שנאמר (דברים ד׳) כי מי גוי גדול אשר לו
 חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת
י נותן לפניכם היום, בל ידעום ג כ נ  אשר א
 לא עשה אותם להיות יודעים והוא כינוי בבנין
 נפעל, או לא צוה אותם. וכענין(איוב ל״ח י״ב)
 הידעת שחר מקומו. שענינו —• האם פקדת
 את השחר על מקומו. וכפל שלו שם —
 המימך צוית בוקר וכן (שמואל א׳ כ״א ג׳)
 ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני,
 פקדתי אתם שיעמדו במקום פלוני אלמוני. כי
 הציווי הוא שידעו מה המצוד.. לכך תבוא
 הציווי בלשון ידיעה. ויותר נראה בעיני הלשון
 הראשון שפירשתי, שהוא כינוי בבנין נפעל.

 הללויה: חתם כאשד החל. ראב״ע.
 הללויה הללו אר. ה׳ מן השמים (תהליס קמ״ח):
 מד, המזמור הזכיר יל הבבראימ,
 בעולם הגדול החל, ובעולם הקטן כלה. ואמר
 בתחלה בכלל, מן השמים, כלומר, כל הנתהוים
 מן השמים כר. ואמר אח״כ הללוהו במרומים,
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 הללוהו כל צבאיו, הללוהו ולרח הללוהו ?ל כו?בי אור. הללוהו שמי
 השמלם ודמים אשר מעל השמלם. ?סללו אח #מ לל ?י הוא צוד. יגגךאו
 ו!עמיךם לעד לעולם חק נוןן ולא ??בור. הללו את י: מן ^אךץ תדגים ןכל
 תתמות. א# ולרד #לג וקיטור ריוז ?זעךה עשה ךברו. הדורים וכל *בעות עץ
 פרי ן5ל אךזים. החלה וכל בסמה ךמש וצפור $נף. מלבי אךץ ו5ל ל^מים
 &רים וכל #??ףאךץ. בחורים וגם ?תולות זקנים עם גערים. יהללו את עזם
 ?ל כי גקזגב #מו לבדו הודו על ארץ ושפ;ים. ולךם קרן ןעמוי ?גחלה ל5ל

 חסידיו ?לגי לעזךאל עם קרב1 חללולה.

 עמק כרכה
 הלח, המימי שבגובה השמים. יהללו את שם
 ה׳« עיין ברד״ק. ויעמידם לעד לעולם: עיין
 ברד״ק. חק נתן ולא יעבור: מלבד שהם עצמם
 עומדים לעד לעולם, הנה הסדר אשר נתן
 בהילוכם וסידורם, קבע להם חוק תמידי, וגם
 זה לא יעבור לעולם, שלא ישנה כוכב לעולם
 סדר מעגלו סביבו. תנינים וכל תהומות: כלומר,
 בתהומות וחסר ב׳ השמוש. כמו (שמות ל׳ ב׳)
 ירחצו מים — ירחצו במים. וכן (תהלים צ״א)
 ישוד צהרים — ישוד בצהרים. אף כאן זכר
 התנינים וכל החי אשר בתהומות מיס. ולרוב
 חשיבותם הזכיר את התנינים ביחוד• כאשר
 הזכירם הכתוב (בראשית א׳) ויעש אלקים את
 התנינים ואת כל נפש החיה הרומשת אשר
 שרצו המים למיניהם. וכתב הרד״ק — שמתחלה
 אמר לברואי מעלה ועתה אמר לנבראי מטה,
 שיהללו את הי. ואמר הללו את ה/ והם אינם
 בני דעה, רוצה לומר, שבני אדם יהללוהו
 מנפלאות האל ית׳ שרואים בהם ומשכילים
 בהם עיי״ש. אש וברד! אחר שחשב ברואי
 המיס אמר את אשר נתהוה בחיבור העננים והוא
 הבדק״ והברד והשלג שבאויר הקרי והרוזן
 סערה המנשבת בחזקה. ועיקר בריאת כל אלה
 מן הארץ הוא, כי האד עולה מן הארץ וממנו
 נתהויפ העננים. וקיטור« הוא האויר החם העולה

 עמק כרכה שומע תפלה

 השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד
 הרקיע. כי בני אדם בהביטם במפעל אלקי,
 מספרים כבוד האל יתברר שמו. והרמב״ם כתב
 (בהל׳ יםוה״ת פ״ג הל׳ ט׳) כי הכוכבים הם
ד בדבר י ח  בעלי דעה, עיי״ש. והוא ז״ל י
 זה, ולא הודו לו חכמי מדע• ועיין רש״י ורד״ק
 במזמור השמים מספרים, וכן הוא במדרש
 שוחר טוב, שם, שהבריות מקלסים להקב״ה
 ממה שהשמים מורידים גשמים והארץ מוציאה
 פירות, עיי״ש. כוכבי אור: כוכבים של אור שהם
 מאירים מנצוצי השמש הזורחים עליהם. אבל

 מעצמם אין אור לכוכבים.
ם י מ ש י ה מ  .הללוהו שמי השמים: ש
 הס מרחבי אין קץ שבחלל הבריאה כולח, ששם
ם י מ ש  החמה וכל הכוכבים סובבים הולכים. ה
 הוא המרחב האוירי שהוא קרוב יותר אל הארץ,
 וכאשר יאמר השמים םתמא, הוא כולל הכל.
 אבל לפעמים יאמר במפורש השמים ושמי
 השמים. ועיץ ברד״ק שהביא שיש מי שאומר
 ששמי השמים הוא נמוך מהשמים. ולא אדע
 איך יפרש הכתוב (מלכים א׳ ח׳ כ״ז) הן
 העפים ושמי השמים לא יכלכלו, כלומר השמים
 ואפילו שמי השמים לא יכלכלוך לגדלד. וא״כ
 מרחבי שמי השמים המה יותר רחוק מהשמים
 סתמא. והמים אשר מעל השמים • הוא האויר
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̂ת ל#־אל ?עושיו * $ד!לתו ??!סל חסידים. לקו  Vn»׳s ס?לולה #ירו ללי #יר סו

 בגי ציון :גילו ?מ??ס. יחללו שמו ?מחול ?תף והנור ?!?מ ל1. בי רו$ה «
 ?עמו יפאר ןןוים בישועה. לעלזי חסידים ??בוד ןרןנר על מש?בותם. רוממות
 אל.בגרונם וסיב פיפיות ב:ןם. לעשות גקןמה בגולם תוהחות ??**מים ל$סר

 תפלת עמק פרכה
 כולם יחדיו לבוא להלחם בירושלים.

 תחלה לכל חסידיו; זהו םוגר של המזמור
 ואומר שההלול הזה הוא — תהלה לכל חסידיו,
 תחלה הנאמרת מכל חסידיו. וכמו (תהלים
 קףמ״ה) תהלה לדוד׳ תהלה הנאמרת מפי דוד.
 שירז לה׳ שיר הדש (תהלים קמ״ט)־ המשורר
 אומר אל המקהלה — שירו לה׳ שיר
 חדש, נוסף על השירים והלולים שאמרנו עד
 כה, ואמרו: כל תהלתו כקהל חסידים: כלומר,
 קהל חסידים יהללו את ה׳• וישראל ובני ציון
 ישמחו ויגילו בה׳ ויהללו את שמו ויזמרו לו.
 ועל מה יהללו, על כי רוצה ה׳ בעמו וגר.
 בקהל חסידים: אלו ישראל. וקראם חסידים,
 בגלל מעלתם. וכן קרא הנביא ליורשי ארץ,
 צדיקים, כמו שנאמר (ישעי׳ מ״ה) ועמך כולם
 צדיקים לעולם ירשו ארץ. וכתיב (שם ס״א)
 ובנו חרבות עולם וגר. ואתם, כהני הי׳ תקראו
 משרתי אלקינו יאמר לכם. ישמח ישראל
 בעושיו: ראה ראב״ע ורדיק. בעושיו: במי
 שעשה אותם לו לעם. (ועיין לעיל במזמור לתודה
 פסוק והוא עושנו). והם ישמחו על כי יש להם
 עושה גדול ורם כזה. וכן בני ציון יגילו על
 שיש להם מלך גדול ונורא כזה, יעלזו חסידים
 בכבוד: עושר וגדולה כמו (בראשית ל״א אי)
 עשה את כל הכבוד הזה. ירננו על משכבותם:
 על המנוחה. שיהיה להם מכל אויביהם מסביב
 וישבו בטח. כמו (ויקרא כ׳׳ו) ושכבתם ואין

 עמק פרפת שומע

 מן הארץ כמו עשן. כמו שנאמר (בראשית י״ט)
 והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. רוח
 סערה עושה דברו: עיין רד״ק. ההרים: עיין

 ראב״ע ורד״ק.
 וכל ארזים: לפי שבעץ הארז יש כמה
ו שהוזכרו רז״ל (ד״ד׳ כ״ג עא) עשרה מ  מינים, ב
. ם י ז  מיני ארזים הם כוי׳ לכד אמר ו כ ל האר
 ותפס העץ הגבוה והחשוב. ועמו כל העצים
 כולם שאינם עושים פירות כהארזים. והם
ל שמו וטפולים אליו (עיין סוכה ל״ז  נקראים ע
 ע״ב). החיה ובל בהמה: עיין רד״ק. מלכי

 ארץ: עיין רד״ק.
 וירה קרן לעמו: הוא ית׳, אשד הוד
 גבורתו על הארץ ושמים, הוא ית׳ גם הרים
 קרן גבורת ישראל ונתן בהם כח להתגבר על
 אויביהם. הרמת קרן הוא כינוי בלשון עברי
 להתגברות על האויבים, כי כח השוד בקרניו,
 לנגח כל הניגש אליו• וכמליצת הכתוב (דברים
 ל״ג) בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו
 בהם ינגח ידיו אפסי ארץ, וכאשר התגברו,
 יאמר הרם קרנם על כל האומות. וזה הוא
 םיום ההלל אשר הוא רבה בו להלל לה׳ על כי
ת ו נ ב  הרים קרן ישראל על אויביהם, ושבו ל
, נגד כל הצרים ה י ת ו מ ו ח ר ו י ע  את ה
 אותם אשר באו להפיר עצתם ולהשביחם
ע מ  ממלאכתם, כאמור (נחמי׳ ד׳) ויהי כאשר ש
 םנבלט וטובי׳ והערבים והעמונים והאשדודים
 כי עלתה ארוכה לחומת ירושלים וגו׳ ויקשרו

 ישמח ישראל בעושיו: ראה זהר (פ׳ פנחס ריט - ב) - בעושו - מבעי׳ לי׳, אלא אלין קב״ה ושכינתי*
 ואגיו ואמו.
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 מלכץןם ?זקים ונבבךהם ?כבלי נךזל. לעשות ?הם מ#§ט כתוב. הןר הוא
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ו ברקיע ע*ו הללוהו פגגורתיו הללוהו ה ו ל ל ו אל בקדשו ח ל ל ה ה י ו י הלל  י

 עמל, ברבה שומע תפלה עמק ברכה

 שנאמר (ישעי׳ נח) קרא בגרון אל תחשוך.
 והכפל שם — כשופר הרם קולך. ובידם היתד!
 חרב פיפיות להלחם ולעשות נקמה בהגוים
 אויביהם. וכמו שנאמר (נחמי׳ שם) ואחת מחזקת
 בשלח. תוכחות: יםורין ועונש, כמו (תחלים
pעג) ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים• ו 
 (שם ל״ט) בתוכחות על עון יסרת איש.
 בלאומים: בי״ת בפת״ח, כמו בהלאומים הידועים,
 כלומר, באותן הלאומים שנאספו עליהם

 למלחמה. וכן בגוים כמו בהגוים.
 לאפור מלכיהם בזיקים: בשלשלאות.
 והתחיל המשורר לדבר בתפלה כי נזכה גם
 לאסור מלכים בזיקים ולאסור נכבדיהם בכבלי
 ברזל. וכמו שנבא ישעי׳(סי׳ יא) להביא אליד
 חיל גוים ומלכיהם נהוגים ולעשות בהם משפט
 כתוב, כלומר, המשפט הכתוב בתורה ובנביאים,
 שנאמר (דברים ל׳׳ב) אם שנותי ברק חרבי
 ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי
 אשלם אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר
 וגר. וכן הנבואות והמשאות אשר נבאו ישעי/
 ירמי׳ ויחזקאל על כל הגזים ומפלתם, ומה
 שנבאו חגי זכרי׳ בימי הבונים חורבות שנאמר
 (חגי בי) והפכתי כסא ממלכות וגר• ונאמד
 (זכרי׳ י״ב ט׳) והיה ביום ההוא אבקש להשמיד
 את בל הגוים הבאים על ירושלים. הדר הוא
 לכל חסידיו: המשפט אשר יעשה בגוים, ככתוב,
 תפארת והדר הוא לכל חטידי ה׳. והם ישראל
 עמו (כמ״ש לעיל בפסוק בקהל חסידים)• וכמו
 שנאמר (דברים ל״ב מ״ג) הרנינו גויס עמו כי

 דם עבדיו יקום.
 חללו אל בקדשו: (תהלים קנ״ג). בקדשו, כמו
ם קדשו (תהלים כ״ד), כלומר, ו ק מ  ב

 מחריד׳ וכן(קהלת ב׳) גם בלילה לא שכב לבו.
 וכן (איוב ל׳) ועורקי לא ישכבון. רד״ק.

 דוממות אל בגרונם: עתה, כשכבר היתה
 להם מנוחה מאויביהם, הולך ומספר את אשר
 היה בעת בנין החומה, כשנאספו אויביהם
 ונקשרו יחד להלחם בהם (נחמי׳ ד׳). והתפללו
 אל ה׳ והעמידו משמר ויאמר עליהם נחמי׳ —
 אל תיראו מפניהם, את ה׳ הגדול והנורא זכרו
 והלחמו על אחיכם בניכם ובנותיכם נשיכם
 ובתיכם. וכל הבונים בחומה ידו אחת עושה
 במלאכה והאחת מחזקת בשלח. וזו שאמר
 ״רוממות אל בגרונם״. רוממות־ שם דבר.
 וביחיד רומם. כמו (תהלים ם״ו) ורומם תחת
 לשוני. וענינו — התרוממות של אל בגרונם,
 כלומר, מספרים בהלל ושיר הרממות של אל
 ית״ש, ומנהגם היה׳ בצאתם למלחמה, להודות
 ולהלל לה׳ כי לו הכח והגבורה. ובזה עוררו
 לבב אנשי המלחמה לבל יפול רוחם בקרבם.
 והיו קוראים הרוממות בקול גדול. כמו שנאמר
 (דברי הימים ב׳ ב׳) ויקומו הלוים וגו׳ להלל
 לה׳ אלקי ישראל בקול גדול למעלה וגו׳,
 ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודי
 ויושבי ירושלים האמינו בה׳ אלקיכם ותאמנו,
 האמינו בנביאיו והצליחו וגר, ויעמד משוררים
 לה׳ ומהללים להדרת קודש כצאת לפני החלוץ
 ואומרים הודו לה׳ כי לעולם חסדו, וכן אמר
 נחמי׳ (שם) אל תיראו מפניהם את ה׳ הגדול
 והנורא זכרו והלחמו. ויאמינו בה׳ וילחמו עם
 אויביהם. וזה שאמר כאן, רוממות אל בגרונם,
 כלומר, בקול גדול היתה רוממות אל בפיהם.
 כי הקריאה בכוה תתייחס אל הגרון, לפי
 שהקורא בקול מושכו בחוזק מהגרון. וכענין
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 עמק ברכה
 אינו כופל, אינו נראה כמסיים. אבל עתה,
 שמחזיר אותו פעם אחרת בידוע שאין אחריו
 פסוקים עוד וכן מנהג בני. אדם כשגומרים
 ומפםיקין מלקרות שוגים וכופלים מקרא אחרון.

 עכ׳׳לי
 כרוך ח׳ לעאד׳א
ן ובירור: ו  עי

 א. ואומרים פסוקים מלוקטים — ברוד ה׳
 לעולם אמן ואמן, ועוד ג׳ פסוקים
 עד ויברר דוד. ולא ראיתי מנהג זה אלא ברוקח
 ובאבודרהם. וכתב אבודרהם הטעם׳ שמפני
 שבאלו המזמורים נשלם ספר תהלים, תקנו
 לומר אחריהם ברוד ה׳ לאו״א, שאלו הפסוקים
 כתובים בסוף ספרי התהלים ולכן תקנו לאומרן
 בהשלמת תחלים. עכ״ל. ולא זכיתי להבין. שהרי
 אין אומרים לא הפסוק האחרון של ספר הראשון,
 בריר ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד העולם
 אמן ואמן, וגם לא הפסוק של סוף ספר רביעי,
 בריר ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד העולם
 ואמר כל העם אמן הללויה, אלא מתחילין בפסוק
 אחרון של ספר שלישי, ברוד ה׳ לעולם אמן
 ואמן. ואומרים אח׳״כ פסוק אחרון של (מזמור
 קל״ה) ביוד ה, מציון שוכן ירושלים הללוי׳,
 שאין שם סיום ספר מספרי תהלים. וחוזרין
 לב׳ פסוקים האחרונים של ספר שני ברוד
 ה׳ אלקים וגו׳ ובמד שם כבודו לעולם וגר.
 ועוד הרי אנו רואים, שתיקנו רבגן לאמר

 עמק כרכה שומע תפלה

 אותם היושבים במקום קדשו׳ הללו את ה׳. וכן
 הוא אומר (שם קל״ה) הללו עבדי ה׳ שעומדים
 בבית ה׳ בהצתת בית אלקינו׳ ואמר לכל
 יושבי ירושלים, כי גם היא נקראת (שם מ״־ח)
 בעיר אלקינו הר קדשו. אי נמי הללו אל ואמרו
 כי הוא מהולל בקדשו, כלומר, במה שהוא שוכן
 בירושלים הר קדשו.. וכן הוא אומר (שם) גדול
 ה׳ ומהולל מאוד בעיר אלקינו הר קדשו. הללוהו
 ברקיע עוזו: הללוהו ואמרו בי עוזו ברקיע.
 וכן הוא אומד (שם ם״ח) על ישראל גאותו ועוזו
 בשחקים. ומשם הוא מושל בגבורתו עולם. וענין
 זה המאמר — כי אף כי בגבורתו הוא מושל
 בעולמו מהשמים מכון כסאו, עם כל זה הוא
 שוכן במקום קדשו בין דרי מטה. גדלו: בא
 בקבוץ, במקום קכדץ חטף. וכמו קומץ קמצו כן

 גודל גדלו.
 כל הנשמה תהלל יה: אחרי שהתחיל הללו
 אל בקדשו — ליושבי ירושלים, שהם יהללוהו
 בכל אלה שחשב כאן, סיים כל הנשמה,
ל אשר נשמה באפו יהללו את  כלומר, גם כ

 ה׳ בכל אלה ההילולים — הללויה.
 כל הנשמה תהלל יה: נוהגין לכפול פםוק
 זה, וכתב הטור (בסי׳ נ״א) הטעם לפי שהוא
 סוף פסוקי דזמרה. וכתב האבודרהם — כדי
 להודיע שנגמרו המזמורים של ספר תהלים
 כדרר סיום הפרשה שכופלין הפסוק האחרון.
 ובספר הפרדס לרש׳׳י׳ בסופו כתוב, לפי שאם

ת הפסוק — ע״פ מחזור ויטרי ומנהנ ספרו והנימוק — משוס שהוא מסיים כל תהלים ל פ כ  כל הנשמה: ה
 (אבודרה״ם) או משום שהוא חותם את הפסוקי וזמרה (טור אף׳ח נא)׳ ומאותי סעס מכפילים גם את הפסוק
 האחרון שכםוף שירת הים (כל בו); וראה ב״י (טורא״ח סי׳ נא) ושם (כסי׳ חכב) שכתב בשם השבלי לקט טעם
ו ל ל ל בף״ח, לבך תיקן לאמד י״ב 5עמ ה ל  שני עהכפלתו והיינו — שדיור המלך רמז במזמור זה לאמר ה

 גגו י״ב חושי השנה והכפלת פסוק האחרון שאנו נהגין בה, היא נגד שגה מעוברת, שיש בה י״ג חדש.



 תפלת שחרית רטו,

 תפלה עמל, כרכה

ן מ  להזכיר בכל ברבה׳ ויש בו ג״כ א
• וא״כ כולל כל «ד. שיש ה י ו ל ל ה  ו
 באחריפ ויש בו גם הללויה׳ אלא׳ לפי שבמקדש
 היו הותמין ומתחילין בכל ברכה ״ברור אתה
 ה׳ ׳אלקי ישראל מן העולם ועד העולם״׳ כדאיתא
 (במשנה סוף ברכות) ולא רצו לקבוע כן בגבולין
 וכדאיתא (תענית דט״ז ע״ב)׳ להכי לא רצו
 לקבוע אותו הפסוק במקום ברכה בגבולין. ומהאי
 טעמא נמי לא קבעו הפסוק האחרון של ספר
 ראשון ״ברוך ה׳ אלקי ישראל מהעולם ועד
 העולם אמן ואמך. אח״כ ראיתי שגם מהריעב״ץ
 ז״ל בסידורו כתב כך׳ שמשום זה לא קבעו

 פסוק זה.
 ד. ואמנם היה די אם היו ־אומרין פסוק ברוך
 ה׳ אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות ל2די
 וברוך שם כבודו לעולם וגר אמן ואמן. שהרי
 יש כאן ה׳ ואלקות ומלכות, כי עושה נפלאות
 לבדו, הוא במקום מלכות, כדאמרינן(בר״ה דל״ב
 ע״ב) אין עוד מלבדו — זה מלכות. ופסוק של
 אחריו יש בו אמן, ולומר ג״כ פסוק ברוך ה׳
 מציון שוכן ירושלים הללויה, כדי שיהא בו
 אמן הללויה, שכך אמרו על פסוקי מזמורים
 אמן והללויה, ככתוב בד״ה (א׳ ט״ז) ובגחמי׳
 (ה׳ ופי), אלא לפי שהפסוקים הללו אינם טוף
 הספר ממש, שהרי ספר שני מםיים ״כלו
ר ו ר ב  תפלות דוד בן ישי, והם רצו להתחיל ב
 הנאמר בסוף הספר ממש, שהוא ברכה על
 המזמורים. לכך הנהיגו ז״ל להתחיל ברוך ה׳
 לעולפ אמן ואמן, שהוא םוף ספר שלישי.
 והסמיכו אליו ״ברוך ה׳ מציון״ וגר הללויה,
 כדי להסמיך הללויה על האמן, כמו שנאמר
 (תהליפ ק״ו) ברוך ה׳ וגר ואמר כל העפ אמן
 הללויה, ואח״כ תקנו לומר מסוף ספר שני,
 כי הוא כברכה גמורה, וכמו שכתבתי. והוי
 כברכה ממש בפתיחה על הפסוקים שיאמר

 אח״כ,
 ה. ובאמת כאן, אחר פסוקי דזמרה. די אם
 היה אומר ב׳ פםוקיפ הראשוניפ. שכיון שהיא

 עמק כרפה שומע
 פסוקים אלו ובאותו סדר, גם בתתלת ברכת
 המלך בכבודו שבתפלת ערבית, ושם הרי לא

 שייך הטעם.של האבודדהם.
 ונראה לי, שעיקר תיקון אמירת פםוקים
 אלו, הוא כעין ברכה לאחריהם של פסוקי
 חמרה. ולפי שכאן סיום עיקר פסוקי דזמרה,
 שהם מזמורי הללויה, ואחר כך הוסיפו לומר
 פרשיות אחרות של שבח ושירת הים, וממתינין
 עם ישתבח, לכד תקנו לומר פסוקים אלו שהם
 כעין ברכה. וכך למדתי מדברי רב נטוראי גאון,
 מובא בפרדם לרש״י (בפירוש התפלות), שעל
 פסוקים שאחר השכיבנו בתפלת ערבית תקנו
 ברכה לפניהם וברכה לאחריהם, עיי״ש. והך
ן י ע  דלפניהם לא ברכה ממש קאמר׳ אלא כ
 ברכה, שמתחילין בפסוקי ברוך ה׳ וגר. וכן
 כתוב בשבלי הלקט (דין ס״ה בשם רב נטוראי
 גאון להדיא. ועיקר מדר אמירת פטוקי הללו
 בתפלת ערבית היה, כי אמירת הפסוקים בערבית
 תקנה קדומה היא, מימי ראשי ישיבות שבבבל,
 והנהיגו אח״כ לומר כאן אחר עיקר פסוקי
 דזמדה, פסוקים אלו׳ כעין ברכה לאחריהם,
 לפי שאינו חותם מיד בישתבח. ולפי שחתם דוד
 המע״ה את כל ספר מספרו בפסוק המתחיל
 ,ברוך ה׳, חשבו זה כעין ברמ; על מזמורים.

 ב. וזה טעמו של מהר״מ ב״ר ברוך ז״ל
 שהיה נוהג, כשהיה צריך להפסיק ב פסוקי
 תמרה, היה אומר פסוקי הללו. וקודפ שהתחיל
 לומר משפ ואילך, חזר ואמר פסוקיפ הללו,
 וכמו שכתב בתשב״ץ קמן (סימן ד״ד) ומובא
 בב״ח (פ״פ נ״ב), לפי שחפ כמו ברכה. וכפי
 המבואר בתשב״ץ שם, היה להם סדר אהד
 באמירת פסוקים הללו, ולא אמרו רק ג׳ פסוקים,

 ומנהגנו לומר ד׳ פסוקים.
 ג. ובדין היה צריך לומר פסוק אחרון של
 ספד רביעי שבתהלימ ברוד ה׳ אלקי ישראל
 מן העולפ ועד העולפ ואמר כל העפ אמן
 הללויה, שיש בו יותר מן האחרים, שהרי יש
ת, שצריך ך ה׳, וגפ יש בו אלקו ו ר  בו ב
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 ?רוך זי לעולם אמן ןדיך יי מציון *בן ירושללם סללו:ה. ברוך

 עמק כרכה שומע תפלה עמכן כרכה

 נאמנים, איו בהם דבר שקר ועקש. וכל מה
 שהוא אומר, כן ההא באמת, כי דבר אחד
 מדבריי לא ישוב ריקם, כי מלך נאמן הוא,
 ומי ששומע שבחו של השי״ת ונפלאות מעשיו,
 עליו לאמת דברי המברך ולומר — אמת כן
 היא• ואם לאו, נראה כמי שאינו מאמין בזה

 ולא חש לדברי המברך.

 אמן: ומכל מקום לא תיקנו לומר אמת,
 רק אמן, לפי שבזה הוא כולל עצמו להדיא
 עם המברך לומר בדרך שם תואר, שהשי״ת הוא
 אלקי אמן. וכל מה שאתה משבחו בפעולותיו
 וגדלו, הוא אלקי אמן. וכאלו אומר להדיא אלקי
 אמן, ונראה לי, שלכך הקפידו חכז״ל כל כך
 באיכות עניית אמן. ואמרו (ברכות דף מ״ז<
 לא יענה אמן חטופה וקטופה ולא יתומה,
 כלומר, שלא שמע הברכה. לפי שזה כמוציא שם
. כי התואר הזה לא  שמים ממש לבטלה
 תמצא רק על השי״ת לבד. והוי כמו שם ממש.
 וצריך לאומרו בקריאה נכונה לא חטיפה, לא

 קטופה וגם לא יתומה.
 ואמן: הבי הוא תואר הפעל. וענינו תפלה.
 שמתפלל כי יאמנו הדברים שהתפלל עליהם.
 ואמרו (דברים רבה פרשה ז׳) אמן הזד, יש בו
. ה אמנ ה ו ל ב ק ן עה ו ב  שלשה ענינים — ש
עה, שמאמין  כלומר, יש שהוא בדרך שבו
 על עצמו בשבועה שהאמת כך, כמו שיאמר
 המשביע. וכמו בשבועת טוטה, דכתיב (במדבר
 ה׳) והשביע אותה הכהן וגר ואמרה האשד׳ אמן

 ברכה שלאחריהם ואין צריך לומר בה אלקות
 ומלכות, שהרי גם בישתבח ויהללוך אין בהם
 רק חתימה לחוד, ואמן והללויה כבר יש בב׳
 פסוקים הללו, אלא שנשתרבב המנהג מתפלת
 ערבית לומר כל הפסוקים הללו, לפי שרצו
 לומר כאן כל מה שיש לומר מסיום ספרי
 התהלים. ומה שכתבו בשם מהר״מ בר״ב ז״ל,
 שהבאתי לעיל>• דכשהיה צריך להפסיק, הי׳
 אומר פסוקים הללו, וכשחוזר לומר משם ולהבא
 שוב התחיל בפסוקים אלו, נראה לי, דהיינו
 דוקא באמצע פסוקי חמרה, אבל כשעומד
 בויברך דוד, שוב •אין צריך להתחיל בפסוקים
 אלו, שהרי ויברך _דוד עצמו מתחיל בברכה
 שאמרה דוד המע״ה ברוך אתה ה׳ אלקי

 ישראל אבינו וגו׳.
 כרוך ה׳ לעולם (תחלים פ״ט נ״ג). ברוך.
 נתבאר לעיל בפתיחה לברכת השחר (אות

 ב׳):
: ש ו ר  פ

 אמן ואמן: עניית אמן יש בה שני ענינים.
 א׳ — שמאמין שמה שאמר המברך הוא אמת,
 וזה הוא הענין של עניית אמן על כל דברי
 הודאה ושבח, וב׳ — אמן שהוראתו תפלה,
 שמתפלל שיאמנו הדברים שהתפלל עליהם.
 והנה אמן הא׳ עיקרו שם תואר, להשי״ת. כמו
 שנאמר (ישעי׳ ס״ה ט״ז) אשר המתברך
 יתברר באלקי אמן והנשבע בארץ ישבע באלקי
 אמן. אלקן אמן׳ כמו אל אמונה (דברים ל״ב).
 וענינם — ׳האל אשר כל דבריו וכל מעשיו

ם; ברוך ה׳ — מסיים אה הפרק ג׳ שט; ברוך ה׳ מציון — ך ה׳ לעאו״א: ליקוט פסוקים שונים מתמי ו ר  כ
, הוזכר* בפעם  סוף מז&ור קלה; ברוך ה׳ אלק׳ — שט עב פ׳ יח ויט « אמן ואמן — ראה דברים רבה, פרק ז
 הראשונה ברוקח (ש״כ) ואשכול ״וקורא ברוך ה׳ לעאו״א, ואבודרה׳׳ם שכותב (דף כב) ״ומפני שבמזמורים אלו
 אלו נשלם התהליס, תיקנו לאמר אחריהם ברוך ה׳ לעאו״א וגו׳« גם הלבוש (המחוכי לפרק לולב הגזול),
 ה״לחם חמודות״ (על ברכות פ״ה סי׳ יט) והמטה משה (סי׳ נד) מזכידיס תקנה זאת־, וראה ב״ח (לטוא״ח ס״ם
 נב) שמביא בשפ התשב״ץ (סי׳ קנא) בשם מהר״ס מרוםנברג שהיה מנהגו לאמר רק הג׳ פסוקים הראשונים«

 המטה משד׳ (בסי׳ נד מה) מנמק, ע״פ דרכו בקדש. הוספת פסוקים אלו.
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ם ^לסי לקןראל עשה גפלאות לבדו. ו?רוך שם ?בודו לעולם ולמלא  ל: 8לסי
 ?בודו את כל י׳אוץ אמן ,ואמן•

 עמק כרכה
 עזרא, ואמרו חכז״ל (יומא דם״ט ע״ב) ר׳ גידל
 אמר — ברוך ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד
 העולם, עיי״ש. וא״כ יש כאן ברכה ותפלה
 וכדפרישית. ושפיר ענו אמן אמן. ואפילו למ״ד
 התם, שגדלו בשם המפורש, מ״מ כיון דלא
 הוזכר בקרא מה אמר׳ נלמד מן הענייה שאמר
 ברכה כזו, שיש בה שבח ותפלה יחד. ואף
 כאן שאמר, ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן. צריך
 לפרש ״ ברוך הוא ה׳ וברוך יהיה לעולם.

 ושפיר אמר על זה — אמן ואמן.
 כרוך ה׳ מציון שוכן ירושלים (תהליפ
 קל״ה כ״א): ה׳ השוכן בירושלים ברוך הוא
 מציון. כי יושבי הר ציון יברכוהו על כי
א בירושלים• וענו ואמרו הללויה. עושה ר  שוכן ה
 נפלאות לבדו: כלומר, דברים מופלאים בעיני
 האדם לא יוכל אחר לעשותם. וכל הנפלאות
 שהוא עושה הוא עושה אותם לבדו ואין כח
 אהד מסייע אותו. כענין שנאמר (דברים ל״ב)
 ה׳ בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. וברוך שם
 כבודו: הוא השם הנכבד (הוי״ה ב״ה) שהוא
 שם העצם. כי אין לשם שם בכל הלשונות
 שהוא שם העצם רק תואר. כמו אדון גם
 אלקים ושדי. וע״כ כתיב (שמות ג׳) זה שמי
 לעולם. כי הוא שם אחד לבדו• וככה ושמו
 אחד. ראב״ע. שם כבודו: הוא יתברך שמו
 מרומם על כל מה שהפה יוכל לדבר והלב
ם ש ם תתן לו. אבל ה  להבין, לכן — איזה ש
 המתאים, הוא שם כבודו. •וכבודו הוא התגלותו
 בעולם מצד מעשיו הנפלאים, אשר המה לו
 לכבוד ולתפארת, להתבונן על ידיהם כי הוא
 נמצא וברא ויצר תבל בחכמתו, ומנהיגה
 בתבונתו. ואפילו בשם העצם, ההוי״ח, ברוך
 הוא, תוכל לקרוא רק מצד הנבראים, שהם
 תחת הזמן, ושייך לומר היה והוד, ויהיה, אבל

 עמק כרכה שומע תפלה

 אמן. ויש שהוא בדרך קבלה, שמאמין על
 עצמו שבאמת יהא כמו שאומר המקלל. וכמו
 >דברים ב״ז) ארור וגר ואמר כל העם אמן.
 ויש שהוא אמנה, בדרך תפלה, כלומר,
 שיאמן השי״ת את הדברים האלה שיהיו כך.
 (ועיין במדבר רבה פרשה ט׳ אות ל׳4 כמו
 (מלכים א׳ א׳) ויען בניהו בן יהוידע את המלך
 ויאמר אמן כן יאמר ה׳. והוא מלשון (בראשית
 מ״ב) ויאמנו דבריכם. והלל״ל יאמן כמו (דברי
 הימים א׳ י״ז כ׳׳ד) ויאמן וגר. אבל הונח
 הלשון על משקל זה, כי לא יוכל לאמת הדברים
 רך מי שבידו ויכלתו לאמת. והוא השי״ת

.  שביכולתו לעשות הכל והוא אלקי אמן
 ויש שנכפל האמן. כמו גבי מוטה (במדבר
 הי) ואמרה האשד, אמן אמן. ואמרו (במשנה
 םוטה פרק בי) אמן על השבועה שלא נטמאה,
 ואמן על האלה׳ שאם נטמאה, היא מקבלה
 עליה האלה הכתובה בספר• וא״ב צריד לתת
 טעם, למה מצינו גם במקום אחר שנכפל
 האמן. והנה מה שנאמר (בתהלים ע״ב י״ט)
 וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל
, הדבר פשוט, לפי שיש ן ואמן מ  הארץ א
 כאן שני ענינים. הא׳ — שבח, ברוך ה׳ אלקים
 וגו׳ וברוך שם כבודו וגו׳. והב׳ — תפלה,
 וימלא כבודו את כל הארץ. לכך אומר אמן
 ואמן, אמן, אמנה על השכח, וגם אמן, שיאמן
 השי״ת מה שהתפלל. וכן מה שנאמר (שם מיא
 י״ד) ברוד ה׳ אלקי ישראל מהעולם ועד העולם
 אמן ואמן, זה לפי שפירשו ברור הוא אלקי
לם, וגם יבודד עד  ישראל מאז׳ מעו
לם. וא״ב יש כאן שבח ותפלה,  העו
 לכר אמר אמן ואמן. והאי דכתיב (נחמי׳ ח׳)
 ויברד עזרא את ה׳ האלקים הגדול ויענו
 לכ העם אמן אמן. הנה לא נזכר מה שאמר
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 תפלה עמה! פרפח
 הארץ ועומד החזן ואומר ישתבח׳ עכ״ל. וכן
 בסדר תפלה של הרמב״ם כתוב לומר אחד
 הפסוק ועתה אלקינו וגו׳ לשם תפארתך׳ ישתבח.
 אלא שכתב אח״כ — וקורא השירה עד סופה

 כמנהג המקום.
 וכנראה שהיה מנהג מקומות לומר השירה.
 בין ישתכח ליוצר׳ לפי שלא רצו להפסיק
 בה בין פסוקי דזמרה לישתבח שנתקנה על
 פסוקי דזמד& לאחריהן ולא רצו להפסיק בדבר
 שהוא רשות ומנהג בעלמא. אבל בין ישתבח
 ליוצר ליכא קפידא כל כך׳ כיון שהוא שבחו
 של מקום ית׳. והמנהיג (באות כ״ד) כתב:
 ובכל גבול ישראל אומריז השירה ואין ראוי
 לדלגה להזכיר שבח הגאולה הראשונה. דכתיב
 למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אד
 בט׳ באב שמעתי שמדלגין אותה בארץ ישראל
 ובבל. וכן הדין. ולכן טוב המנהג בכל גבול
 ישראל לומר אתה •הוא ה׳ אלקים כו׳ עד במים

 עזים בעזרא ושירת הים.
 ג. ובטור או״ח הביא בשם תיקון הגאונים,
 שיש נוהגין לומר כו׳ ויברכו שם כבודך עד
 שירת הים כמו שהוא בספר עזרא. והטעם
 לפי שכל אותן ט״ו לשונות של שבח הסדורים
 בברכת ישתבח, דורש במכילתן מתוד שירת
 הים ומתוך אותן פסוקים של ויברך דוד. וכן
 כתב האבודרהם וכן הוא בסידורי ספרד להתחיל
 מפסוק הקודם ויברכו שם כבודך. וכן בסידור
 רב עמרם גאון שלפנינו בסדר שהרית של
 שבת. אבל בכל סידורי אשכנז מתחילין אתה
 הוא ה׳ אלקים לבדך. וראיתי בסידור של״ה
 הק׳ שכתב, שהעיקר כמנהג הספרדים ושכן
 הוא על פי הזוה״ק. ועוד שעל ידי זה הפסוק
 הוא חבור יפה שמסיים ומהללים לשם תפאדתד,
 ומוסיף ויברכו שם כבודך. ובזה יש חיבור יפה
 וקישור בין הפרשיות שבדברי הימים ובנחמי׳>

 עיין שם.
 ד. ולכאורה צ״ע, איך מתחילין ויברכו שם
 כבודך שהיא באמצע הפסוק, והרי אין חולקין

 עמק הרפח שומע
 בעצמותו, יתברר שמו, באיזה שם תפנהו. וימלא
 כבודו את כל הארץ: כענין שכתוב (ישעי׳
 י״א) כי מלאה הארץ דעה את ה׳. אמן ואמן.
 טעם הכפל מפורש לעיל, בפסוק ברוך ה׳

 לעולם.
 ייפיד דוד:

: ר ו ר י ב ן ו ו י  ע

 א. תחנו להוסיף גם הברכה אשר ברך דוד
 את ה׳, כאשר הקהיל את כל השרים
 והגבורים לירושלים׳ ומסר את אשר הכין לבנין
 הבית, כסף וזהב לרוב מאוד, ואבנים טובות
 ויקרות הרבה, וגם כל הקהל התנדבו, וישמחו
 כולם שמחה גדולה ככתוב (בדברי הימים א׳
 כ״ח וכ״ט). והוא מנהג קדום, ומתכר בדברי
 רב עמרם גאון, כמו שהביא בשמו בספר
 המנהיג (אות כ״ד). ולדעת הםמ״ג (מצות עשה
 י״ט) בשם רב משה גאון, הוא קודם אפילו
 לשאר מזמורי הללויה, חוץ מתחלה לדוד והללו
 אל בקדשו (וכמו שכתבתי לעיל בפתיחה
 לפסוקי לדזמרה). גם הרמב״ם והרוקח
 והאבודרהם הביאו לאומרו. ואם כי בטור (בסי׳
 נ״א) הביא בשם תיקון הגאונים ש י ש
 נ ו •ה ג י ן לאמרו, מ״מ כבר בימים הקדמונים
 היה מנהג שנתפשט בכל ישראל. ולפי שהשבח
 הזה הוא חשוב מאוד, כי מדבר מגבורות
 ה׳ והשגחתו הפרטית על כל מעשה האדפ
 וטובותיו הפרטיימ, וכי.מידו ית׳ הכה והגבורה
 והעשר והכבוד, תקנוהו לומר קודם התפלה,
ה לתפלת שמונה עשרה, שמודיפ מ ד ק  כעין ה
 שממנו ית״ש הכל. ולכך מתפללים, לפניו
 יתברך, שיעשה לנו ברחמיו וחסדיו כל הענינים

 המבוקשים.
 ב. כתב הרוקח (בסימן ש״כ)־ כשמגיעים
 לפסוק ויברכו שם כבודך וגר, היו מניחין
 ומברכין ישתבח• אד לאחר מיכן. תקנו לומר
 פרשה שבעזרא, אתה הוא ה׳ לבדך עד במים
 עזים ויושע עד לעולם ועד כי לה׳ המלוכה
 וגו׳ ועלו מושיעים וגו׳ היה ה׳ למלך על כל



ת דינו י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק פרכח
, ונחשב לכל ה נ ו ע כע מ ו  הפסוק. שחרי ש
 אחד פסוק שלפ. ואדרבא, זה חשוב יותר
 שכך הוא דרך שירה בקבוץ עם. וכן נאמרה
 השירה על הים כדאיתא סוטה שם ובמכילתא
 (פרשת בשלת), תדע שכד הוא, שגס בהלל
 (בסוכה דל״ח ע״ב) איתא, הוא אומר ברוד הבא
 והן אומרים בשם הי, מכאן ששומע כעונה,
 והכא לא שייר תירוץ התוס׳ שם שהבאתי באות

 הקודט. שכתבו דשני בבי אדם אמדוהו.
 ובאמת לא שייד כלל קושיית התום׳ על כל
 כהאי גוונא. אבל הקשו על אנא ה׳ הושיעה.
 כיון דמחזרין הקהל לומר גם מה שאמר הש״ץ
 ואין יוצאין בשמיעה מהש״ץ. א״כ כל אחד
 ואחד באנפי נפשיה אומרו. ושוב איכא קפידא
 שלא להפסיק באמצע הפסוק. ותירצו כיון
 ומעיקרא אמרוהו ב׳ בני אדם. א״כ לא נאמר
 כלל בפעם אחת. אבל היכא שהש״ץ אומר חצי
 פסוק והקהל שומעין ועונין חצי פסוק• זה הוי
 דרד שיר וחילול ושומע כעונה והוי כל אחד
 ואחד כאומר פסוק שלם. והרקח שם טרח
 למצוא טעם רק למה נהגו בפסוקים ידועים
 לאומרם כן בדרד שירה שהש״ץ אומר
 והקהל עונים יותר מבפםוקים אחרים. ונתן
 טעם לדברים הללו ויש בהם טעם לשבח. אבל
 אבל לא ירד כלל להקשות מטעם שאין חולקין
 פסוק לשנים. וזה לא מיקרי כלל חילוק פסוקי.
 ואיני יודע למה התרעם עליו המג״א ז״ל בזה.
 ו. העולם נ^גו להפסיק במצאת את לבבו
 נאמן לפניה וממתינן על הש׳׳ץ, ואח״כ מתחילין
 יחד ״וכרות״, ולפי מה שכתבתי מדברי
 מדברי התום׳ (בסוכה שם) אינו נכון, כיון
 דהוא באמצע הפסוק. ואף דלפי דברי הכלב*
 שהבאתי לעיל (אות ב׳) דבכתובים לא קפדינן
 בהכי, מ״מ כיון דמדברי התום׳ הנ״ל לא משמע
 כן, למה נעשה נגד התום׳. ונראה לי שהמנהג
 נשתרבב כד, לפי שהמנהג ביום המילה שהש״ץ
 מתחיל לנגן וכרות עם הקהל ועונין פסקי
 פסקי, ולכד נעשה במחזורים ובסידורים מקום

 עמק כרפח שומע
 פסוק אחד לשתים. וכדאיתא (תענית דכ״ז ע״ב)
 כל פםוקא דלא פסקיה משה רבינו אנן לא
 פםקינן ליה. וראיתי בסידור ריעב״ץ ז״ל שכתב
 מטעם זה שלא לא,ימרו. מיהו כבר הקשו כן
 התום׳ (סוכה דל״ח ע״ב) אהא דאיתא התם
 — הוא אומר אנא ה׳ הושיעה נא והן אומרין
 אנא ה׳ הושיעה נא הוא אומר אנא ה׳ הצליחה
 נא והן אומרין אנא ה׳ הצליחה נא. והא אין
 מפסיקין בפסוק. ותירצו הכא שאני כיון
 שאמרוהו שני בני אדם, כדאיתא (פסחים דף
 קי״ט) עיי״ש. ולפי זה הכי נמי צ״ל כמו שפירש
 דש״י שם בנחמי׳, דויברכו שם כבודד הלוים
י בני אדם הפסוק! נ  אמרוהו. וא״כ אמתהו ש
 ושפיר ליכא קפידא. ועיין מג״א (סי׳ תכ״ב
 ם״ק חי) שהביא בשם הכלבו שכתב שאין קפידא
 אלא בתורה והנביאים, אבל לא בכתובים,
 עיי״ש. ואין בידי ספר הכלבו לעמוד על
׳ א לי נ ן מ ו י ך ע י ר  דבריו, אבל צ
 לחלק מה, מיהו כאן אפשר לומר דלא קפדינן
 אלא כשהתחיל הפסוק ואינו גומרו, אבל

 כשמתחיל מיד באמצע הפסוק, ליכא קפידא.
 ה. כתב המג״א (בטי׳ נ״א ס״ק ט׳): תמהתי
 על שנהגו ביום המילה שאומר המוהל וכרות
 ומחלק קצת פסוקים. הא אמרינן (תענית דכ״ז
 ע״ב) כל פסוק דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן
 ליה. ונראה לי הטעם דאמרינן (בסוטה פרק
 ה׳) משה אמר אשירה לה׳ והם אמרו אשירה
 לה׳, א״ב מתחלה נאמרו פסקי פסקי( לבן אנן
 נמי אמרינן אותה כך. והרוקח (סימן שי״ט)
 כתב תמה אחי הר׳ יחזקיה על שחולקים פסוק
 יהללו את השם כשמכניםין את הספר תורה
 וןכ פסוק וקרא זה אל זה ואמר. ונתן שפ
 טעם לדבר. וצ״ע מנא לי׳ לחלק, מאחר
 שבגמרא מפורש לאיסור ולמצוא טעם •מלבנו

 עמ״ש רם״י רפ״ב — עכ״ל המג״א ז״ל.
 ולי נראה שבעיקרו אין כאן קושיא כלל.
 שודאי כל דרד שירה וחילול, שהש״ץ אומד
 והקהל עונין, לא מיקרי כלל מפסיק באמצע



ת י ר ח ת ש ל פ  רכ ת

 תפלה עמק ברבה
 שרי, וכהו שכתב הטור׳ (בסי׳ מ״ט) עכ״ל.
 וכוונתו למה שכתב הב״י שם לענין יטה
 שאומרים פסוקים בעל פה׳ אף שדברים
 שבכתב אי רשאי לאומרם על פה׳ אלא לפי
 שלא אסרו רק לקרות בתורה אבל בתפלה
 מותר. (עיין תוס׳ ישנים יומא דף ע׳). אכן לא
 ידעתי טח ענין זה של איסור לקרות בעל
 פה לענין שאין מפסיקין באמצע הפרשיות,
 דהתם לא אסרו אלא דרך קריאה בתורה,
 לדברי הראשונים ז״ל דס״ל הכי, וכמו שהאריכו
 בזה בתווס׳ ישנים שם, אבל לעניו הפסקה
 באמצע הפרשה מבואר להדי״א בגמ׳ שם, דאף
 לענין הזכרה בלעמא, שהוא מחובת היום כמו
 הזכרת יציאת מצרים, אסור לומר פסוק יחידי

 בלא קריאת כל הפרשה.
 ועיין עוד שם במג״א (בסי׳ רפ״ב) שכתב:
 שצ״ע למה בשני וחמישי מסיימין הקריאה
 באמצע הפרשה. ועוד, דהא במקדש היו מחלקים
ה מ י ל ש ה  פרשת האזינו. ותירץ, שדעתו ל
ה נ ע  למחר, שרי, עיי״ש. ולא ידעתי מה י
 מה זצ״ל למנהג הפשוט בישראל׳ בתענית
 צבור, שמתחילין ״ויחל משה״ ומםיימין ״אשד
 אני עושה עמך״. הרי ג״כ מתחילין באמצע
 הפרשה ומסיימין באמצע הפרשה. והתם לא
 יסיימו לעולם למחרת הפרשה, רק בשבת,
 כשיגיע זמן הקריאה של פרשת כי תשא, ודמי

 ממש לקריאת פטוק ״אל מוציאו ממצרים״.
 ונראה לי דהאי מימרא דאםור להפסיק
 באמצע הפרשה, נדחה מהלכה משופ םוגיא
 אחרת בברכות (שם די״ד ע״ב), דאיתא התם,
 א״ר יוסף כמה מעליא הא שמעתתא דכי אתא
 רב שמואל ב״ר יהודה אמר אמרי במערבא
 ערבית דבר אל בני ישראל ואמרת אליהס
 אני ה׳ אלקירמ אמת. וא״כ מבואר להדי״א,
 דס״ל במערבא שמותר להפסיק באמצע הפרשה
 ולומר פסוקים יחידים. וכיון דרב יוסף משבח
 לה ואמר כמה מ ע ל י א הא שמעתתא, ואביי

 עמק ברכה שומע
 חלק, לציין שפ ״חזן״. אבל כבר כתבתי דהיכי
 דקורין פסקי פסקי׳׳ ליכא קפידא. אבל שיסיימו
 שם הקהל וימתינו, ואח׳־כ יסיים שם החזן
 כדרך שעושין בסוף כל פרשה, ודאי שאין

 נכון.
 ז. איתא (ברכות די״כ ע״ב): בקשו לקבוע
 פרשת בלק בק״ש ומפני מה לא קבעוה מפני
 טורח הצבור. וקאמר טעמא׳ משום דכתיב
 בה״אל מוציאם ממצרים״ וכתיב בה ״כרע
 שכב כארי וכלביא מי יקימנו״. ולימא האי
 פםוקא ותו לא. גמירי — כל פרשה דפםקה
 משה רבינו פםקינן, דלא פסקה משה רבינו

 לא פםקינן, עיי״ש.
 ולכאורה צריך להבין: והא תנן (בפרק ד׳
 דר״ה) דאומר בתפלת מוספין ר״ה פסוקי תורה
 עול מלכיות. הרי מכאן ראיה שאומרין פסוקים
 בקביעות ואין חוששין שלא לומר פסוק אחד
 או שנים משום הפסק פרשה. וצריד לומת
 כיון דכל ברכה יש לה מטבע קבועה בפני
 עצמה, ואומר עליה ככתוב בתורתד, אין זה
 קריאה אלא לראיה בעלמא מן התורה למאי
 דקאי בה׳ ולכן אין קפידא בדבר. אבל אס
 קורא פסוק בפני עצמו בקביעות, כמו פסוק
 אחד, כדי להזכיר יציאת מצרים׳ צריך
 לקמת כל הפרשה דוקא. ולפי זה יש
 לתמוה, על מה שאנו מתחילין פסוקי ״ויושע
" וקורין זה בקביעות בכל יום והרי הם  ה
 .ג״כ באמצע הפרשה. וגם בהשירה עצמה מםיימין
 ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״. ובסידורים ישנים לא
 נכתב כלל פסוק ״כי בא סוס פרעה״. וכן
 הוא ברמ״א (סי׳ נ״א סעי׳ ז׳) ש לכך כופלין
 אותו פסוק/ לפי שהוא םיוס השירה. וא״כ
ד הגמ׳ ג  אין מםיימין כל הפרשה וזה נ

 שהבאתי.
 וראיתי במג״א (ריש סי׳ רפ״ד) שכתב וזה
: ומה שאומרים פסוקים בתפילין, יש ו נ  לשו
 לומר כיון שקורא אותם דרך בקשה ותחנה,



ת רכא י ה ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כרכה
 הפסוק לשנים׳ משום דאמ יתלוק לשנים אתי
 למימר ד תר י פסוקי נינהו, ינון דהראשון
 קורא חצי פסוק ושני קורא חצי פסוק האחרון,
 אתי למימר דתרי פסוקי נינהו׳ אבל כשמפסיק
 באמצע פסוק ואינו אומר כלל משם ולהלן,
ה לומר צ ו  אין קפידא בדבר, כיון שאינו ר
 יותר. ודלא כרבי חנינא התם׳ דס״ל דאין
 מפסיקין באמצע הפסוק אלא לתינוקות משום
ר למימריה כוליה. דכל בהאי ש פ  דלא א
ל ו ד ג  גוונא דאינו גומרו, מותר אפילו ל
 להפסיק. ולא אסרו להפסיק באמצע רק
 כשמתחיל אח״כ ג״כ מהחצי השני של הפסוק,

 משום שנראה כשני פסוקים.
 ח. ונראה לי, שעל זה נתייסר המנהג שאנו
 נוהגין לומר 'בסדר יוצר של שחרית של
 שבת, ,ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר
 ליום השבת טוב להודות לה״/ ומפסיקין ואין
 גומרין, ״ולזמר לשמך עליון״. וכן המנהג בכל
 מחזורים שלנו ובמחזורי ספרד, בסדר שופרות
 של מוסף של ר״ה, לומר בפסוקי נביאים ״ה׳
 ־צבאות יגן עליהם״ ומפםיקין באמצע פסוק. וכן
 בנוסח על הכל, שאומרים בשבתות ויו״ט קודם
 קריאת התורה, כתוב בכל הסידורים ככתוב
 ״כי עין בעין יראו בשוב ה׳ ציוך (ישעי׳ ב״ב
 חי), והוא רק חצי האחרון של הפסוק. וכן
 מנהג פשוט בכל ישראל לומר בהוצאת ספר,
 תורה *כי מציון תצא תורה ודבר ה׳
 מירושליפ״ (ישעי׳ ב׳ י״ג). ואינו אלא חצי

 האחרון של הפסוק.
 ואין לומר דלא אסרו רק קריאה ממש, כמו
 קריאת התורה או הלל, אבל באמירת פסוקים
 בעלמא לית לן בה, דזה אינו שהרי אמרינן
 התם בגמרא, דאפילו ללמד לתינוקות היה
 אסור, אי לא משופ ד לא אפשרי וגם
 אין לומר שיש נפ״מ בין אם מתחיל בראש
, ובין אם מתחיל  הפסוק ומפסיק באמצע
ד באמצע הפסוק, שבכד ליכא קפידא. י  מ
 דזה אינו, שהדי בברכות שם קאמר, דלא

 עמק כרכה שומע
י צ ר ת מ  ורב פפא שקלי וטרי התם בה ל

. א ת כ ל י  לה, ש׳׳מ דהכי ה
ו הרי״ף ט י מ ש  ובזה יבואר שפיר למה ה
 והדמב״מ ז״ל האי מילתא, וכן הטור והשו״ע,
 ולא כתבו כלל הא דאסור להפסיק באמצע
ו א ל  הפרשה. והטעם משום דםבירא לחו ד
 הילכתא הוא. וכן נראה מדברי התום׳ (שם בדף
 י״ב), שכתבו אהא דבקשו לקבוע פרשת בלק
 בק״ש, ומפני מה לא קבעוה, מפני טורח הצבות
 וכתבו התוס׳ ״־ איתא בירושלמי דאותן ג׳
 פרשיות שתקנו בק״ש לפי שבהן עשרת הדברות
 ועיין בו ותמצא הכל. עכ״ל. וצייד ביאור,
ו התום׳ דברי הירושלמי. ק י ת ע  לענץ מה ה
 דאטו התוס׳ מביאים כל מה שנאמר בירושלמי
 טעמים אחרים מהנאמר בבבלי. ולפי מה
 שכתבתי אתי שפיר. דהתום׳ הוד! ס״ל, דמדהא
 דאמרי במערבא (שבדף י״ד ע״ב^ ש״מ
 דמפסיקין באמצע הפרשה, וא״כ קשה —
 נימא פרשת בלק דכתיב ביה נמי כרע שכב
 כארי וגו׳. ונימא רק הנד פסוקי וליכא טורח
 הצבור, להבי ציינו להירושלמי דיהיב טעמא,
 משום דעשרת הדברות כלילן בהו. ובני מערבא
 לשיטתייהו, דאמרי בערבית ״דבר אל בני
 ישראל ואמרת עליהם אני ה׳ אלקיכם אמת״.
ר מ א י  הוצרכו ליתן טעם למה אומדים פרשת ו
 ולא פרשת בלק, כיון דמצי למימר חד
 פסוקא. והילכתא כבני מערבא. והשתא אתי
 נמי שפיר מנהגינו שקורין ויחל משה ומתחילין

ע פרשה. צ מ א  וגטיימין ב
 ולפי זה גם הא דאיתא בתענית (דף כ״ז)
 ובמגילה (דף כ״ד) דלא פםקינן באמצע פסוק,
 יש לומר ג״כ דלאו הילכתא היא. דהא במערבא
 הוי פסקו באמצע פסוק, ואפילו בפסוק של
 תורד״ ואמרו ״דבר אל בני ישראל ואמרת
 אליהם״ ותו לא. וצריד לומר, לבני מערבא
 דטעמא דרב התם במגילה ובתענית דס״ל דולג,
 אף דאיכא חששא דנכנסין ויוצאים כדאיתא
 התם, ולא ם״ל כשמואל דאמר פוסק וחולק
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 תפלה עמק כרכה

 קפידא כלל להפסיק באמצע פסוק׳ אם אינר
 רוצה לומר יותר רק אותו חצי הפסוק. ורק
ק באמצע הפסוק, ואח״כ שוב י ס פ מ ש  כ
ל החצי השני, בהא איכא קפידא, י ח ת  מ
 שנראה כאילו הם שני פסוקים נפרדים, ועושה

 נגד מה שנמסר לנו, שהוא פסוק אחד.
 עוד יש לומר, דכשקורא בתורה, כיון
ב ו ת כ  שכל הקריאה הוא להודיע מה ש
, רה  בתורה, א״כ צריך לקרות לפי המסו
 בפיסוק טעמים ופסוקים, כפי הנמסר, שכך
 דרך הקריאה. אבל כשמשנה, ומפסיק במקום
 שאין פסוק, הרי הוא מורה בתורה שלא
 בהלכת המסורה. אבל אס קורא רק דרך הילול
 ושבח או תחנה או סיפור בעלמא, מותר
 להפסיק אפילו ב א!מ צ ע הפסוק. ולהכי
 קפיד רבי חנינא הגדול (בתענית ומגילה שם)
 שלא להתיר אפילו לתינוקות, רק בקושי גדול
 ומשום דל א אפשר, היינו, משום דלומד
ב בתודה, אסור לשנות, ו ת כ  להם מה ש
ת יש כאן פיסוק. מ א ב א יסברו ש ו שנ  ו
 והכי משמע ל ה ד י א בירושלמי מגילה
 (פרק ד׳ הלכה ה׳). דאיתא התם; רבי שמעון
 ספרא דטרכגת (כלומר שהיה ספרא דמתא
ד תינוקות, מ ל  טרכנות. סופר מתא היינו מ
 כמו שכתב רש״י (ב״ב דכ״א ע״א). ומכאן
ד פירוש דבינו חננאל ג ׳ לפידש״י נ  ראי
 שבתוס׳ שם). אמרין ליה בניה קרתיה —
 קטע בדיבורייא דיקרינון בנינן. (פירוש —
 פסק באמצע הדבורים, כלומר, הפסוקים שאתה
 מקריא את בנינו. לפי שקשה על התינוקות
 ללמוד בפעם אחת פסוק ש ל ם).: אתא שאיל
 לרבי חנינא. אמר ליה אין קטעין דישיר לא
 תשמע לון. ולא שמע לון, ושדין ליה מן
 םפדותא. (פירוש — העבירוהו מלהיות מלמד
 תינוקות). בתר יומין נחת להכא. (פירוש —
 ירד לבבל). קם עמיה ר״ש בן מסינה. אמר
 ליה מאי את עביד בהאי קרתא. ותני ליה

 עמק כרפה שומע
 קבעו פרשת בלק בק״ש משום טורח הצבור,
 וקשה — דיתחיל ״אל מוציאם ממצרים״ ומשם
 עד סוף הפרשת שמסיים ״וגם בלק הלד לדרכו״
 ליכא כל כך פרשה ארוכה. ועל כרחך דבמקום
 ד אם ו ר להפסיק, צריך לומר כל הפרשה
 התחלתה ועד סופה. והוא הדין נמי לענין אמצע

 פסוק.
 ט. והנה בסידור האריז״ל, בק״ש שעל
 המטה, סידר לומד מזמור ״יושב בסתר״ עד
ץ ״ ב ע י ר ה  ״כי •אתה ה׳ מחסי״. וראיתי ש
ן שיצא י מ א  בסידורו תמה, וכתב, שלא מ
 זה מפי קודש האר״י ז״ל, שהרי אסור להפסיק
ע המזמור. וכתב שאשמת המעתיקים צ מ א  ב
 היא, שכתבו כך על פי האבודרהפ, עיי״ש. הנה
 לעגין הפםקה ב א •מ צ ע המזמור. מבואר בגמ׳
ד יא (בשבועות דף ט״ו ע״ב), דאומר ה  ל
 שיר של פגעים מן ״יושב בסתר עליון״ עד
 ״כי אתה ה׳ מחסי עליון שמת מעונך״. וכתבו
ותר, ם׳ הטעם למה אינו אומר י  שם חתו

 עיי״ש.
ק באמצע י ס פ מ  ואמנם לא לבד ש
ק ו ס פ , אלא אפילו באמצע ה ר מו  המז
 נמי מפסיק ואומר ״כי אתה ה׳ מחסי״ ותו לא.
 כמו שכתב האבודרהס להדיא מילתא ב ט ע מ א,
 כדי שיהיה פ׳ תיבות כנגד ם׳ תיבות שבברכת
 כהנים, וכן הוא בסידור האריז״ל וסידור
 השל״ה ז״ל. וא״כ צ״ל דסבירא להד נמי
ק באמצע פסוק. י ס פ ה  דליכא קפידא אפילו ל
 וכן נראה מהרי״ף ז״ל (ריש ברכות) דלא
 גריס אלא עד ״כי אתה ה׳ מחסי״. וכן ברא״ש
 שם. ונראה לי דלא גרםי בגמ׳ גס .עליון
 שמת מעונך״. משום האי טעמא, שלא רצו
ה נ ג ר הפסוק, משום שהם בקשו ה ו מ ג  ל
 מאויבים שרצו להשבית בנין בית המקדש,
ת שיש להם ו ס ח  לכך סיימו מתוך בטחון ב

 בהשי״ת, שזה עיקר בקשתם.
 י. והנה מכל מה שהבאתי מבואר, דאין
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 ויברך דוד אומרים מעומד

 ביבךך דויד את־:: לעיני כל־הקר׳ל לא$ר דויד. ברוך 8תה .V אלמי

 עמק כדבח
 לבן כתבתי מה שפירשתי כפירושי לתירושלמי.
 ומ״מ מבואר מדברי הירושלמי, דלא קפדינן
 אלא בדרך לימוד או קריאה בתורה או כשמלמד
. ה ר ו ס מ ה  לתינוקות, דאתי למיגרס שלא כ
 מיהו בזה איתא בבבלי (מגילה שפ) דרבי
 חנינא התיר לתינוקות, משום דלא אפשר, אבל
 כשהוא דרך חילול ושבח או דרך תחנה, אין

 קפידא כלל.
 יא. הא דתקנו והוסיפו לומר פסוקי נחמי/
 יש לומר, לפי שקראו ההללויה שבסוף התהלים,
 והוסיפו לומר ,ויברך דוד״ שאמר דוד תמע״ה
ף ימיו, הוסיפו נמי לומר התהלד, ו ס  ב
. שבכתובים שנאמרו ברוח הקודש. ה נ ו ר ח א  ה
 ואומר עד ״במים עזים״ כדי שיחי׳ לו קישור
 עם שירת הים• אי נמי, לפי מה שכתבתי
 בפתיחה למזמורי הללויה, שהמזמורים הללו
ד ו א לחד נדד, או שאמרם ד ר ז  אמרן ע
ו של עזרא ד ו  המע״ה בעצמו ברוה״ק, על ד
 בבנין בית המקדש וירושלים׳ הוסיפו נמי
א ככתוב ר ז  לומר השיר והשבח שאמר ע

. ה י מ ח נ  ב
: ש ו ר  פ

 ויברך דוד את ה׳ לעיני כל הקהל: (דברי
 הימים א׳ כ״ט י׳—י״ג). שנקהלו אז,
 כמו שנאמר, (שם כ״ח) ויקהל דוד את כל
 שרי ישראל וגו/ אלקי ישראל אבינו: אבינו
 מוסב על ישראל. והזכיר כאן יעקב אבינו בקשר

 עמק כרכה שומע תפלה

 עובדא. (פירוש סיפר לו המעשה שהעבירוהו
 בשביל שלא רצה לשמוע להם להפסיק פסוק
 לשנים). אמר ליה ולמה לא שמעית לון. אמר
 ליה ועבדין כן. (כלומר, בתמיד, — וכי מותר
 לעשות כן). אמר ליה ולא אנן מקטעין לון
 בסידרא, (בםידרא — כלומר, דרכם היה לקרות
 כל אחד הפרשה בתורה בעצמו, והיו מסדרין
 להם הקריאה מקודם, בדי שלא יטעו בקריאתם.
 כדאיתא (בתנתומא פ׳ יתרו). מעשה ברבי
 עקיבא שקראו החזן ברבים לקרות בספר תורה
 בציבור ולא רצה לעלות. אמרו לו תלמידיו
 רבינו כר. אמר להם העבודה לא נמנעתי
 לקרות אלא על שלא סידרתי •אותה פרשה ב׳
 וג׳ פעמים שאין אדם רשאי כו׳ עיי״ש. והיינו
 דאמר הכא — וכי אין דרכינו לקצר ולהפסיק
 בפסוקים ולשנותן ולשלשן קטעים קטעים,
י ללמדה ד ם אותם׳ כ י ר ד ס  בשעה שאנחנו מ
 יפה בטעמיה). אמר ליה וכי לית אנן חזרין
 ומכללין להון. (כלומר — אח״כ חוזרין וכוללין
 להנך קטעים יחד בפטוק אחד, כדי שלא יטעה
 אח״כ בשעת הקריאה להפסיקו. וכל בהאי
 פוונא — לית לן בה, דאין ההפסקה באמצע
ה להפסיק כאן, שהרי צ ו ר  הפסוק, משופ ש

 חוזר וכוללפ אח״כ.
 הארכתי לבאר דברי הירושלמי בפרטותיהפ,
ן פ ו א ם שפ פירשו ב י ש ר פ מ ה  לפי ש
* נ ש ן י י ע מ ה ם ל י ק ו ח  אחר, ודבריהם ד

 ויברך דוד: הפסוקים עד ״לשם תפארתך- לקוחים מדהי״א כט, מפסוק י עד יוד, ומן ״אתה ה׳ לבדך״ עד
 שירת הים — מנחמיה ט, מס׳ ו עד יב ו הוספה זו תיקנו הגאונים, לפי אבודרה״ם (כד ב) ומור (סי נא),
 הכותב ״והטעם לפי שכל אותם טו לשונות של שבח הסדורים בב׳ ישתבח, דורש במכילתין מתוך שירת הים
 ומתוך אותם פסוקים של ויברך דוד״{ לפי הרוקח (סי׳שכ) היה מתחלה המנהג לסיים ״ומהללים לשם
 תפארתך״, ״אך לאחר מכאן תקנו לאמור פרשה שבעזרא אתה הוא ה׳ לבדך עד ובמס עזים, ויושע כו׳״ —
 עכ״ל הרוקח« בסרע״ג סודר דק עד ״לשפ תפארתך״, וכך מעיד בשמו בעל המנהיג (בסי׳ כד) שכותב —
 וביסוד העמרמי עד ומהללים לשם תפארתך: בסי״וור אוצה״ח, ב״מקור הברכות״ שם׳ מצטס המחבר הערה
 מהספר דה״י לחנ״ר ח״ג׳ ציון יב, מה שראה בסידור תפלה ישן׳ כת״י פריז, וז״ל: ״בימי הקדמונים
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 לקזךאל אבינו מעולם ןעד־עולםי לך לי ס^ןןה והגבורה והו1?אךת והןןצח

 ןההוד בי־בל בשמלם ובארץ. לף לל הממלכה והמחנשא לבל לראש. והעשר
ד מלפגיןז ואתה מו־^ל בצל ובלךף צח וחבויה ובלךף לגדל ילסזק  והכבו

 לצל. ועתח אלקינו מודים ?עבךונר לך ומהללים לשם תפאךתןז. ויברכו *ם

 תפלה עמק גרפה
 לשפ תפארתך. וכן(ישעי׳ ס״ג י״ד שגן תפארת)״
 והנצח: כמו שנאמר (ד״ה א׳ י״ד י״ז) וה׳ נתן
 את פחדו על כל הגוים• וההוד: תואר למלכות.
 כמו שנאמר (שפ כ״ט כ״ה) הוד מלכות. וכן
 (זכרי׳ ו׳ י״ג) והוא ישא הוד. כלומר הוד
 מלכות. ואמר זה׳ על שהבטיחו אז הנביא
 בשפ ה׳ (שמואל ב׳ ז׳ ט״ו). ונאמן ביתך
 וממלכתך עד עולפ לפניך כפאך יהיה נכון עד

 עולם•
 לך ה׳ הממלכה: הממלכה כמו המלוכה.
 וין (דברי הימים ב׳ י״ג הי) נתז ממלכה לדויד
 על ישראל, והמתנשא לכל לראש׳ כלומר —
 וכל אחד ואחד שהוא מתנשא על כל להיות
 להפ לראש, לך ההתנשאות הזאת. והעושר
 והכבוד מלפניך: כל העושר והכבוד שיש לנו,
 מלפניך יצא ובא אלינו. עושר וכבוד הם ענין
 אחד. כמו שנאמר (קהלת ר) איש אשר יתן לו
 האלקים עושר ונכסים וכבוד וגו׳ ולא ישליטנו
 וגו׳ לאכול ממנו. העושר נקרא כבוד כשהוא
 בפירסום, ועל ידי זה הוא מכובד בעיני כל.
 ולפי שפיזר עושר רב והתנדב הרבה מאוד
 לבנין בית המקדש, אמר כך, כי לא החזיק
 טובה לעצמו, כמו שאמר אח״כ ״כי ממר הכל
 ומידך נתנו לך״י בכל: כמו (ישעי׳ מ״ד כ״ד)
 אני ה׳ עושה כל. ועתה אלקינו: כלומר, ומאחד
 שכך, שמידך הכל, נותנים אנחנו לד תודה

 עמק כרפה שומע
ה ל ח  לבנין הבית, לפי שיעקב אבינו אמר ת
 לבנות בית אלקים. כמו שנאמר (בראשית כ״ח)
 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית
 אלקים. ובבראשית רבה (פרשה ) מפרש,
 כי על שם הנדבה אשר התנדבו, זכרו את
 ישראל אביהם. שהוא הי׳ תחלה לנודדים,
 שנאמר (בראשית כ״ח) וידר יעקב נדר לאמור
 בו: רד״קי לך ה׳ הגדולה והגבורה: לך כנו
. כמו (פרשת תולדות) ותהר לו׳ שענינו — ך מ  מ
. וכמו(ויקרא ז׳ כ״ו) וכל ת ו  >תהר ממנ
ן העין ׳ שענינו — מ ה מ ה ב ל  >א תאכלו לעוף ו

 ימן הבהמה. וכן סיים שם דוד בברכתו
ך הכל״. הגדולה: שם למעשים גדולים מ ^ 
 ,מופלאים. כמו (שמואל ב׳ ז׳ כ״ג) ולעשת.
 לכם הגדולה ונוראות לארצך, שענינו כמו
 (דברים י׳ כ״א) אשר עשה אתך את הגדולות
 ואת הנוראות האלה. וכמו שהבטיח לו הקב״ה
ל ידי נתן הנביא (שמואל ב׳ ז׳ ודברי הימים  ע
 א׳ י״ז), אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן
 להיות נגיד על עמי ישראל ואהיה עמך בכל
 אשר הלכת (וזהו הגדולה שלו), ואכריתה את
ל אויביך מפניך (זהו הגבורה שלו), ועשית  כ
ך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, וכתיב  ל
 (ד״ד, א׳ י״ד י״ז) ויצא שם דוד בכל הארצות,
 (זהו התפארת שלו, כי תפארת יוצדק על שם

ם למטה)  גדול. כמו שנאמר (דברי הימים ש

 כשהגיעו לכאן (לשמ תפארתך) היה הש״ץ עומד ומתחיל ישתבח, וכשבא הגאון ר׳ משה מלוקא בן ר׳ קלונימום,
 בימי ממלך קרל למדינת מגנציא, היה מנהיג בני דורו לומר עןד ושמו אחד, כי גדול הדור היה ואין דבר נעלם
 ממנו. הוא ר׳ משד, הזקן שיסד אימת נוראותיך והוא היה תלמידו של רבי אהרן בנו של רבי שמואל הנשיא
 גיכגל זצוק״ל, עכ״ל, והיד, זה ערך ד״א תקע״ד, עיי׳׳ש, וראה שו״ת מהרש״ל (סי׳ כט) שמביא ג״כ אותו
 המעשה .שהקיסר מאשכנז הביא את רבנו משה הזקן ממדינת לוקא לאשכנז׳ ושלפי החשבון היה זה בשנת



ת וכה י ר ח ת ש ל פ  ת

 ?גןןו ומרומם על־כל-1יך?ה ותהלה. אתה הוא לי לבךןז אתה עשית את
 סשמלם קימי כ״שמלם ן5ל־?באם קאךץ ו?ל־אשרןעלי$ סלמימ ו5ל־אשר ?0ם

 עמק ברכת י שומע תפלה
 הנותן להם חיות ומציאות בעולם.

 אשר בחרת באבדם: מכאן מתחיל לספר חסדי
 ה׳ והנהגתו עם ישראל עד יג׳י עזרא
 והתחיל. באברהם, כי ממנו התחלת התהוות עם
 ישראל ושבעבורו בחר בישראל׳ ויוציאם
 ממצרים בנסים גדולים, והוריש להם את
 הארץ, כמו שנאמר (דברים ד׳) ותחת כי אהב
 את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו
 בכוחו הגדול ממצרים. ואמר ״בחרת באבדם/
 כמו שנאמר (יהושע כ״ד) ואקח את אביכם את
 אברהם מעבר הנהר. והוצאתו מאור כשדים:
 כמו שנאמר (בראשית ט״ו ז׳) אני ה׳ אשר

 הוצאתיד מאור כשדים.
 מאיור כשדים! שם עיר במדינת עבר הנהר,
 בין ארץ ארם ובין בבל. ושם נולדו
 תרח ואברהם. והיא במחוז הנקרא *כותא״
 והעיר נקראה ״אור כשדים״. ולא בארץ
ם, שהוא בבל, היתה העיר הזאת, אלא י  כשד
 כך שמה. ואולי נתיישבה מאנשים כשדים, או
 שמשלו בה מקדם. אבל היתה בארץ כותא.
 וכדאיתא (בב״ב צ״א ע״א), ולרב חםדא שם

 עמק כרכה
 ומהללים לשם תפארתך על שנתת לנו כל החיל
ב כל ד נ  וכל הגדולה הזאת, וחזקת את לבנו ל
 הנדבה הזאת לבנין בית המקדש. וכמו שאמר
 אח״כ ״כי מי אני ומי עמי כי נעצר כה
 להתנדב כזאת כי ממך הכל״. כלומר, חיזוק
 הלב להתגבר על הרגש הגופני. להתנדב בשמחה
 גדולה ובלב שלם, ככתוב שם, גם זה אך ממך

 הוא, כי בידך לגדל ולחזק לכל.
 ויברכו שם כבודך ומרומם: כלומר, ויברכו
 שם כבודך ויאמרו בברכתם, כי מרומם שמך
 על כל ברכה ותהלה. ך״וא״ו במקום כי, כמו
 (מלכים א׳ כ״א ב״ב), והנך מבקש ללכת, שהוא
 במו בי הנך מבקש. אי נמא וא״י דומרומם
 כמו אשך, וכמו (איוב כ״ט יב) ויתום ואין
 עוזר לו, שענינו — אשר אין עוזר לו. על
 כל ברכה ותחלה: שאין בדיה יבולי׳ לברכו
 ולהללו לפי גדלו. ורוממותו. שהוא מרומם ונשא
 יותר ממה שהפה יכולה לדבר* רש״י. ועל
 לשון זה תיקנו.בקדיש ״יתברך וישתבח וגו׳
א מן כל. ברכתא״. ואתה מחיה את ל י ע  ל
 כולם: גם אחרי אשר כבר יצרתם, אתה הוא

 תקמז; ויברכו — ברכה ותהלה: חצי פסוק בנחמי׳ ט, פ׳ ד,« מובא בסרע״ג, באחת הגירסאות שט׳ בחמלת
,ס כן הוזכר וגם בסידור הרמ״ק סודר הוא בין הפסוקים וכמ״כ ד  שבת: ברוקח ובכל בו לא הוזכר; באבודר
 בסידור השל״ה, המעיר שאותו הנוסח הוא הנכון ושכך ניתן להסיק מדברי הזהר, ברם לא ציין לאיזה מאמר
 הזהר הוא התכון; וראה זהר (לפי שלח דף קסח ב) ״שמעו קל חילין ומשריין דהוו אמרי לך ה׳ הגדולה
 וכוי עד ומרומם על כל ברכה ותהלה״; למאמר זה בסח התכוון השלה״ק (לפי הספר ״איגרא דפירקאז׳
 באות שיב שם); ודאה ספר ״מגן גבורים״, סי׳ נא ו־סא שמצדד כן לאמרו עפ״י ההנחה בשו״ת עין ובועז
ן (אחד מטעמי הנגינה) מותר להפסיק״ן ט ף ק ק א או ז ת ח נ ת  (ח״ב סי׳ ב) ״דחיכא דאיכא א
ד בשעת אמדת ויברך דוד, מקומי בד״מ (סי׳ נא), שלפיו יש לעמוד עד ״לשםתעגותו״״ ו מ ע  המנהג ל

 ולפי המג״א (שם בשו״ע סי׳ נא) בשם האריז״ל — עד ״אתה הוא ה׳ אלקים״!
ה בשעת אמירת ויברך דוד, יסודו בקבלת האדיז״ל (מג״א ם׳ נא): וראה של״ה ק ד ת צ ת  המנהג ל
 (בית הגדול ממי״ן םמכי״ן) שלך ״ה«נה1 כארץ ישראל כשהגבאי הולד לגבות צדקה, הולד כויבדך דוד, ולא
 כמו שעושין בשאר הארצות שהולך הגבאי בעת חורת הש״ץ התפלה״: וראה ססר אור צדיקים (למהר״ם
 פאפירש), שע״פ סוד בחכמת הקבלה יש לתת שתי פרוטות, לשהות קצת ולתת השלישית. וראה פרמ״ג
 (מי׳ צב) שכך ״תיכן אביו בלבוב ובשאר קהלות קדושות לתת צדקה כשמגיע ל״ואתה מושל״ ,• וראה זהר לפ׳

 תרומה, קלא ם שמנמק ההקדמה של שירי דוד לשירת הים, וראה תולעת יעקב וםדה״י מש״כ בענין זה.
 הימיד למנהג, בכלל, בגמ׳ (ב״ב יא) ר׳ אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי. אמד — אני בצדק
 אחזה פניך; וראה פסיקתא עה״פ ״ובת־דש השביעי״(פרשד• מ) — בלא שפתי מרמה — לא עמדנו לתפלה

, ם י ב ו  וסו׳ אלא מתוך תורה ומצוות י מ עש י ם ט



ת י ר ח ת ש ל פ  רכו ת

 אתה מח!ה את״?לם וז?א השמזם לך מ#תסוים. אתה הוא יי האלהים אשר
 נחךת ?א?ךם וה1?את1 מאור 3קוךים ושפן$ שמו אמ־^ם. ומ^את את־??בו
ן ?^יןז ן?רות ז«1 ס?רית ?סת אה־אךץ ם?נעגי המתי #*&רי והפתי מ ^ 

 ת פ ל ת' ש ח ר י ת

 למעלה על כל, כמו שנא׳ (שם שם ה׳) והיה
 שמך אברהם כי א ב המון גוים נתתיך. ומצאת
 את לבבו נאמן לפניך, וכרות־ כמו שנאמר
 (שם ט״ו ו) והאמין בה׳ ויחשבה לו לצדקה
 ויאמר אליו אני ה׳ אשר הוצאתיה מאור כשדים,
 וכתוב (שם שם י״ח) ביום ההוא כרת ה׳ את
 אבדם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ

 הזאת וגו׳ ואת החתי ואת הפריזי וגר,

ו נאמן לפניך» כפי המובן הרגיל בשם ג  לג
 נאמן, הוא שם התואר לאיש אשר לא
 ישקר באמונתו, לא בדיבור ולא במעשה. וכל
 מעשהו ומעבדיו ודבריו באמת• במו (שמואל
 א׳ ב״ב י״ד) ומי בכל בית עבדיך כדוד נאמן.
 כלומר ולא יעשה מדהה, וכן (שם ג׳ כי) כי
 נאמן שמואל לנביא לה׳. כלומר, כל אשר
 אדבר בשם ה׳ אמת הוא, וזולתו רבות. ולפי
 זה לא יוצדק, לכאורה, התואר נאמן רק על
ש לא על הלב, והיה צריך לומר ומצאת י א  ה

ו נאמן לפניך. ת ו  א

 אבל נראה לי, כי לפי שהאמונה לא תשכון
 אלא בלב נכון ומישור מבלי עקלקלות, לא
 יהא נוטה לכאן ולכאן ולכך הונח התואר נאמן
 גם על מקום או מעשה חזק וקיים וברור• כמו
 (ישעי׳ כ״ב כ״ג) ותקעתיו יתד במקום נאמן.
 וכן (שמואל ב׳ ז׳ ט״ו) ונאמן ביתך וממלכתך
 עד העולם, וזולתו רבות. וא״כ נמצא לבו של
, כלומר חזק וקיים,  המאמין הוא לב נאמן
 לא יטה רוחו לכאן ולכאן, כפוסח על שתי
 הםעיפים. וכן אמר יהושפט (דברי הימים ב׳
 ט׳ ב׳) האמינו בה׳ האלוקים ותאמנו. כלומר,
 כאשר תאמינו בה׳, אז תאמנו, כלומר, תהיו

 היתה העיר ידועה בזמנו, ונקרא עיברא זעירא.

ר לנהר פרת. ב ע  וארץ כותא היא ג״כ מ
 ולכך הוא אומר, ביהושע שם, ואקח את אביכם
ר הנהר. ובבראשית שם אמר, אשר הו ב ע  מ
, והכל אחדר, וכפי ם י ד ש  צאתיך מארץ כ
ש ונאסר בכותא, ב ח  קבלת חכז״ל שאאע״ה נ
 לפי שחלק על עבודתם, וכן כתב הרמב״ם ז״ל
 בספר מורה נבוכים, בשם ס׳ עבודה המצרית,
 וניצל מהפ, לכן הוא אומר והוצאתו מאור
 כשדים, כאשר יאמר הוציאך ממצרים על
ן רש״י ורמב׳ץ ז״ל (ם״9 י י ע ת מצרים, ו א י צ  י

 נ״ח).
ו מ ת ש ת א מ ם J וגם ש ה ר ב  ושימת שמו א
 אברהם. ולא שמר בכאן סדר הזמנים,
 כי כריתות הברית היתה טרם שקרא שמו אב
 רהם, כמו שנאמר (בראשית ט״ו) ביום ההיא
 כרת ה׳ את אברם ברית וגר. והיה הברית
 בין הבתרים, ואח״כ, כשקרא שמו אברהם וצוהו
 על המילה, הקים את הברית אשר כרת עמו
י ת ו מ י ק ה  מכבר. כמו שנאמר (שם י״ז) ו

 את בריתי ביני ובינך ובין זרעך וגו׳.
ל מנגן ה ו מ ה  ומה שנהגו ביום המילה ש
 וכרות, הוא לפי שדרשו חכז״ל (בבר״ר פרשה
 ם״ט) שהית הקב״ה אוחז עמו הםכין והי׳ אברהם
 חותך, לכך נאמר וכרות ע מ ו הברית ולא וכרות
 לו הברית, ועל פי דבריהם ז״ל האלו נתפשט
 המנהג ההוא בכל ישראל ולפי קבלת חכז״ל
 האמיתית, נמצא דםדר הזמנים בכאן הוא כן
ה שלא ר ו א כ  כראוי. אבל לפי פשוטו נראה ל
 שמר כאן סדר הזמנים. וכן מורה לשונות

 הכתובים, וכמו שאפרש.
 ושמת שמוי, ענין שימה אצל קריאת השם,
 זה לפי שעל ידי זה, שם אותו להיות



ת רכז י ר ח ת ש ל פ  ת

ם אמ־ךבךיןז הי צדיק אתה. יתו־א את־ןגי  ןה?בי$י ןס*ח#י למת לזךער ות£

 תפלה עמק כרכה
 ה ח ו י. וכתב הריעב״ץ ז״ל, לפי שהחוים הטעו
 את ישראל וכרתו עמהם ברית, ככתוב (יהושע
ה חי לה ב ו את ארצם. ו ש ב לא כ  טי) ו
ה בזה. האחת, כי פ ן י י י  מכבוד גאונו לא ע
 לא כל החוים השלימו אתם, שהרי נחשב שם
 החוי בין הלוחמים עם ישראל, ורק החויס
 ע י ת י ר  יושבי גבעון והכפירה ובארות ו ק
ם השלימו אותם• ועוד, ודאי לא השלימו י  ר
א ימותו אותם׳ אבל את  אתם רק למען ל
ם הוא בחלק י ר ע ת י י ו כי ק ד ח ק  עריהם ל
, כמו שנאמר (שם ט״ו ם׳). ושאר דה הו  י
 הערים הם בחלק בנימין, כמו שאמר (שם
י פ , ל י ו ח ן ה א ר כ י כ ז  י״ח כ״ה וכ״ו). אבל לא ה
ת שנתנם ה׳ ו מ ו א  שהוא לא נחשב בין ה
, ם י א פ ר  לאברהם, ובמקום חח ו י נאמר שם ה
 שהיו בעבר הירדן. ויתכן, כי בימי אברהם לא
 לא נחשב עוד החוי לעם עצמי והיה נבלע בין

 אחיו.
 לתת לזרעו: לפי שהנתינה היתד׳ להאבות
 עצמם ולבניהם אחריהם, אמר שתי פעמים,
 נתינה לו ונתינה לבניו. כמו שנאמר (בראשית
 י״ג נדו) לך אתננה ולזרעך עד עולם. ונאמד
 (שם ט״ו ז) לתת לך את הארץ הזאת לרשתה.
p א  וכתיב נמי (שם יה) לזרעך נתתי את ה

 הזאת.

 ותקפ את דבריך: וקיימת את הבטחתך
ת הארץ. ואם כי לא היו דאויס  ותתן לזרעו א
 לזה, כמו שנאמר (דברים ט.) וידעת כי לא
 בצדקתך ה׳ אלקיך נותן לך את הארץ הטובה
 הזאת כי עם קשה עורף אתה, אבל עשית זאת,
 שבפרשת אלה מסעי, והם שבעה עממים

 עמק ברכה שומע
 נאמנים לפניו וראוים לעשות לכם נם. וכן
 בהיפך, (ישעי׳ ז׳) אם לא תאמינו כי לא
 תאמנו. ופירש הרד״ק שפ, שמנביא אומר —
 אפ לא תאמינו לדברי אלה, למה זה, הוא לפי
 בי לא תאמנו, שאינכם נאמנים וקיימים באמונת
 האל יתברך שמו. ומזה הענין יאמר (תהליס
ה עם נ מ א  ע״ח ח׳) דור לא הכין לבו ולא נ
 אל רוחו. וכן (שם שם ל״ז) ולבם לא נבון עמו
ו בבריתו. לפי שלבו לא נכון וישר, נ מ א  ולא נ
 לכך רוחם לא נאמנה, ונוטה לכאן ולכאן. אף
 כאן — ומצאת את לבבי חזק וקיים לפניך, כי
 האמין בך בלב שלם וישר, ולפיכך — וכרות

 עמו הברית.
 זכרות: לכאורה, לפי סגנון הכתובים, היה
 צריך לומר וכרת עמו ברית׳ בלשון
 עבר. והריעב״ץ ז״ל מפרש — וכרות׳ מקור,
 כמו ולכרות, ונקשר אל לבבו נאמן עד גבול
 שמצא חן בעיניך גם לדבר הברית הזה,
ק בפירושו. אבל נראה לי, ו ח  עיי״ש. והוא ד
 לפי מה שראיתי בשם ר׳ יהודה אבן גנאח ז״ל,
 שהוא״ו תשמש לפעמים במקום. למ״ד. כמו
 (במדבר לה) מקיר העיר וחוצה, שענינו, לחוץ.
 וכן (מלכים א׳ ז' ל״א) ופיהו מבית לכותרת
 ומעלה שענינו למעלה. כן כד יש לומר כאן:
 וכרות כמו לכרות, כי אין כורתין ברית אלא
 עם נאמן. וענינו — שמצאת את לבבו לפניד
 נאמן לכרות עמו הברית לתת לו את ארץ כנען

 לו ולזרעו אחריו.
 לתת את ארץ הכנעני: מה שמנה כאן ששה
 עמים, והברית היה על עשרה עמים, לפי שלא
 ־חשב אלא אותן שכבשו ישראל על פי הגבולות
 המבוארים בכתוב (דברים ז׳ א׳). ולא חשב

 יום שיש ברית מילה בבהכ״נ, נוהגים שהמוהל מתחיל ״וכרות״ והסנדק עם הקהל עונים אחריו. וכך אומריט
 :פסוק פסוק עד סוף השירה.
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 עמק כרכה שומע תפלה
* 

 של השי״ת וממשלתו בעולם׳ גקראו מופתים
ת ו ת ו א  מצד עצמם, כלומר, מצד פליאותם, ו
 מצד הוראותיהם, שהם סימן ואות, שיש כח
 אדיר בעולם המושל על ההנהגה הטבעית. או
 שנעשו להראות כה השליח והנביא. כי אמת
ו קראו הכתוב מ צ  בדבריו. ולכך זה הענין ע
 לפעמים בשם אות. במו (שמות ד׳) ויהי לנחש
 וגו׳ למען יאמינו וגר והנה ידו מצורעת כשלג
 וגו׳ והנה שבה כבשרו והיה אם לא יאמינו לקול
ת הראשון וגו׳. ואחרי כן הוא אומר (שם, ו א  ה
ם אשר שמתי בידך י ת פ ו מ  שם) ראה כל ה

 ועשיתם לפני פרעה.
 וכן הנס של חזקיה: פעם קראו אות (מלכים
ת מאת ה׳, ופעם קראו ו א  ב׳ ב׳) זה לך ה
 מופת (דברי הימים ב׳ ל״ב) ויתפלל אל4 ה׳ ויאמר
ן מאוד ו י ת נתן לו. (ומכאן צריך ע פ ו מ  לו ו
 בפירוש הרמב״ן ז״ל שכתב, כי מופת יאמר
 על המחודש מיד׳ מבלי שיקדים לומר מקודם.
ה הוא אות, ואצל שרי בבל י ק ז  ולכך אצל ח
ת אשד היה בארץ. צי פ ו מ  אומר לדרוש ה
 אצלם היה חידוש, עיין שם. וקשה — שהרי
ת פ ו מ  הכתוב אומד על עצם המעשה גם כן ו

 וצריך עיון גדול).

 והיה קשה לו להספרי, למה נאמר במקרא
 (דברים כ״ח) והיה בך ״לאות ולמופת״, פירוש
 המכות המופלאים, כמו שנאמר (שם, שם)
 והפליא ה׳ את מכותיך. אלא לפי שבריבויים
 ועניגם היו יוצאים מגדר. הרגיל, ולכך נקראים
 בשם מופת. וזה יהיה להם לאות על אשר לא
 עבדו את ה׳ ונענשו מאתו. וכן (ישעי׳ ב׳ ג׳)
 כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלש
 שנים אות ומופת על מצרים וגו׳. כי הילוך
 משך שלש שנים ערום ויחף, הוא דבר יוצזג

 עמק כרכח

י סבות צודקות שיכולת בגללם י  עתך, ואם כי ה
 לבטל השבועה, עכ״פ לאותן הדורות, אבל
 בצדקתך, ה׳, קיימת בריתך אשר כרת את
 אברהם. כמו שנאמר (שם שם ה׳) ולמען הקים
 את הדבר אשר נשבע ה׳ לאבותיך וגוי. ולא
 יאות לצדיק לבטל דבריו בשום פנים. ולכך
 אמר, כי צדיק אתה, כלומר קיימת דבריך לא

 בצדקותינו רק בצדקתיך.
 אותות ומופתים t בספרי (פ׳ נשא פסוק
 מיין ושכר) איתא — •אות הוא מופת ומופת
 הוא אות אלא שדיברה תורה בשני לשונות,
 עיי״ש. וכתב הרמב״ן בפירוש התורה (דברים
ת הוא סימן שיאמר מתחלה ו א  י״ג ב׳). כי ה
ת יאמר על פ ו מ ה  מה שיהיה אה ר כך׳ ו
ד לפנינו, בשינוי י  דבר מחודש שיעשה מ
ת ו ת ו  טבעו של עולם. והיו ביציאת מצרים א
 והם הדברים שיאמר להם מתחלה יהיה האות
ם שיעשו בחידוש מבלי י ת פ ו  הזה, והיו שם מ
 שיקדים להודיע בו• והביא ג״ב דברי הספרי
 .אות היא מופת ומופת היא אות אלא שדברי
 תורה בשתי הלשונות״. ויישב שם לפי דרכו

 בקודש, עיין שם באורך.
 ולפי עניות דעתי, לולא דמסתפיניא, הייתי
 אומר דמעולם לא עלה על דעת רז״ל לומר כי
 לשון אות יורה מה שיורה לשון מופת. והרי
 הספרי עצמו דורש הכתב (שם שם) אות א ו'
ם ומופת בארץ. לפי שאות י מ ש  מופת, אות ב
 מחלקם לגמרי. אבל ענין אות הוא סימן לאיזה
 ענין או לזכרון, כמו (יהושע ב) ונתתם לי אות
 אמת, וכן (שמות י״ג) והיה לך לאית על ידיך,
 ומופת הוא מעשה מופלאה יוצאת מגדר
. כמו (שם ז) תנו לכם •מופתי ולפי ל י ג ר  ה
 שרובם של הנזמים הנעשים בארץ, המופלאים
 ויוצאים מגדר הטבעי, המה לסימן על בהו



ת רכט י ר ח ת ש ל פ  ת

 ךהלם בלבשה ואת־רךפיסם סשלקוג

 תפלה עמק פיכח
ה ש ע נ  הפאר הזה לעולם. ומזה (בראשית י״א) ו
ם הזה, כלומר ו י ה  לנו שם. ולכך אמר כאן כ
 עשית לך שם עולם, שנודע גם בהיום הזה,
 והכל מאמינים גם היום בנפלאותיה מהכתוב
 בתורה הקדושה, וממה שהורישו האבות לבנים.
 ואף שכבר עברו הרבה שנים נדאת צאתם

 ממצרים.
 והים בקעת; יש מן הבלשנים האומרים, כי
 ים הוא שם העומק אשר בו נקוים מי הים.
 והמים נקראים מי הים, ורק לפעמים, על
 דרך השאלה, הוא קורא גם למים ים, וכולל
 הכל, המקום והמים, ולכך הוא אומר (שמות
 י״ד כ״א) וישם את הים לחרבה ויבקעו המים,
 כי הים, היינו קרקע הים, נעשה יבש וראוי
 לדרוך עליו, והמיס נתבקעו ונפרדו ונעשה דרך
 ומסלול לעבור בתיכם. אבל כאן מוכח שגם
 המים מצד עצמם נקראים ים סתמא. שהרי
 הוא אומר ״והים בקעת״ וגם ״עברו בתוך הים
 ביבשה״, שיבשה קרקע הים. ומדלא אמר
, כדי לכלול המים עם המקום, ו כ  ויעברו בתו
 ש״מ שהים המה המים לבדם׳ ולעומת זה הוא

ך הים.  קורא לקרקע הים תו
ה יורה כי ר ב  ויעברו בתוך הים: לשון ע
ר אל עבר. ולא ב ע  עברו את הים סוף מ
ת הים ע ו צ  את הים סוף עצמו עברו, רק ר
 הנקרא ״לשון ים סוף״. ונמשך מהים סוף רצועת
 ארוכה אל תוך היבשה, ובקצה נחפרה בזמננו
 התעלה הנקראת ״תעלת סועץ״ כדי לחברו
ן ההוא ו ש ל  עם עם ים התיכןני. והם עבדו ה
 מעבר אל עבר. ועל אותה הרצועה הוא אומר
 (ישעי׳ י״א) והחרים ה׳ את לשון ים מצרים
 וגו׳ כאשר היתה לישראל ביום עלותם מארץ
 מצרים. ובעל ספר כפתור ופרח (שחי בזמן
 הרשב״א ז״ל) כתב בזה באורך. וכן יורה

 הזה. והים בקעת לפגיוןם ו!?נברו בתו
 במצולת כמו־אבן {מלם עזים.

 עמק ברכת שומע
ל ובגלל כך נקרא מופת. וזה עשה י ג ר  מגדל ה
 הנביא לאות ולסימן, כי כן ינהג מלך אשור
 שבי מצרים וכוש ערום ויחף. וכן (שם חי)
ת ו ת ו א  הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה׳ ל
ם בישראל, כי מה שקרא לבניו, י ת פ ו מ ל  ו
 לפי ציווי ה׳, שמות מופלאים, כמו מהר,
 שלל, חש בז, והם שמות בלתי רגילים, והם
 האות אשר יעשה ה׳ בישראל, אמר על זה

 ״לאותו ולמופתים בישראל״.
 ובאמת היה די אם היה אומר במקומות
 האלה אות לחוד או מופת לחוד, לזה אומד
 הספרי, שבאמת היה די בלשון אחד׳ אלא שכך
 דרכה של תורה, לדבר בב׳ לשונית, כלומר,
 לקרות המעשה בשתי השמות. וכד גם במעשה
 מצרים, שהזכירו תורה והכתובים עניניהם, היו
 אומרים אותות ומופתים, ואין הכוונה מעשה
 אות׳ ו ג ם מעשה מופתים, אלא שהמעשה ההוא
 עצמה קורא לה אותות ומופתים, מצד הפעולה
 המופלאה עצמה, ומצד הוראתה על היד הגדו

 לה וכהו של יוצר הכל, ית״ש.
ע ד י  פי ידעת: במו שנאמר (שמו תב׳) ו
 אלקים ונאמר (שם ג׳) ואת צעקתם שמעתי
י את מכאוביו. וענינו, ת ע ד  מפני נוגשיו כי י
ן במכאוביהם, אשר הר נ ו ב ת ה  נתתי לב ל
 שיעו עליהם המצרים. כי הראשון הוא נתינת
 טעם, והשני לשון אשר. ומפרש לה — עשית
 אותות ומופתים כמצרים, לפי שידעת אשד
 הזידו עליהם, התבוננת ונתת לב לידע את
: הרשיעו ו ד י  אשר מצרים מעבידים אותם. הז
 בכוונה וברצון לענותם, כמו (שם יח) כי

ו עליהם. ד  בדבר אשד ז
ם הוא גדולה ת  ותעש לך שם: שם ס
 ופירסום לכל. כמו (דברים כו) לתהלר, ולשם
ת שם, יאמר על השארות י י ש ע  ולתפארת. ו
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 מ!ד מ?ך?ם. ויךא לשךאל את מצרלם

 תפלה עמק כרכה

 בפחד שמא ירדפו אחריהם. אבל ביום ההוא, י
 שאבדו מצרים בים״ היתד, תשועתם שלימה.

 וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים:
 שיעור הכתוב־ — וירא ישראל על שפת הים
 את מצרים מת. ישראל שעמד על שפת הים
 ראה כי מצרים מת וטובע בים. ולפי פשוטו
 של מקרא לא זרקן הים ליבשה שהרי הוא
 אומר תבלעמו ארץ. רשב״ם וראב״ע ז״ל. וצריך
 לומר, שלא שב הים לאיתנו, עד שכל ישראל
 עברו כבר לעבר השני. וכידוע, לשון ים סוף
 יש בו רוחב של יותר משלושים קילאמעטער,
ל שעברו מרחק כזה במשך ו ד  והיה בזה נס ג
 לילה אחד. או אפשר שבימים ההם לא היה
 עוד רחב כל כך ועברו כל הלילה עד לעבר
 שני. והמצרים רדפו אתריהם, כי היה הענן
 והחשך, ולא ראו כי זה הוא מקום ים, שנהפך
 ליבשה בדרך נס. אבל רדפו אחד קול פסיעות
 הילוך ישראל, וכשהגיעו לפנות בוקר סמוך
 לעבר השני, כשכל ישראל כבר היו מעבר
 לים, המם ה׳ את מחניהם באש וענן והסיר
 אופני מרכבותיהם, והפכו לאחוריהם וינוסו מפני
 בני ישראל, כי השבו כי יש מקום לנוס ביבשה.
 אבל בנסיגתם קדמום המים שחזרו לאיתנם
 ויכסו אותם. ובני ישראל העומדים על שפת
 הים ראו אותם טבועים ומתים בים. ויאמינו
 בה׳: האמינו בדברי ה׳, ובמשה עבדו האמינו,
 שדבריו הם דברי ה/ וכן תרגם אונקלוס והימינו
 במימרא דה׳ ובנבואת משה עבדיה. והראב״ע
 ז״ל פירש, ויאמינו בה׳ שהוא אמת (היינו
 שנתאמת אצלם מציאות ה׳ או יכולתו והשגחתו
 בעולם) ובמשה עבדו שהוא עבדו ושליחו,
 עיי״ש. והנה הרי דבר זה נתאמת אצלם גס
 מהמכות המופלאות שבמצרים, והעמיד אש וענן
 הולכים לפניהם, אבל ענינו כמו (ד״ה ב׳ ט׳ כ׳)
 האמינו בה׳ אלקיכם והאמנו האמינו בנביאיו

 ויושע יי 3«ום ההוא את־ישראל

 עמק כרכה שומע

 פשטות לשון הכתוב (במדבר ל״ג) ויעברו בתוך
. ל ו ד ג ר ה ב ד מ ו אל ה א  הים המדבדה, שמן הים ב
ר ב ע  הידוע, שבו הלכו ישראל מ׳ שנה. והוא מ
 ללשון ים סוף, כידוע מציאותו ממפות הארץ.

 והנה התום׳ (ערכין דף ט״ו) כתבו שלא
 הלכו מעבר אל עבר. וכתבו שם הציור, עיי׳״ש.
־  ונמשכו אחריהם ז״ל הרבה מגדולי הראש ו
 ג י ם ז״ל, ועפר אנכי תחת כפות רגליהם, אבל
 לא זכיתי להבין, כי לכאורה הוא נ ג ד המצי
 אות. והגה מה שהכריחם לזה, והוא מאמר
 בגמ׳ שם, שאמרו ישראל — כשם שאנו עולים
 מצד זה כך המצרים עולים מצד אחר, ג״כ לא
, כי ת ו ט י ש פ  הבנתי, כי לפמ״ש מתפרש ב
ב כל הרצועה ההיא ב ס  המצרים היו יכולים ל

ן גדול. ו י  •ולהשיגם דרך היבשה. וצריך ע
 תשלכת במצולות: מצולה, הם מי הים
 האדירים המכים גליהם בקול. ושם זה נגזר מן
ו ל ל  פעל צלל. כמו (נחמי׳ י״ג י״ט) לקול צ
 שפתי. ולכך יאמר על הנפילה אל הים (שמות
ו כעופרת במים אדירים. אבל ל ל  ט״ו י׳) צ
 לפי דעת המפרשים ז״ל, שפירשו מצולות על
ק הים, לכאורה לא שייך לומר השלכת, מ ו  ע
י הים נ  כי המשליך אינו משליך אלא על פ
ו אל מ צ ע  ולמטה ממנו מעט, ואח״כ נופל מ
 העומק. במים עזים: מים אדירים. והוא שם

 נרדף למצולות.
 זיושע5 המנהג להתחיל השירה מן ויושע ה׳
י קדמו נ ו מ ד , הוא מנהג ק א ו ה ם ה ו י  ב

 נים. כי נמצא מדרש, הנקרא ״מדרש ויושע״
 על פסוקי ויושע והשירה. והטעם נראה לי,
ת האויב, ל פ  לפי שרוב השירה מיוסדת על מ
ת ישראל וכי ו ע ו ש  לכך מספרין מקודם י

 דאו את מצרים מת על שפת הים.
א: כי גס אחר צאתם  ויושע ה׳ ביום ה הו
 ממצרים לא היתה תשועתם שלימה, כי היו



ת רלא י ר ח ת ש ל פ  ת

 וןגזילה אשר עשה ?י ?מצרים וייראו

 תפלה עמק כרכח
ם אומרים .אשירה לה׳״׳ משה אמר ״כי ה  ו
 גאה גאה״ והן עונין ״אשירה לה׳״. וא״כ אי
 אפשר לגרום במשנה שהן אומרין אחריו
 ״אשירה לה׳ כי גאה גאה״, דמשמע דעונין

 אחריו כל מה שהוא אמר.
ש המשנה וגידםאות ב ש  אמנם באמת קשה ל
 הישנות. ולכן אפשר לומר, דהמשנה והברייתא
א להדיא ת י י רע״ק, שכך א ר ב ד  פליגי אהדדי ב
 בירושלמי, דמפרש דברי ר׳ עקיבא דמתניתין,
ן ט ק . ו ר פ ס ן הקורא את ההלל בבית ה ט ק  כ

 הקורא את ההלל להוציא את הגדול, הוא
ו כל דבר ודבר. כדתנן (פרק י ר ח ת א ו נ ע ך ל י ר  צ

 ג׳ דסוהכ) מי שהיה כו׳ קטן מקרין לפניו
. ולפי ן י ר מ ו ן א ן מה שה ה י ר ח ה א נ ו  ע
 הברייתא שב1, הנה רבי אליעזר בנו של ר״י
 הגלילי הוא דם״ל הכי, כקטן הקורא את ההלל.
ל לפי המשנה, ד׳ עקיבא הוא דס״ל הכי ב  א
 וממילא ר״א בנו של לימ״ג סבירא ליה
ל המקריא את ההלל, שאז ו ד ג , ב א פכ י  א
י פרקים. והכי איתא ש א  עונין אחריו רק ר
 בירושלמי להדיא: ר״א בנו של ריה״ג, לגדול
 שהוא מקריא את ההלל בבית הכנםת והן עונין
 אחריו דבר ראשון. משה אמר ״אשירה לה׳״
 והן עונין ״אשירה לה׳״ משה אמר ״עזי״ והן
 עונין אחריו ״אשירה לה׳״. פירוש, כמו דתנן
 התם בסוכה ואם היה גדול מקריא אותו עונה
 אחריו הללויה שהוא ראש המזמור, כד כאן
, ה י ו ל ל  עוגין אחריו ״אשירה לה׳״ במקום ה
ר לשבש ר ו ן צ י  על כל דבר ודבר. ולפי זה א
 המשנן־״ כי המשנה והברייתא שבגמ׳ פליגי
׳ כדמוכח ן י ד מ ו א ת ה ו מ ש  אהדדי ב

ו שכתבתי. מ כ  מהירושלמי ו

 אף כאן הוא אומר, כי בראותם היד הגדולה
 אשר עשר, ה׳ במצרים, ונתקיימה נבואת משח
 רבינו שאמר להם (שמות י״ד י״ג) התיצבו

 מת על־ק!פת ה;ם. ו!רא יקזךאל את־היז
 העם את יי ובמינו ב:י ו3משה עבדו,

 עמק כרכה שומע
ר מ א , ש ם ב י ק ל ו בדברי ה׳ א נ י מ א  והצליחו — ה
 לכם אל תיראו וגו׳ כי לא לכם המלחמה כי
 לאלקיס וגו׳, התיצבו עמדו וראו את ישועת
 ה׳ עמכם וגו׳ (שם שם). והנה הם לא שמעו
 קול ה׳ מדבר, לכך הוםיף יהושפט לאמור להם,
י נביאיו ר ב ד  האמינו בנביאיו׳ כלומר׳ ב
 האמינו, כי דבריהם דברי ה׳ המה. אף באן
 הוא אומר, כי בראותם היד הגדולה אשר עשה
 ה׳ במצרים׳ ונתקיימה נבואת משה רבינו שאמר
ו וראו את ישועת ב צ י ת ת י״ד י״ג) ה ו מ ש  להם (
/ והיא הנבואה הראשונה שאמר להם משה  ה
ו ת מ א ת נ . ו ת ו י ה ר העתיד ל ב ד ל ב א ר ש י  רבינו ל
 דבריו, ועל ידי זה האמינו בה׳ אמונה שלימה,
 כי ידבר את האדם ויגלה םודו אל עבדיו

ה עבדו. ש  הנביאים׳ וכי הנביא הזה הוא מ
 פתיחה לשירת היפ

: ר ו ד י ב ן ו ו  עי
 א. במתניתץ (פרק ה׳ דםוטה): בו ביום דרש
 רבי עקיבא אז ישיר וגו׳ ויאמרו
 לאמור. שאין תלמוד לומר לאמורי (פירש״י,
 שאין דומה לשאר לאמור שבתורה שהשכינה
 מדברת למשה לאמור לישראל אבל כאן אין
 לומר כן). ומה תלמוד לומר לאמור, מלמד
 שהיו ישראל עונין אחריו של משה על כל
 דבר ודבר. כקוראין את ההלל אשירה לה׳ כי
 גאה גאה. לכך נאמר לאמור. עכ״ל. כך היא
 חגירםא במשניות ישנות וכך היא במשנה
 שבירושלמי. והמהרש״ל ז״ל מחק מהמשנה
 המלות ״אשירה לה׳ כי גאה גאה״ ולא גרם
 דק ׳*על כל דבר ודבר, לכך נאמר לאמור״.
 ואחריו נמשכו במשניות חדשים, וכן נראה
ן י נ ו ן ע ה , ש ו ש ר י פ ט ז״ל ש ״ י חתו ב ו ״ ע ר ה  מ

 אחריו רק ראשי פרקים. והיינו׳ על פי מה
 דאיתא בברייתא שבגמרא שפ (דף ל׳ ע״ב),
 דרבי עקיבא ם״ל ,דמשה אמר ״אשירה לה׳״



ת י ר ח ת ש ל פ  רלב ת

 אז לשיר־משה ובגי לשךאל את־השיךה ה*את ללי ו*א$רו ?אמר. אשירה

 ליי כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. עזי המךת יה רחי־־לי לישועה, זה

 עמק ברכת
 לישועה״ וישראל אמרו ״זה אלי ואבוהו אלקי
 אבי וארוממנהו״. משה אמר .ה׳ איש :מלחמה״
 וישראל אמרו ״ה׳ שמו׳/ עיי״שי וזה כעין
 מה שנוהגין באשכנז לזמר השירה ביום המילה

 החזן עם הקהל, פסוקי פסוקי.
 ומכאן קשה לי על הרשב״א ז״ל, שכתב
 בתשובה, ומובא בב״י (או״ח הלכות ק״ש),
 דליהכי המנהג לומר ק״ש בלחש, כי דייכי
ה מהש״ץ, ע י מ ש  דלא ליטעי לומר שיוצאין ב
 דק״ש אינו יוצא בשמיעה, דבעינן דיבור ממש
 דכי ושננתם, עיי״ש, והרי מתוספתא דכאן
 (במתניתין) מוכח דגם בק׳יש היה המנהג שהש״ץ
 והקהל קורץ פסקי פסקי, דהא קאמר ״כקורין
 את שמע״ ומפרש דהיינו פסקי פסקי. וכדאיתא
 בסוכה שם דמוכיח הגמרא מזה דהוא אומר
 ברוך הבא והן אומרין בשם ה/ מכאן דשזמע

 כעונה. וצריך עיון.
: ש ו ר  פ

 אז ישיר משה־ משפט לשון הקודש, כשרוצה
 לציין הפעולה, מותאם אל זמן •המאורע
 בדיוק, בין בעבר ובין בעתיד, מתחיל באז.
א כאן: יש אז לשעבר ת ל י כ מ  וכך אמרו ב
 ויש אז לעתיד לבוא. אז הוחל לקרוא,
 א ז אמרה חתן דמים, א ז ישיר משה, כר
 אז אמר שלמה. הרי אלו לשעבר. אז
 תראי ונהרת, כו׳ אז יאמרו בגוים, הרי אלו
 לעתיד לבוא, עיי״ש. וזה ד ל א כהראב״ע ז׳ל.
 ישיר: עתיד במק.ם עבר, עיין ברמב״ן.
ו משה ובני ישראל, לפי ר י ש  ולא אמרו י
 שעיקר השירה אמדה משד״ •והוא סדר אותה
 מפי הגבורה, ית״ש, כי שכינה דיברה מתור
 גרונו, זבני ישראל ענו אחריו, לכך נקרא

 על שמו.
 פי גאה גאה. התגבר מאוד. מלשון כי גאו
 המים. שענינו גברו המים כמו (בראשית זי)

 עמק פרכה שומע תפלה

 וראו את ישועת הי. והיא הנבואה הראשונה
 שאמר להם משה רבינו ישראל בדבר העתיד
 להיות, ונתאמתו דבריו, ועל ידי זה האמינו
 בה׳ אמונה שלימה, כי ידבר את האדם ויגלה
 סודו אל עבדיו הנביאים ובי הנביא הזה הוא

 משה עבדו.
 תו איתא במתניתין התם: רבי נחמיה
 אומר כקורין את שמע היו קודאין, לא בקוראין
 את ההלל. ומפרש בגמרא, דמשה פתח ברישא

 בקול, ואח״כ אמרו כולם עמו ביחד.
 ב. ובירשלמי שם איתא עוד: רבי אבוהו
 בשם ד״י ב״ת סהדין פסוקא. משה אמר אשירה
 והןעונין אהריו אשירה לה׳ כי גאה גאה סוס
 ורוכבו רמה בים. משה אמר עזי וזמרת יה.
 והן עונין אחריו עזי וזמרת יה ויהי לי
 לישועה. עד כאן. ונראה לי/ דצ״ל כהדין
, והוא תאר לאיש שמרגיל התינוקות ן י  פסק
 לקריאה בפסקים. והוא מתחיל תיבה ראשונה
 של הפסוק, וחוזרין רק. רין אחריו כל התינוקות
 כל הפסוק ההוא. וכדאיתא בירושלמי (שבת
 פרק א׳ הלכה גי) החזן רואה היכן התינוקות
 קודאין אבל הוא לא יקרא עמהם. וקאמר התם
 בירושלמי מהו, (כלומר באיזה חזן אמרו) מתקן
 ראשי פרקים פסקין, כלומר פס ק י ן, המתקן
 לתינוקות ראשי פרקים. שהוא אומר ראש
 הפסוק להזכיר להם, והתינוקות עונין אחריו

 כל הספוק.
 ג. ובתוספתא שם, ומובא ג״כ בתוספות
 בסוגיא דסוטה שם, מפרש דברי רבי נחמי׳
 בפנים אחרים: שהיה משה פותח בדבר תחלה,
 וישראל עונין אחריו וגומרין עמו. משה
 אמר ״אז ישיר משה״ וגו׳ וישראל אומרין
 ״אשירה לה׳ כי גאה גאה סיס ורוכבי רמ־
 בים״. משרי אצר ,עזי וזמרת יה ויהי לי



ת דלג י ר ח ת ש ל פ  ת

 אלי ועבדהו אלסי אבי ואיממנהו. לל איש מלחמה לל שמו. מרכצת פףנה
 ןסילו לרה בלם ומ?חר שלשיו ט?עו ?:ם־םוף• תחמת י3ם;מו יךדו ב$צ1לת
̂ןז לל תךעץ אולב. ו?רב *או־?ןז החרם  ?מו־אבן. למינןז ל: ?אירי בפח למי
̂ןז יאןלמו £3ש. ו^רוח אפיןז גערמו־מלם ;?ני ?מו־גד  לןפויןז $שלח חר
 בזלים. קןפאו מחמת ב?ב-לם. אמר אולב אךדף א?זיג אס?ק ש?ל תןגלאמו

 עמק כרכה
 — אשירה לה׳, למה אשירה לד, לפי שגאה
 גאה, הראה גבורתו במלחמתו עם מצרים על
 הים, ורמה אותם בים ולי היה לישועה, ולפיכך
 אני אומר ו״זיה אלי ואנוהד, אהדר אות
. אלקי אבי וארוממנהו, ב ז מ י ר ו ת י. רה  בשי
 וכן השירה עצמה מתחלקת לשתים. מתחיל
 ״ה׳ איש מלחמה״ ומספר גבורותיו על הים
 שנטבעו המצרים, ואח״כ מספר חסדו לישראל
 שנהלם בתוך הים ואומר ״נחית בחסדך עם זו

 גאלת״ וגו׳ עד יעבור וגו׳ תביאמו וגו׳.
ר; רו בי ן ו ו י  ע

 א. פי בא סוס פרעה ז כתב הרמ״א (בסימן
 נא סעי׳ ז) בשם רבינו דוד אבודרהם ז״ל.
 דנוהגין לכפול הפסוק ה׳ ימלוך לעולם ועד
 לפי שהוא סוף השירה, עיי״ש. פירוש כדי
 להראות שכאן הוא סוף השירה, ושהפסוקים
 שלאחר כך, לא שייכים לשירה עצמת ולכאורה

 עמק כרבה שומע תפלה

 ויגברו המים. ומזה (תהלים צד) השב גמול
 על גאים. על הגבוהים הבוטחים בגבורתם כמו
 שנאמר להלן יתאמרו כל פועלי און עמך ה׳
 •ידכאו וגו׳ •ומזה — היגאה שחל. ומפרש
 גבורתו, שהטום עם רוכבו, יחד, רמה בים.
 כמו מי שתמה ושמליך ממעלה למטה. ועל
 ידי זה ירדו תהומות כמו אבן. ואף שהמים
 באו עליהם והציפם, מכל מקום לא צפו למעלה
 על פני הים. אבל ירדו כמו אבן המושלך
 בכח אל תחתית התהום, כמו שכתבתי לעיל,
 וינער ה׳ את מצרים בתור הים. וזה מעשה

 גבורה גדולה מנסי ה׳ ונפלאותיו.

 עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה: שיעור
 הכתוב ויהי לי לישועה יה, שהוא עזי וזמרתי.
 ועיקר השירה מתחיל ״ה׳ איש מלחמה״. וב׳
 פסוקים הראשונים הם מעין הקדמה. ואומר

 אז יישיר (שמות ט״ו א): שירת הים ^ המנהג לקרותה בבל ידם, יסודו בזהר (בשלח נד) ״כל בר
 גש דאטר דא שידתא בכל יומא״ וכוי; ושם (קלא) בההוא דמנא דמסיימי ישראל שבחי דאיגון
 תשבחן דדוד מלכא (•ויגדל דוד) כדין תשבתתא דשירחא דימא וכו׳ ן זדאוז שמו״ר, פ׳ כג אות ג« בםרע״ג
 מובאת היא רק בסדר שחרית של שבת, ואילו בשינויי וחילופי גוסואות שם, נם לימות החול; רש״י (בפרדס
 טי׳ ה) כותב — י ה ר א ש ו ג י ם תיקנו לומד השירה בכל יום וכר! בעל מחזור ויטרי מצטט תשובה של
 קהל דומי ח״ל — ״מנהג קהל רומי וכל הקהלות אשר בסביבותינו ואשר בספרד מיום גלות ירושלים
 ועד עתה, לאמרה בבל יו* זולת ט׳ בזע שאין אומרים אותה משום אבל וכוי אבל שירת הים תיגה
 עלינו לאמרה״ וכי׳: רמב״ם (ה׳ תפלה ז) מביאה רק כמנהג ״יש מקומות שנהגו בהן לקרות וכו׳ שירת
 היש וכר ויש מקומות שקורץ שירת האזינו ויש יחידים שקורץ השתי שירות״t בעל האשכול כותב:
 ועוד מוסיפין לומר משירה והמנהגות כך בוהגין« הטור (סי׳ נא) אף הוא מזכירה, וכתיקון גאונים,
 אבל לא כמנהג קבוע, רק כ״יש גהגין לאמד וכו׳ שירת wn" וכו׳ן הראשון שמזכירה כמנהג קבוע
ל בכל התפוצות, הוא בעל המנהיג (בסי׳ כ״ד) שכתב — ובכל גבול ישראל אומרים השירה ב ק ת נ  ש
: לעניו קביעת מקומה: לפי רמב״מ (שם), האשכול והכליבו (סי׳ ד) מקומה אתר ׳ כו  ואין ראוי לדלגה ו
 ברכת ישתבח,• הסדר שלפנינו — עפ״י טור (נא) בשם הגאונים, ודוקח (שכ), אב־דרהם׳ פרע״ח (שער
 הזמירות), סידור רמ״ק •וסדה״י, וכך מישתמע מדברי זהר שציינהי לעיל (לפי תרומה) 5 ה׳ ימלוך: הכפלת



ת י ר ח ת ש ל פ  רלד ת

 נפשי אריק חךבי תורי^מו לדי. נשפת ?:רוןץף כפמו לם ןללו כעופרת במלם
 אדירים. מי־כמכה באלם לל מי־כמכה נאדר נקדש נורא $חלת עשח־^לא
 נטירג ימיבןז י1??עמו ארץ. נחי$ בחםדף עם-זו גאלת גהיןת ב?יף אל ?יה

 ?ןדשןז. שמעו עמים לךגזין חיל אוןז י3#י פלשת. אז נבהלו אלופי אדום אילי

ת י ר ח ת ש ל פ  ת
 דקאי אלעתיד׳ עיי״ש.

 והנה כתבו כל זה, לפי שבסידורים
 הקדמונים לא נסדר פםזק ״כי בא סוס פרעה״.
 לפי שחשבוהו שלא למן השירה. וכן הפייטנים
 הקדמונים ז״ל, בפיוטי שביעי של פסח ואחרון
ק מהשירה, ו ס  של פסח, שעשו פיוט על כל פ
 לא פייטו על פסוק ״כי בא סוס פרעה״, ועשו
 פיוט על פסוקי מלכות שאנו מוסיפין לאחר
 אמירת השירה. הרי שגם בימיהם כבר היה
ף אלו הפסוקים י ס ו ה  מנהג פשוט בישראל ל
 על השידה• וצריך לומר מטעמו של רש״י ז״ל.
 ולא אמרו הפסוק כי בא טוט פרעה, לפי
 שחשבוהו שלא מן השידה שאינו אלא ספוד

 דברים.
 ומכל מקום המדקדק בפיוטים הנ״ל ידאה,

 יש להבין, והרי סוף השירה הוא פסוק ״כי
ת ר ו צ  בא סוס פרעה״, שהדי כותבין אותו ב
רה, ובפסוק ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״  השי
 אין הפסק פרשה, רק אחד פסוק ״כי בא סוס

 פרעה״.
 ב. והנה בפרדס לרש״י ז״ל איתא, שלכך
 אנו מתחילין ויושע, ששם עיקר הנם. ומקפידין
 לומר ח״י שמות הוי״ה, ברוך הוא. ומן ויושע
 עד ה׳ ימלוך לעולם ועד יש רק י״ד הויו״ת.
 להכי כופלין פסוק ה׳ ימלוך לעולם ועד. הרי
 ט״ו שמות ומוסיפין פסוקי מלכות כי לה׳
 המלוכה ומושל • בגוים.: (והיתה לה׳ המלוכה
 בצ״ל. וחסר שם בספר הפרדס) והיה ה׳ למלד
 על כל הארץ, הרי שלשה שמות. והשם של
 .ביום ההוא יהיה ה׳ אחד״ אינו מן המנין,

 הפסוק הוזכרה באבודרהמ, כל בו (שם) ובמרדכי (לפ׳ לולב הגזול סי׳ אלף רפח), וכך מנהגנו ובהוספת
 תרגומו עפ״י קבלת אריז״ל (פדע״ח שער הזמירות, 0רק ד, ו), !וראה באה״ט שם ו

 כי בא סוס פרעה: בסרע״ג, אבודרהם, טור, כל בו ורמ״ק לא הוזכר פסוק זד,« מנהגנו לאמרו
 עפ״י קבלת האריז״ל (מג״״א לאו׳׳ח סי׳ נא. ס״ק ט, בשם כוהגות. אריז״ל) ו וראה •מחד״ש״ק שם« דראד.

 ביאור הענין ב״עמק ברכה״ שלפנינו.
 כי לד,׳ המלוכה: (תזזלים כב כס)« ועלו מוש יעים: בסוף עובדי׳; והי׳ ה׳ למלך: זכרי׳ יד ס
 — שלושת פסוקים אלה מובאים בםרע״ג (בסדר של שבת) והוזכרו ברוקח (שם), וראה ב״י (סי׳ נא)
; ובתורתך וגו׳ שמע ישראל: סיום זד, לא הוזכר ע״י מסדרי התפלות הראשונים, ו  הנימוק להוספה ז
 שמסיימים ״ושמו אחד״ (םרע״ג, רוקח וכל בו) % הרמ״ק (בסידורו) כן מביאו, וראה א״ר (סי׳ מו.

 בסופו שם ושו״ת מהר״ם שיק (סי׳ מג) שמצדיק המנהג בשם החתם סופר.
 צללו כעופרת במים אדירים: ראה פרי מגדים (או״ח נא, במ״ז אות ג), שכתב (בשם ספר דעת
 מבמה) שצריך להפסיק בין ״מים״ ל״אדירים״, כי המלה ״אדירים״ מתיחסת להמצרים ולא להים ? וזה
 מתאים למה שאמרו חז״ל (במדרש רבה, שם), ״צללו אדירים כעופרת במים״; וכך פירש הספורגו, שם ז
 ברם מאונקלוס שתירגמ ״תקיפין״, (שם העצפ), לא מישתמע כך« ברם, מפי רשב״ם (שס) שומעים אנו

 כך במפורש — ״למימות שהן אדירים״.
 בזהר (לפ׳ תתמה, שם) ובכתבי האריז״ל מיתםים חשיבות רבה לאמירת השירה, כשלעצמה. וראה ספר
 אור צדיקים, שכתב בשם ריאריז״ל שאמירתה מסוגלת גם לכפרת זזטא, וכמ״כ כתוב בספר חרדים (בסוף

 הספר) בשם פורש ״דמי שאמוד. בקול ובשמחה רבד״ מוחלין לו כל עוונותע״.



ת רלה י ר ח ת ש ל פ  ת

 מואב יאךזזמד רעד נמגו פל י^בי ?3ען. ת&ל ??יחם אימתה ופחד בגדל
̂יחנ. ^באמי יתאימו  זרוען? לדמו כאבן. עד־לעבר עמןז י; עד־לעבר עם־זו ל
יז ?2?$ ז: מ>ן,ןש איני פו^נו לךיןז. ל; ?מלך לעלם כ  בקר ?־
 ועד. לל ל^לך לעלם ועד. י; מלכותה £אם לעלם ולעלמי עלמלא. ?י בא םום
מי לקיךאל הלכר  פרעה ברכבו ובפרשיו בלם רי^ב לי עללזם את מי הלם ו

 תפלה עמל, כרכה
 והרי בזה יש הוספה על ח״י הויו״ת. וראיתי
 בספר משגת חסידים דיהיב טעמא׳ כדי שיהא
 בהשירה עמד, ח״י שמות, עיי״ש. וגס זה
 לא זכיתי להבין, שהרי אין כאן אלא י״ז.
 הויו״ת• והם — ד׳ בויושע, וי״א בהשירה,
, ם י ל ו פ  עד פסוק ״כי בא״ וגוי ושנים כ
 במקרא ותרגום של פסוק ה׳ ימלוך וגוי. ועוד
 דאם כן, הפסוקי מלכות שמוסיפין, הס שלא
 לצורך מספר השמות, רק שמתכיפין לפסוק
 ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״ גם שאר פסוקי מלכיות.
 ואם כן למה הקפיד שלא לומר פסוק שמע
 ישראל, שגם הוא מפסוקי מלכיות במוסף•
 דדאש השנה, וכתב הטעם שלא יהיו יותר
 מי״ח הויו״ת, שהם בגמטריא ע׳״ב, עיין שם.
 וכבר הערתי בכמה מקומות, והבאתי מהגה״ק
 הדחיד״א ז״ל, בספרו שה״ג, מערכת ק׳ קבלה,
 כי לא כל הכתוב על שם רבינו האר״י ז״ל,
ת מפה קדוש אדונינו האריז״ל. מ א  יצא ב
צ״ע. והרי- ת מהם, ו ח א י שגם זה כ ל ו א  ו
 מרן החכם צבי ז״ל, שכל מנהגיו הי׳ על פי
 האריז״ל, וכמבואר בסידורו של בנו הגה״?ן
 מהריעב״ץ ז״ל, ועם כל זה כתב שם בשמו,
 שלא היה כופל פסוק ה׳ ימלזן• לעולם •ועד.
ר מנהגו של רבני מןגי זצ״ל כ ו י ז נ נ י א  ו
 בזה. שוב התבוננתי בספר פרי עץ חיים שם,
 וכנראה, שהוא חושב שיהי׳ מן ״אז ישיר״
 והלאה י״ד הויו״ת. אבל גם בזה ליכא רק
 י״ז הויו״ת. גם אם נחשוב פסוק זהי׳ ה׳
 למלד וגו׳ לשתי הויו״ת, ובפסוק ה׳ ימלוך
 ג׳ הויות. ואולי חשב הכותב שם׳ לחשוב גם

 עמק כרכה שומע
 שלא פייטו על פסוק ״והיה ה׳ למלד על כל
 הארץ״. ורבעו שמעון ב״ד יצחק ז״ל, בפיוט
 שביעי של פסח, עשה שני פיוטים על ב׳
 השמות שבפסוק זה. ואם כן נראה שנהגו
 גם כן לכפול ״ה׳ ימליד לעולם ועד״׳ ואמרו
 גם כן התרגום ״ה׳ מלכותיה קאים״ וגו׳,
 ואח״כ אמרו הפסוק ״והייה ה׳ למלך על כל
 הארץ ביום ההוא יהי׳ ה׳ אחד״ וגו׳, וחשבו

 זה לב׳ שמות ועולה ח״י שמות,
 ג. לפי זה, הנוהגין על פי מה שכתבו בשם
 האריז״ל, לומר גם פסוק כי בא. סוס פרעה
 וגו׳, משום שהוא גס כן מן השירה, (ובמקום
ר ה, כתבתי בם״ד י ל ה תו ש ו ר י פ  אחר, ב
 פירוש נאה׳ שהוא באמת הסוגר של כל 03זק
 מהשירה שהיו העם עונין על כל שבח ושבח
 ״כי בא סוס פרעה״ וגר, כלומר, על זה נאה
 לנו לשבח). אם כן אין מקום כלל להכפיל
 פסוק ,ה׳ ימלוך לעולם ועד״, לא לפי טעמי
 של דמ״א ז״ל, לפי שהוא סוף השירה, שהרי
 אנו מסיימין השירה בפסוק כי בא וגו׳, ולא
 לפי טעמו של רש״י ז״ל, כדי למצוא מספר
 ח״י שמות, שהרי כשמוסיפין כי בא וגו׳ כבר
 יש ח״י שמות. וכך כתוב בפרי עץ חיים
 (שער הזמירות פרק ר) שצריך להיות על
׳ ולכן ר ת ו א י ל ד י״ח הויו״ת ו י סו  פ
 לא יאמר פסוק ״שמע ישראל״ הנדפס בסדורים

 אחד השידה, עיי״ש.
 ומעתה לא זכיתי להבין מה דאיתא בפרי
 עץ חיים שם, שהאריז״ל נהג לומר ב׳ פעמים
 פסוק ה׳ ימלוך לעולם ועד והתרגום שלו.



ת י ר ח ת ש ל פ  רלו ת

 בלבשה בתוך הלם. בי ללי המלוכה ימ?»ל בגולם. ועלו מושיעים בהר ציון
 לקזפט את־הר עשו ןהלתה ללי המלוכה. והלה לל ל$לך על כל הארץ ביום

 ההוא לחלה לל אחד ושמו אחד.
T V : T V • I V : 

• m ישראל יי ולסיני יי אסר). י * א ל ב י ת  (ילתיל?1!5 ?

 עמק ברכה שומע תפלה עמק ברבה

ד. ובמדרש (לקח טוב פרשת בשלח)  מאו
 כתב הטעם׳ לפי שבהתחלה היו משבחין בשפה
 רפה׳ ולבסוף מקירות לבם בפה מלא׳ עיין

 שם בהגהות ותיקונים (אות פ״ז).
 ולדידי נראה, משום דכי כמוכה הראשון
 הופסק מן באלים, ומחובר היטיב מי כמוכה,
 ודינו להיות רפה. ורמו שתרגם אונקלום ,לית
 בר מינך דאת הוא אלהא״י משא״כ מי כמוכה
 השני, אף שמי כמוכה מוטעם במירכא טפחא,
 מכל מקום כי כמוכה מחובר יותר, בטעם
 המלות, עם נאדר בקודש, שהוא תואר• וכמו
 שתרגם אונקלוס ״לית אלא את אדיר בקודשא״.
א כמוכה נאדר בקודש״. ו  וכאלו כתוב ״מי ה
 ופירושו — מי הוא עוד בעולם כמוכה הנאדר
 בקודש. והרי בפסוק ״ה׳ ימלוך״, שהשם
 במירכא וימלוך בטיפחא, ומכל מקום יש פסיק
 ביניהם. וזה, כדי להפריד מעט׳ כדי שלא תהא
 נבלעת הירד של השם ביו״ד של ימליך. לכן

 צריך להפריד מעט אף בין מירכא לטפחא.
 ובאמת לא ידעתי לשם מה הוצרכו לטעם
 בזה, והרי בשירה עצמה יש עוד גם כן כך:
 כי גאה גאה — הגימ״ל הב׳ דגושה ונרשם
 במסורה ״דהיא חד מן דגשים בתר יהו״א
 בלי מבטל״. וכן ,עם זו גאלת״ — הגימל
 מודגש אחר אהו״י. ועיין בב״י שם מה שכתב,
 בשם ארחות חיים, הטעם, שאס תהי׳ רפויה,
 יהא נראה כלשון מגואל זבמצא מחרף ח״ו,
 עיין שם. וגם על זה קשה לי, שהרי מצינו
ל בגימל דגושה. עיין (דניאל א ו ג  גם לשון מ
 א׳ ח׳) אשר לא יתגאל בפת בג המלך וגו׳
 אשר לא יתגאל. ובנחמי׳ (יג כט) על גאלי
 הכהונה. ואם כן מאלה נלמד על שאר הלשונות

 השם של ״מקדש אדני כוננו ידיך״. אבל שם
ת ו י ו ת ואנו י״ח ה ו נ ד  ליכא הוי׳ רק א
 דוקא בעינן, כמו שכתב שם בפרי עץ חיים.
 ועוד, דשמות הק׳ אחרים איכא נמי, עזי
 וזמרת יה זזה אלי ואנוהו. וצריך עיון גדל.
 ועיין בב״י ובדרכי משה (באו״ח ס״ס נ״א).
 ד. ובעיקר הדבר, אם פסוק ״כי בא מוס פרעה״
 שייך להשירה, כבר כתבתי, דרש״י בספר
 הפרדס לא חשיב פסוק זה לשירה. וכנראה
 דלשיטתיה אזיל, שכן כתב בפירש״י (גיטין
י משמש בלשון כ  צ׳ ע״א ד״ד, כי משמש), ד
 ד ה א, כי בא סוס פרעה, מפני שבא סוס
 פרעה וכו׳ לפיכך זתקח מרים הנביאה. וכן
 נראה פירוש לשון רש״י בפירושו (בפרשת
 בשלח) כי בא, כאשר בא, עיי״ש• כלומר כאשר
 בא ותקח וכר. ואף שיש הפסק פרשה, מכל
 מקום מצינו כמה פעמים הפסק פרשה, ומכל
 מקום מחובר לשלאחריו. כמו (בפרשת זארא)
 ויהי ביום וגו׳ וידבר, עיין רשי״י שם ובש״ח
 בשם נחלת יעקב. אבל לפי שאר המפרשים

 ז״ל כן שייך לשירה.
 ה. ועיין בב״י שם שהביא בשם האורחות חיים
ך נאדר בקודש הכ״ף ו מ  הטעם, למה במי כ
 דגושה ועל פי דקדוק לשון הקודש לאחר
 אהו״י צריך להיות רפוי, כיון שאין ׳כאן שום
 דין מבטל הידוע למדקדקים, וכתב, כי היכי
 דלא לשתמע כמי מיכה, עיי״ש. ואף דמי כמוכה
 קמא הוא כן רפה וכן כל עצ&ותי תאמרנה
 ה׳ מי כמוך, על זה כתבו, דבעינן שיהא סמוך
 לשם מקודם. כמו ״ה׳ מי כמוכה״, וגם דוקא
ה עבר כ י מ  במה שנאמר על הים, לפי ש
 בים, כך כתבו האחרונים ז״ל, והוא טעם קלוש



ת רלז י ר ח ת ש ל פ  ת

ת מ ש  בשבת וו״ט אומרים כאן נ

 ישתבח שמןז לעד מלכנו האל המלך הגדול והגדוש בשמלס ובאךץ. >יי
 ?ןז נאה יי אלסינו ואלמי אבותינו שיר ושבחה סלל וזמךה עז וממשלה

, משום שמוסב על ״ישתבח ץ ר א ה ם ו י מ ש  ה
 שמך לעד׳/ אבל לומר שהוא ״הקדוש בשמים
 ובארץ׳/ אין לו מובן, שהרי הוא, ית״ש, גדול
, גם למעלה משמי מרומים, ו ת ו מ צ ע  וקדוש ב
ש בשמים ובארץ, ד ק ת י  ולא שייך לומר ש
ש בשמים ובארץ, דאם כן מגרעין ו ד ק  ולא ה
 ה״ו קדושתו, ית/ אבל לפי מה שפירשתי אתי
 שפיר, כי ״האל המלך הגדול והקדוש״ הוא

 מאמר מוסגר.
 בחתימות ישתבח: נראה לי מלשון הדא״ש
 והטור ושו״ע או״ח (סימן נ״ד). שהנוםחא ,מלך
 ,מהולל בתשבחות אל ההודאות״ כו׳׳ עיין שם.
 וכן הוא בסמ״ג (עשין בז) בענין ברכת הודאה,
 עיין שם. ונוסח אשכנז הוא ״אל מלך גדול
 בתשבחות״. והכי •איתא בתום׳ (ברכות נ״ט א׳)
 ד״ה הלכך, ובפירש״י (תענית ז׳ ע״א), עיי״ש.
 ובסדור רב עמרם גאון ״מלך גדול בתשבחות״
 בלא תיבת אל. ובסידורי ספרד ונוסח האריז״ל
 מלך גדול ומהולל בתשבחות״ וכן הוא

 שבשירה, שנראו כמו זרות לפי משפט הלה״ק.
 כמו ״ידמו כאבן״, שהכ״ף דגושה, שהם, חלילה

 שלא כדין.
 אבל יש לומר בפשיטות, לפי שהנאמר
 בשירה ובזמרה, בנגון מיוחד, יש הפרדות דקות,
 נעימות לאוזן יותר מבשאר הקריאות. וכשהיה
 הפרד דק בין גאה לגאה, ובין מי לכמוכה השני
 ובין זו לגאלת ובין ידמו לכאבן, נקדו הגימ״ל
 והכפי״ן כדי לסמן הפירוד. והרי גם מי כמוכה
 באלים הוא גס כן יוצא מן הכלל, שהבי״ת
. ועל ל ט ב  דגושה אחר אהו״י, ואין כאן שום מ
ד דק בין כמוכה ר פ  כדחד צ״ל, שהי׳ להם ה
 ובין באלים, בנגינה שלהם, שבדרך שירה
ה בעוה״ר כ  וזמרה שהיה מקובל להם, ו נש ת

 ברוב הגליות.
, כו׳  ישתכח: נראה לי הפירוש — ישתבח
 כלומר — אתה מלכנו, האל המלך
 הגדול והקדוש, ישתבח שמך בשמים ובארץ.
ש ובין ו ד ק  ואם כן צריך להפסיק. מעט בין ה

ה — ראה (זהר תרומי, קלה) ״כיוון למטי בר נש לישתבזד ת ו מ ד ק ר הברכה ו ו ק  ישתכח: על מ
 וכו; ושם עמוד רב; !הראה הנהיות מיימוניות (פ׳ ז׳ מ״ד, תפלה) וס׳ המנהיג (סי׳ ד). שלפיהם היוזכרה ביר. ש׳ —
-המספר בין ישתכח ליוצר אוד״ עררה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלתנמד.״ (לפנינו בירושלמי אין
 מאמר זה)« וראה ההערות לב׳ ברוך שאמר שלפניגי. הנוסח, עם שינויים, רואים אנו תחלה בסרם״ג (בנסח
ד הברכה) ואח״כ במח״ו ובאבודרהם! הדעת ס  שונה ובפיר״ס יא לשונות של שכח), בסרע״ג (בשינוי קל ב
, ח ב  זקנים מבעלי חוספו• (פ׳ פקודי פרשה א׳ פסוק א) ־מונה בה חמש עשרה לשונות של ש
 זכך נם בעל המחכים ואבודרהס, שלפיו הם רומזים על הטו מעלות שאמר דיה ועל הטו מעלות
ת טובות למקום עלינו״ ששם): גם הטור ו ל ע  הסיומת בההגחז של פסח, (הכוונה להפיסקא ״כמד, מ
 (א־״ח נא), מהר״ם מינץ (תש־בד, פא), ר״מ ריקנטי (בספת טעמי המצוות) ורביו בחיי (לפ׳ תרומה) מונים
 בד טי שבחים, אבל לפי קבלת האדיז״ל (פדע״ח שער הזמירות פרק ז) והשל״ה (בםדורו) יש בה

 רק יג לשונות של שבח, כמו בבי ברוך שאמד ז גם הזהר שציינתי לעיל מפרט רק יג לש״ש — ״והני
 אינון: שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח וגדולה וגבורה תהלה ותפארת קדושה — הא
 תריסר ולבתר לחברא לה בהדייהו ולומר ו מ ל כ ות וכו׳ ״: מהר״ם פאפירש (בספרו אור צדיקים, למוד
 זלתפלד.) כתב, שיש בה בברכה זו יג לש״ש, ובתיקון תפלה, שם, מונה היא סר, אבל בעמוד היעבודד״
 שם, מיישב הוא מה שנראה, לכאורה, כסתירה ופיתב, שתחלה תיקנו רק יג׳ אלא שאח״כ נתוםפו לח
 עד שתים, הן ״ברכות •והודאות״, ולכך צריך לאמד עד ״;ועד עולם״ בנשימה אתת״. אזהרה חמורה כלפי המזלזלים
 ׳וכן מפסיקים, רואים אנו בזהו־(ש&) — ״ולא לישתעי כלל דלא יפסוק בינייהו• ואי פסיק כינייהו, מתחרה גדפי
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̂ימף  ?צח ?דלה וגבורה ו1חלה ותפארת קך#ה ומלכות. ברכות והודאות ג

 עמק כרכה
 (מלאכי א׳) כי מלך גדול אני.

: כמו שחותמין בברכת ת ו א ד ו ה  אל ה
 גשמים (בברכות נט ע״א). ואין זה חתימה

 בשתים, דהכל הודאה אחת היא. שהוא מלך'
 מהולל בתשבחות ואל המהולל בכל ההודאות.
 מיהו מה שאומרים ״אדון הנפלאות״ קשיא לי,
 והא אין חותמין בשתים, כדאיתא (בברכות מ״ם
 ע״א) דאין חותמין במושיע ישראל ובונה
 ירושלים, עיין שם. ואע״ג דבנין ירושלים נמי
 תשועת ישראל הוא, מכל מקום מקרי שתי
 חתימות, כיון שיש גם ישועה לעצמה, בלא
 בנין ירושלים. וכש״כ הכא דמהולל בתשבחית
 קאי על מה שהוא מהולל מאתנו בתשבחות,
 ואדון הנפלאות הוא שהוא ית׳ עושה נפלאות,

 וא״ב הוי שני ענינים נפרדים לגמרי.
 מיהו יש לדחוק ולפרש דהכי קאמר: שהוא
 האדון שאנחנו מהללים אותי בנפלאותיו. ומיוסד

 עמק כרכה שומע תפלה

 באבודרהס.
 והכא מסתבר, שלא לומד תיבת אל. דהא
 אומר אח״כ ״אל ההודאות״. ועוד, דאיתא בדרבי
 משה או״ח (סימן תדצ״ב אות ג׳) דאין לומד
 ״האל הנפרע לנו״, כיון דכבר אמר השם,

 עיין שם.
 ומסתבר נמי שלא לומר, ומהולל בוא״ו רק
 בלא וא״ו ויהיה פירושו, שהוא ״מלך גדול
 המהולל בתשבחות, משא״כ אם יאמר ״ומהולל
 בתשבחות״, יהיה בזה שני ענינים, שהוא
ל, ושהוא מיה ו ל ל בתשבחות. ואנחנו  מלך גדו
 מברכים כאן על השירות ותשבחות שאמרנו,
ר הברכה. והרי הדא״ש והטור ושו״ע ק י  וזה ע
 והםמ״ג ז״ל לא גרסי כלל לתיבת גדול, ואיך
 נעשה אנחנו כאן שני ענינים בברכה אחת.
 אבל כשאומרים מהולל בלא וא״ו, אין זה אלא
ת שבת לתיבת מלך. וכמליצת הכתוב׳ ו פ ס ו  ת

 כרובייא נפיק חד שלהובא וקארי בחילא •ואמרי: פלניא די פסק גאותו דקב״ה, ישתיצי •ויתפסק״; על דבר
 מחברה — : רש״י (ספר האורה ח״ב, סי׳ מו) מיחסה לאנשי כנסת הגדולה; וראה ס״ז סי׳ נא; לפי דעת
 זקנים מבעלי התוספות הנ״ל, יסד משה רבנו את השבח הזה (המדובר על המונחים — שמות הנרדפיפ
 של שבח שבד״ ולא על הברכה כשלעצמה) !.׳ז״ל — ״ומיד נתן משה טו שבהלת להקב״ה והן ב י ש ת ב ת
) רכנגדו טו (?טז) באמת •ויציב« אבודרהם כיתב — ? ) ר מ א ר ש ו ר ב ב  שיר ושבחה׳ ובנגן ט״ו ברוך ש
, וא(י)פשר כי החכם שחיבר זה (השבח) היה ל לראשי תבות ש ל מ ה,  ״והמצא כי ש.מך לעד מלכנו הא־

 שמו כן ועשאו לכבוד שלמה המלך״, ואילו הכל בו (בסי׳ כז) כן מיחסה לשלמה, בגלל שמו הנרמז בר״ת,
 כאמור, וכמ״כ בעל םדה״י בהסתייגות ל״יש אומרים״; רח״ו (פרע״ח שער הזמירות פרק ז) מצביע על
רא כל הנשמות רבון כל המעשיפ ן הנפלאות כו  אבררם אבינו כמיסד השבח, כי מראשי התבות — אדו
, ברם מעיר לבסוף — ״אבל לא שמעתי ממורי זלה״ה. ם ה ר ב  הביחר בשירי זמרה מלך — יוצא השם א
ם שבנ־סח: ״כי לך נאה ה׳ ואא״״ — הנופח בםרע״ג, מח״ו ואבודרהם ן י י ו נ י ש ה  מקור ההוספות ו
 ד,&פרדיפ מוםיפימ ״לע! לם ועד" עפ״י סידורי ספרד ורמ״ק« ״«גח גמלד. וגבירה תהלה ותפארת״ —
 הוספה זו שבנוסח ספרה היא עפ״י הזהר (לפי תרומה קלב), מח״ו וכתבי האריז״ל (פדע״ח, שם); ״ברכות
 והודאות מעתה ועד עולם״ — עפ״י מחייו, וראה מג״א סי׳ תפ ; הנוסח ספרד — ״ברכות והודאות לשמך הגדול
 והקדוש ומוע״ע אתה א־ל״ — עפ״י סידורי רמ״ק וקול יעקב (ר׳ קאפיל); ״א־ל מלך גדול בתשבחות״ —
 מח״ו׳ וראה רש״י (תענית זי, דיבור המתחיל ״למימרינת־״, ותוספות ברכות נט א׳ ד״ה ״הילכך״), וראה
 לבוש (התכלת נז),׳ הספרדים מוסיפים ״ומהלל״ — עפ״י סידורי ר׳ קאפיל ור׳ שבתי, והרב המנסח ״עד
 ע.לם״; הוספת הספרדים ״בורא כל הנשמות רכון כל המעשים״ — עפ״י אריז״ל וסדה״י 1 ״מלך א־ל
 חי העולמים״ — עפ״י מח״ו, ב״י (סי׳ תפו), קבלת האריז״ל (פרע״ח, שער הזמירות פ׳ ז) ודרכי משה
 (נד לאו״ח)« הוספת המלה ״יחיד״ שבנוסח ספרד׳ ~י ^ ר׳ קאפיל׳ מנסח כך בתפלת שחרית

 לי&ופ ההול׳ ואילו לשבת המסת שם כמו שלפנינו, בנוסח אשכנז.
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a !עד ע^ם 8ל) ןרוך אתה ^ אל מ?ןד ) W  ^דיל ןס^דוש) (מעתה ועד עולם) (

 תפלה עמק בדכה
. עד שלמדתי בתוי״ט (סוף י ת ו ד ל י  לשוני ב
 מסכת תמיד) וראיתי, שכתב שעל פי הדקדוק
, והרגלתי עצמי לומר י ״ ר י צ  צריך לומר חי ב
 ג״כ בציר״י. ובסידורים הישנים ראיתי זזי
 בפת״ח, וכן בסידור ספרדי ישן, והאחרונים
ף ו ס ר בו ב  ז״ל כתבו, שבעל התוי״ם ז״ל חז
ו ואמר חי בפת״ח. ובפרי עץ חיים כתב י מ  י
 בשם המקובלים ז״ל, לומר חי בציר״י דוקא,
ר לו, ו ר  גם על סוד, עי״ש, כנראה שהיד• ב
ו מהארי* נ י  שמה שכתוב בפרי עץ חיים שם, א
 ז״ל, כאשר כבר הערתי על זה בכמה מקומות.
 והטה בפיוטים שכתוב בהם ״חי עולמים״
 בלא ה״א, ודאי דצריד לומר דוקא בפת״ח,
 וכמו שנאמר (דניאל ד׳ ל״א) ולחי עלמא. אבל
 חיכי דכתיב ״העולמים״ צריך לומר בציר״י.
י נ  ומכל מקום בברכת בורא נפשות רבות א
ר ברוך חי העולמים, בפת״ח. לפי מ ו  א
 שהחתימה שם קאי על הברכה, שברא להחיות
 בהם נפש כל חי, ועל זה חותם — ברוך חי
 העולמים, א״כ הפירוש הוא, שהוא ית׳ מחיה
 כל העולמים. וכלשון הכתוב ואתה מחיה את
 כולם, ולהכי צריך לומר חי העולמים בפת״ח,
 שיתפרש שמחיה העולמים, וכמו שכתב הריעב״ץ
 ז״ל בסידורו באן, עיי״ש. אבל חי העולמים
 בציר״י פירושו, שהוא החיות של העולמים,

 וכמו שכתב בתוט׳ יו״ט שם, עיי״ש.
ר: רו בי ן ו ו  עי

 א. והנה כתבנו למעלה, דהלכי תקנו לברך
 לאחר פוקי דזמרה הבוחר בשירי זמרה, לפי
 שהוא קובץ פםוקים ומזמורים. ומזה יצא לנו

 להעיר בהלכה, וכמו שאכתוב בס״ד;
 כתב הרמ״א (או״ח סי׳ נ״ב), שדאם איתר
 לבוא לבית הכנסת וליכא שהות למימרא פסוקי
 דזמרה ולהתפלל בצבור, יאמר בתר שאמר
 ותהלה לדוד וישתבח. והוא מדברי תר״י
 והרא״ש בפרק אין עומדין, שהביא הטור (בפי׳

 עמק כרכה שומע
 על לשון הכתוב בהשירה ״נורא תהלות עושה
 פלא. וכמו כן ״אל ההודאות״ יפורש, שהוא
 האל יתברך, שכל ההודאות שאנחנו מודיפ,
 לו הם. מיהו מה שמוסיפין הספרדים ״בורא כל
 הנשמות רכון כל המעשים, צ״ע, דזה הוי,

 לכאורה, כחותם כשתים.

י זמרה« נראה לי הטעם ר י ש  הבוחר ב
 דלהכי האריכו בחתימה זו יותר מחתימת ההלל,
 ולא פגי במלך מהולל בתשבחות, לפי שההלל
 כולו ענין אחד הוא וחדא שירה היא. תדע
, והקורא ר ד ס  דהא בענין דוקא שיקרא על ה
ע לא יצא, כדאיתא (מגילה דף י״ז), ר פ מ  ל
 משא״כ פסוקי דזמרה שהוא קובץ פסוקים
 ופרשיות שונות, תקנו להוסיף הבוחר בשירי
ד עבדר כוי ו  זמרה. וכן בברוד שאמר ובשירי ד
 בשבחות ובזמירות כר. ואין כאן חתימה בשתיפ,
 דכולה חדא מילתא, שמזכירין שהוא מהולל
 מאתנו בתשבחות, ומשבחין גם על מה שבתר
ע מאתנו השירי זמרה, ו מ ש  האל ית׳ ל
 והפירוש — שהוא מלך חי העולמים הבוחר
א הודאה ד  בשירי זמרה. וא״כ כולה רק ח

 היא.

 והנכון לומד ״הבוחר בשירי זפרה יחיד חי
 העולמים״, וכמו שאומרים בברוך שאמר ״יחיד
 חי העולמים״. והשמות ,אל״ ו״מלך״ כבר
 נאמרו בחתימה זו. ולמה לנו להרבות בתוארים,
 שיהא נראה כחתימה בשתים, וגם יש בזה
 חלופי נוסחאות, שבטםח אשכנז ,מלך א־ל חי
 העולמיפ״ ובנוסח ספרד ,מלך יחיד איל חי
 העולמים״. ויש נוסחא ״מלך יחיד חי העולמים״.

 ומחוורתא כדכתיבנא.
: יש כאן מבוכה בין ם י מ ל ו ע  חי ה
 המדקדקים. יש אומרים חי בפת״ח, ויש אומרים
ה לי שזקני רכינו מ ו ד מ כ  וזי בציר״י. ו
 זצ״ל אמר חי בפת״ח, כי כך היה רגיל על
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ל  גדול (י?זהלל) בתשןחות אל ההודאות אדון ה?פלאות («ולא 3ל 3??מות רבון 9
 ס©ן5שים) קבוסר בשירי זמרי׳ מ?ך >»יי< אל ס׳ ל»ע1למים.

 עמק גרפה שומע תפלה עמל, ברכה

 דאית בי׳ פותח את ידיך ואתיא בא׳׳ב, למ
 הקדימו הגאונים למזמור תהלה לדוד׳ וכתבו
 ג״כ לומר הללו א־ל בקדשו, דאית ביי הללו
 מובא. ובזה יוצא בשעת הדחק ידי מצות הלל
 של כל יום, כדרבי ידסי בגמ׳ שבת שם.
 וכיון שאומר כל המזמורים, שפיר אומר הברכות
 עלייהו, אבל על תהלה לדוד לבד, אין לומר
 הברכות, ובמו שסתם הב״י בשו״ע שם. ועיין
 בתוספתא מנחות (פרק ו׳ הלכה וי) דאיתא

 התם הלל ושבח ותפלה מעכבין זה את זה.
 (וזד, כבר ראיתי בספר ארחות חיים החדש,
א ו ז״ל שם, ו ר  בההגהות הגאון מהרש״ם מ ב
 שכתב שמצא בתוספתא, שקריאת הלל מעכבת
ו הוא ד ו ב ת כ ל י ח מ ב  את התפלה, עיי״ש• ו
 דבר זר מאוד. דמאי ענין קריאת הלל לתפלה.
 ומד, שנהגו להסמיכו לתפלת שחרית, זה מטעם
 שזריזין מקדימין למצוד,. כדאיתא (בר״ה דל״ב
 בי) ומשנה שלימה שנינו, (בסוף פרק ב׳
 דמגילה) כל היום כשר לקריאת ההלל, וא״כ

 איך יהיו מעכבין זה את זה).
 ב. והנה הלל פירוש -־ פסוקי חמרה,
 דבשבת (קי״ט) קרי להו רבי יוסי הלל. דקאמר
ח ב ש  יהא חלקי עם גומרי הלל בכל .יום. ו
 היינו הג׳ ברכות הראשונות שבשמ״ע, כדאיתא
 בגמ׳ (ברכות ל״ד) ג׳ ברכות הראשונות דומה
 לעבד שמסדר שבח לרבונו, ושם (דף ל״ב א׳)
 דדיש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של
 הקב״ה ואחד כך יתפלל, מנלן, ממשה ובו׳
 עיי״ש. ואח״כ התקינו שמלבד השבח שבשלש
 ראשונות, יקדימו בכל יום לומר עב״פ אחת
 ביום ההלל שבסוף תהלים, וקאמר שההלל
 והשבת ותפלה מעכבות זה את זה, שאם לא
 אמר ד׳ג׳ ראשונות של שבח, אין לו להתפלל
 יתר התפלה. ולפי זה, היה נראה לי מתוך

 ג״ב) שכתבו כן בשם רב עמרם גאון, ועיין
 בב״ח שם, אבל לרב נטרונאי גאון ז״ל, בטור
 שט. צריך לומר תחלה לדוד והללו אל בקדשו,
 וכן סתם שם הב״י בשו״ע דיאמר תהלה לדוד
 והללו את ה׳ מן השמים. ואי ליכא שהות גם
 אה, יאמר תהלה לדוד וידלג מזמור הללו את
 ה׳ מן השמים עיי״ש. הרי מבואר. ד ר ק מזמור
 זה יכול לדלג, אבל הללו אל בקדשו לא ידלג.
 וצריך לומר הטעם כמו שכתבתי, כיון דתקנו
י דוד עבדך ר י ש ב ו  לשון הברכה לפניהם ״
 נהללך ה׳ אלקינו בשבתות ובזמירות״ ולאחריה
י זמרה״, לא םגי דלא לימא ר י ש  ״הבוחר ב
, ואנו, שזכינו ת ו י ש ר  לכל הפחות ב׳ פ
 בימינו, שנדפסו סידורי רב עמרם גאון ז״ל,
 מצינו שם מפורש להדיא שכתב בשם מר רב
 משה גאון ז״ל, דאומר ברוך שאמר ותחלה
 לדוד ומדלג עד הללו אל בקדשו ואומר ישתבח.
 וכן כתב בס׳ הערוך (ערך תפל״ ג׳) בשם
 מר רב משה גאון. וכתבו ג״כ בהגהות מיימוניות
 (הל׳ תפלה פרק ז׳), עיי״ש. ובבר כתבתי,
 דלולא דמסתפיינא הייתי אומר דםפר מוטעה
 (על ידי איזה מעתיק. שאז לא היה דפוס, רק
 כל הספרים נעתקו על ידי מעתיקים שונים)
 מסדור רב עמרם גאון ז״ל נזדמן לפניהם.
 ונדחקו בתר״י ז״ל לתת טעם שזה עיקר פסוקי
 חומרה, לפי שאמרו ז״ל שכל האומר בכל יום

 מובטח לו שהוא בן עוד׳״ב.
 אבל אינו מוכרח כל כך, שהרי בגמ׳ (שבת
 קיח ב) קרי לי׳ הלל, עיי״ש, דקאמר בהלל
 דפסוקי חמרה. ולפי פירש״י היינו הללויה
 את ה׳ והללו א־ל בקדשו, ולפי הרי״ף וכל
 הפסוקים היינו, מתהלה לדוד עד טוף תהלים,
 ועליהם תקנו הברכות שלפניהם ואחריהם, ולפי
 ששל דוד חשיב טפי, כדאיתא (ריש ברכות)
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 בעשי״ת אומרים זה המזמור קודם חגי קדיש
 (שיר ה8ן!לות ממעמקים קךאתיף ן,י. אי{י ש??ה ?קולי ת?עיןה $ן?יף ק^בות לקול
 סחנו^י. אם ן15נ1ת ?׳קיןר״ןה 1${י טי 1ןנמד ?י עמף ססליסה ^3ען תןרא. קויסי י; קי^ה נ?שי
 [לךץר1 הי0לו^י. נ?שי ל$ל{י ?שמרים ל#ןר ש?!רים לבקר. !סל ?שךןגל אל ן; 3י עם ן: סס^ד

ןה $ת־?שך«ל מ&ל ^ניסיו). ן  ןסך3ה ?la ?דוה. ןהוא ו

 תפלה עמק כרכה
 שכתבו, דהייכי שהוא נחפז לצאת לדרך, יכול
 להניח אחת, עיי״ש. זהבי נמי כאן. כיון שהוא
 אנוס משום תפלה בציבור, דחשיב מובא, מותר
 לו לבטל ההלל שקודם התפלה. ועיין בבאר

 היטב ובשע״ת שם מש״כ בזה.

 (הריני מוצא לנכון להציג כאן קטע מספר ־מקיץ
 נרדמים״ למדן מחבת׳ ז״ל, מפני שמקומו כאן !וענין

 רב שבו מנקודת ד,ד,לכד,י המו״ל ׳והמסדר).

 .ואגב אעורר בזה את כ״ת על כמה מנהגים
 שנשתבשו בזמננו בתפלה והכל בשביל חסרון
 ידיעה: ראיתי בכמה קהלות שהנהיגו לאמר
א ר בא בין ישתבח לקדיש את נ ע ש ו ה  ב
 המזמור שיר המעלות ממעמקים. ונשתרבב
 המנהג אצל החזנים אשר נעים עליהם לנגן
 ומנגנים ישתבח וקדיש בניגון של ימים
 הנוראים ועי״ז גם משליכים כאן את השיר
 המעלות, למען לא יחסר המזג. וזה שיבוש
 גדול, כי מה שאנו אומרים בעשי״תןי^ת המזמור
 הזה) הוא עפ״י מנהג האריז״ל, וכבר כתב על
 זה המג״א (בסי, נד ס״ק ב) דצ״ע, דהא הוי
 הפסק. וצ״ל, כיון שהאריד־ל תיקן לאמרו,
 ושזהו תיקון התפלה, משום שבעשי״ת נתקן
, ן י ק מ ו ק אחד מעשרה ע » ו  בכל יום ע
 כמו שמובא בספר יצירה, וכמ״ש כספר פרי
 עץ חיים (בשער ר״־ה פרק ז) עיי״ש, א״כ הוה
, דמותר להפסיק, כדאיתא ה ו צ ר מ ב ד ל  כ

 עמק כרכה שומע
 דברי התוספתא, דלאחר שתיקנו לומר פסוקי
 חמרה, הן מעכבין התפלה, וכן כך בלא תפלה
 אסור לומר פסוקי חמרה בברכה. וא״כ קשה,
 לכאורה על דברי הגאונים ז״ל, שכתבו דאם
 אין לו שהות כלל, יתפלל בלא פסוקי חמרה,
 ותהי׳ מכאן ראיה למה שכתבו הגאונים בסידור
 רב עמרם גאון שם, שאס לא אמר פסוקי
 חמרה קודם התפלה, לא יאמרנה כל עיקר.
 ולא כמו שכתב הטור שם בשם רבינו יונה ז״ל
 שכתב בשם רבותיו דאומרן אחר התפלה

 בברכותיהן.
 אבל נראה לי, שלא ישר היה בעיני הגאונים
 ז״ל להמר שהתקנה שתיקנו אחר כך, לומר
 אותו ההלל דפסוקי חמרה, יהא מעכב את
 התפלה. וצריך לפרש התוספתא, שהלשון
ה לאוו עכבה ממש קאמר׳ אלא לכתחלה ב כ  ע
 בלא סבה המכריחה, וכההיא דאיתא נמי התם
 בתוספתא, תפלה של־יד מעכבת את של ראש
 ותפלה של ראש מעכבת את של יד, דהתם
 לאוו עכבה ממש היא, שהרי שנינו שם בריש
 פרק התכלת) תפלה של יד אינה מעכבת את
 של ראש ושל ראש אינה מעכבת את של יד,
 וע״כ צריך לומר, ששייך לשון עכבה גם על
 לכתחלה, ועיי״ן בבית יוסף (לאו״ח סי׳ כ״ו<
 מה שכתב בשם הגהות סמ״ק, שמפרש, בענינו
 שם, דמעכבין דקאמר, היינו לומר שאסור
ל אחת מהן. ועיין שם בטור ושו״ע ט ב  ל

 שיר המעלות ממעמקים: המנהג לאמרו בעשיית בין ישתבח ליוצר אור, מקורו בקבלת האריז״ל (פרע״ת
 שער ראש השנה, פ״ז)« וראה רנדע מפנו בענין עשרה עומקין שבעשי״ת ז וראה מג״א (נד ס״ק ב) שסיים

 בצ׳;י ״המנהיג (סי׳ כה) שרתב, שלדברי קדושה וצורך מצוד. מותר להפסיק בין ישתבח ליוצר,
 •על שייכות המזמור לענ ני תשובה, ראה זהר, אחרי מות, עמי ע׳ כ וע״א זג
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י ללא כךעוסה ו!בוליך 3לכיתי! (ו_יצמח פך?ן3ה וי?!רב  לתגדל ילסקןךש שמה י?א ??למא י
T ן. י  משיסד.). ?ס!יכון יליוסיכין י?ס!י ך?ל 3ית וקזךאל 3ע^א יכן&ן קריב ואמרו א9

 עמק כרכח
 .ומבורך״, (וכדאיתא בספר דקדוקי סופרים.
 שכן הוא בש״ס כת״י)׳ אבל איתמ בקהלת רבה
 (פרשה ט׳ אות כ״א) שבשעה שהזקן יושב
 ודורש׳ ועזנין אחריו אמן יהי שמו הגדול
 מבורך׳ וכל רגיל בספר תנדב״א, דוק ותמצא.
 וצריך לגרוס גם בגמ׳ שלפנינו ״יהי שמו״
 במקום ,יהא שמו״, כיון ש״יהא״ הוא בלשון

 ארמית,
 ויש להשיב על דברי המתזור ויטרי גם מגמ׳
 (סוכה ל״ט) אמר רבא לא לימא אינש יהא שמיה
 רבא והדר מברך, אלא יהא שמיה רבא מברך
 בהדי הדדי. ואע״ג דאמר לי׳ רב ספדא התם,
 אסוקי מילתא היא ולית לן בה, היינו שלא
 להקפיד בכך, כיון שכוונתו לגמור׳ וכמו
 שפירש״י התם, אבל מ״מ מדברי רבא אנו
 למדים שאין כאן ב׳ תפלות, אלא תפלה אחת,

 ש״יהא שמיה רבא מבורך״.
 שמה רבא: כתב הדרכי משה (בסי׳ נ״ו אות
 א׳) בשם ספר האגודה, שלפי פירוש התוספות
 שציינתי למעלה, יש לומר שמה בלא מפי״ק
 ה״א דלא לישתמע שם הוי״ה. וכך העתיק
 המג״א (שם בס״ק ב), עיי״ש ועיץ בב״ח שם.
י על רבותינו גדולי העולם שלא ת א ל פ נ  ו

 עמק כרכה שומע תפלה

-־בשו״ע שם. וכל זה אמור בעשי״ת, אבל
 בהושע״ר, שאין ענינו כלל להעומקיס הנ״ל,
 א״כ וודאי דחוה הפסק והוה עירבוב בתפלה,
 שהרבה הקפידו על זה המקובלים ז״ל, כידוע,
ל המנהג החדש הזה, שנתפשט ט ב  ו מ צ ו ה' ל

 זה עתה מקרוב״•
; עיין בקדיש שלפנינו אתר ש ד ק ת י  יתגדל ו

 משנת איזהו מקומן.
 יהא שמה רבה! כתבו התוספות (ברכות ג)
 בשם מחזור ויטרי (כך יש גם בספר הפרדס
 לרש״י) שהפירוש הוא שאנו מתפללים שיהא
 שם י״,ה נתגדל ונתמלא עם ו״ה. וזה יהי לעתיד
 לבוא ב״ב. וכמו שאמרו ז״ל על הפסוק כי יד
 על כס י״ה, שאין השם שלם ואין הכסא שלם
 עד שימחה שמו של עמלק. וא״כ הם שני
 ענינים — ששמו יתגדל וגם יהי׳ לעולם הבא,
 עיי״ש, והתוספות דחו פירוש זה. דהא איתא
 התם בגמ׳, ועונין יהא שמו הגדול מבורך,
 הרי מישתמע מזה שהיא תפלה אחת. ואין הבונה
 לומר שיהי׳ שמו גדול ושלם, אלא שיהי׳
 מבורך, עיי״ש• והנה אם משום הא, אפשר לומר
 שלפני בעל המחזור ויטרי היה גם כאן וגם
 לקמן (כ״א ב) הגירםא ,יהא שמיה רבא

 קדחש : תחת שם זה הוזכר בראשונה במס׳ סופרים (פרק א הלכת ו)— ״לאחד שמניחין ספד ת־דה במקומו
 אומי קדיש וכו׳ יהן עודן יהא שמי׳ רבא מברך בכוונה בעמידה״׳ ובדבר שבקדושה שצריך עשרה,
 הו יפר שם (פרק י׳ ד,ל׳ ז) — ״ואין אומרים קדיש בפחות מעשרה״׳ ואילו במס׳ מגילה (כב ב) לא
 גמנת הוא על אותם הדברים ; מכל הנוסח שלפנעו, הנמסר לנו מפי רס״ג ורע״ג, על כל שינויו, נמצאת
 ב״אותיזת דרבי עקיבא״ רק ההתחלה ״יתגדל ויתקדש״ (מובאה בילקוט ישעיה( רמז רצ״ו)׳ ובהרבה מק מות
 בש״ס מוצאים אנו את המשפט הקצר ,יהא שמיי רבא מברך״ לבד; דאה — ספרי לפ׳ האזינו; ברכות
 ג, כי, נז; שבת קיט; סוכה לט; מדרש משלי י, פסוק ג׳ ויד( פסוק כח• מתי חובר ? — הראב״ר
 •מפושקיירו בדברו עליו, כותב דברים הבאים (מובאים בשבלי לקט הוצאת רש״ב עמוד ד) — ״על מעשה
: הרא״ה ׳  הקדיש לא נמצא בידינו דבר מבורר היסב מן הראשוניפ, אך סמכוהו על הפסוק ונקדשתי וכו
 מלינול (אדחות חיים) מיחסה לזמן התנאים והמחבר ספר תכלאל (סידור תימן) מיחסה, בשם מהר״ס
 אלשלך׳ לאנשי כנסת הגדולה! וראה ברוקח (שכב) ולביש (התכלת נז) הפירוט של הד קרישים שנוסדו
 ע״ש דפסוק (תחלים קיט) שבע ביום הללתיך, והאגור (סי׳ צח) המפרט ומנמק אמירתם, וב״י (סי׳ נד!) מש״כ

 בשם השבלי לקט, שמביא בשמ הגאונים.
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יא. מי ^מז ^י  קהל וחזן ןןןא קזמה ל?א ??בך ־,ע^ם ו
ת [ל$ס?!ל npp ן^ך^א ?רין היא ^ ל ר ן ב ס ? : ° ן 9 ^  ?ל?כן ןל?פ3ח ןל9?8ר 1
Kĝ חזפיךן ftf9» ןאמרו 3$ן Qdl ל 15»א ן׳יילסא ^ש?ס»?א? ! 9 ) י ל  >«^א (נעיי-ת י^עי^א פ

 תפלה עמק כרכה

 מה שמקובל ימעולם שאומרי ,ולעלמי״, עיי״ש,
 אבל האמת היא, שרש״י כתב לשיטתי׳ שמפרש
 — יהא שם י״ה רבא, וא״כ שמיה הוא מלא,
 ויש כ״ט אותיות, ולהכי ניחא לי׳ לסלק
 הווא״וו. מן ולעלמי, אבל לפי פירוש התוספות,
 שהוא עיקר לפי הפוסקים (שם בסי׳ נ״ו) הרי
 שמה חסר יו*ד, וכמו שציינתי לעיל מפסוקי
 דניאל, הרי עולה יפה המספר כ״ח שהקפידו
 עליו, גם אם ננסח ״ולעלמי״. ובאמת כד כתוב
 בתרגום אוגקלוס (שמות ט״ו י״ח) ובתרגום
 יהונתן (ישעיהו ר) לעלם ולעלמי עלמיא, ואין

 לשנות.
 מכרך: הרי״ש בפת״ח, עפ״י דקדוק לשון
 הארמית, יתברך וישתבח: ת׳ לשונות אלו הם

 עמק כרכה שומע

ר •בספר פ ו ת ס ו ע  הרגישו שיש כאן ט
 האגודה, שהרי זה וודאי לכל הפירושים שצריך
 להיות מפיק ה״א, וכמו שנאמר (דניאל ב׳ כ׳)•
 להוי שמה די אלהא מברך, ושם כתוב במפיק
א ל ש ם ״ ה ש ד ו ג ר א פ ס ס ב ו ר ג ל צריך ל ב  ד״״א. א
 יאמר במפיק יו״ד, כלומר, שלא יבטא באופן
א ויהי׳ נראה ט ב מ  שתהא היו״ד מודגשת ב
 •כאילו שם י״ה, וכתב זה, שלפי שבגמ׳, בכל

 מקומות שבש״ם כתוב מלא, ביו״די
 ולעלמי ע ל מ י א: והנה ראיתי בספר הפרדס
 לרש״י שכתב, שלא יאמר ״ולעלמי עלמיא״
 אלא ״לעלמי עלמיא״ כדי שלא יהי׳ יותר מכ״ת
 אותיות. וכך כתב הב״י שם בשם כמה גדולים.
 וחלק עליהם כיון שבגלל דרשא אין להרחיק

 חצי קדיש: ברמז להמגהג לאמרו לפני ברם,־, יש לראות בסגנון הלשון' במסכת סופרים (פרק י),
 שכתבו ,ואין אומדין קדיש וברכו פחות מעשרה״, הרי, נראה, שבימיהם התו שניהם תכופים זה לזר,;
ג הוזכר כמנהג המוגבל למת הכנסת, ומסגנון הלשון שם מישתמע, שאמירתו מותנה בזה, אם ״ ע ר ס  ב
 הפסיק;־ בין ישתבח וייוצר, זזה לשונו: ודקא אמרינן אסור לאישתעויי בין ישתבח לפריסת שמע, נמלי
 דלאוו וצריכי צבור נינהו, אבל לצרכי צבור או לצורך צדקה, איסורא ליכא. אבל בתר דמשתע,־ צורכייהו, קאים
 מי שבא להתפרנס מן הצבור, יבעו למפסק ליד, חזנא ומקמי די לימא ברכו פתח הכי יתגדל וכו׳
ה שאין דרכן של בני ישיבה לספר, אומר ברכו ואין צריך לאמר יתגדל׳ — ע״כ; ב י ש י י נ  ןכו׳ ולפני ב
 רש״י (בפרדס) מביאר כמנהג קבוע וכותב — וש״ץ כשעומד להתפלל מתחיל בקדיש להפסיק בין ישתבח
ז במח״ו מותנה אמירתו, לפי גירסא האחת, כמו בסרע״ג, ואילו בגליון כתב יד שם מובא  ליזצר״ וכר
 הוא כמנהג קבוע! גם האשטל והמחכים מביאים או^י כקבוע! המנהיג מנמקו (שם סי׳ כ״ה) בזה״ל —
 ויעמוד החזן ויאמר קדיש להזכיר קץ הימין ווהגאולד, לפני התפילה וכוי׳ ובעל שבלי לקט (סי׳ ח) אף הוא
ם זצ״ל מ״מ מקדשין י נ ו א ג  «זכדרו ומחב — ו: מד, שנוהגו לאמר קדיש אחד פםד״ז, טצאתי טעם ל
 במקום שדרשין שם פסוקים, לסי שאין כל תיבה !ואות שבתורה שאין שם המפורש יו־צא מהן, מה שאין אנו
 יודעין, לכך אנו נהגין לקדש; ויש מן הגאונים זצ״ל (אולי כוונתו לרע״ג הנ״ל) שאמרו, שאם אץ מנהג
 הקהל להפסיק בין פםד״ז לתפלה, לאתר ישתבח, מתתיל ברכו וושפיר דמי. ואנו לא נהגנו כן. והנכון כמו
א (תניא רבתי, סי׳ ב) מנמקו אף הוא בדרך זו וכותב — ,ומה שנהגו לומד י נ  שפירשנו וכר, ע״כ; ה ת
 קדיש אחר פסד״ז, לפי שאין כל תיבה !ואות שבתורה שאין שס המפורש יוצא מהן וכו׳ לכך נהגו להקדיש.
ם (האשכול) מפני מה נהגו להקדיש אחר סםד״ז, לפי שבבר סיימו את המצ־ד, של פםד״ז י ר מ ו ש א י  ו
ס כותב — ואמר שליח צבור קדיש עד לעילא: וראה י ה ד ד ו ב  ואח״כ יתחילו האחרת — ק״ש וכר; א
ל ״ י ז ר ה א כ  דרכי משה (סי׳ נד,) מש״כ בענין וטעם קדיש זה בשםהאלד זרוע, תשובות הגא־נים ׳והכל בו; ב
ה (פרע״ח א י ה קרוב למקום דעת ד ב ר ר י צ  מנומקת אמירתו כאן בזה״ל — ״קדיש וברכו מעלין כתרי י

 שער הזמירות פרק א, בסופו שם);
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 ל^ברף ןלשתנח ףן1פאר ף^רומט ולתנשא ^פי
 של מלך מ^י ה^כים 3?!דוש ?רוך היא ^היא ראשון
ב ??רבות. & ר  והוא !q1V| וםנלעךו אין אלסים. 3לי ^
 ?;a עמו ןעלזי «$פךו. ושמו $רומט על ?ל ?ך?ה.
 ו?1ך!ל ה, ?רוך עם ?בוד מלכותו לעו^ם ן$ד. להי עם יי ?בלך מע$ה ועד עו^ם.

 «ז ברכו m לל הו

 קייח ברוך לל המברך לעולם ועד

 שומע תפלה עמק ברכה
 אחר קודשא בדיך הוא. ואיתא שם נמי בשמ
 רב נחשון גאון, דאומר שמה דקודשא בדיך
 הוא, וכורע. וכמ״כ בפרדס לרש״י. והב״י סתם
, א ש ד ו  כוותייהו. ובאמת, אם נפסיק בתבת ק
 לא ידעתי הפירוש שלו. שאם הפירוש של
, היה צריך לאמר ש ו ד  קודשא במובן ק
א פירושו ש ד ו ק ה ד י מ א אבל ש ש י ד  ק
 — שמו של הקדוש, ותואר סתמי כזה לא מצינו
 בשום מקום, לא בכתובים ולא בלשון חכמז״ל,
 שישתמשו בהתואר קובייה, הקב״ה אד המקום.
 ברוך הוא. ושמא היד, קשה לאמר להם יתברך
ך הוא, דא״כ היה להם י ד  שמיה דקודשא ב
 לאמר ברוך ברוך תרי זימני. אבל זה לא
 קשיא כלל, דאחר שכבר עשו תואר ושם לאמר
 עליו ית״ש קודב״ה, שפיר אומרין יתברך שמו
 של הקב״ה, כמו שרגיל באגדות חז״ל לומר
 יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקב״יה.
 עיי״ן בתנחומא (לפ׳ נח ופ׳ וירא) ואחי׳כ בכמה
 מקומות. וכן כך ברוך המקום ברוך הוא (במשנה
 סוף מם׳ תמיד). וכמו שכתבתי בברכת ברוך
 שאמר והיה העולם ברוך הוא וכר, וגם בפרי
 עץ חיים משמע שצריך לאמר דקידשא בריך
 הוא. ועיין בשע״ת שם והכי נהוג. ואמנם גס
 בבריך הוא אין לעשות הפסק גדול, מפני
 שכולו מאמר אהד הוא׳ והיינו, ששמו של
 הקב״ה יתברר וכו׳ למעלה מן בל ברכתא

 דאמירן בעלמא וכר.

 עמק ברכה
 בלשון הקודש. ובספר פרדס לרש״י נתן טעם
 לזה. ע״פ רוב שווים הם הביטויים העבריים
 לארמית, רק ״יתפאר ויתנשא״ הס רק בלשון
 הקודש. ואפשר הטעם, משום שהשאירו השתי
 תבות הראשונות ״יתגדל ויתקדש״, שהם בחלק
 הראשון של הקדיש, השאירו גם בחלק האחרון
 של הקדיש השתי ביטויים בלשון הקודש. ולפי
 זה צריכים לנקד יתברך, הרי״ש בציי׳׳רי כמו
 שנאמר (ישעיהו) יתפאר וגויי ויתפאר: האל״ף
 בציי״רי, כמו (שופטים ז׳ ב׳) פן יתפאר וגר.
 ויתרומם: הנדס בצייר״י כמו דניאל (י״א ל״0
 ויתרומם. ויתנשא: השי״ן בצייר״י, כמו (במדבר
 כד ז) ותנשא מלכותו. ויתהדר: הלמ״ד בפת״ח,
 כמו (משלי כה ו) אל תתהדר. ויתעלה: הלמ״ד
 בצייר״י. ויתהלל: הלמ״ד בצייר״י, כמו מלכים
 א כ יא וירמיהו ט כג) אל יתהלל. ולא ידעתי
 למה נקדו הלמ״ד בקמ״ץ, הרי אין כאן מפסיק
 אלא מחובר הוא לשמה דקודשא בדיך הוא.
 כריך הוא לעילא: כך כתב הדרבי משד,
 (בסי׳ נו) בשם אור זרוע, דבתיבת קודשא ינוח
 כמו אתנחתא ואומר בדיך הוא לעילא וכו, ומי
 שמפסיק אצל בריך הוא, טועה. וכך כתב בשם
 הרמ״א שם. בהגה״ה, ועיין במג״א שם. ונהג
 רבינו זקני זצ״ל על פיהם. ואינני יודע למה
 בחר הרמ״א במה שכתב רבינו האור זרוע נגד
 כל הגאונים הקדמונים, זכר כולם לברכה. והרי
 הטור שם כתב בשם רב עמרם גאון, דעונין אמן

: הקריאה והעניה אלו — מקור הקריאה במשנה (ברכות מט ב) והעניה בספרי (האזינו  ברכו — ברוך ה׳
t זוד,ד חדש לרות ד״ה ר׳ שחימאי, תנדב״א זמזא (פי״ז ! (  עה״פ כי שם וגוי), וראה בפרקי היכלות (פרק ז
אד זרוע (ח״ב סי׳ מו ושס סי׳ נ הלסת שבת). המקורי לאומרן  וראה רוקח שמביאן בשם מדרש ומ״לחא, ו
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 תפלה עמק כרכה
 ומזה (בראשית כז מב) הנה עשיו אחיך
ם לו להרגך פירוש — משקיט ומרגיע ח נ ת  מ
 את רוחו הוא בזה׳ שאמר שיהרגו. ולפי
 שהקב״ה, כביכול׳ חושק ומצפה לקילוםן
 ולתהלתן של ישראל, כמו שאנו אומרים הבוחר
 בשירי זמרה, א״כ במה שישראל אומדים שירות
 ותשבחות, כביכול, מרגיעים אותו ית״ש׳ והרי
 הם דברי נחומים לו ית״ש. וזה שאנו אומרי0
 י- שיתעלה שמו למעלה מן כל התשבחות.
 ודברי נחמות שיש בכח נבראיו בכל העולם,

 לאמרם עליו ית״ש,

 עמק כרכה שומע
 ונחמתא: בפירוש תבה זו האריכו רבותינו
 ז״ל המפרשים הראשונים בדברי אגדה. ומה
 שנראה לי בזה: דברי נחומים לא באים דווקא
 על מנת להשקיט את כאב והצער והאבל לבד,
 אלא כל אופן ומין הבעת דברים טובים
 המשקיטים המיית הלב הנשבר, ומרגיעים רוחו
 של בן אדם, נקראים דברי נחמות. ראה (זכריהו
 א יב) כשאמר המלאך לפני ה׳ עד מתי לא
 תרחם את ירושלים וגר. וא״כ לבו היה הומה
 על ירושלים, וכתיב (שם יג) שהשם ענהו
 דברים טובים, דברי נחומים. נחומים זה הכפל
 מטובים, והם דברים המרגיעים המיית הלב,

 לפני יוגד אור: יש מרבותינו הדאשונ«ם ז״ל — רש״י׳ תוספות, דא״ש ור״ן׳ — שלמת מפורש מהםחום,
גס מגילה (כג ב) •אין פורםין על שמע פחות «עשרה״ ופירשו כגון שיהיו כאז וכו׳ הדי אחד מחם עוג׳ד  י
ר (ע״כ לשון הב״י בם•׳ סט ד״ה תנו) הדי מדובר כאן על ברכר צ ו י ו ומתהיל ב כ ר ב  ומתפלל קדיש ו
v של»י יוצר: ראה דש״י׳ שם בגמ׳ ור״ן שם, מש״פ בשמו ובשם הגאונים׳ ורנלב״ס (הלכות תפלה פרק 
ד למנהגנו, רואים אנו בראשונה במם׳ ו ס י י  ה) ש0ירש בדרך אחרת את הגמ׳ הנ״לו הלכה ברורה ו
 סודיים (בסוף מדק יט) שכתבו וז״ל: אבל בתפלת שחרית (בת״ב) אחר המזצורים והפםוקין אלו׳ אומרים
ו בקיל נמוך וכו׳ז ברם״ג׳ בסדע״ג ובמח״ו סדורות הן כמו שלפביגו. אבל לא הזכירו שגמ.• כ ר  ביוצר ב
 הש״ץ יחזור על העניה׳ כמנהגנו: הראשון שמזכיר ההחזרה זו׳ הוא הר״י ברצלוני, ולענין קריאת •התורה
 (דאה — ראש׳ ברכות פ׳ ז׳ ם«׳ כו* תד״י שם« טור סי׳ נז ו קלט): המנהג שלפנינו — עפ״י ב״י (שם<
 שמביא אותו מנהג בשם ד״י בדצלוני, שאמרה בשם רב סעדיה (רם״ג) לענין קריאת התורה ומסיים שט
 ״ומשם נל&וד לש״ץ ונהגו העולם כדברי הר״ר יהודה ברצלובי״: הלבוש (התכלת נז) כותב ״וטוב שיחזור
 הש״ז בדוד ה׳ וכו׳ בלחש״: הראב״ן (סי׳ עג) מנמק עצם אמירתו בשחרית וערבית, קודם ק״זו
 וקודם ב׳ התודה ו״ל — ׳׳שאלני אח• יחזקיהו׳ הקורא בתורה למה אומר לצבור ברכו וכוי׳ והשבתי לד
 שעזרא תיקן לישראל קרה״ת, ובקורא בתודה מוציא את הצבור יד״ח מקריאה׳ לפיכד הרי אומד לצבור
 אתם *ריכיפ לברך ולקרוא כמוני — הסכימו לקריאתי ולבדכתי ותברכו עמי, והס עונין ומברכ״ן. ופן ביוצר
 יבפעריב וכן בב׳ המזון: ודאה ריטב״א (על גמ׳ מגילה דף בג): התשב״ץ (ה״ב סי׳ יב) מנמק — ״כיון
 דבבה״ת נתקנה בה לאמר ברכו מקרא דכי שם וכוי׳ תקנו בה נמי׳ לאמר ברכו קודם יוצר אור ומעריב
 ערבים׳ דבדכת אהבת עולם נמי ברה״ת היא: ודאה זהר (לפי תרומה קלה) שמנמק הנוסח ״ברכו את
 ה׳״, וראה תוספות יו״ט (ברכות פ׳ ז ס׳ ג) שמנמק הנוסח שתיקנו חז״ל ת״ט בתפלה ובקדה״ת בשם הוי״ח,
 ובברהמ״ז באלקות׳ ומג״א (שם סי׳ קצב ס״ק ב) על ההבדל שבין ״נברר״ שבב׳ המזון ל״בדכו״ כאן
 ובקרה״ת: המנהג לכרוע ב״בדכו״ ולזקוף עט אמירת השם׳ מקורו במחזור ויסר• (בתפלת ערבית לבד^,
 והכל בו מביאו כאן, לענין בדכו שלפני יוצר אוד סדה״י מביא בשם מדרש רות ״שהגשמה אינה נכנס*
 (חוזרת) להתיישב בגוף האדם עד שיברך ברוך ה׳ חמבודך״ וכוי ולכך יש בה ה תבות כנגד נ״ר נח״•*

 (נפש׳ דוח׳ נשמה׳ דיה ויחידה) וראה שו״ע אדח סי׳ נז ומשנה ברורה סי׳ נז.
 יתברך וישתכח: בםרע״ג הנוסח שונה לחלוטין, ובשחרית לשבת לבד׳ שהצבור יאמר בשעה שהש״־ן
 מומר ברכו: במח״ו (כת״י א), מובא כנוםחאתנו, מלבד הפסוקים ״ושמו״ ו״יהי שם״ וגוי: הטור מביאו
 בשם אביו הרא״ש׳ ומקורו בשו״ת הרא״ש, כלל ד סי׳ יט׳ שכתב בזה״ל: שמעתי בכל המקומות שאומר
 .יתעלה וישתבח״ וכו׳ (בטור׳ בשמו — יתברך וישתבח); אבודרתם ג״כ מביאו׳ ברט מעיר ״ו«ש
 שאינם רוצים לאמרו כדי שיאזנו למה שיאמר שליח צבור כדטםיק בסוטה בפרק ואלו נאמדין (מ א)
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 ויעש אכרחם שומע תפלה ויעש אפרדום
 והרי לקמן׳ (במי׳ קיג) בפיוטי שמ״ע מביא הסיר גפ
 כן זה׳ ולא כתב דנכון לבטלן׳ עיי״ש בב״ח (בסוף

 סי׳ קיב)•
 ואני בעני׳1 איני רואה כאן׳ לכאורה׳ שום קושיא.
 דהכא הייני טעמא משום שאמרו מקום שאמרו לקצר
 .איני רשאי להאריך׳ להבי ם״ל להנהו רבוותא שאין
 להוסיף פיוטין׳ • אבל בבשמ״ע יכול כל אחד להומיף
 בכל ברכה כל מה שגריר לו. ורק בג׳ הראשונות ובג׳
 לד ב)׳ וכתבו התוספות שם, דד1וקא צרכיו׳ •אבל צרכי
 אחרונות אמרו שלא להוסיף, כדאיתא בגמ׳ (ברכות
jnm •רביט ממזר, ולכך אנו אומרים זכרנו וקרוב״ץ 
 דדווקא יחיד קאמר׳ שהרי עיקר ברכות אחרונות
 צרכי צבור הן, עיי״ש׳ וא״כ אין זה דומה בלל לברכות
 ק״ש, כי בשמ״ע צרכי רבים בני ראשונות הן בצרכי
 יחיד באמצעיות, שמותר להוסיף. כמו ׳שאיתא נמי
 בגמ׳ (ע״ז ח א) אס צריך אדם לפרנסה׳ שואל בברכת
 גשמים וכו׳ ושואל אדם צרכיו כשומע תפלה, עיי״ש.
 ולהכי נמי כתב הרמ״א בברכות ק״ש דהמקיל וסו׳ לא
 הפסיד, ומ״מ להלן, בסי׳ קיב׳ לענין שמ״ע, לז* כתב
 זה׳ אלא ״שנהגו בכל המקומות לאמוץ״• וככה ד.יה

 מנהגו של רבנו זקני זצ״ל•

 פיוטיה שבין ברכות יוצר וכו׳ ושמ״ע: בבית מדרשו
 של רבנו זקני זצ״ל לא אמרו הפיוטים שבין אלו
 מברכות בשחרית .וגם לא בין הברכות של יו״ט, לבד
 בראש השנה ויוהכ״פ שכן אמרו• אבל בחזרת הש״ץ
 כן אמרו כל הפיוטים, ולא ננרע דבר מהכתוב במחזורים,
 בלי שנוי. 1הנה אף שדרכו של רבני זקני זצ״ל היה,
 לא לשנות ממנהג העולם מ״מ כיון דאיפליגו רוותא
 בזה, כמבואר טור (סי׳ סח) וגם הרמ״א ז״ת שכתב שם
 דנוהגין בכל המקומות לאמרן, מ״מ דהמקיל לא הפסיד,
 סמך עצמו רבנו זצ״ל על דברי רמ״א אלו
 >נ«נע מלאמדם. «״מ בחזרת הש״ץ אמרו
 רמ״א אלו ונמנע מלאמרם• מ״מ בחזרת הש״ץ אמרו
 אצלו זצ״ל כל הפיוטי* וראי׳ בטור שפ סי׳ סח
 שכתב משם הרמ״ה ז״ל שלא אמר הקרדב״ץ בברכת
 ק״ש, והביא שם דברי הרמב״ם ז״ל (בפרק א מק״ש)
 ׳שכתב דברכות אלי עם שאר הברכות אין אדם רשאי
 לפחות מהן 'אי להוסיף עליהן׳ ושהראב״ד ז״ל חולק,
 דלהרבות באמצע הברכות אין קפידא. ולפיכך נהגו
 להוסיף פייטין כמאמדית ובאהדה ובזולתות. עיין
 ישם דבריו ז״ל באריכות, מסיק שם 1רבנו הטור דטוב
 ויפל, הדבר לבטל מלאמרן, עיי״ש• והקשה הב״ח ז״ל,

-גבי ברכת כהנים שאין לקהל לומד פסוקים בשעה שהכהנים מברכין, מזה הטעם. וגם רב עמרם (אולי
 כוונתו בהדר תפילות החול) ררבינו inyo. דהרמב״ם לא כתביוז־!!-. ודאה סידור רש״י סימן יג. «קור
 הנוסח: ראשיתו לקוחה מקדיש ומנוסח ״על הכל״ שאומרים בשבו״ו״ט בשעת הוצאת ספר תודה׳, שמקורה
 במס׳ סופרים, פרק יד הלםה יב; הפיסקא ״שהוא ראש!.-ן״ וכו׳ — עשה״פ אני ראשון :וגו׳ (ישעיהו
ל (תשרבות סי' סד) כתב:  מד ו); סלו וגו׳ — תהלים סח ה: שמו מרומם — נחמיה ט ה! ו ה מד,רש ״
 ״כשאומר הש״ץ ברכו, אני אומר יתברך וישתבח זכו׳ עד •וברכה ,ורהלה, וכשא־מר ה׳ — אני אומר ברוך
 ישם ונר (על יסוד המאמר בספרי לפ׳ האזינו, כנ׳׳ל) ׳וכשאומר המבורך — אני א-מר יהי שם ה׳ מבורך,
ל יש לאמרה, כמבואר ״ ז י ר א  זהש״ץ מאריך בניגון למען יאמרו תצבור כל השבח׳׳; גם לפי קבלת ה
 בפרע״ח (שער ק״ש פרק א) ובספר הכוונות; במשנת חסידים, שאף שם היא מוזבאה, כתוב להגבי׳לה

 ׳לתפלת ערבית, משום חשש הפסק« ׳וראה מג״א («) מש״כ על עצם אמירתה׳ ׳ ־
 פיוטים: ראה ויעש אברהם שלפנינו, ולנקודה זו הארה והערות: ראה סוד (או״ח סי׳ סח), וספר
ן אותן י ב ד י ת בתי״ו, לפי ש מ ק ו ב ו ר  תשבי (ערך קרבץ) שכתב: ״הפיוטים בתפלת י״ח נקראו ק
 אל התפלה״, דשם — ״ולפי שהצרפתים אינם מבדילים במבטא בין הצד״י ובין התי״ו הרפה, וכאשר
 .שמענו שאומרים ק״ ר״ב ו ת חשבנו שאומרים ״קדבוץ״; וכך נקרא בסור׳ כאמור 1 וראה ב״י שם

 שמצאו לתיבה זו נוטריקון — ״ל!ול ינה וישועה כאהלי צדיקים״ (תהלים קית סו),
 ד, פ י ו ס י a שבברכת שמע נקראים, בכללם, בשם ״יוצר״ (וכרבים ״יוצרות״), ובפרטותם מתחלקים

 — ״יוצר״ בברכה ראשונה, שהיא יוצר אור: -אופן״ הפיוט שסמוך ל״והאופגים״,׳ ״זולת״ לפני ״עזרת
 אפיתינו״ המת:כר ״לאין אלקים ז ו ל ת י ך״1 יש מוסיפים : ״מאורה" ל״יוצר המאורות״, ״אהבה״
 אצל ״הבוחר בעמו ישראל באהבה״; ואחרי ז ז ל ת ״מי כמוכה״ לפני הפסוק מי כמוכה׳ ״ה׳ מלכנו״
 — לפני ״ה׳ מלך״, ״גאולה״ סמוך לגאל ישראל ־ ו כן גם ביו״ט, לתפלת ערבית, נאמרו פיוטים בין

 הברכות שנקראים ״מערבות״ כיום׳ ולפנים ״מעריבות״ או ״מערבים״.
ן הברכות, שומעים אנו דעות מנוגדות: דאה מור (לאו״ח סי׳ סח) והשוה י  על עצם אמירתם ב
 אבודרהם (כסדר ת׳ החול)! השכלי לקט (סי׳ כת) מביא המלצת ריינו גרשום (5!אור הגולה), שכתבה
 בשם רב נטרונאי גאון כן לאומרה ומפרט שם גדולי הפייטנים ז״ל ואלד, הם — ר׳ ינאי (מזכירו
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 רב סעדיה גאון בספרו האגרון, הוצאת מק״נ), ד׳ אליעזר הקליד״ רבינו קלונימום יד׳ משולם בנו,
א לבטל קרובות שהן שבח הקב״ה. עכ״ל תשובת רבינו גרשום ל  •ומסיים שם — *רש ללמוד מהם ו
 מאוד הגולה זצ׳׳ל״ i רש״י (פרדס לרש״י עמי רכח) כותב — רגילין כל הגולה להאריך בברכות של
ן להאריך בתפלה ט יהיר בתוך היוצר ואופן בתוך האופן וכן זולת, וכן ר שא י י י פ  .ג״ש ל
 .בקרובות, ולפי שאין רגילין זעולד, לדרוש בכל מקום מדרש, קדושי עליון, כגון רבי אליעזר ב״ר
 קאליר מקרית מפר ור׳ שלמה הבבלי וגלות ירושלים אשר בספרד, וגלות כגעגי עד צרפת, גם בארץ
 •רומי יסדו מעגיני ימים טובים׳ אזהרות דחג השבועות וקרובות ויוצרות מעגיני מתן תורה. עכ״ל.
 •רביגו תם, מובא בשבלי לקט הנ״ל, מצדד.ג״כ לאסרן וכותב — ״ועל דא אנא סמיר לומד פיוטיו
 ויוצרות וזולתות ואופנים״ וכו׳ וכו׳ ן ועזד שם — אך מתוך שראו בהלכות גדולות אין מרבנן דלא
 אמדו זכרנו וקרובות, החךקו בתרמית, אך הלכו ת. גדולות ורבינו חננאל זג״ל פסקו אל ישאל אדס
״ ! !ובאו״ז, (ק״ש יט), ״כבר נחלקו על הקרובות ר ש ל א ר ש ל י כ  צדכ״ו !וכוי כוכי אבל צרכי רבים ד
 ר׳ יוסף טוב עלם עם ד׳ אליהו הזקן ועלתה בידםדמוחר, משום דמצוה מהמובחר ועל ידם אדם מכוון
 את לבו לשמים״! גם מהרי״ל מצדד לאמרט וכמ״כר׳ בנימין. אחי שבלי לקט« ואלה מרבותינו זצ״ל חגן
 צדדים לשלילה—« רב האי גאלן (מובא בספר העתים לר״י ברצלזני,עמ׳ רנב) ״דלא רגילי רבנן בישיבה למימר
 הלין מלין כלהון״ ו רב יהודא גאון (מובא בדה״י של הגאונים, מהגניזה, עמ 5. רב כהן צדק׳ («וב
 א בשבלי לקט הנ״ל) כשנשאל על אמירה קרובות בתוך התפלה, השיב: לשאול אדם בג׳ האחרונות

 ולומר זכרנו וכר כמנהג שלנו אתם עושים! ר״יברצלוני בספת הג״ל^ — ״מימנעי בישיבה לאדפו
ר פיומין כלהון דאנון דברי הבאי ודברי בורות אשר לא שערום אבותינו״? אבן עזרא (קהלת א  •רי ש
 ה א) — ״אסור שיתפלל אדם ויכניס בתוך תפלתו פיוטים לא ידע פירושם! הרא״ש (הסוד שם) — ״גש

 פרש ר״ת לקיים המנהג, לא ישר בעיני א״א״! ברם, יש מרבותינו הגאונים (ראה אבודרהם שם) שמפיהם
 אנו שומעים׳ כאילו דברי פשרה, היינו — לאמרו דק בת׳ שמ״ע וז״ל רב נטדונאי גאון (בתשובת הגאונים
 ״חמדה גנוזה״ סי׳ נ) — ״האומרים פיוטים ״באבות!ובגבומת״ ובכל תפלות רגל ורגל מענינו !ומרכין בו

 דברי אגדה ובט״ב ובחנוכה ובפורים אס אומרים בכל ברבה וברכה מען אותה ברכה׳ ובר״ה וביווהכ״פ
 דברי רצוי יוסליחורת ובט״ב דברי חורבן הבית, הרשות בידו״, זבו׳ וכוי s וראה תוספות ע״ז ד״ה אם —

 ־״ומה שנוהגין עתה בתענית ב׳ דה׳ וכו׳ יהא קמן שנהגו קהובץ בג׳ ראשונות וכו׳״. אבל, מכל הדעית
 המנוגדות הללו, יצאה הלכה רותת בישראל ״שאין לשנות בפיוטים ממנהג העיר (רמ״א בשו״ע או״ח סי׳

 תדיט ס״א). וראה על ענין זה — תוס8־ת (ברכות לד ב ד״ד, אל, ותוספות ר״י (ברכות פ׳ אין עומדין)
 ז ראה מו״נ ח״א פ׳ גט; שו״ת פאר הדוד לרמב״ם(סי׳ קכז); שו״ת הרדב״ז, ח״ג סי׳ תקלב ר״י

 אלחריזי (בספרו תחכמוני, שער כד) ז ב״י (סי׳ םח וסי׳ קיב) ! דרכי משה (סי׳ סח) ורמ״א (סי׳ תרי״ט
 לאו״ח)! מג״א (סי סח) ז חובת הלבבות שעד ד, פ״ה); פרי חדש (או״ח קיג); שו״ת חות יאיר (סי׳

 רלוז) יספר מעשה רב להגר״א (קכג); וספר שו״תתשובה מאהבה ח״א סי׳ א.

 הפייטנים הראשוניםt ראה מדרש רבה (ויקרא פ״ל אות) וקהלת רבה (פ״א אות לג), שמשם
 יוצא מבואר שכבר בימי התנאים עסקו בפייסנות« הראש1ן שנודע לנו בשמו, היד, יוסי בן יוסי הנקרא גם
 היתום העיטור, בעשרת הדברות דב״י לאו״ח סי תדכא, רב סעדיה גאון בספרו האגרון (הוצ״ת מק״נ) מזכיר
 משודרים קדמונים — יוסי בן יוסי, ינאי, ואלעזד :ו״הושע ופינחס! וראה ב״י סי׳ תדכא לאו״ח.
 וראה שבלי לקט הנ״ל, שמביא דברי רבנו תם לע נין זמנו של ״ר״א הקלירי״, ומסיק ״הא למדת שבימי
א י ן היה, שלא מצינו אמוראין שבארץ ישראל חולקין על תלמודנו באופן הדברים והוא תולק״«  ה ת נ
 ועוד שם — ״ושמעתי מאבא מארי ששמע מרבותיו, שכשפייט ר׳ אליעזר ״וחיות אשד הנד, מרובעות
 פנים ככסא״, ליהטה האש םביכיו. ומפי רבותיו׳ גאוני לותיר, שמע גט כן וגס ר׳ שמעון הגדול שהיה
 מלומד בנסים היד, אומרה בכל יום״; ובימיו היו מקדשין ע״ס הראיה! לפי אבודדהם הנ״ל, מוצאו
 מקרית ספר, עיר בארץ ישראל s וכך כותב הרא״ש סוף פ׳ ח ברכות) ״ר׳ אליעזר הקליד שהיה מארץ•
j ישראל מקרית ספר״, ובאור זרוע (הל׳ ק״ש סי׳ י ט) ״וגם ר״א הקליד וכו׳ שהיה מא״י מקרית ספר״ 



ת י ר ח ת ש ל פ  רמח ת

 ברוך אתה לל אלוזנו מלך העולם יוןיר אור ובורא חשך עושה שלום
 ובורא את הבל.

 המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה
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עןז. המלך  בראשית. מה רבו מעשיך לל כלם 1יח?מה עשית מלאה סאךץ ל̂ן
 נתרומם לבדו מאז ס^שבח והתפאר והמתנשא מימות עולם. אלקי עולם
 1ירחמיך הרבים בסם עלינו. אדון עזבו צור משגבנו מגן י^ענו $שגב בעדנו,

א ו נ ת ן ה ו ע מ ר ש א ב ״ ם ר ו ע ת ו ם א י ה ז מ ) ש ם ש ע ( ו ר ר ז ו ל א ע ב ש ו ״ א ר ׳ ו ג ב ה י ג י ג ח ה תוספות ( א ר  ו

ת ו כ י ר א ת ב ל פ ל פ מ ׳ ה ל ״ נ ט ה ק י ל ל ב ש ה ב א ב ו מ ם ה ו ת נ ב ת ר ב ו ש ת ׳ תסט: ו י א ס ״ ב ש ר ׳ ת ד ״ ו ה ש א ר  ו

ת ח ה א ר ו ש ן ב ס י י פ ) כ ף ״ י ר ן ה מ ז י ב ח ת ( ו א י ג ץ מ ״ י ע ה ר ד ו נ ק ה ס ו פ ם ה ם ג ם ש ה ר ד ו ב א ר ב כ ז ו ) ה ה ן ז י נ ע  ב

! ד י ל ק ם ה  ע

« ן ל ק ן ל י י ו צ / כ ר ה ז ו ב ר כ ז ו ה ו ׳ : ( ב א י א ב ו ת י ו כ ר ב ׳ ( מ ג ן ב ר ו ק : מ ה י ר ח א ל ש ש ו ״ י ק נ פ ל  הברכות ש
; ו ו כ ר ׳ ב ת ג י ר ח ש ו ב נ ק י ת ם ש ע ם ל ה ; ע א ״ ב ש ר ם ה ש כ ב ״ ש ) מ ו נ י ב ב ר ת כ ! ו ד ״ ה ד ל ׳ ד י ס ׳ ס ו י ס י ( ״ ה ב א ר  ו

ס ה ר ד ו ב א ) ו ט י ש ח ( ק ו ׳ ר ( א י נ ס א ( ״ ב ש ר ת ה ״ ו . ש ( , ח ך כ ל ק ה ״ ת פ ו כ ר ב י ( מ ל ש ו ר ה — י א ׳ ר י ת ד י ב ר ע ב  ו

ד בזה״ל — ״לפיכך ־ ־ ב א ר ל בהוספת הנמקה בשפ ה ״ ג  (סדר תפלה של חול) שמצטט הירושלמי ה
א ב ו ר ה י ל ל א ע ם ב ! ג כ ״ ׳ ע ״ ן י ו ו ו ש י ה י ן ש נ י ע ב , ו ת ו ש ת ר י ב ר ת ע ל פ ת י ש נ פ • מ ת י ב ר ע ה ל ר ת י י ה נ ת  ג

ס י ר ב ד ד ״ ב א ר ו ב נ י נ פ ! ל ד ״ ב א ר ם ה ש ם ב ״ ה ר ד ו ב ל א ו ש ה ז ק מ נ ל ה ע ע י ב צ ) מ א ״ ק ח ס ׳ נ י ח ס ״ ו א ל ) 

ן ק ת נ ו ל — ״ י ז ) ו ב ׳ ל י ת ס ו כ ר ב ל ה ( ״ י ב א ר י ה פ ם מ ה א ב צ ו י ם כ י ר ב ו ד נ ם א י ע מ ו ה ש ת ז מ ו ע ל . ו ם נ י ו א ל  א

א י ה ת ש י ב ר ׳ ע ל ת ת ש ו מ י ת ח ח ד י ג נ ת כ ו מ ח ש ם י ה ש ב י ׳ ש ו כ ם ו ל ו ע ׳ ל ך ה ו ר ת ב ו א ר ק מ ת ה מ י ת ח  ל

ח ״ ל צ < ו ( ט ת כ ל כ ת ה ש ( ו ב ה ל א ר « ו ה ל פ ם ת ו ק מ ו ב ל ת א ו א ר ק ת מ ו א י ר ו ק נ י ק ת ך ה כ ל ה ו ל ב י ק מ י ה ל ו א , ו ת ו ש  ר

ה י ת ו כ ר ב ש ו ״ ר ק מ א ש ל ל י ״ ז י ר א פ ה ל ב י ק פ . ל א ׳ נ י ס ל ב ״ נ א ה ״ ב ש ר י ה ר ב ל ד ד ע י ע ה ה ש ) מ א ת י ו כ ר ב ) 

ם בעול0 י ד מ ו ו ע נ ן א א כ ) ש ר ו צ י ק ב נ ( ו מ י ך נ ו ת , מ ה י י ל ש ר ה ו ד י ס כ ב ״ כ ) ו ש ״ ק ר ה ע ח ש ״ ע ר פ ב ( ש ו י  מ

ר ו ר » צ ו י י ל ס מ ן ד ו י כ ) — ״ ! ד ס ן ר נ ח ת א ׳ ו פ ר ל ז ת מ ו פ ס ו ת ר ( ה ה ז א ר , שהוא בחינת כ ס א ו י ה א י ר ב  ה

י ק ו ל י ן ח י נ ע ) ב א מ א ק ב ף ב ו ס ! ל ד מ ל ל ש ם ש י ל ( ״ ש ר ה ה מ א ר ! ו ״ ב ש ו י מ א ו ת ו ל צ א ד ת ו ד י ו ש ה י א  ד

. ם י ד מ ו י ע ״ י א נ ו ב ל י א ד ו ו מ ע ם ל כ ר ל ד ב י ב נ ב , ש ב ש ם ת כ , ש ל א ר ש ץ י ר י א נ ב ל * ב י ב נ ן ב י ב ת ש ו ע  ד

ת ד מ ו ה ע נ י כ ש ב ו ש ו ה י ת ה א ך מ י נ ב ן ל מ י ם ס ה ר ב א ה ל ״ ב ק ר ה מ א ) — ״ ת א י , ח א ׳ מ א פ ר י ו ר ( י י ד . מ ד « ר  ו

, ת ב ו א א ׳ י א פ ש ׳ נ פ ר ל ׳ ׳ ד ה מ א ר ״ J ו י ד ו ב ן י ו £ ב י ן ל כ ה ע ו מ ת ש א י ר ץ ק ר ו ק ו ׳ ׳ מ ך ו י נ ך ב  כ

. י ב צ י ל ד ו ה ד מ ו פ ד ״ ה ) ע ש ״ ה י ש ל ת ( י ז ש ח ר ד מ  ו

ה ת ר ז ח ה ם ו י מ ח ר ת ה ד ת מ ש ג ר ״ מ נ י ל ם ע ח ם ר י כ ר ך ה י מ ח ר , ב ם י מ ח ר ה ב י ל ם ע י ר ד ל ׳ ו ו כ  המאיר ו
ת ח ם א ע פ א ב , ל ט ע ט מ ע , מ ת ו נ מ ח ך ר ר ד ה ב ר י א ו ה נ א ל י ב א מ ו י ה כ ׳ ״ ב ת ו כ ס ו ה ר ד ו כ ק א מ נ ת מ ש ל ו ש מ  ה

ב י ת ר כ ס ת ח ר א , מ ת ר א י מ ה י י מ ל ש ו ר י ן ב נ י ר מ א ם ד ו ש מ , ״ ת ־ ג ה נ מ ל ה ע ם ב ש ם ב ע ד ט ו ף ע י ס ו מ , ו ״ ה ל ו  כ

ר צ ו ת י כ ר ב ם ב י ב ר ך ה י מ ח ר ר ב מ ו ו ל נ ק ך ת כ י פ , ל ת י ק י נ י ת א ב ר כ ם ל א י פ ה ן ל י מ ר ו י ג י ש נ פ , מ ו ׳ ׳ א ו א ו ל  ב

ה י ג ב ד נ ם ( י ח ס ת פ ־ פ ם ו ת , ו ׳ ׳ א צ ו י ו • ״ ד ״ ם ד י ש ״ ש ר ) ו ב ב י ה ( ג י ג ׳ ח מ ה ג א : ר ד י מ ם ת ו ל י כ ן ב ״ ת ר א מ  ה

ר ל מ ה ״ ו ״ • ה ע ל ד ו ד ך ג ו ר ל ב * א ת ״ ו א ק ס י פ ! ה ד , כ ד ם ק י ל ה ת ק ב י ס ׳ — פ ו ג ו ו ב ה ר ! מ ( ן י כ ר ב ן מ י  א

ף ״ ל י א פ ט ל ו י פ ן ה ו ק י ם ת י ק מ נ ג מ י ה נ מ ם ה ג ם ו ה ר ד ו ב « א ( ם ב ד ר י ק פ ר ( ה ז ם ב י א ב ו ״ מ ז א ו מ נ ב ם ל מ ו ר מ  ה

ת א צ ו ה י ל ו ה כ ר י ת ה י ו ו כ ה ו ר ו ת ר ה ו ב ע א ב ל ט א ה י ת ו ד ל ו ת ץ ו ר א ם ו י מ י ש מ י י ק ת א נ י ל ע כ י ד ־ ה ל , ״ ת ׳ ׳ י  ב

א י ב . מ ם ״ ש ף ס ו ץ י ע ש ״ י ר פ , ב ת ו ל פ ר ת צ ו ר א ו ד י ס ! ב ם ה ר ד ו ב ל א ״ כ , ע ״ ת ו י ת ־ ב א א כ ת י א ב פ ל ת א ו י ת ו א  מ

, ט ו י פ ד ה ל י י ה ל צ ר ש ר כ י ל ק א ה ״ ש ר ר ד מ א ב ת י א ד ל — ״ ״ ז ש ו ר ד מ כ ב ״ ש , מ ץ ר י י ה ״ ר ה ם מ ש ר ב ב ח מ  ה

נ ה • ו ת ״ י ף ב ״ ל א ל — ב ״ א . ו ת ד ס ו י ך מ י א ה ו ם • י ר ר ו ש ם מ י כ א ל ך מ י א ל ה א כ י מ ל ל א ש ם ו י ש ״ ע ע י ק ר ה ל ל ן  ז

׳ ו כ ר י ר ב ת ז ת ״ ל - ד א י ב ם כ י ר פ ס ל מ א כ י ו מ פ ו ס ב ו ״ ן א א ז כ ו מ ר י • . ב ״ א ו ב י ח ב ל ש ת כ ו ש ע כ ל ״ א ג ו ג ה ר  ד

ת ־ ב ל ת ש ק י ם ש ד ש י ע מ , ש ל ״ ז י ר ר א י ד י ס ה מ א ר ך נ כ , ו ה י י ל י ש ״ & ו ע נ י נ פ ל ח ש ס ו נ : ה ׳ ו כ ח ו ב ל ש  ע

א ם ל , א ן ו ו כ ן מ ו ב ש ח ה ) ! ( ל ל כ ד ב ע * ו ו נ ת ת י ו מ י ע ך נ ו ר ל כ א ל ד ״ " ע ך ו ר ל ב ־ א ״ ם מ י ש ו ל ש ה ו א מ ) 



ת רמט י ר ח ת ש ל פ  ת

 אל ברוך ןדויל ךעה סכין ופעל זהרי חמה טוב לצר כבוד לשמו מאורות בסן
 קביבות עיזו פנות צבאיו קןדושים רוממי שדי תמיד מס?רים ?בוד אל ול!דשתו
ץ מ?סת) על >?ל) #בח מע#ה לךיף ןעל ל ל,אר 5  תו1ברך לל ולקינו (3ש3לם מ9על ן

 קאורי אור(שעשי$)(זלצך? ס$ח< לפאריז 9?*•
 תתברך (ל$צח) צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדוחים. לשתבח שמך לעד

 י מל5נו יוצר ?ןשךוזים. ואשר ??שרתיו נ• לם עומדים {רום עולם ומקזמי?ים ^לךאה

 תפלה עמק כרכה
 שקוניהם ביו״ד הוא לשון רבים. כמו שנאמר
 (זכריהו יא ד.) אשר קניהן יהרגון וכו׳. אבל
 בלא יו״ד מצינו בתורה (ויקרא כה ב) וחשב
 עם קנהו, וכן (ישעיהו א) ידע שור קנהו.
 אבל לשון קונם לא מציגו במקרא. ואף שבברכת
 הלבנה כתבו כל הפסוקים הלשון ״רצון קונם*
 (לבד הרמב״ם בפרק יוד מברכות שכתב קוניהם
 וכך גס שם בסידור רב עמרם גאון ובעל
 הלכות גדולות בפרק ט דבדכות), יש לומר
ו נ ו  לפי שבלשון חסמים רגיל ביחיד לומר ק
 התקינו שם גם כן בלשון רבים קונם. ומ״מ
 גם בלשון חכמים מצינו הצורה קוניהם, מלא
 ביו״ד, עיין (בבר״ר סו״פ י) שהיו ידי קוניהם
 ממשמשין בהם וכר. ובסידור רב עמרם גאון
 כתוב קוניהם, וכך הגיה זקגי בעל עטרת זקנים

 (שד״ע טי׳ נט) קונהם בלי יו״ד, עיי״ש.
 ומצאתי בפרי חדש (או״ח טי׳ תכ״ו) שכתב
 בברכת הלבנה לומר ״קוניהם״, ואפילו ביר׳ד
 שמשמע לשון רבים, אין להקפיד כמו שנא׳

 עמק כרכה שומע

 ישתכח שמך לעד מלכנו יוצר •משרתים: כך
 הוא סדר המאמר וכאן צריכים להפסיק
 מעט ולהמשיך — ואשר משרתיו כולם, כי
 הפיםקא זאת היא הכפלת הענין של הקודמת
 לה, תתברך לנצח וכו׳ בורא קדושים. והחזנים
 מתחילים יוצר משרתים ומתכיפין לאמר ואשר
 משרתיו, וזה שיבוש ושגיאה שצריכים לבטל.
 רצון קונהם: בסידור השלה״ק הגדפט בנוסח
 אשכנז ובסידור האריז״ל, ובכל סידורי אשכנז
 הישנים ובסידורי טפרד, הנוסח קוגיהם, מלא
 ביו״ד, ובסידורים החדשים הנוסח קונם• מיהו,
 לדעתי צריכים לחסר היו״ד כדי שלא ישתמע
 כאילו לשון רבים, ח״ו. ואע״ג שמצינו (ישעיהו
 מב ח) בורא שמים ונוטיהם ג״כ מלא ביו״ד,
 והרד״ק כתב שם שזה כמו ישמח ישראל
 בעושיו שהוא לשון רבים, מכ״מ בתפלה בעינן
 לשון ברוד כי היכי דלא לישתמע כמחרף חיו.
 ושם הוא יוצא מהכלל, כמו שנרשם במקומו
 במסורה דלית דכוותי׳ ומלא. ובקרא מפורש

 !תשוב הקדושה, היינו — מ״קדיש עד ממקומו") ן ההוספה שבנוסח ספרד — ״בשמים ממעל יעל הארץ
, אבוורהס, רמ״ק וסידורי הםפררפ! ״כל״ שבנס — רע״ג, אבוודהפ, רמ״ק  מתחת* — עפ׳׳י חרג
 ום׳ ספי! מאודי אור שעשית: עפ״י רע״ג, מחייו. וסיהור ר׳ קאפיל; יש מנסחים ״שיצרת", וזה
 עפ״י אבודרהס, רמ״ק« וכך מנסח בעל התניא בסי דורו« ״המה״ שי׳ש מנסחים — עפ״י סידורי הספרדים,

 תימנים ומחז,ר רומא (לפי בעל תקון תפלה שבאוצה״ת)•
 תתברך *ודנו «לכגו וגואלנו: עפ״י מירי יאנודרה ״ם * (בםדע״ג — מלפני׳ :דירגו וגואלנו) ן ״לנצח״
 שבנ״ם — עפ״י סידורי הספרדים, רמ״ק, (וכך מנ סחים התגיא והדיעב״ץ): יוצר משרתים ואשד משר־
ת הפיםקא עפ״י  חיזר: ראה זהר (ויקהל רסו א)! הנוםת עפ״י דעיג, מח״ו :ואםדרהם, שמנמק עצם מנ
j t m אלף אלפין וכו׳ וראה תו ספות, שם, יד * ד״ד, ״ומזיעתן של החיות״ ן p אגדחזי״ל (חגיגה יג 
ם אמירתה, שמר״ת שלה יוצא השם מו״ם, שהוא  טור או״ח נט, !ועטרת זקנים (שם), שיש לכ״ן ע



ת י ר ח ת ש ל פ  רנ ת

 !חד בקו־ל דברי אלחים חץם ימלןיעולם: כלם אהובים בלם ברורים 3לם גבורים
ם קדוחים) ו^לם זלשים באימה וביךאה ןצו־ן [קו־גהם] (קונם). ו^לם פותחים ל כ ) 

 את פיחס בקדשה ובטהרה בגזירה ובזירה (ומבךבים)(י^ךלין)(ומשבחים)(ומש?יוין)
 (ומפארים)(ימ9»ךין)(ומעריצים)(ומן!רי$ין)(ומקדי#ים)מ5?ןד^יז)(יממלי?ים)(י9מלי?ין<

ה שומע תפלה עמק ברכה כ ר  עמק כ
ל י ע י ל ת ב ת כ כמו ש ו : . א ר ק א ד נ ש י ן •הוא ל כ  ש

ת מ ל ר קונה׳"* ו ו ע ש ד ן י כ ו ו ה נ ו ם ק ב ע ש ח ו א ד ה  מ

ר פ ם ן ב כ . ו ך ר ו צ א ל ל ש ש ד י ח נ פ ן מ ש • י א י צ ו  נ

ר מ ו ב ל ו ת ל כ ״ א ז ״ ד י ח ר ה ש ל ד ו ק ת ה ד ו ב  ע

ו נ י ב י ר ר ח ה א ז י ב ת ק ד ק א ד ל . ו ש ״ י י , ע ם ה י נ ו  ק

ה א ר נ ה • ו ם ה י נ ו ו ק ם א נ ו ו ק מ ם א ל א ״ צ י ז נ ק  ז

. י ת ב ת ד כ ״ נ ע פ  ל

י ר ו ד י ס א ב ו ך ה : כ ם י ח ב ש מ פ ו  ומכרכי
( א ׳ ס י ח ס ״ ו א ר ( ו ט ן ב כ ז ו נ כ ש  א

ל א ע ו ה . ו ן י ח ב ש מ ן ו י כ ר ב מ ד ו ר פ י ס ר ו ד י ס ב  ו

, ן י ש ו , ע ן י פ י ס ו ו מ מ ׳ כ ה נ ש ן מ ו ש ל ל ק ש  מ

ל ב . ו ל ״ * ז ״ י ר א ר ה ו ד י ס א ב ו ן ה כ  ודומיהש. ו
. ו ג ה נ מ ק כ י ז ח ד י ח  א

ה ז י מ ת ב ת ר כ ב כ . ו ש ״ י י , ע ם ה י ט ו נ ם ז י מ א ש ר ו  ב

ר — מ א י ק כ ה ם ד י ש ר פ ש מ י ד ד ע • ו ה ל ע מ  ל

ם י ל ג ל ג ש ה ו ר י , פ ם ה י ט ו א נ ר ו ב ם ו י מ א ש ר ו  ב

ה ש ר ר פ ״ ר ב ב ן ( י י ע . ו ם י ב כ ו כ ה ם ׳ י ט ו נ ם ה ה  ש

א ר ב ם ו י מ א ש ר ו ב , ש ה ן ז י ע כ כ ״ ש ג ר פ מ ״ב) ש  י

ל ״ ש ז ד י ח ר פ ב ה ת כ ה ש מ . ו ש ״ י י , ע ם ה י ט ו  ג

ת ר א ו כ ז ׳ ו ב א) ״ ת י ל ה ק ר ( מ א נ ה ש מ  מ

ן א מ צ ו י , מ ד ן האי י א י ב ן מ י . הגד. א ך י א ר ו  ב

( ם ה ש ב ת ר ל ה ק ב ל ( ״ מ כ ו ח ש ר ר ד ב כ , ו ל ל כ  ה

ו נ י י ה ׳ ו ש ״ י י , ע ך א ר ו ך ב ר א ך ב ר ו ז ב מ ר א ל ב  ד

. ם י ב ן ר ו ש ב ל י ת כ ם ד ו ש  מ

ת ו א ס ר י ג ל ה כ ב , ש ת מ ר א ב ד ם ה ו ק ל מ כ  מ

ם י ש ד ח ם ה י ר ו ד ס ק ב ר , ו ם ה י נ ו ס ק פ ד ת נ ו נ ש י  ה

, ה פ ק י ד ק א ד ל ק ש ד ק ד י מ ד ל י , ע ם נ ו ס ק פ ד  נ

 שם (האחרון) מע״ב שמות הקדושים? ״יחד בקול דברי״ — הנוסח שלפנינו עפ״י מחייו (בםרע״ג ישנן
 שתי נוסחאות — של אשכנז וספרד) ירח" ו (פרע״ ח, שער הק״ש) המדגיש — ״בקול וברי״ כמנהג
 האשכנזים •,לא ״קול בדברי״ כמנהג הספרדים! ״יחד קול בדברי״ שבנ״ס — עפ״י אב דרהס, רמ״ק
 וסידורי הספרדים; ומלך עולם! מחייו׳ ואבודרהם המסתמך עה״פ ״הוא אלקים חיים ומלך עולם״ (,ירמיהו
 י י)! וראה עט״ז (לאו״ח פי׳ נט) הממליץ לאמד ״מלך עולם׳׳׳ כדי לא לתת מקום לטעות שישנן׳ חייו

 שתי רשויות! ודאה תוספות זהר לפ׳ תצא (עמי ףעח) — ״דיברא אלקים את האדם בצלמו דא מטטהין.
 מאי אלקים דברא ליה — ידא ׳אלקים חיים ומלך עולם! וראה שע״ת סי׳ נט לאו״ח.

מ, גכוריס: — עפ״י רע״ג, מחייו, אבודרהם ודמ״ק! ״קדזשים" שבנ׳׳ם נמצאת בזהר רי  אהו&ים, מ.
 (וןוםפ.-ת זהר לפי ואתחנן, בטוף) ״כולם אהובים כולם קדושים״! בעל עט״ז (או״ח סי׳ סא) ממליץ
 לכוון שמר״ת ייצא השם אב״ג, שם מע״ב שמות! בסי׳ או.צה״ת, בפרוש תקוו תפלה שם, מביא
 המתבר נוסח שמצא בסידור מנהג כפא וקראםוב, שכה־ תוארו — כולם אדיובים- ־כולם ברורים כולם
 גבורים ותיקים זכים חפצים טהורים ישרים, כבירים לובשים עוז ותפארה וסולם עושים וכו׳ —י ע״כ,
ר שם .ייצא בו מטרה לחצי בקורת חדה, כרם, בשים .לב למש״כ השלייה הקדוש (בסידורו) בשם ספר ב ת מ ה 7 
 פרקי היכלות ״דיש מלאכים הממונים על מלאכת העולם ובשעה שמגיע זמן לומר שירה, עולים לרקיע
ש ו ד  •ומפני ריחן של אדם שהם בעל זיב וטומאה, מטבילין עצמן באש וכו׳ עד שעושין עצמן ק

ר •דבי׳ — נחלשה תלונתי 5 יראה זהר חדש • לה׳ וישב! ו ה ט  ו

ן י־וניהם: מרן .מחברנו זצ״ל (ראה עמק ברכה בעמוד הקודם ד״ד. ישתבח) ממליץ, לפי הגהת  וצי
 ב«ל עטרת זקנים, לנסח קונהם בלי יו״ד, ויש להוסיף על דבריו, שגם בםרע״ג (דפוס ירושלים)
ר רומא הושמטה היו״ד! נוסח ספרד הרגיל, קוניהם, הוא עפ״י מח״ו, והשוה מסקנת הבאר ו ז ו פ נ  ו
ת עולם למהר״ל, נתיב העבודה פי״א! בו תי נ . ספר יטב בשם ספר לחם רב יכאדיז״ל (בסי׳ נט לשו״ע) ו  י
: נוסה אשכנז, וכך מנסחים רי״ק, הגד״א והרב בעה״ת! והשוה הנוסח שבברכת הלבנה (סנהדרין ב נ  קו
 מכ א) ״ששים ושמווים לעשות רצון קונם״ > ומברכים — וממליכים * ראה עמק ברכה כאן > וכך מנטח
 אבודדהם ומכאן במטה משה, המסתמך על הטור אורה חיים שם שכתב (בסימן םא) שצריכים לדקדק



ת תא י ר ח ת ש ל פ  ת

 את #ם האל המלך הגדול הגבור רהבויךא לוייש היא• ו5?ם מל!?לים
 עליהם על מלכות שמ?ם זה מזה ונותנים(!יאהבה) רשות זה לזה לסקדיש ליו$ךם
 ?נחת רוח ?שפה ברורה וטעימה. לןןשה כלם ב$ו!ד עוגיה >?*י?זי») !א^רים

 ביראה.
T !•T 

ת י ר ח ת ש ל פ  ת
/ לומר שעוגין כולן כאחד. וישימשבשין ׳ ש ו ד  ק

 ומפםיקין בין ״זה לזה״ ובין ״להקדיש ליוצרה
 בנחת רוח״. וזה שבוש׳ פית שמתחלה אומר
ק ״ ח א  שנותנין רשות זה לזה להקדיש ליוצרם׳ ר
 מפרש; כיצד אומרים — בנחת רוח ובשפה
 ברורה ובנעימה׳ עונים — קדושה כר. ועיין
 רש״י (בישעי׳ ר) ויקרא וגר, שכתב, נוטלין
ם אחד ויתחיל, י ד ק  רשות זה מזה שלא י
ד עונים ח א  ויתחייב שריפה, אלא כולם כ
 כו׳, עיי״ש. ועיין אבות דרבי נתן (פרק י״ב

 אות ו׳) עיי״ש.
 קדושת כולפ כאחד עונים« כד הוא בכל
ה אל ש ו ד  סדורי אשכנז שמחברים ק
. ויהי׳ קדושה שם התואר ד ח א ם כ ל ו  כ
 לפסוקי קדוש קדוש וגר, כמו שהוא מצוי
 בדברי הז״ל. אבל בסידורי ספרד, וכן כתב
ה מ י ע נ ב  הריעב״ץ ז״ל בסידורו, לחברו עם ו
 ולומר ״ובנעימה קדושה״ והוא״ו בחולם. וכן

ב בעל התניא זצ״ל. ומדבריי ר א בסידור ה ו  ה
 מרן הב״י ז״ל (בסימן נט), שהביא בשם אורחות
 חיים, לומר .״בשפה •ברורה ובנעימה קדושה״,
 אין ראיה, דיש לומר ד סד ד א נקיט ואזיל,
 שיאמר אלה הלשונות. ולא דקדק לומר דקא*

ק י ס פ ה ו ל ג ה  ו««ליכין את שם: העולס נ
ם ולהמתין  בין וממליכין לאת ש
 על הש״ץ. והוא על פי הטור שכתב (בסימן
 ם״א) שלא לתכוף וממליכין את שם, עיי״ש.
 והטעם, כדי שיהיו כל הקהל עונין כאחד את
 שם האל הגדול כוי. והא דרך שירה, וכמו•
 הקדושה עצמה. ואף שאין כאן הפסק כלל והיה
 צריך לתכפם יחד, אבל סמכו עצמם על הא
 דרב ספרא (סוכה דף ל״ט) דבל אסוקי מילתא
 לית לן פה. ופירש״י, דכיון דכוונתו לגמור,
 לא קפדינן עהפסק מעט. מיהו כשד״ש״ץ מאריך,
, ולסיים ם ה י  נכון להמתין בוכולם פותחים את פ
 עמו יחד, כדי שיוכל להתחיל ״את שם״ עם

 כל הצבור יחד.
ת ו כ ל ל מ ו ם ע ה י ל ם ע י ל ב ק  וכולפ מ
ם . זה י נ ת ו נ ה מ ז ה י ו ם ז י מ  ש
 פרוש הכתוב ״וקרא זה אל זה״, ומתרגמינן
 ״ומקבלין דין מן דיך. כלומר, שמבקשין רשות
. ם י מ  זה •מזה, כדי לקבל עליהם עול מלכות ש
 זה .קדושת השם שאומרים בו ״מלא כל הארץ
 כבודו״ וכשנותנין רשות זה לזה להקדיש
 ליוצרם, אז כולם כאחד עונים קדוש וגו׳.
 ושמא מדייק זה׳ מדכתיב לשון יחיד, *ואמר

, ד  ולהפסיק בין וממליכים ל״את״, כדי שלא ישתמע כאילו היה אומד ״ימת״ ז והשוה פהרי״ו בסי׳ ל
 בנ״ס ״מברכיו ומשבחן״.וכוי הכל בנו״ן; (וכן הוא ברע״ג כת״י ב״פ לטי שינויי נוסחאות שם) לנוסח
 זה שהוא עפ״י רע״ג (מלבד ״ומטליכץ״ שהושמט), מח״ו (מלבד ״ומעריצים״ שמסיים במ״ם) נושה,
 בוראה. גם הכל בו הכותב (בסי׳ ח) וביוצל גמ לז אנו ממליכין אותו״ וכו׳ (כגדאה שהוא טסתמד
 בזד על ארדזת חיים. כנ״ל) וכך משמע ממרוצת לשון הפדע״ח שער .הק״ש בסוף פרק א וראה עטרת
 זקניכ לאו״ח ס«׳ סא שסוף התבות בנימטריה ״מצפץ" (כמספד השש מנין שבסוף הפיסקא); ודאה
 חגורת חת״ס סופר לשו״ע או״ח טי׳ נט י, ונותנים רשות זל״ז: נ״א עס״י רע״ג, מח״וי ואבודדהם,
 ידשיה תוספות חגיגה יב» בנוסח ספרד ניתסף ״באהבה״ עפ״ משנת חסידים וכך •מנסח הרב בעה-ת
 יכן ברוב סידורי ספרד•, כילם כאהד: השבלי לקט (ענין תפלה יג) מביא בשם הגאונים, שהכומר,
ד כארץ: עונים ואומדים ביראה: נ״א. ובנוסח ח  יםנדלפץ, שעליו אמר יחזקאל (א ו) וארא אופן א
 ספרז -עונים באימה ואומרים ביראה״׳ וע״ז העדה: בדע״ג׳ מח״ו׳ אבודדהם ובטור (בסי׳ נם) מנוסת



ת י ר ח ת ש ל פ ב ת נ  ד

 קרוש לןדו־ש לןד1ש יל ?בא1ת מלא כל הארץ ?בוידוי.

 והאופנים וחיות םקך^י ?רעש גדול מתנבאים לעמת קזךפים (משך9יס)
 ל^מתם משבחים ןאו־מרים: ברוךבבו־ד לל ממקומו.

ת ו ח נ מ  לאל ברוןד ?עימות לתני למלןי אל חי וקלם זמיר1ת יאמת ו
 !שמיעו. כי הוא לבדו(?רוט וקדוש) פועל לבורות עושה ןזד־שות בעל מלחמות
 זורע ?דקות מ?מיח ישועות בורא ךפואות נוךא רגהלות אדון הנפלאות המחד#

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 על למעלה. והכי מוכח ממה שכתב על זה להדתיד״א ז״ל, בקשר גודל (סימן י׳ אות ט).
 בדרכי משה שם, שכתב ״וכן הוא מסודר וכן כתב בשערי תשובה (בסי׳ נט) בשס הדח״וו
 בסידורים שלנו״, עכ״ל. והרי בסידורי אשכנז, ז״ל, עיי״ש. ואין לשנות. ולכאורה, אם מפרידין
, א״כ ובנעימה קאי ה מ י ע נ ב ה מן ו ש ו ד ה ק ש ו ד  שנהג בהם הרמ״א ז״ל, כתיב לחבר ק
. ועל כרחך דרק על על השפה, כלומר — בשפה שהוא ברורה ד ח א ם כ ל ו  עם כ
ת כוונתו. ורש״י כתב, בישעי׳ ונעימה. Mm י לי׳ למימר ״בשפה ברורה ונעימה״, ו ל מ  ׳סדר ה
 שם, ״וזה שיסד ביוצר אור קדושה כולם כאחד אבל יש לפרש שבנעימה הוא ענין בפגי עצמו,
. (טעם ת ו מ י ע נ ב  עונים״. וכן הוא בתוס׳ (חגיגה יג ע״ב) ד״ה ויהי׳ ובנעימה כמו ו
 מזיעתן כר. וזה לשונם: ויסדו אנשי כנסת נעים). והטעם שתקנו קדושה בברכת יוצר אור,
 ביוצר ונותנין רשות זה לזה קדושה כולם עיין באבודרהם ובספר האשכול (•הל׳ ק״ש
 •כאהד עונים, עיי״ש• ותפלה סימן ה) ובנחל אשכול שם מש״כ בשם

 ומאחר שרש״י ותוס׳ ז״ל כתבו כך, מי יוכל הכלבו.
; ר ו ר י ב ן ו ו י -לשנות במדינות אלו, שאנו נגררים אחריהם. ?

 בשגם, שכתבו גם בשם האר״י ז״ל לומר יוקא א. אור חדש : באמירת פיםקא זו איפלגו גאוני
 ״קדושה כולם כאחד״. עיין בעבודת הקודש קמאי ז״ל. כדאיתא בטור (או״ח סי׳ נט)

 כייר בנ״ס שלפנינו« השבלי לקט מביא ״בשם הר״ד אלעזד מוודנא זצ״ל מצאתי שאומרים ״עוגין
 בירייה ואומדים קדוש״ וכו׳ (ראה ב״י בסי׳ נש שמב״א זאת פהאגוד בשם שב״ל)« הנוסח אשכנז

 שלכנינו נובע, אי&וא, משתי נוסחאות אלה.
 קדוש קדוש קדוש: קדושה יוצר הוזכרה בזהר (תרומה קלב ופקודי רס, ובמס׳
 ׳סופרים (טז. ט.)« וראה מג״א שכתב בשם ספר הקנה, שקדושה זו צריך לאמד דווקא מיושב, וראה
 •באה״ט שם בשם הרמ״ע מפני ״דאם היה יושב ועומד (ועמד) הרי זה ה עה, ואם היה עומד וישב, ניכר
 שאינו חכם״; מדברי הזהר (פקודי רם), שציינתי, למ דים אנו שכן יש לאמרה בישיבה וז״ל — ובגין
) לכן הנוהג עצמו כמו שכתבו בשם כ ד , ז ה ד י מ ע א ב ל  דאיהו קדישא מעלמא תיתאה, איהיו מיושב ו
ר אור שלפנינו) לשבת מהתחלת ברכ׳ יוצר אור׳ יוצא ידי שתיהן: לעומת  זזאריז״ל (ראה הערה לב׳ ע
-שרפים: בסרע״ג (בג׳ האחת), ובמח״ו, וכך מנסחים השל״ה זלבוש ! ,השרפים״ — על פי קבלת אד״י ז״ל
ה ז־ נקראה ״קדושה דישיבד,״, ואותה שבשמ״ע ש ו ד  >פרע״ח שהק״ש פ״ב), תולעת יעקב ורמ״ק, ק
ד רא״: והאופנים: ירושלמי (ברכות כד ע״ב) ופרדר״א ס  ״קדשה דעמידה״ ואותה שבובא לציון ״קדושה ד

 פ״ד;
ל בריף: הנ־םח, בכללו, בםרע״ג ומודו ן וראה זהר (פקודי רס) ן ״מדום וקחוש״ שבנ״ם _ן י א  ל
 עפ״י סידורי הספרדים, אריז״ל, רמ״ק וסדר הייםז והתקין מאורות משמח עולמו אשר ברא —
 פיסקה זו שיש מוסיפים, מובאה בב״י (או״ח סי׳ נס) וראה מש״כ שם, בד״ה ונוהגין באשכנז, בשם

 ״מנהיג ומהר״י אבוהב׳ על הניקוד של ״לא־ל- ו״למל ך״ רבו הדעות.



ת רנג י ר ח ת ש ל פ  ת

ה אורים *דלים 5י ןיעולם ^  ?טובזי $5ל יום תמיד מעק*ה בראיית. ןאמור ל
 חסדו(והזקין ?אורות מש3ס עו^מו ^>־ ?לא). אור חדש על ?יון תאיר ,מץןה כל נו

 $חךה (?מהךה) לאורו. ?רוןו אתה י; יו&יר המאורות.

 תפלה עמק ברכה

, עיי״ש. ה ד י ת ע  הגאולה ה
 ואם כן קשה, התם שעל הגאולה של עבר
 לא היה לו לחתום כלל כרבי טרפון, אלא
 משום דמוםיף בה בקשה על הגאולה העתידד״
 והוי ברכה ארוכה, תקנו לחתום בה ״גאל
 ישראל״. וכדאיתא נמי בירושלמי (פרק א׳
 דברכות) מובא בתום׳ (שם קד ע׳׳ב) דייה חוץ.
 דמקשה — והרי בופה. (פירוש: סוף ברבה
 של אשר גאלנו והוא כולה הודאה, ולמה חותם
ר ב ע ש  בה). ומשני — שתים הן, אחת ל
, ה א ד ו . (פירוש: ואין כולה ה א ב ה  ואחת ל
ה עיי״ש). וא״כ ל פ  אלא יש בה הפסק ת
 התם שהחתימה מוסבת דוקא על הגאולה
 שעברה, דהא קפיד למימר ״גאל ישראל״ דוקא,
 ולא ״גואל ישראל״, כמו בתפלה, המכל מקום
, ואין בכך כלום, א ב ה ל  מסמיך לה גאולה ד
 ש״מ דלא קפדי חכמים בהא, אלא כל שהזכיר
ה ״ונודה לך שיר חדש על ל ו א  לשון ג
ו ועל פדות נפשנו׳ אין נפ״מ נ ת ל ו א  ג
 באזהייא גאולה הוא מדבר. והכי נמי דכוותיה,
 ב. ועיין פסחים (קד ע״א), דבעי למימר בסוף
 הבדלה ״בין יום השביעי לששת ימי המעשה״,
 כי היכי דליהוי מעין פתיחה ומעין חתימה
 סמוך לחתימה. וקשה, דהתינח מוצאי שבת,
ה ש ע מ י לששת ימי ה ע י ב ש  דבין יום ה
ל דהשתא, אבל  היינו נמי בין ק)ו)ד)ש לחו
 במוצאי יום טוב, דאמרינן נמי בזה הנוסח
 והחתימה .המבדיל בין קודש לחול״ לא קאי
 השתא על בין יום השביעי לששת ימי המעשה
י ח ה דהמבדיל בין קודש ת פ  כלל, רק א
 לחול, א״כ לא הוי החתמיה כלל אמאי ד ס ל י ק
 מיניה. ועל כרחך צריך לומר, דכיון דמזכיר
ל בין קודש לחול, על יךי ד ב ן ה י  ע נ

 עמק כרפה שומע
 זבב״י שם. רב סעדי׳ גאון אמר, שאין לחתום
 בעלמא הוא״. והטור העתיק שם תשובת אביו
 הרא״ש ז״ל שמיישב המנהג לאומרו, משום
 דברכת יוצר אור קאי נמי אאור שבעת הימים

 שנגנז, ועתיד הקב״ה לחדש לנו, עיי״ש.
 ונתפשט המנהג בכל הארצות שהולכין אחר
 מנהג אשכנז לאומרו. אבל בספרד לא נהגו
 לאומרו, וכן בסידור האר״י ז״ל ליתא. וכן
 כתוב במשנת חסידים, שמיד אחר ״כי לעולם
 הםדו״ יסיים ״בא״י יוצר המאורות״. וכבר
 נהגו במדינה זו, שגם •אותן המתפללין בנוסח
 ספרד, אומרין אוד חדש כוי. וכבר הערתי על
 זה בכמה מקומות, שבכל מקום שיש מחלוקת
ר ו ס  הפוסקים ונתפשט המנהג כפוסק אחד, א

ו • נ י ת ו ב הג א ת מ&נ ו נ ש  ל
 והנה מאור עינינו, הרא״ש ז״ל, יישב המנהג
, וכמו שכתבתי לעיל, ואנכי ש ר ד מ  מדברי ה
 הדל, עפר אני תחת כפות רגליו, האיר השי״ת
 את עיני לראות, שדברי רבינו דב שרירא
: א ר מ ג ה  שרירין וקיימין מכמה ראיות גם מ
 עייז פסחים (דף קטז ע״ב) במשנה, וחותם
 בגאולה, רבי טרפון אומר אשר גאלנו וגאל
 את אבותינו ממצרים. רבי עקיבא אומר כן ה׳
 אלקינו ואלקי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים
 אחרים הבאים לקראתינו לשלום עד בא״י גאל
 ישראל. ושם (דף קיז ע״ב) אמר דבא קריאת
 שמע והלל — גאל ישראל, דצלותא — גואל
 ישראל. מאי טעמא — דרחמי נינהו. פ׳ רשב״ס
 פי׳ רשב״ם ז״ל: ברכת גאולה של ק״ש והלל
 של ערבי פסחים, שאומר ״גאל ישראל״, כרבי
אל ישראל, לפי  עקיבא דמתניתין, חותם ג
, דצלותא ה ר ב ע  שמספר ומשבח על גאולה ש
ל ישראל, לפי שאנו מתפללין על א ו  — ג
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 (אח^ה רבה)(אך׳בת ע^ם) אהבתנו לל אלהינוי המלה *דלה ףתךז־ז חמלת
ל וגןגביר) אבותינו שמזחו בןז וו1ל?!1מ ו  ^ליגו אבינו מלבנו. בעב,יר (??ף ה?י

 עמק כרכה

 גאל ישראל דהגדה, וכמו שכתבתי לעיל. ולא
 מפסיד מידי במאי דסמיך ליה לשון תפלה
 אלעתיד לבוא׳ דכיון דמזכיר הלשון ״קול חתן

 וקול כלה״ דלעתיד, חשיב.ג״כ למיברך. ולסיים.:
 ״משמה חתן וכלה״. אע״ג ד ל או א ה הי א

 שמחה. דלעתיד קאי הברכה.
 ד. וזה מדוקדק בדברי רב שרירא גאון ז״ל,
ו האור מברכין״, ת ו  שכתב הלשון: ״שלא על א
 כלומר, דסיום. הברכה לא קאי על אותו, האור
, א ת ש ה  ש ל ע ת י ד לבוא כלל, אלא על אור ו
ש ד  דפתח ביה הברכה. ומאי שאומר אור ה
ר י כ ז מ  כר אינו אלא הזכרה בעלמא, ש

ד סמור לברכה וכמ״ש לעיל. ועיין• ו  לשון א
 עוד לקמן (ם״ק פ״ח) וג׳נ״ש לעיל.

ן ובירור: ו  עי
 א. אהבה רבה: וזהו הנוסח בסידורי אשכנז וכר
 הוא בסדור רע״ג. אבל בסידורי
 ספרד ובסידור האר״י ז״ל הנוסח ״אהבת עולם״..
 ומקור דין זה מהגמ׳(ברכות יא ע״ב). והכי איתא
 התם: ואידך מה הוא. א״ר יהודה אמר שמואל
 אהבה רבה, ובן אמר ר׳ אלעזר לר׳ פדת ברית
 אהבה רבה. תניא נמי הכי אין אומרים אהבת.
 עולם אלא אהבה רבה. ורבנן אמרי אהבת עולם.
 וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך על כן
 משכתיך הפד. ותו איתא התם ! א״ר יהודה אמד
 שמואל השכים כר שכבר נפטר באהבה רבה ע״כ.
 וקשה׳ דאמר תניא נמי הכי, ומייתי ראית
 ל ם ת ו ר, הא דשמואל ור׳ אלעזר דאמרי ״אהבת

 עמק כרכה שומע תפלה

ן יום השביעי לששת ימי המעשה, י  שאומר ב
 םגי בהא׳ אף דלא קאי אהבדלה דהשתא.
 וכדאמרינן (חולין כו ע״ב) דסדר הבדלות
 הוא מונה, ופרש״י ז״ל, דבין יום השביעי
' בין קודש לחול. ו נ י י  ללזשת ימי המעשה ה
 ומשום לבעי למימר מעין חתימה סמוך
 לחתימתה, עיי״ש. ואף דלא הוי רק אזכרה
ת ש ש  בעלמא. דהא עתה לאו בין יום ה ז ׳ ל
 י^י המעשה הוא, ומ״מ סגי בהכי. והכי נימי,
ר כל דהוא, ואפילו מה שאינו ו  אבו מזכיר א
ו אלא ש ל ע ת י ד, םגי ליה בהא. י  של עב ש
 דעיקר חתימה הוא על תחלת הברכה על אור

 דהשתא, במו בהבדלה במוצאי יו״ט.
 ג. ועיין עוד בכתובות (דף ח׳ ע״א): בא״י
 אמ״ה אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה כר,
 מהרה ה׳ אלקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות
 ירושלימ קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול

 כלה כר, בא״י משמח חתן עפ הכלה. הנה.
 התתלת הברכה ועיקרה מוסבת על שמחת
, ואדף׳כ  חתן וכלה ועל אותו הזוג דה ש תא
 מתפלל על שמחה, וקול חתן וקזל בלה
ד לבוא, וחותם ״משמח חתן עם  דל ע ת י
 הצלה״ על השמחה דהשתא, של האיש והאשה,

 עיין רש״י שם. והתם נמי אי לאו דהוה מוסיף.
 גד. תפלה ובקשה, לא יהוד, חותם בה כלל,
 דהא מלה הודאה אחת היא, וכיון דמוסיף בה
 דברים, בעי למיתתם אמאי דפתח בעיקר
 הברכה ״משמח חתן וכלה״ דהשתא, כמו בברכת

 אהבה רבה: נ״א והוא ע״פ רב עמרם גאון $ וראה תוספות (ברכות יא ב, ד״ד, ורבנן) ורא״ש (לברכות
 שם); אהבת עולם - נוסח ספרד; והוא עפ״י - רם״ג, רי״ף׳ מח׳׳ו, אשכול (אין אומר אהבה רבד.
 אלא אהבת עולפ< אבודרהס (״וכתב «ד דב כהן צדק שיש לקיים דברי שניהם ולמר בשחרית וכו׳ יכן
 כתוב בםדרע״ג זבן כתב מר שר שלום זכו׳ ורבינו ש רירא י ורבי- האיי כתבו — אין אנו מאמינים עמר
 שר שלום אמר בן וכו׳ וכר ובבר פשט המנהג כדברי רבעו שרירא ורבינו האי־״), כל בו (״ופסקו
 הגאונים ז״ל כרבנן דאמךי אהבת עולם וכו׳ ולא כש מואל וכו׳ וכף״); וראה גזור סי״ ם ז גם ל8י
 קבלת אריז״ל הגויםח כך (פרע״ח שהק״ש); וראה מאמרי הזהר — פקודי רם ב, פנחס רמא ב, תוספות
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. אבינו אב הרחמן ו נ ו תל  חקי חץם (לעשות ךצוןף ?ל?ב ?לם< בן אוזננו ו
 סמבסם רסם עלינו וסן ?לבנו ^ להבין ילסקיביל לשמע ללמד וללמד לשמר

 עמק• כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 דמשמע מדבריהם וכן משמע מדברי הטוד (או״ת
 ברם סי׳) עיי״ש, דעשאו כמו פשרה. לאמר
 בשחרית אהבה רבד. ובערב אהבת עולם. לא

 זכיתי להבין. דלכאורה, הוא נגד הסברא. דכיון.
ן אומרים אהבת עולם״. י א  דתנא קפיד ואמר ״
ה מדעתינו ר ש  איך יהי׳ לנו רשות לעשות פ
 ועושים דלא כמר. אם נאמר דבתרווייהו פליגי.
 ואמנם במשך דברינו בסמוך יבואר בס״ד
ו מעולם, ולכולי עלמא ק ל ח  דבערבית לא נ

 אומרים אהבת עולם.
 ב. מיהו הרי״ף ז״ל יש לו גירסא אחרת בגמרא
 וכן הוא בבה״ג: ברבה שנייה טאי היא. א״ר
 יהודה אמר שמואל אהבה רכה, ורבנן אמרו אהבת
 עולם. תניא נמי הכי אין אומרין אהבה רבה
 אלא אהבת עולם, וכן הוא אומר ואהבת עולם
 אהבתיך וגר. וכתב הרי״ף דקיי-ל כרבנן. והאי
 דאמר לקמן מאי טעמא שכבר נפטר באהבה רבה.
 התם מימרא דשמואל הוא, דאיהו ט״ל דאומר
 אהבה רבה. וכבר אידחיא לה דשמואל מברייתא,
 דתניא כוותייהו דרבנן, וכל מה דמשתכחת בתר

 הכי אהבה רבה, אעיקרא דשמואל גדיד׳ ע״כ. וכן,
 כתב הרמב״ם ז״ל וכן נהגו בטפרד.

 והנה הדברים תאים בגירםת הגמ׳.• דגירםת
 הרי״ף פשוט דהלכה כרבנן, ואין לומר אהבה
 רבה אלא אהבת עולם. ובפפר האשכול (הל׳
 תפלה סי׳.ה׳) כתב על דברי הרי״ף, שנמשך
 אחר בעל הלכות גדולות בגירםתו, אבל יש
 גירםאות אחרות. ומה שכתב הרי״ף דכל מאי
 דשקיל וטרי בתר הכי, קא גריר למילתא דשמואל,
 הוא דוחק. ע״כ. נראה כוונתו ז״ל למה שכתבתי
 לעיל, דםתמא דגמרא לקמן שקיל וטרי בדברי
 ר׳ זירא, ונקיט אהבה רבה. וכן כתב הר׳או״ש ז״ל
 ראיה זו. מסתמא דגמרא לקמן, עיי״ש, דהא מ״מ
 כיון דסתמא דגמ׳ נקיט הכי. ש״מ דהלכה

 כשמואל.

ן אמדי נ ב ר  רבד.״. שהרי הביא הברייתא ד
 אהבת עולם, ולפי הכלל הרי הלכה כרבים. וצריך
 לומה דכיון דהא דאהבה רבה בלשון סתמא קתני
 ליה, ש״מ דבעל הברייתא סתם להלכה כהאי מאן
לא כרבנן. ולהכי נמי התם בסמוך  דאמר, ו
 נקט סתמא דתלמודא דלא קאמרי אהבה רבה.
 אלא אי אמרת אהבה רבה כו׳ לעולם אהבה רבה
 כו׳׳ ש״מ דקים לתו לאמוראי, דהלכה כת״ק דאמר
 אהבה רבה, משום דתני ליה בלשון םתמא. ושפיר
 מייתי ראיה מהאי ברייתא להא דשמואל ורבי

 אלעזר.
ד י ח  ועוד, שהרי מציגו בגמ׳ דאפילו על י
 אומר וחכמים אומרים. עיין נדה(דף ח׳ ע״ב) אמר
 ר׳ יוחנן מאן חכמים רבי אליעזר. ועיין תוס׳ שם.
 והס היו בקיאים טובא בברייתות ומכיון דמייתי
 בגמ׳ לסיוע להא דשמואל ור׳ אלעזר מתנא קמא
 דברייתא, ש״מ דקים להו דאף דתני לשון
ן אמרי, אין אלו אלא דברי יחיד. וכן נ ב ר  ו
 במו״ק (דף כ׳ ע״א) אמר לי׳ יחידאה הוא ולא
 ס״ל כוותיה. וכתבו התום׳ ואע״ג דלעיל נקיט

ר עיי״ש,  וחכמים אומרים כ
 ועוד דמעשה רב. והרי הורה לי׳ ר׳ אלעזר
 לר׳ פדת בדיה שיעשה מעשה כת״ק דברייתא.
 ואנו׳ אין לנו לדחות דברי אמוראים או להקשות
 עליהם ממשנה •וברייתא, שהם היו בקיאים
 במשנה וברייתות טפי מינן. שהם דקדקו בטעמי
 התנאים והעמידו הלכה על בוריה, כמו שכתב
 רש״י ז״ל (נדה ז׳ ע״ב) בד״ה הא קמ״ל, עיי״ש.
 וכיון דלא שקלו וטרי בגמ׳׳ ולא הקשו על שמואל
 ור׳ אלעזד מאותה ברייתא, וכש״כ שהביאה
, ש״מ דבהא אין הלכה כרבנן אלא כת״ק. ע ו י  לס
 ומשום הכי נהגו בארצות אשכנז לומד אהבה
 רבה, לפי שכך עולה ההלכה מתוך הגמרא, לפי

. ו נ י נ פ ל  הגירסא ש
 ומה שכתבו התום׳ שם, בד״ה ורבנן, עיי״ש,
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 ולעשות ולקים את כל דב.יי םלמיי מ1ןסןו באןזבה. ו^אר עיגינו בתוךתןז!דבק
 לבנו במצותיןז ו!םי ל35נו לאחבח וללךאח את ?ימןל( למען ל*ולא גבוש ולא גכלם
 ולא 3כ#ל לעולם ועד. בי ב#ם ו!ץ־שןז הגד1ל (מנור) ןהגורא ?טחנו נ*ילה

 תפלה עמק כרכה
ו נוהגין בערבית לומר אהבת עולם. נ ה א מ  ל
 וממטבע הברכה שאומרין בסופה ״ואהבת אל
 תסיר ממנו לעולמים״, שחוזר למה שפתח
 באהבת עולם כדי להסמיך מעין פתיחה סמוך
ע הברכה ב ט ה מ ע ב ק  לחתימה, מוכח שכן נ
ת עולם, ולא נחלקו בזה ב ה א  להתחיל ב

 מעולם•

 ומה שנראה לי בזה.׳ בערבית לא נחלקו
 כלל, ולדברי הכל אמרינן אהבת עולם דוקא,
 כלישנא דקרא, זכדמוכח מסמוך לחתימתה
 שיש בה מעין הפתיחה, ואמרינן ״ואהבתך אל
 תסיר ממנו לעולמים״. ובי פליגי — בשחרית
 דוקא. והטעם, לפי דאיתא לקמן (דף יבע״א)
 משמיה דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית,
. ו ת ב ו  ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי ח
 ואסמכית אקרא ״להגיד בבוקר חסדך ואמונתך
 בלילות״. פירוש, בבוקר יאמרו חסדי ה׳ על
 שעבר, ובלילות יאמרו מהאמונה. ואמונה שייך
 על לשון קיים ותדיר מעתה ועד עולם. מלשון
, יא לח) ובניתי לך בית נאמן וכן  (מלכים א
 (ישעי׳ כב כג) ותקעתיו יתד במקום נאמן. ךבך
 כתב רש״י ז״ל שם, דברכת אמת ויציב כולה
ה עם אבותינו, הוא שהוציאם ש ע  על החסד ש
 ממצרים ובקע להם את הים. וברכת אמת
ת שאנו ו ד י ת ע  ואמונה מדבר בה אף על ה
 מצפים, שיקיים לנו הבטחתו ואמונתי לגאלנו
 מיד מלכים ומיד עריצים, ולשום נפשנו בחיים
 ולהדריכנו על במות אויבינו. כל אלה הנסים

 התדירים תמיד, עכ״ל.

 והיה הענין הזה חשוב אצלם כל כך,

 עמק כרכח שומע
 ג׳ וכתוב עוד בספר האשכול, שנראה שיפה
 עשו הגאונים פשר, לומר בשחר אהבה רבד״
א י ד ה  דגבי שחר אדכרו אמוראי בתראי ל
, עיי״ש. ן נ  אהבה רבה, ובערב אהבת עולם כרב
 ועיין בראביי׳ה(ברכות אות ל״ד) שכתב שהגירםא
 שלפנינו, ״אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה

 רבה. נמצא כך בספר הבא מישיבת ירושלים״.
 והנה צריך להבין מאי דקפיד תנא קמא,
 לפי הגירהא שלפנים׳ שלא לומר אהבת עולם
 אלא אהבה רבה, ומאי זה קפידא שלא לומר
 כד. ומאי נפ״מ, אי משבח לישראל ב״אהבת
 עולם״ או ב״אהבה רבה״, עד שנאמר שלא
 לומר אהבת עולם. ולמה איפלגו כל כך בהא
 תנאי ואמוראי. ועוד קשה, וכי לא ידע התנא
 קמא דקרא כתיב הכי ״ואהבת עולם אהבתיך״.
 ובמאי פליגי להקפיד כל כד שלא לומר

 כלישנא הקרא.
 זלמעלה בסוגיין איתא בגמרא, זלהבי
 אמרינן ״ובורא חושך״ ולא ״ובורא נוגה״,
 אע״ג דאנהודא דיממא קא מברך, משום דהכי
 כתיב בקרא, אלא דםתר זה אח״כ, דמ״מ
 הוי לי׳ למימר ובורא נוגה משום לישנא
ן י נ ש  מ על י א, ומשום לישנא מעליא מ
 לשון הכתוב. כדאמרינן נמי ״ובורא את הכל״
 במקום הכתוב ״ובורא רע״. וא״כ על כרחך
 דהסברא נותנת, דבל זמן דליכא טעמא המכריח
 לשנות לשון הכתוב, עלינו לתפוס תמיד כלשון
 הכתוב. וא״כ צריך להבין, מאי הכריחו לתנא
ד קשר״ שהערתי למעלד״ דאם ו ע  ?;מא בזד״ ו
 יש קפידא כל כך שלא לומר אהבת עולם,

 ») העדה: נוסח ספרד ״למען לא נבוש״. .«*
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̂יף ל? ולסיני ןחןזךןז קד?ים 8ל יעזבוני $?יח 3?ד. מסי ן?גא ה 3י#וע$ך. (ןכח ח ^ י  ן
ץ (י?ןבר 59ל ך א ( > w 1ל?(נפות^ ;$>ur)7?w^DW 3 ה לעלים ? ר  ןילינו ?

 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה
 נפטר באהבה רבה, לפי שעיקרה נתקנה להזכיר
 חסדי ה׳ שעברי עלינו בנתינת התורה הקדושה
 לישראל עם קרובו. ואף שמשנה מלשון הכתוב,
א י ל ע  מכל מקום לענין זה הוי לישנא מ
׳ ולא משגיחין אקרא, כדאיתא לעיל  טפי
 לענין ״ובורא חושך״. מיהו רבנן םבירא להו,
 דיאמר גם בשחרית אהבת עולם׳ דבל דהוא
ה ש ר  לישנא דקרא, אין לשנות בשביל ד
פ ז. ולפי הגירסא שלפנינו ם״ל לאמוראי  ז ר
 כתנא קמא, דיש קפידא בזה שלא לומר בשחרית

 אהבת עולפ.
 ד. ובזה יש ליישב מה שהיה תימה אצלי זה
 זמן רב, למה לא אמרו בגמרא, דמאחר דאיפלגו
 אי לומר אהבה רבה או אהבת עולם — דנימרינהו
 לכלהו, וכמו שהוא בגמרא שלפנינו, לענין ברכת
 התורה׳ הלכך גימרינהו לכלהו. וכן לקמן (נט

 שיאמרו בבוקר הודאה על לשעבר, ובערב
ת הישועה, עד שאמרו שאפ ד מ ת  על ה
 שינה ואמר אמת ויציב בערב ואמת ואמונה
ן הכמיפ. ו ק י  בבוקר, לא יצא ידי חובת ת
 ולהכי נפי תנא קפא דס״ל, לגירפא שלפנינו,
 אין אומריפ אהבת עולפ אלא אהבה רבד*
 םבירא ליה האי טעמא דרב, גפ בברכה שלאחר
 ק״ש זגפ אברכה שלפני ק״ש. וצריך לומר
 דוקא ״אהבת עולם״ בערבית. שזה מורה על
 האהבה התמידית והתדירית, והוא נמי לישבא
 דקרא. אבל בשחרית בעי למימר דוקא
 א לש ע ב ד, ולהזכיר חסדי ה׳ ואהבתו
 הגדולה לישראל ע״י נתינת תורתו לעמו ישראל,
 ועל זה מתיהם עיקר הברכה לנתינת התורה.
 וכדם״ל נמי לשמואל בהוגיא זו, לענין ברכות
 התורה, דלאחר ק״ש אין צריך לברך, שכבר

 זהר דף ש. עמ״ב, ששם הגירםא ״אהבה עולם״, ואילו שם עמוד א ״אהבד, רבה״! וראה 0׳
 אור צדיקים שכתב לאפר בחול אהבת עולם ובשבת אהבה רבד״ ושע״ה (לסי ם או״ח) מש״כ בשפ
 כתבי אריז׳׳ל וש״צ, ושער הכולל לסידור הבב, בעל התניא, ז״ל א״מ בעבור אבותינו: הנוסח בסרע״ג

 רבמת״ו; וראה רשבא למס׳ ברכות פ׳ שלשה שאכלו (מובא בב״י סי׳ קפח); בעבר שמך הגדול: הוספת
 הספרדים — עפ״י אבודרהם, רמ״ק, סדה״י׳ וראה ר״ח (פרק ז שער אהבה) > תחננו ותלמדנו: עפ״י
 rna % (בסדע״נ זבאמדרהמ — כן תחננו); ״לעשות רצונך בלבב שלם״ שבנ״ס — עפ״י סידורי הספרדים,
 וכך מנסחים דירעב״ץ ובעל התניא; חזם נא 5 יש מוסיפים המלה ״נא״ וזה עפ״י אבודרהם׳ וכך
 מנסחים רמ״ק והתניא, זכ״כ בר׳׳ח שם ז ותן בלבנו להבין: רע״ג ומח״ו« וראה רש״י (בפירושו להרי״ף
 כבה״ת, פ״ק דברבות); ״בינה״ שבנ״ס — עפ״י סידורי הספרדים, של״ה, ורמ״ק ן והאר ענינו בתורתיך ודבק
 לבנו במצותיך: נוסח אשכנז!וספרד שוים כאן, והוא עפ״י סידור אריז״ל, פרע״ח המדגיש: וצ״ל ובו׳ ואין
 לומר בהיפך שאומרים הםפרדים),של״ה (בהקדמת תולדות אדם ;וחוד״) *ראה פרישה (לסי׳ ס או״ח). ויש לנוסח זה
 סמך בגמ׳(כרכות ) עינך י א ר במאור ת ו ר ת ך« ברע״ג, במח״ו ובאבודרהם הנוסח — ״והאר עינינו
״ שבנ״ם — עפ״י אבודרהס וסידור של״ה כי בשם קדשך הגדול ן ע מ ל  במצותיך ודבק לבנו כתורתך״« ״
 והנורא: נוסח אשכנז, והוא עה״י קבלת אריז״ל (פרע״וז שהק״ש המדגיש : ״ואין לומד ה ג ב ו ר״) > בנוסח
 ספרד נזםף התואר ״הגבוד״ — עפיי אבודרהם, רמ״ק וסידורי הספרדים f גם בסרע״ג ובמח-ו ישנם ד״תוארימ
 ״הגדול הגבור והנורא״ כשלעצמם, אבל הנוסח שם, בכללו, קצת שונה; הפיסקא ״ורחמיך״ ה״א זבו׳ סלה
, בשינויים ה ר ו ק  ועד״ אינה בנוסח אשכנז ולא בסידורי האריז״ל ושל״ד״ והיא עפ״י רפ״ק וםה״ס, ועצם מ
 בסרע״ג, מחייו ואבודרהם ן ״מהר והבא עלינו ברכה ושלום מהרה״ שבנ״ס — עפ״י פרע״ח, שם, המדגיש
 ״וצ״ל כפול — מ ה ר ובו׳ ושלום מ ה ר ה״ ן ״ושבור עול הגויים מעל צוארנו״ שבנ״ס — עפ״י אבודרהם,
 רגז״ק ומה״ם ז ותוליכנו קוממיות לארצנו: עפ״י מח״ו (בשינוי קל, ומארבע כנפות מוליכנו וכו׳) ואילו במרע׳׳ג
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 מ»לנ0 ות1ליבני(?הרה) קיומיות לאןצנו בי אל פועל י0יע1ת אתה ובנו בסךת

 מןל עם ולשון• [וקרבתנו מלבנו לשמך ה^דול באהבה להודות לןז ול-יסךןז
ל מלה באמת להודות לך ולנסלר ו ד ג ״א וקרבתנו לשמך ה נ  ילאחבה את שמך]• >

 באןזבה). ברוך אתה ל; הבוסר $עמו ל^ךאל באןזבה.

 שומע תפלה עמק כרכה
 ה. ומעתה, מאחר שהדבר תלוי בחלופי
 גירםאות בגמרא, ולכל גירםא יש קפידא שלא
 לשנות, ונתפשט הדבר אצל אבותינו, חכמי
 אשכנז, לפסוק כהגיחסא שלפנינו, לומר בשחרית
ב הדאבי״ה ז״ל היא ת כ  אהבה רבד״ ולפי מהי ש
ת, שהובאה גם מהישיבה י קנ  נוסחא ד ו ו
 מירושלים, (ואף שהבה״ג כתב כגירסת הרי״ף,
 מכל מקום הא יש גאונים אחרים שהיה לפניהם
 הגירסא כמו שהיא לפנינו, כמבואר בסדור רב
 עמרם גאון ז״ל.) א״כ אין לנו לשנות ממה
 שקבלו עליהם אבותינו ז״ל, לפסוק כהך מאן
 דאמר. ועיין בסידור הריעב״ץ ז״ל שתירץ יפה
 שעולה גם על פי םוד, עיי״ש• ועיין בזוה״ק
 (פינחס דף רמ״א) ובסוף הספר שם (דף שז
 ע״א) ותמצא ב׳ הנוסחאות. והספרדים יעשו

 כמנהג אבותיהם ז״ל.
. י ת ב ת ד כ ״ נ , ע פ ה ל א ר נ ה  עיי״ש. ו
 ו. ועיין בזוה״ק (חלק ג׳ רםג ע״ב) דבחי׳
ה ואיהו קשורה ב ה ר ב ה  אברהפ איהו א
ת ע ו ל פ רזא דעלמא ב ה א  דעלמא עלאה, ו
 תתאה, עיי״ש. וא״כ משמע ג״כ דבשחרית, שהוא

 עמק כרפה
 ע״א) לענין ברכת הקשת וכן (בעמוד ב׳) שם
 אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרווייהו רוב
 ההודאות ואל ההודאות וכן בסוטה (דף מ׳ ע״א)
 דאיפלגו אמוראי במודים שהצבור עונין אחר
ר רב מ א ש לו נוםחא אחרת, ה ד י ח , וכל א ץ ״ ש  ה

 עפא התם הילכך נימרינהו לכלהו, עיי״ש. ולמה
 לא עשה פשרה גם כאן דנימרינהו לתרוויייהו.

 י וצ״ל דשאני הכא, שהקפידו להדיא בכל
 אחת מהגירפאות, שלא לומר רק לבל מר
 כדאית ליה. ולהכי לא שייך לעשות פשרה
 דנימרינהו לתרוויי׳הו, וכך נראה דאין לעשות
 פשרה לומר בשחרית׳ אהבה רבה ובערבית אהבת
 ׳עולם, באם היו מחולקים נם בערבית, אלא
 'ודאי כמו שכתבתי, דבערבית לא נחלקו
 מעולם ואומרים כלישנא דקרא לדברי הכל. ולא
• ולפי א נ ב י ת כ א ד מ ע ט מ  פליגי אלא בשחרית, ו
 מה שכתבתי, אין לנהוג לומר בשחרית ״אהבה
 רבה ואהבת עולם אהבתנו״ כר כמו שאומרים
ו צ פ  •כעלי פשרה, כי חכז״ל לא ח
 מד- .ועיין בספר המנהיג (סימן ל׳׳ב) שכתב,
 שאפ ירצה יאמר אהבת עולפ רבה אהבתנו,

 !יכאבודרהם ״והוליכנו קוממיות לארצנו״ % ״מהרד." שד, מנירדים מוסיפיפ, לפי סידורי הספרדים,׳ קוממיות
: גם׳ שו״ת מצדיק המחבר את אמירת הנוסח גם לבני ארץ ישראל, כי הכוונה לאחינו אבארצות הגולה ו נ צ ר א  ל
 והתפוצות; וראה ההערות שלפנינו בתשמ״ע, בברכת ״את צמח דוד״; •והאר עינינו בתורתך — הפרמ״ג(בסי׳
ר הי א י ו בכלל עוסק בתורה, כי עצם כוונת היתפלה, ש נ - « ו ש ח א ״  מז) מצדיק הבעת בקשת זו גם מי שאינו ת
 עיני תלמידי חכמים, שהם עיני העדה; וראה מדייר במל בר (פי״א) — יאר ה׳ פניו אליך זה מאור התורה, שיא־ר
ס מז) שממליץ לכוון כאן וכבה״ת, כשאומר ונהי׳ אנחנו  עינך ולבך בתורה ויתן לך ב נ י תורה ־, וראה עס״ז ש
 וצאצאינו וכוי, וכן בת׳ ובא לציון וכוי, ״בכל אלה מקומות יעשה תפלתו קבע להתפלל על בויו שיהיו לומדי
, כמכ״ב בס׳ אור צדיקים ור״ח (שער אהבה): סלה ס  חורה״ וכו׳ ן ״מלכנו״ שבנ״ס — עפ״י םרמ״ק, סה״
 באמת: עפ״י מח״ו! אבודרהם, דמ״ק וםה״ם מנםחימ ״לשמך הגדל באהבה״, (נוסח שאחז בו מרו אדמו״ר
 הצדיק זצ״ל: ומכאן נובע הנוסח המורכב ״סלה באמת ובאהבה״ שבנ״ם שלפנינו; להודות לך ולידודך ולאהבה

 אה שמך״), וכ״כ בספר אוד צדיקים וכך ניסח הרב בעה״ח: וליחדד באהבה: נ״ס ע״פ מחזור רומא
 בהסרת ״באמת׳ וכך מנסחים המקובלים ר׳ שבתי ורי״ק« נ׳ אשכנז: וקרבתנו לשמד הגמל סלה

 נאפת להודות לך ולידידך באהבה - ע״ש מח״ו.
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 תפלה עמק כרכה
 בעבור שעשית עט אבותינו ותלמדם, כץ תחנ^ן

 ותלמדנו.
 אלא היה צריו לומר ״בעבור
 אבותינו כר תחננו ותלמדנו״• לכן נראה לי,
 שמה שנדפס בסידורים מימני הפסק בין ״עלינו״
 ל״אבינו מלכנו׳׳, היא טעות. והכל דבור אחד.
 •והבי פירושא — אהבה רבה אהבתנו ה׳ אלקעו.
 המלה גדולה ויתירה חמלת עלינו אבינו מלכנו.
 וכל זה עשית — בעבור אבותינו שבטחו בך
 ותלמדם חוקי חיים. ועל זה אנו מודים לך
 על שעבר, ומבקשים — כן תחננו ותלמדנו• גם
 עתה, כאשר למדת עמהם. ואחר כך מבקשים
 על הכשרת הלב לקבל השפעת התורה, מאתו
ן התורה ת ו  יתברך שמו. כמו שאנו מברכים נ
 בלשון הוד״ שהיא השפעה תמידית מאתו, יתברך
 שמו ויתעלה להאיר עיני ישראל בתורתו

 הקדושה.

 עמק כרכה שומע
 זמן יותר נעלה, יאמר אהבה רבה. ובערבית,

ת עולם. ואי םבירא ליה. ב ה ד עלמא תתאה, א ג 1 

 להזוה״ק ד ל ע ו ל ם אומרין אהבת עולם, א״כ
 לענין מה הביא זה, אם אין אומדין אהבה רבה
 בשום פעם. ועיין שם עוד (בדף שז ע״א) לבתר
 א ה בה רבה לסלקא ולאתקשרא בימינא כר.
 וא״כ אומד בפירוש לאתקשרא בבחי׳ אברהם
 דאמר למעלה (בדף רםג) דהוא בחי׳ אברהם,
 ומה דאיתא (שם בעמוד ב׳) ולבתר כו׳ שמא
ם אהבתנו, לולא ל ו ת ע ב ה  קדישא היינו א
 דמסתפינא הייתי אומר שהוא ט״סל דלכאורה
 'אי אפשר שיהא םתירה במאמר אחד. ועיין
 עוד בזוה״ק (חלק א׳ יא ע״ב) אהבה רבה אהבה

 שלימתא. עיין עד שם (בחלק ב׳ רנד ע״ב).
. ו נ ד מ ל ת ו ו נ נ ח ׳ בן ת ו ר כ ו ב ע  אבינו מלכנו ב
 מלת ״כך, לכאורה, אין לה קישור כלל
 בלשון עם מלת .בעבור״. דלא שייך לומר —

[ שמע : שלש פרשיות שבתורה — דברים ;ו׳ פסו׳ ד—י« יא — יג — כב ! במדבר טו — לז — מב ו י א י ר  ק
ת השם — בפ׳ שמע; האמונה ב״תורה ו א י צ י האמונה, היינו, — מ ר ק י  פרשיות אלו מכילות שלושה ע
 •מן השמים״ — בפ׳ והי׳ אם שמע, שהיא ענין של קבלת עול המצות הכתובות בתורה; שכר ועונש — בפ׳
 ציצית, המסיימת ״אני ה׳ אלקיכם״״ שעל זד, דרשו חדל (מנחות מד א) נאמן ליתן שבר לצדיקים ועונש לרשעים.
 המנהג לקרותה בכל יום, הנו, לפי האגדה, עתיק מאוד * •יעקב לא נפל על צואר יוסף ולא נשקו״ — אמת
 רבותינו שהי׳ קורא ק״ש! (כר מובא במדרש אגדה — ולמד, לא נשק יעקב ליוסף, לפי שהיה קורא
 ב*זתד, שעד׳ בקק״ש); וראה תשובות הגאונים (דפוס ליק) סי׳ מד, ת׳ לח ן מהרש״א בח״א, יומא יס, וספד
 זכור לאברהם, בלקוסים דף קפגן השכם וערב (שמואל א טו) — אמר רבי יוחנן — כדי לבטלן
־ בק״ש  מק״ש שחרית וערבית (סוטה מב ב); ״ויהי המה הולכים הלוך ודבר״ — במה היו עוסקים, אר״א ב״ -
 דייו עוסקים, האיר מד, דאת אמד ודברת בם״(ירושלמי, ברכות פ״ד, ה״א); וכבר במקדש היו קודאין אותה
 (תמיד פ״ד מ״א) ז יוסיפון מיחס התקנה למשה רבנו (קדמוניות .4 .8 .13). עצם השם ״קריאת שמע״ — עפ״י
 מכילתא (בשלח ט״א) ״ויאמרו לאמר — רב נחמיה אמר: שרתה רוח הקדש על ישראל ואמרו שירה, והשירה
ז ז הציציות בשעת ק״ש, ראה שו״ע או״זז ח א את שמע״. על המנהג ל א ר ו ק  שהיו אומרים כאדם ה
 (סי׳ כד); בנוגע למנהג מקובל זה, שומעים אנו התנגדות עצומה מפי כבה רבותינו הגאונים זצ״ל: רב האי
 גאון(בתשובת הגאונים המפונה ״שערי תשובה״ כס׳ פח שם) — ״וששאלתם, כשיקרא אדם את שמע צריך לאחוז
 ארבע ציציותיו או לא — (תשובה) דבר זה לא דרך חכמים ותלמידים הוא. זה דרך יהירות הו* וכי מאחר
 שהתכונן בציציותיו בשעת עטיפתן וברך עליהן, לאחר מכאן למה אוחזן בידו, אלא מעתה׳ כשמגיע
, צריך לכוא לביתן ולהניח ם ת ב ת כ ם צריך נמי לאחוז בתפלין. ואם תאמרי יאחוז כשמגיע ו ת י ק ש ר  ל
 ידו על מקום מזוזה. הילכך העושה בן, צריך ללמדו ולהסבירו לו שלא יעשה״: רב נמרוגאי גאון — ״האוחז
 בציציות שבידו כשהוא קורא את שמע, יהידותא היא״ (מובא באו״ח ח״א עמ׳ ג ובכל בו סי׳ כב) ז(אבודרד&
 מצםס ג״כ דברי רב נטרונאי גאון אלה, ומסגנון לשונו שם ניתן להסיק, שגם דעתו מכריעה לכך)« ובצורה
ו שלא ע י ב ש ה ל  יותר חריפה מתנגד לו חכ משה גאון ,שי1) המסייט ״הילכך העושה כך צריך ללמדו ו
ל ן דברים לא  יעשה כן״: וראה ב״י (סי כל) שמביא דעת הגאונים הנ׳׳ל ושל עוד מרבותינו הראשונום ד
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 תפלה עמק ברכה
 וחוזר בזה לעילה ונשמחה בישועתך.

 וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבת
 להודות לר וליחדך ולאהבה את שמך! זה נובה
, כיון שבתקנה ברכת ן ו כ  םפרד, והוא הנ
ן פרשיות י ע  זו לפני ק״ש, וקבעו בה מ
 הראשונות של ק״ש, ובפרשה ראשונה עיקרה
 ב׳ מצות, יחוד השם ואהבתו יתברך שמו, ועל
 זה אומד ״וליתדך ולאהבה״ את שמך, שהם
 ב׳ ענינים. ובמה שאנחנו אומרים ״ללמוד
 וללמד לשמור ולעשות״, בזה מקבלים עלינו
ת שבפרשה השניה. ו צ ה ועול מ ר ו  עול ת

 נהגו ההמונים לנשק הציצית בכל עת
. ועל ת י צ י  שמזכירין בפרשה זו תיבת צ
 ידי זה מפםיקין בין תיבת ציצית לעל כנפי
 בגדיהם. וזה שבוש. וצריך לתכוף ולומר ועשו
 להם ציצית על כנפי בגדיהם• וכן כך צריך
 לתכוף ולומר בלי הפסק ונתנו על ציצית
 הכנף פתיל תכלת. ואין לנשק הציצית עד
 שיגיע לויאמר וראיתם אותי ומםתכל בהך
 אזי ינשקם. וכמ״ש הרמ״א ז״ל באו״ח (סימן

 כ״ד מעיף ד7),

 עמק ברכה .שומע
 והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ כו׳
 כי אל פועל ישועות אתה: בך בנוסח אשכנז. וגם
 הגה״ק הרב בעל התניא ז״ל, בסידורו שסידר
 על פי נוסח מאור עינינו האריז״ל, ניסח כאן
 כמנהג אשכנז. ונראה לי שהיא הנוםחא היותר
 נבונה. דברכה זו לא נתקנה אלא לשבח לה׳
 על בחירת ישראל ובקשה על התורה, ולא על
 שאר עניגימ, אלא כדי לשמח לב העגומים,
 המצפים לגאולה וישועה, קבעו אנשי כנסת
 הגדולה בכל ברבה מברכת ק״ש, לפי ענינה,
. ולהכי קבעו ן ו ת צי ב י  גם בקשה על ש
 כעין מאמר המוסגר בברכת יוצר, ״אור חדש
 על ציון תאיר-, ובברכת אמת ויצב, שנתקנה
 על גאולת מצרים, בקשה על הגאולה, ואומרים
 ,צור ישראל״ כו׳ ופדה כו׳, וכן בברכה זו הסדר
 הוא, שלאחר ״נגילה ונשמחה בישועתך׳ צריך
 לומר ״כי אל פועל ישועות אתה״ כר, ובזה
 יש קישור יפה. אלא שאח״כ השליכו בה תפלה
 על קיבוץ גליות כמו בב׳ ברכות האחרות,
 ועשאוה כמאמר מוסגר, והסמיכות לתיבת
, כדי שיהא לו קישור בלשון. ך ת ע ו ש י  ב
 ואח״כ אומרין ״כי אל פועל ישועות אתה׳7

 לחיוב ולא לשלילה שומעימ אנו בכםיקתא זוטרתא (מדר׳ לקח לטי בשלח בסוף שם< — ״וכשמקבצין הגיגית
 בשעת ק״ש ומעבירין על גבי עיניהם, אע״פ שנראין הדברים שמשום חבובי מצוד״ מ״מ לא נתחייבו ישראל
 גזה, שאם כן היו ממשמשין גם בתפלין בשעת שקורא וקשרתם, אלא מנהג בעלמא הוא ואין בדבר איסור
ב י י ך לאחוז בציציותיו ,אבל המניח תפלין ח י ר ן צ י  והיתר״ ן בעל האשכול — ״והקורא את שמע א
 למשמש בהן תמיד > (ראה גמ׳ שיבת יב) ז ד״י ברצלוני (מובא בשערי חשובה הנ״לו בסי' פח) — ״לאחוד
ת לן, אבל למשמש בתפלין וכו׳ שפיר נמי, ולא עוד פ כ י א א  בציצית בשעת ק״ש שפיר דמי, אלא ד ל
ל עליהן בלבד—: וז״ל הרא״ה כ ת ס ה  אלא שחובה ומעבד הכי״; יש מרבותינו הראשונים ז״ל המגבילים ל
 מלוניל (באורחות חיים שם) — ״והר״י החסיד כתג צריןלעיין בהן כשמגיעים לוראיתס אותו״ן דבריו אלו

 מביא הב״י(בסי׳ כד) ומעיר ״וכיון שאחר דברי הגאונים האלה הביא (האורחות חיים) דברי ה״ר יונה, נראה
: ומביא שם עמדת ד׳ אברהם ו׳ ירחי — ״וכן כתוב המנהיג להגביה כנפי ר ק י  שכדבריו הוא תופס ע
i וזוהי גם עמדת הםמ״ק — ״וכתוב כסמ״ק ; ת הציצית באמדו וכו׳ וראיתם אותו וכו׳ ״ ו א ר ה  הטלית ל
ל בציצית דכתיב וראיתם אותו״ (ב״י שם); והריב״ש בתשובותיו (סי׳ תפו — הב״י שם כ ת ס ה  מצוה ל
 מציץ אף הוא תשובה זו זמםמן אותה ״זז״ב סי קכו״) כתב — ״שאלת כי נהגת להסתכל בציצית וכו׳ בשעת
 וכו׳ לוראיתם ובו׳ מפני שראית כן לה״ר יונה בספר היראה וגם בספר עמודי הגולה (לרבנו יצחק מקורביל<
ל בציצית, ואמדת כי יש לועגים עליך ונסמכים למה שמצאו תשובה לרב כ ת ס ה  מונה מצוה לעצמה ל
 נטרונאי ז״ל שמלמדין למי שעושה כן, שלא יעשנו וכי׳ וכוי. וראוי להסתכל בציצית בשעת העטיפה ובן אגי
ח מנהגו כי מנהג יפי הוא י נ ש וכו׳, אל ת ״ ל בה :בשעת ק כ ת ס ה  נוהג וכוי. ואתר, שנהגת ל
׳ וכן היה נוהג מורי החסיד הרב ר׳ פרץ הכהן ז״ל וכו׳ וכו׳״ 5 ובשם הר״ם ריקנטי — ״כשמסתכל ט  ו
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 בלחש >ירוף #ס ?בוד מלכיתו לעולם י$ד

̂ף יב5ל 9*ןן. וקיו הדברים  ואהבת את אלסיןז בכל לבבןז ימל נ«5
 הא?ה אשד אגבי הוצוף היום על ל55ןז. וש^תם ל?ניף ידבךת בם בש^תןז
 בביסןז ובל^ןו בדךןו וב:#?בןז ולק^ך. ולןשךתם לאותעל :דןו והיו ?נ1טפת

 בין עיניןז. י?םבתם על נןזזוית בי$ןז וב^עךןי*

 בציצית אז מסתכל ביב' ציצית שלפניו (ב״י שם) ן וכך פסק בשו״ע (סי' כד) ״כשמסתכל מסתכל בבי ציצית
 שלפניו״« לעומת כל הדעות השונות הנ״ל, רואים אנו עמדה חיובית כלפי מנהגנו המקובל, כבר במדרש שוחר
 טוב, מובא בילקוט שמעוני (לתהלים סי׳ תשכג) זשלפיו הנו עתיק מאוד וז״ל שמ — ; ״גל עצמותי תאמרנה
 ווכו׳ אמר דוד לפני הקב״ה זכו׳ וכו׳ יד שמאלית בת אני קושר תפלין של יד ובה אני אוחז צי צ י ית בשעת
 קריאת שמע״; וראה מרדכי (םו״פ לולב הגזול) המוובא בשם ירושלמי ״דקסן שיודע לאחוז בציצית כשודד,
 בשעת ק ״ ש, מחנכיו אותו בציצית״(ב*י שם); וראה ביאור הגר׳׳א (בסי׳ כד שם); וראה מג״א (סי׳ כד)
 שיש לאוחזן בין הקמיצה להזדת (בשם כתבי האריז״ל)« בספר שיורי ברכה (םי׳ כד) מביא המחבר גשמ
 מהרש״ל (ביש״ש ליבמות) לאתוז בשתי ציציות לכד ולכרוך אותם על הקמיצה, ושיש בזה סוד עמוק בתורת
ע ב ר א  הנסתר ז גם הגר״א (בספרו שערי רחמים) מצדד כך ומדגיש שהשתים שמלפניו : מנהגנו לאחוז ב
 ועם אמירת .גגארבע מפות ד־ארץ״, הוא עפ״י קבלת אריז״ל (טרע״ח שעיר הק״ש פ׳ כו) ן המנהג לאוחזן
, שהיא כנגד הלב, והלבוש מנמק ״כדי שיהיו נגד לבו ורמז לדבר — והיו הדברים האלה על ת י ל א מ  ביד ש
 לבבכם, ולבו של אדם משמאלו (לבוש סי׳ כד)« המנהג להםואת העינים ביד ימין ״כדי שלא יסתכל בוער
 המונעו מלכוון״(שו״ע סי׳ סא); שמקורו בגפ׳ (ברמות יג ב) גבי רבי יהודה הנשיא• ,בשעה שמעביד ידיו

 על פניו, מקבל עליז עול מלכות שמיס״; בקבלת אריז״ל מנומק המנהג עם״י:ורבו בקדש (ראה פרע״ח שער
 הק״ש). ראה רש״י לפי ואתחנן מה שפירש עה״פ ש«ע ישראל — ה׳ שהוא עכשיו אלקי ישראל ולא אלקי
s האומות, עתיד להיות ה׳ אחד. וראה שערי הסוד, היחוד והאמונה לר״א מגרמייזא מה שצריך לכון באמירת ק״ש 
 ודאה על עצם ענין ה״כונה״ ומשמעותה בהערות לתפשמ״ע להלן.

 איל מלך נאמן: נוטריקון של המלה ״אמן" שהמציא רב חנינא (שבת קיט ב) ן וראה תוספות, שם,
 ש״צדיך להרהר בו בשעה שאומר אמן״; תתאר, כשלעצמו׳ עתיק מאוד, ומקורו בספר יצירה (פרק א משנת
 ה ופרק ה משנה ו) וראה זהר (לפי יירא, רסג) ותיקוני זהר, תיקון י, וטרד לאו״ח סי׳ סא); וראה.
 ב״י(סי׳ סא) שכתב ״נראה שמנהג קדמון היה אלא שאח״כ בטלוהו כדי שלא יפסיק בין הבוחר וכו׳ ושמע״«:
 וכמ״כ בספר מטה משה ומסיים ״ותקנו במקומו שיחזיר הש״ץ ״ה׳ אלקיכם אמת״ ומסתמך ג״כ על
 שני המקומות בזהר שציינתי (מסה משה ח״א סי׳ פת); בשבלי לקט (הלכות תפלה סי טו) מובא המנהג
ך להתחיל י ר  כקניע ואמירת ר״םיסקא, כשלעצמה, מנומקת שם בזה״ל (בקיצורו) — ״והקורא את שמע צ
 א־ל י מלך נאמן׳ לפי מה שדרשו חז״ל בתנחומא פרשת שמע וכו׳ וכוי, שהרי ךמ״ח תיבות יש בה
 כנגד רמ״ח אברים שבאדם. ותימה׳ שהרי בג׳ פ׳ שבק״ש הרי דל״ט, וכשתוסיף בשכמל״ו וכו׳ הרי
 דמ״ה, ואנו אומרים רמ״ח וכו׳ ומצאתי בשם הגאונים ז״ל דתירוץ רב דניאל גאון זצ״ל: רמ״ה תיבות
 יש בק״ש והוסיפו עליהן א־ל מלך נאמן שהן שלש תיבות כוי שיעלו למנץ רמ״ח כנגד וכוי וכן כתב
 רבנו שלמה (רש״י) נפדדמ שתיבר; ובטעמי ד׳ יהודד, החסיד מצאתי — בק״ש יש רמ״ח תיבות עם אמ״נ
 וכוי וכו׳״ ו סודרה גם במח״ו; והשווה — המנהיג (סי׳ לג), רוקח (סי׳ שכ), הרא?0 מלוניל (אורחות חיים
 בקדושה ומיושב סי׳ ד), המאירי (מגן אבות עמי יח), טור (סי׳ סא), אבודרהם (סדר שחרית של חול),
 וכל בו (סי׳ ט). המביא בשם הרא״ש, ברם׳ בהסתייגות ״ויש מקומות שאין אומרים אמ״נ ״ וכו׳ ואין לנו
 להעסיק בין הברכה לק״ש״! בעל האשרול אף הוא מביא הרמז הנ״ל, אבל לא העיר שהחשבון אינו מדויק,
 אם לא נצרף גם אמ״נ ובשכמל״ו׳ כאמור בשבלי לקט הג״ל ובשאר ספרי הראשונים ז״ל שציינתי ן וראה
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r אתכם היום לאהבה i f f l וה;ה אם שמע תש?עי אל־^ו־סי א#ר אנכי: 

 אתיי: אלחיכם ולעבדו בכל־לנככם וככל־נפ^ם. ונתתי מטר־8ךצכם בעתו
 יוךה ומלקוש ואספת ךמך ותר?ך ול?הךך, ונתתי ע£ב ב^ךף לבהמתך
 ואכלת ךשבעת, השמרו לכם פן־לפתה לבבכם וםךתםועבךתם אלהים אחרים
 וה^תחוי^ם ליזם. וחרה אף־ל: ב?ם ועצר את־השמלם ולאילנה מטר והאדמה
 לא התז את־יבולה ואבךתם &חךה מעל הארץ הטבה א#י־ ל: נתן לכם. ושמתם
 את־ןברי אלה על־לבככם ועל־נפ^כם וקשרתם אתם לאו־ת על־י.ךכם ךהיי
־בגיכם לדבר בם בשבתף בביתך  לטוטפת בין עיניכם• ןלמךףגם *0נמ $ת

 ובלכתך בךךך ובשכבך וכלן^ך* וכתבתם על״מזוזות 3יחנך ובשעריף.

 למען לרבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ז: לאבותיכם לחת
 ל$ס כימי השמלם על*9אךץ.

 לאמי ל: אל משה ?אמר. ובר אל ?3׳ לשךאל ואמרת אליהם ועשו

 וייעש אברהם שומע תפלה ויעש אכרהמ
 קרא ל,״ש ודקדק באותיותיה, אבל לא קרא בטעמים כראוי מיהו:הרוצה להחמיר על עצמו ויודע שיוכל לכוון
, יחמיר ותביא עליי ברכי׳ עיי״ש* ולא רצו־ ן ה י ת ש ב ב ת ל >םימן 0-ב) כ ״ ו ש . ב ה ד ו ח א ב ד ו ק  כ

l. L * • ^ • ו י נ י ב  דצריך לקרותה בטעמים• והוא מדברי תלמידי ר
י ויכינו זל,גי זצ״ל לשנות מהמנהג. ועוד כדי שלא א ^ p ב ל ׳ י מ ה ע ש י מ כ ר ד ב ב ת ב > ^ ו ל ו ו ה ך נ  ע

^ ילממ ממנו גש אחריש שאינן יכולין לכוון בשתיהן ר ע ע פ י ^ א י כ ה נ ן ן כ ל ה י ס פ פ מ י מ ? ט ה ב א י ף ק ;  ז

* י ו א ד  הורגל עצמו בזה מעודו לכוון בניגון ובפירוש המלות כ

 ב״י שמבאר הענין באריכות, לעומת זאת לא הזכיר אמירת הפיסקא בשו״ע, שפ׳ (ליחיד) כדי להשלים
 עי׳׳ז מספר רמ״ח׳ כאמור, וכותב — ״ואם קורא ביחיד יכוין בסו ווי״ן וכוי, וכו׳; ודאה שו״ת מהרש״ל
 ׳(בסי׳ סד, ומג״!א מביאו בשם מטה משה בשמו) שמסיק לא לאמרה בגלל הפסק: וראה ב״ח, ד״מ ופרישה
 (שם בסי׳ םא) ורמ״א, ט״ז ומנ״א (בשו״ע םא) s מנהגנו לפי הכרעת הדרכי משה, היינו — שהיחיד כן אומר,
 ובצביר חוזר הש״ץ ״ה׳ אלקכם אמת״ שבזה משלימין החשבון, כאמור ן בסידורי ר׳ שבתי ור׳ קאפיל לא סודרה.
, שהיא כשלעצמה נוטריקון, שאו מרום עיניכם, ע מ  שמע ישראל: דורשי רמזים מצאו ׳£תמלה ש
 נוטריקון משולש נוסף — ״למי — (להרים העינים) — שדי מלך עולם ; אימתי — שחרית מנחה ערבית; ואפ
 תעשר, כך — תקבל עליך עול מלכות שמיס,״ (אבודרהס)« אותו נוטריקון משמש (שם) גם סמך לקריאת
 ש:יע משעת צאת הכוכבים, — ״ואומר במדרש וכו׳ שאו וכו׳ ראשי תבות שמע ואחר כך המוציא במספר
, ע מ ־ (ישעיהו « כו)! וראה תיקוני זהר, תיקון מט — ״שאו מרום עיניטמ דא ק״ש ראשי תיבין ש ם א ב  צ

 דמי5׳.דין ישראל להקב״ה פעמים״; יש נוהגין לעשות נענוע ראש בשעות אמירת שמע ישראל (טור או״ח סי׳
; וראה זד;1־ לפ׳ ואתחנך, ן מנהג זה היה נהוג כבר בתקופת הגאונים; דאה תשובות  סא י שו״ע שם)
ם רב האי גאון, וזה ש  הגאונים (םי׳ כט) שמנהג מובא בשם רב שרירא גאון, ואוצר הגאונים שמובא ב
 לשונו שם (אוצה״ג פירושים עמי 13) — ״פירש רבני האי (מאמר הגמ׳ שציינתי לעיל ״רבי בשעה שמעביר
 ידיי על גב עיניו״) וכדי שיחזיר פניו ברמיזה בעלמא לשש רוחות ויקבל מלכות שמים״, וממשיך שם
 רבי:• האי גאון ומנמק הסואת הפנים שהיד. רבינו הקדוש נוהג בה בזה״ל — ״ורבי שהיה מעביר ידו על
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 להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על $יצת הכנף פתיל תכלת. והיה
 לכס ל?י?ת וראיתם אתו וץכךתם את כל מ$ות י; ועשיתם אתם ולא תתורו
ם אחריחס. למען תןןרו חנייתם את י  אחרי לב^ס ואחרי עיגיכם א^ר אתם #
 כל מ?ותי וחזיתם קדשים לאלהי^ם. אני י: אלהיכם א#ר הו־זאתי את$ם מארץ

 מ?רלם לחיות לכם לאלהים אגי ל: אלסיכם.
: להוה מליוי^ם $מת. פ ד בקול ר מ ו ן א  החז

 א$ת ןלציב ונכון וק:ם וישר ו^אמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא
 ואדיר ימיג^ן ו$קבל וטוב ו;פה הד$ר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלסי ע1לם

 עמ כרכה שומע תפלה עמק כרכה
ת אזי ינשקם. וכמ״ש הרמ״א ז״ל באו״ח (סימן  נהגו ההמונים לנשק הציצית בכל ע

ל כ״ד סעיף ד׳). ע , ו ת י צ י  שמזכירין בפרשה זו תיבת צ
 ידי זה מפםיקין ביז תיבת ציצית לעל כנפי ויציב: תרגום של ״אמת״. כמו שנאמר (דניאל
ו ב׳ ח׳) מן יציב ידע •אנא• ופי׳ רש״י ש ע  בגדיהם. וזה שבוש. וצריך לתכוף ולומר ו
 להם ציצית על כנפי בגדיהם• וכן כך צריך ז״ל - באמת יודע אני. וקאי הכל על הכתוב
 לתכוף ולומר בלי הפםק ונתנו על ציציןן האחרון שבפרשת ציצית, אני ה׳ אלקיכם אשד
 הכנף פתיל תכלת. ואין לנשק הציצית עד הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם
 שיגיע לויאמר וראיתם אותו ומסתכל בהן לאלקים אני ה׳ אלקיכם. וע״ז אומר, כי הדבר

 גב* עיניו, מפרשי ליה רבנן — כדי שלא יראו התלמידיס את עיניו כשהוא מסבבן לדוחות ויןזגנד,״ ג וז״ל
 ד,ר״י ברצלוני (בפירושו לספר יצירה עמ׳ ריד) — ״ואנו מאדיכין כאחד כדי להמליכו למעלה ולמסד, ולד׳
 רוה-ת, וצדיד אד• לעשות נענוע הראש ועיון (עין?) על זד• הסדר, וכבר פירשנו זה בהלכות ברכוה
 שחברנו בתחלת מפר העתים״ ־ והשווה ספד מאשכול (*י 14)« ודאה שבלי לקט הכותב — ״ויש מפרשים
 ברמיזה ויש מפרשים במחשבה; אבודרהם כותב — ״ויש אנשים שמנענעין בראשן למעלה ולמטה וכו׳ כדי
 לעירד את הלב. ואין לחוש להא דחיא בפ״ק דיומא הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו וכו׳ וכו׳, אבל
 ד-כא הגענוע הוא לצורך הכמה״; גישר. שלילית רואים אנו בכל בו הכותב — ״וצריך להאריך בד׳ של
 ארד כדי שימליכוהו בשמים ובארץ ובד׳ דוחות העולם. ואלו שמבינין זה שמנענעין בראשם להראות לרמוז
 שמ־ו וארץ, טעות היא בידם אין הבנתם טוכר, בנענוע ראשם, כי איו בו שו׳ (שום ?) חובה בלשון ד.ג0׳

 וכי׳ וכו׳ והנוגה שיפליכהו בלב, אבל נענוע ראשו ולבו פונה לעסקיו אינו אלא כתיכא וםלולא 1
 כרוך שפ; מקורו בגמ׳ (פסחים נו א) — ״אמר רשב״ל ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתלקה
 ממנו השכינה, אמר שמא ח״ו יש 0מטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, וכר, — אמרו לו גניו
 ״שמע ישראל״ — (כלומר — שפנו אל אביהם ואמרו לו: שמע ישראל אבינו) כשם שאין בלבבך אלא
 אחד׳ כך אין בלבנו אלא אחדי באותה שעה פתח יעקב ואמר ״ברוך שם׳׳ וכו׳ (רוקח, אבודרהם וכל בו) ו
 ואומרים אותו בלחש, עפ״י מאמר המדרש ״כשעלה משה למרום גנב מן המלאכים את
 השדח בשכמל״ו׳ ע״כ אומרים אותו בלחש, אבל ביוהכ״פ אנו כמלאכים ואז נוכל לאמר אותו בקול רם״(רוקח
 אשבול ואטדרהם): וראה רש״י (ברכות נד א׳ במשנה שם) המצביע על גמ׳ תענית סז ב׳ וראה שו״ת

 מדדש״ל סי סך.
 ואהבת — וקשדתפ לאות: ראה שו״ע (סי׳ םא) ״כשיאמר וקשרתם ימשמש בתפלין של יד וכשיאמר
 והיו וכו׳ עיניך ימשמש בתפלין של ראש וכי׳ וט׳ וראיתם אותו ימשמש בשתי ציציות שלפניו > וראה

׳ ש* ופחנ״ח (שןהק״ש מ״כו<  ב״,
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 מלכנו צור !עיןב מגן ז#ענו. לדר ו דר הוא ?ן;ם ושמ21ן;ם וה^או נכון ו8לכותו
 ו?*מו$תו לעד קימת. ודבריו וןץם ןק:מים (ו);א^ים ונוןמךם לעד ולעולמי
 עולמים על אבייםינו ואלינו על בגינו ועל דורותינו ןעל דורות ןךע

 לקוראל עבדיןז.

 עמק ברכה שומע תפלה עמל, ברכה

 כשאנו זוכרים הדבר הזה׳. שה׳ הוא אלקינו,
 תאחזנו מורא ופחד. וכענין הכתוב (בראשית
 כח) מה נורא המקום. פירוש, כשאני רואה
 שבמקום הזה יש גלוי שכינה, נעשה המקום
 נורא אצלי. ומתוקן: ההיפך ממעוות. כמו
. (שם ז)  (קהלת א׳) מעוות לא יוכל לתקן
ן את אשר עוותו. ומקובל: הוא מלשון ק ת  ל
 חכמים דברים המתקבלים על הלב. בל זה
 כתבתי לפי פירוש התום׳ שהזכרתי, והוא הפשט
 הנכון, אבל יש מפרשים שעד ״ואדיר׳׳ קאי
 על ״ה׳ אלקיכם״. והכל, תארים להשי״ת
 וממתוקן ומקובל ואילך, קאי על ״הדבר הזה״
 וא״כ צריך להפסיק מעט אחר ״ואדיר״.
 לדור ודחו הוא קים וגו׳: כצ׳יל. ולא כמו
 שכתוב בכמה סידורים ״מגן ישענו לדוד ודור״.
 ופירוש לעולם. וכלשון הכתוב (תהלים קמ״ה)
לם. והכפל — אלקיך ציון  ימלוד ה׳ לעו
. ואומר - לעולם הוא קיים ר ו ד ר ו ו ד  ל
 כו/ וכן מלכותו לעד קיימת, וכן דבריו חיים

 כר, לעד כו׳, והכל הוא המשך אחד.

 הזה הוא אמת ויציב ונכון וקים עלינו לעולם
 ועד. וכן פירשו התום׳ (ברכות יכ ע״א), ד״ד,
 אמת, בשם הר״מ, שלא קאי על הקב״ה, אלא
 הכל קאי על ״הדבר הזה״• ונכון: כלומר, אמת
 קים. במו (דברים י״ג ט״ו) והנה אמת נכון
 הדבר, וקים: מלשון (אסתר ט) לקיים עליהם.
 וישר: שהדבר ישר מצד עצמו• ומיוסד על
 לשון הכתוב (תהלים ל״ג) כי ישר דבר הי.
 ונאמן: שנאמן גם מאתנו, כלומר, שראוי הוא
 הדבר הזה להיות אנחנו מאמינים בו. ומה
 שאמרנו אמת ויציב, הוא על עצמות הדבר
 שהוא אמת, ואח״כ שהדברים ישרים - להאמין
 בהם. ואהוב וחביב: חביב בידיד הוא שם
 התואר• וענין חביבות הוא אהבה של רוממות
 ויקר. ארוממד אלקי (תהלימ קמ״ה א) תרגס
 אחבבינך. ופירוש, וחביב — שהדבר הזה יקר
 ומרומם הוא, ולפיכך הוא אהוב אצלנו. ונחמד:
 גם זה לשון אהבה, כמו מחמד עיניך (יחזקאל
 כ״ד טז). ונעים: כמו שנאמר (משלי כב י״ח)
 כי נעים כי תשמרם בבטנך. ונורא: כלומר,

 ויאמר - וראיתם אותו: ראה שו״ע (סי׳ כד סעיף ד) ״יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיע לוראיתם
 אותי ןליתן אותם על העינים ומנהג יפה הוא וזזבובי מצוד,״; הרמ״א מעיד ע״ז — ״גם נוהגין קצת
ק הציצית בשעה שרואד> בם והדל הוא חבוב מצות״ (בכ״י סי׳ כד מביא המחבר בשם ש נ  ל
 םמ״ק .שמצות עשה היא להסתכל בציצית) •, בספר חרדים כתוב שנשיקת הציצית בשעת ק״ש היא ענף
 מצוה של וראיתם אותו וראה פרע״ח (שעד הק״ש פרק כו) שכתב ״ובהגיעך אל אחרי לבבכם ואחרי
א לנשקן, ובההגהות ל e ק הציצית ותשימם על עיניו״ בספר מעשה רב להגר״א כתוב ש m עיניכם 
 ר׳רכ״ז, שם, מפרש המחבר דברי הדמ״א הנ״ל, שכוונתו שלא בשעת ק״ש׳ משום חשש הפסק באמצע

 הפכלק: דבי חיים ויטל ז״ל כותב (בשער הכוונות שט) — ״כשתגיע לוראיתס אותו תעבידם על גני
 ליניך ותנשקם״! ודאה על ענין זה להלן בהערות לק״ש.

 אמת ויציב: הוזכר בכשנה (תמיד, פרק ה משנה א) ״אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת וכו׳
, וראה גמ׳ ברכות יב א ורש״י ותוספות ״ ב י צ י  וברכו את העם ג ברכות, אמת ו
 ד׳ד אמת ויציב׳ וגס׳ שם כא א! אינה מתחילה ב״ברוד״ גשום ש״אמה סמוכה אל לאהבת



ת רםה י ר ח ת ש ל פ  ת

$ם לעולם ו$ד. אבות ואמונה  על ד״ראשמים .יעל סאחרזיגים ד;ר טוב ו
 חק ולא :עבר. א$ת ^אתה הוא י: הלחינו ואלקי אבויתינו. מלבנו 9?ן
 אבותינו ג$1זנו ג1»ל אבותינו יוקרנו צור !שועתנו פוךנו ומ?י?נו העולם

 (היא) #$ןו (0אין(*ני עיי) חלליים זולסף (9לה<•

 ^ץךת אבו־תינו אתה הוא מעולם מגן ומסייע ל^ם ולבניהם אחריוןם
(nw .כל דור וד1ד. ברום עולם מושבןז ומשפטיך ך^ךהןמף עד אפסי אךץ? 

כה שומע תפלה עמק כרכה  ע«ק בי

ד שמו ית׳״ ומיוסד על ו ח  ובזה מזכירין י
ן עוד, י א  הכתוב (ישעי׳ מ״ה ה) אני ה׳ ו
ד ו ח  זולתי אין אלקים. ורוצה להדגיש בזה י
 השם. אבל ,אין לנו עוד אלקים״ לא משמע
ו ית״ש, אלאישאיןלגו ת ו מ צ ע ד מ  י ח ז
ד ו ח  אלוה אחר לעבדו. ועתה רצוננו להזכיר י
 השם המוחלט שבק״ש, בפרשה הראשונה שבח
 ואח״כ אומרין ״אשרי איש שישמע למצותיך״,
 שהוא ענין שבפרשה ב׳, על קבלת עול
ת, כדאיתא במשנה (פרק ב׳ דברבות).  מצו

 אין אלקים זולתך $ זה נוסח אשכנז• ובנוסח
 ספרד ״אין לנו עוד אלקים זולתך סלה״,
, כיון ת י ז נ כ ש א  אבל נראה שעיקר כנוסחא ה
 שהיא ברכה שלאחר ק״ש, לכן הזכירו בה
י ק״ש, ויש נפ״מ בין ״אין עוד י נ נ ע  מ
 אלקים זולתך״, שבזה מודגש יחוד השם
, ויגיד עליו רעו בברכת אמת ו ת ו מ צ ע  ב
 ואמונהז.שתקנו לומר ״כי הוא ה׳ אלקינו ואין
 זולתו״, וכן כך אומר כאן ״שאתה הוא ה׳
 אלקינר׳ כוי, ואח״כ אומר ״אין עוד זולתך״,

 וכי׳ ופסוקי ק״ש לא מפסקי״ (תוספות ברכות מו א ד״מ כל); והיא הברכה השלישית אחר ק״ש, כי
 חכמז־׳ל תיקנו לומר בשחרית שתים לפניה ואחת לאחריה ובערבית שתים לפגיה ושתים לאחריה,
 להשלים מספד שבעה, לקיים ״שבע ביום הללתיך״ (ירושלמי ברכות פ״א, ה״ה); והשוה שבלי לקט
 (ענין תפלה סי׳ סז): הוזכרה 1ם בזהד (ויקהל רמו) הנוסח «ן ״אמת״ עד ״הדבר הזה״ הנו, לפי
 רבותינו הגאונים ז״ל, העתקה ממכהב גולי בבל ששלחוהו לא״י משום מעשה שמיה, ובגלל חשיבותו
 נשלנ הוא להברכה בכללה, וז״ל בעל שבלי לקס (שם) — ״ומצאתי לגאונים ז״ל: מאמת ויציב עד הדבר
 היי, אגרת אחת היתה. לפי כשיסדו מאה ברכות, שלחי לגולה — רצונכם לקבל מאד. ברכות? שלחו להן
 — אמת ויציב וכו׳ וכוי ויפה הדבר הזה עלינו. טו ווי״ן זה אחר זה עולין לחשבון צ (תשעים) ובי
 ההי״ז הרי ק (מאה), כנגד מאה ברכות (לאה שם עוד דמדום בשם רש״י וגאוני דומא ואחיו ר׳ בנימין)«
 אבוירהמ כותב — ״ותמצא כאן טו תבוח, כל אתת מתחלת בוי״ן כנגד טי שיר המעלות שאמד דוד,
 וכנגד סו הסדורים בהגדת פסח וכנגד » מעלות שבמקדש שעולים מעזרת נשים
 לעזי־ת ישראל״ והו׳ ז והשוד. טור (או״ח סי סו) ותניא רבתי (אחיו של הטור) המסיים — ״וגשם רבנו
 שלמר. מצאתי — ח״י קיימים יש באמת ויציב שתקנום נשיאי ארץ ישראל ושלחם לאנשי יבנה בשעה
 שתקנו יה מרכות של ״תפלה״; והשוה שבלי לקט הנ״ל ז וראה סדר היום שכתב — ״ושמעתי שזה השבח
 של אמת וכו׳ שלחו כני מגולה שהיו דחוקים מירושלים ולא היו עם עזרא בבבל ושלח עזרא אחריהם
 ולא רצו לעלות, בז*מרס שכיון שעתידים להגלות פעם אחרת ובית המקדש עתיד ליחרב — למר, לנו להכפיל
 יגינג׳ פעם אחרת, טוב לנו לעמוד במקומנו ולעבוד את ה׳. ושמעתי שהם אנשי טוליטולה והקרובים
 אליהם וכדי שלא יחזיקו אותם כאנשי רשע ומחוסרי אמונה, חלילה, כתבו להם זה השבח הגדול״ וכו׳.
ח עד ״גאל ישראל״, בכללו ובשינויים, עפ״י םרע״ג ומח״ו ן על אבותינו ועלינו: עפ״י אבודרהם ס ו נ  ה
 (בסרע״ג ומח״ו: עלינו ועל אבותינו) ן יוצרנו צור ישועתנו: נוסח אשכנז ,וספרד שווים כאן (בסרע״ג׳ מחייו
 ואביךרהם — צותו צור ישועתנו, וכך מנסחים הרמ״ק וסידורי הספרדים, וכ״כ בר״ח (פרק ז משער אהבה) ו
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ם על לבו. אמת אתה הוא י  א#רי איש #לשמע ?^?וימיף ותוךתןו וךברןז ^
ת י?3ים). אמת אתה הוא ראשון ואתה ו ב ^  אדון לעמך ומלך גבור לריב ריבם (
 הוא אחרון ומנלעךיך אין לנו מלך גואל ומסייע. >ra ממצרלם שאלתנו יי
 אלהיני(י<מבית עבדים פדיונו. כל בכוריהם 0ר*ת וככוךך >יזו*ל) גאלת ו!ם
 סוף(להם» בקעת וזדים טןעת וידידים(ה$בךת)«ג?ח ים) ויכסו מלם צריהם

א שמך. ו  הנוכח שלפנינו בסידורי השל״ה וקול יעקב t מעולם שמך: הנוסח בםרע״ג ובמח״ו; ״מעולם ה
 שבנ״ס — עפ״י אבודדהם, ,וסידורי הספרדים וכך הנוסח בסידורי אר״י ודמ״ק ן וכך מישתמע מרוקח (שכא)
ת עד זולתך ק (מאד,) תבוח (בצירוף המלה ״הוא״); בכתאדיז״ל ממליצים לכוון שמראשי מ ן א ש מ י  ד.*.דגיש ש

 תב־ת ״מעולם הוא שמך״ יןצא השם מה״ש, שהוא שם מע״ב שמות (אור הישר ופרע״ח שער פרק כח)«
 איו אלקים זולתו•: הנוסח לפנינו עפ״י מח׳׳ו; בסרע״ג ישנן שתי נוסחאות — כמי שלפנינו וכטוסח ספרד.
 בהוספת ד״מלה ״עוד״, שהוא הנוסח באבודרהם,דמ״ק וסידורי הספרדים ז וראה דש״י (לפ׳ קרח עה״פ זאת עשו
 (במדבר טז ו) •והשוה רש״י ?'׳פ׳ ואתחנן מש״פ עה״פ שמע ישראל. ״אנו אין. לני אלא ה׳ אחד״; דראה
ו מלך וכו׳ ג י שאומרים אין מלך אלא אתה, ואינו אומד ״אין ל  כל בו (בסדר נשמת כל חי וז״ל — ״וכן מ
 טועה׳ כי באמת אין לנו מלך אלא הקב״ה, אבל לאומות העולם יש להם אלהות ומלכים זולת הקב״ד, וכו׳ 1

 וראה עמק ברכה שלפנינו.
ה זהר (ויקהל עמוד דיו) ן אשרי איש שישמע למצותיך: עפ״י דע״ג ומח״ו: א פ זד א ; ר ו נ י ת ו מ ת א ר ז  ע
 אשר־ איש שבנ״ס — עפ״, אבודרהם, רמ״ק, סידורי הספרדים ואריז״ל; ויש סמך לנוסח ספרד מדברי זהר (לפ׳
 ויקהל ריז) שכתב — ״אית לאדכרא בההוא גאולה אמת אמת אמת אמת ד׳ זמניו עד עזרת אבותינו
 דדא הוא עזרת וסמו לישראל כלהו, ומתמן ולהלאד• ארבע ומנין אחרינין אמת אמת אמת אמת למהוי
 ארבע גאולות״ וכר; והשוה פרע״ח (שם): ומלך גבור לריב ריבם: הנוסח שלפנינו עפ״י — רע״ג (לפי גי'
 האזזח), מח״,ו ואבודרהם׳ וכך מנסח ד׳ יעקב קאפיל; ההוםפל, ״לאבות ובנים״ שבנ״ם, עפ״י —
 סיד־רי הספרדים וכך מנסח •בעל התניא; ובכורך גאלת: עפ״י מח״ו; הספרדים מוסיפים המלה ״ישראל״ —
i עפ״־ סידורי הספרדים! וידידים העברת: עפ״י ד״י קאפיל, וכך מנסח הרב בעל התניא 
 ״וידידים עברו ים״ שיש מנסחים זה עפ״י םרע״ג (בחיסור המלה ״ים״ לפי גי׳ האחת), מח״ו (בהוספת
 המלות ״יבשה עשית״) וכך מנסחים סידורי הספרדים והרמ״ק; ויכסו מים צריהם: תחלים קו יח; למלך א־ל
 חי וקים: הניקוד של למ״ד הראשון של ״למלך" — עפ״י רז״ה בפת״ח, כמו שלפנינו, ועפ״י סידור
 אריז״ל (שם) ופרי עץ חיים בקמי״ץ, ויש מנקדים בשוי׳א; משפיל גאים ומגביה שפלים: עפ״י רע״ג ומח״ו
 (שב הנוסח מגביל״ בלי ווא״ו): בנוסח ספרד מוסיפים ״עדי ארץ" ״עדי מדזפ״ — עפ״י אגודרד,פ#
ק זר׳י־י קאפיל; ועונה לעמו: עפ״י סרע״ג ופח״ו« ההוספה ״ישראל* ״ מ  סידורי הספרדים, וכד מנסחים ר
 שבנ׳׳ם, עפ״י אבודרהם (העונה) וככה גם רמ״ק, השל״ה וסידורי הספרדים: תהלות לאיל עליון: עפ״י מח״ו
 ואבודוהם (תהלד,): תהלות, בלשון רבים — עפ״י כתבי אריז״ל (פחףח שם): ״גואלם״ שבנ״ס —
 עפ״י קבלת אריז׳׳ל (פרע״ח שם), דמ״ק וסידורי הספרדים; עד ״תהלות״ אומרים, לפי קבלת אריז״ל,
 מיושב, וכאן צריכים לקום ולהכין עצמו לתפלת יח; וראה ד״מ (ם״1) בשם מהרי״ל שהיד, מנהגו לקום לת׳
 יח עם אמירת תהלד, יוכו׳,׳ מי כמוך! שמות טו יא t לשמך על שסת הים: נוסח אשכנז — עפ״י םרע״ג,
- עפ״י סידורי הספרדים; שירה חדשה: ראה  מד״וואבודרהם, וכך מנסח הדמ״ק; ״הגדול״ שבנ״ס ־
 תו״15ת (פסחים קטז בד״ה ונאמר), ואבודרהם מש״כ בענין זה! ואמרו: הניקוד של המ״ם שנוי במחלוקת —
 עפ״י הגר״א (נםפוע שערי רחמים), המ״ם שוואי״ת, וכך מנקד הריעב״ץ, ואילו בסידורים דפוס םלאתיםא,
 בשם סידור שערי תפלה, •המ״ם קמוצה; ה׳ ימלוך: שמות טו יח! צור ישראל: עפ״י ירושלמי (ברכות
 פ׳ א ה׳ ט ומובא בטור סי׳ סו); גואלנו ד,' צבאות שמו: ישעיהו מז ד> דעת הרוקח שלא לאמר פיסקא
 זו, נדי לא להפסיד הרמז שיש בנוסח׳ מן ״צור״ עד ״ישראל״, דהיינו — יד תבות וסי אותיות הרומזים
 על ם׳ ריבוא שנגאלו בי״ד בניסן, וזו הי*־ גם דעת הרי״ץ ניאות; המנהג כן לאמרה — עפ״י מח״יו, המנהיג
 (םיי׳מ), אבודדהס וקבלת האדיז״ל« ונאמר שבנ״פ — עפ״י סידורי הספרדים ורמ״ק« גאל ישראל:

 מקירו בגמ׳ (פסחים קיז ב) וראה שם הטעם שאומרים כאן בלשון עבר ובתפלה בלשון הוהי
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 אחד מהם לא נותר. על זאת #בחו אהובים ורוממו וברגבי ידידים זמירות
שא $דול ונורא  שירות ותשבחות ?רכות והודאות למ!לך אל סי ו$ם. ךם ̂ו
 משפיל גאים (עדי $n) ומגביה שפלים >«ךי $רום< מוציא אסירים ופודה עןוימ

:  ע ל ה ת פ ל ה
 תפלה: זה לשון הרמב״ס (פרק א מה׳ תפלה — ״מצית עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה׳
 אלו־יכם וכו׳ אמרו חכמים איזה עבודה שבלב״ דו תפלה״« זהשוה — אבודחהם (סדר תפלה). השם
 ״חפלה״ כשלעצמו׳ ועצם הרעיון של הבעתה׳ עתיק מאודן במדרש רבה לפי ואתחנן (אות א) — אמר רב
 יוחגן׳ עשרה לשונית נקראת תפלה, ואלו הן: שועה, צעקה, נאקה, רנה׳ פגיעה׳ ביצור, קריאה,
 גיפיל, ופילול ותחנונים, — ומכל אלה זעוגחים תפסה לה ״תפלה״ מקום בראישן לדוגמה — ״תפלות
 אבות תקנום״ (•ברקות כו ב׳ ירושלמי ברבות &״1, ה״א); בר״ר פרשה סט ; במדבר רבה ריש
 פ״ב; וכבר במצרים התפללו אל ה׳ (מדרש שוח״ט מזמור כב); משד, רבנו התקין מטבע של תפלה
 (ידישלמי, ברכות פרק ז משנה ד) וגס התפלל על עצמו (מדיר דברים ריש פ׳ ואתחנן) ן ״משד׳ עמד
 והתקין להם לישראל שיהיו מתפללין שלוש פעמים בכל יום (מדרש תנחומא לפ׳ כי תבוא)! וחז״ל אמרו(ר״ה
 יז ב) שהקב״ה הראה לו סדר תפלה; חנה היתד• מתפללת י״ח ברכות (ילקוט שמואל א, בה״ג ברכות);
ך לתפלה מן התורה (ספרי לפי מ  מרה.י היה מתפלל בכל שעה (שמו״ר פ׳ לט). וחכמים מצאו ס
 עקב וירושלמי ברכות פ״ר• ה״א), מן הפסוק (תהלים נד. יח) ערב ובקר וצהרים, ומתפלת דניאל (י יא)
י תפלה ן ראה מדרש שוח״ט (מזמור נד.) אמר ר׳ שמואל מיכן שאדם צריך להתפלל נ מ ז  מצאו גם רמז ל
 ג׳ תכלות בכל יום״ וכו׳ ן וראה ילקוט לפ׳ ויצא רמז קיז זתהלים רמז תשעא; וז״ל אבודרהם —
 ״והדרשנים אומרים, סימן לזמניזזם באות שניר• משמותם: אברהם (אות שניה) ב — בבוקר; יצחק —
 צדיק — כנגד צהרים! יעקב — ע — כנגד ערבית״. אני מוצאים גס בדברי חכמז״ל רמזים, שכבר
ם לתפלה — ראה תרגום יהונתן, עה״פ ״והודעת להם י ד ח ו י  בימי קדם היו לאבותינו בתים מ
ת כ נ ו ש ת ה ו ן״ (שמות יח כ)! י ב  אר דדרך ילכו בד,״ — ״ותהודע להון ית צל1תא דייצלון ב
ת (ירמיהו לט ח)« ״שרפו כל מועדי איל ו י ס נ  ״ואת בית העם שרפו הכשרים״ פירש״י — ב ת י כ
 באיץ״ (תהלים עד ד,)« ובפסיקתא רבתי (דף קכט): ירמיהו היה מתנבא בשווקים וצפניה בתיך בתי
 כנסיית; וראה גמ׳ עידובין (כא יא) ״בי כנישתא דניאל״, וראה רש״י שם. סתם ״תפלה״ משמעותה
 תפלת שמונה עשרה ברכות, ובקיצור ״תפלת י״ח״ 1 על השאלה — מתי חובוע ומתי קיבלו הצורה שלפנינו,
 רא־: — רמב״ם (ס״א הלכה ד) הכותב ״כיון שגלו ישראל בימי נבוסדנצר הרשע׳ נתערבו בפרס
 ויון ושאר האימות ונולדו להם בנים בארצות הגויים, ואותן הבנים נתבלבלו ש&תם והיתד, שפת כלאחד
 ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צרכו בלשון אתת אלא בשיבוש,
 שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו. ואינם מכירים לבד יהודית וכלשון עם ועפ, ומסגי זה כשהיד. אחד
 מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו אם להגיד שבח להקב״ה בלשון הקודש, עד שערבו עמה לשונות
: וראה ׳ כו  אחרית. וכיון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו ותקנו להם שמנה עשדה ברכות על ד.סדר* וכר ו
ם היו תוקנות זו אחי זו׳ ואנשי ל ו ע  ספר תניא המביא בשם אגדה, ״כי י״ח ברפות של תפלה מ
 כנהזיג כללום וסדרום״ ן והשיר, שבלי לקט (סדר תפלה סי יח) הכותב — תנו רבנן מאד, ועשרים ומהם
ר ח״י ב׳ לפני רבן י ד ס  כמה נביאים תקנו להם לישראל הפלה על הסדר וכו׳ ותניא שמעון הפוקלי ה
, שכך מצינו, m ברכות ם ל ו ר ע ד ר ביבנה. מצאתי אגדה — מאי על הסדר, זה ס ד ס  גמליאל על ה
: ן ר ד ס ם ותקנום כ ו ל ל ם הו מתוקנות זו אחר זו, כיון שבאו אנשי כנה״ג כ ל ו ע  של תפלה מ
; כשנעקד יצחק אבינו ם ה ר ב ן א ג  כשניצול אברהם מאור כשדים, פתחו מלאכי השרת ואמרו בא״י מ
 וכ!׳ וכו׳ ונעשה דשן וכו׳ מיד הביא הקב״ה טל והחיה אותו וכו׳ מיד פתחו מלאכי השרת יאמרו בא״י
 מח r המתים״ ן וראה שם פירוט כל הח״י ברכות בדרך זו; ובספרי (לפ׳ הברכה) ״אף שמונה עשרה שתקנו
! ובמדרש שמואל (פרשה לא) ״לפיכך התקינו הנביאים הראשונים וישראל  החנמים יה ר א ש ו נ י ם
 מתפללים ג״פ בכל יום ואומדים אנא השב שכינתך לציון״; ובשוח״ט (מזמור יא) לפיכך התקינו החסידים
 הראשונים״ •וכו׳: וראה ברכות לג א׳ מגילה יז ב, וירושלמי \.ברכות פ״ב ה״ג׳ מגילה פ״א ה״ד ז מדרש רבה
 רות פ״ד ז תוספתא (פרק ג לברכות) וראה משנה (תמיד פרק ד, משנה א) שכבר במקדש היו מתפללין ק״ש



ת י ר ז ז ת ש ל פ  רםח ת

 ועוזר ולים(ועונה)(ל,עינה) לעמו (ישלאל) ?עת ^ועם אליי. $הלות לאל עליון
 >ג$?ים) ?רוך הוא ומברך. מ#ה ו?גי לשךאל לך ענו ??זירה בעולתה ר?ה

 ןאמרו כלם. מי כמכה באלים מי כ&?ה $אדר בקןש. בורא תד,לת
 9לא.

 שומע תפלה עמק ברכה
 המשיח, אלא על האור שאנו רואין בבל יום,
 עיי״ש. וא״כ הכי נמי ברכת גאל ישראל תקנו
 רק על גאולת מצרים, ולהכי אמרינן (בפסחים
 קי״ז ע״ב) דבק״ש אומר גאל ישראל ולא גואל
 ישראל׳ לפי שהברכה על הגאולה שעברה,
. ה ד י ת ע  ואין לומר סמוך לחתימה מהגאולה ה
 ומה שצריך לומר מעין חתימה סמוך לחתימה,
 םגי במה שאומר ״שבחו גאולים לשמך״ וגו׳,
. ועל פי זה ם י ל או  והכל נמשך אחר תיבת ג
 נהגו הספרדים גם כן שלא לומר לא ״אור
 הדש״ ולא ״צור ישראל״, אבל הוסיפו לומר
 הפסוק ״גואלנו ה׳ צבאות שמו קדוש ישראל״,
 כמו שנאמר (ישעי׳ מ״ז), כדי להסמיך לשון
ל ישראל ואמנם מקרא א ה לחתיימת ג ל ו א  ג

 עמק כרכה

 צור ישראל כר: כן הוא בנוסח אשכנז. אבל
 בנוסח ספרד וכן בנוסח האירז״ל ליתא
 לתפלה זו. רק ״ה׳ ימלוך לעולם ועד ונאמר
 גואלנו״ וכר. וכתב בסדור רב עמרם גאון ז״ל
 זזה לשונו; ואין להוסיף דבר על ה׳ ימלוך
 לעולם ועד׳ מפני שיש מי שטועה ואומר ימה
 שלא תקנו חכמים. כגון בגלל אבות תושע בנים
 ותביא גאולה לבני בניהם בא״י גאל ישראל,
 עכ״ל. ונוסחא זו אומרים באשכנז כשאומרים
ה בפיוט. וא״כ הוא הדין שאין לומר ל ו א  ג

 ״צור ישראל״ כו׳.
 וטעמו נראה׳ דלשיטתיה אזיל, שכתב גבי
 ברכת יוצר אור שלא לומר ״אור חדש״, שלא
 תקנו חכמים ברכה זו על האור העתיד לימות

 ותפלה; והשוה הברכות שה0הן הגדול היד, אומר ממקדש ביוהכ״פ אחד קריאת התורח, שהן כמעט כולן
 ד..י*ות לנוסח שבברכות ח״י שלפנינו (יומא פרק ז מ״א וראה רש״י שם); ובתוספתא (ד״ד, פ״ד) מובאת

י ב״ש, הרי נ ק  מחלוקת ב״ש וב״ד, לעניו יו״ט שחל להיות בשבת, אם מתפלל עשר או תשע, והוזכרו שם ז
 שבבר בזמנם היה יסוד התפלד, מתוקן:והשוה מחלוקת כיוצא בזו בתוספתא (ברכות פ״ג) וגמ׳ ביצה יז א ן וראה
 תוספות (ברכות ככ ב ד״ד׳ ונחןי) ומש״כ ;•־» בשיטה מקובצת (לברכות) — ״לא שנשתכחו מעולם רק
 שהיו אומרימ אותו שלא יסדר שאנו אומרים הטס, והוא הסדיףם כסדר הזד, אשר הוא בידינו, וכן הוא העיקר.
; וראה ד ס ר ולא קאמר י י ד ס  כך שמעתי וכך קבלתי אני הכותב, וראיה מן הגמ׳ דקאמר שמעון ךפקולי ה
 תשובות הגאונים (סי׳ רנח) שמובאה תשובה לרב שרירא גאון על השאלה ״מקמי הכין׳ בבית הראשון׳ היבי
ן אלא ״ברכות אכוון ו ש א  הוו עבדי-, וככה היתה תשובתו — ״כך שמענו שלא ה>» להפ בתפלה גבית ר
 וגבירות וקדושת השם״ והס שלש ראש״ינווז, ועבודה וברכת כהנים לכסוף וכו׳ ושאר
י תקנום נביאים ואנשי כנה״ג״ וכו׳; וראה גמ׳ (תענית כז א ויומא לז נ ת ש י ב  ברכית של תפלות ב
 ב); וראה רש״י (ברכו יא ב ויומא סח ב) שאחר החורבן שינו את הנוסח לפי הזמן! וראה רמב״ן(חידושי
 היכב״ן לברכות יט א) שכתב — ״וכן היה בשעה שהיתר, מלכות בית דוד קיימת היו אומרים ״מלכות
 בית דוד עבדך תכון עד עולם״, וכיוצא בזה• ובזמן החורבן הוא שאמר ״תחזירנה למקומה״. וכן בכל ענין
 ברכ־-ת ותפלות עיקר הברכה חובה ושאר תורף שלה לפי הזמן מתקניו אותה״; והשוה ״הכותב״ בעין יעקב
 (לכרכות ריש פרק ד); וראה שו״ת תשב׳׳ץ (ח-ב סי׳ קסא) שכתב, שבזמן הבית לא הד מתפללים בנוסח
 התגלה שלפנינו, שבמקום שיאנו מתפללים היום על החזרת מלכות בית דוד, היו מתפללים שתתקיים
 ושזא יחרב ביהמ״ק ושלא עלו ישראל מאדצמ, וגם הנוסח שבברהמ״ז וזה שונה! וראה סור (סי׳ קפח)׳
 ב״י (סי׳ ק&ז) ולבוש (קפח),• וראה שד׳ת הלכות קטנות (סי׳ קפח) שבזמן בית שני היו מתפללים
 כניסחאתנו אנו, והיו מצפים למלך המשיח וקבוץ גליות ומלכות בית דוד ן ודאה ספר החינוך לפי עקכ םי׳

 הלג ותלד וראה שו״ת חתם סופר׳ ח״ו סי׳ פד.



ת רםט י ר ח ת ש ל פ  ת

 שירה ןזדשה #?חו {אולים לשמןו(ה?דול) על שפת ה;ס לחד כלם הוידו
 ןח$ליכו ואמרו:

 ל: למלך לעלם ועדי

 עמק כרכה שומע תפלה
 כן שלא מעין הברכה שנתקנה על הגאולה
נות  ממצרים׳ ואכתי לא הועילו בזה להסיר תלו
 רב עמרם גאון ז״ל׳ ולהוסיף זה הפסוק אחר
 ״ה׳ ימלוך לעולם ועד. שמיאן בזה רב עמרם
 גאון ז״ל, וכתב שלא להוסיף דבר אחרי

 ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״.
 וכבר הארכתי בזה למעלה, בתפלת אור
 חדש שבברכת יוצר המאורות, והבאתי דברי
 המשנה (בפסחים קט״ז ע״ב) בברכת אשר גאלנו,
 שנתקנה רק על גאולת מצרים׳ ומכל מקום
ף בה להתפלל על הגאולת י ס ו  רבי עקיבא מ
 העתידה, ועוד מסיים גאל ישראל, שהוא לשון
 עבר, ש״מ שלא הקפידו חכמים, ואדרבא העדיפו
 בזה בדי לחזק האמונה בהגאולה העתידה,
 ולהזכירם כי היה ה׳ עמהם במצרים וגאלם, תקנו
 כאן לבקש על הגאולה העתידה, אתרי אשר
 הופתי הנסים שעשה הקב״ה במצרים ובקריעת
 יס סוף, כן עוד ראנו נפלאות כימי צאתינו
 מארץ מצרים, כמו שנאמר (מיכה ז) כימי צאתך

 מארץ מצרים אראך נפלאות.
 וכבר הערתי בכמה מקומות, שבכל מקום
 שיש פלוגתת הפוסקים ונהגו אבותינו כפוסק
 אחד. אסור לנו לשנות ממה שקבלו עליהם

 עמק כרכה
 זה לא נאמר על גאולת מצרים שעברה, אלא
 נביא הוא שאמרו על הגאולה מגלות בבל,
 שעתידין ישראל לומר ״גואלנו ה׳ צבאות שמו
 קדוש ישראל״ במבואר בקרא שם. והוא לשון
 חוה, לא לשון עבר, כלומר שהוא גואל אותנו
ד מכל צרותינו. וכמו שאומרים בתפלה י מ  ת

אל ישראל. ו  ג
 ומה שכתב הט״ז ז״ל (באו״ח סימן ס״ו
 הקיץ) דהך לשון הוד, לשון עתיד הוא, כי לשון
 הוה משמש לשון עבר ולשון עתיד. ולא בא
ה ל פ ת ב  למעט בגמרא פסחים שם׳ אלא ש
 לא יאמר גאל ישראל לשון עבר, אבל׳ כ ק ״ ש
 יוכל לומד גס גואל ישראל, עיי״ש, הנה מלבד
 שהוא דחוק בלשון הגמ׳, הוא גם כן, לכאורה,
 נגד דברי רש״י ז״ל (במגילה י״ז ע״ב), ד״ד,
 אתחלתא שכתב, דברכה זו לאו אגאולה מן
 הגלות הוקבעה, אלא שגאלנו מן הצרות הבאות
 עלינו תמיד. דהא ברכת קיבוץ ובנין ירושלים
 וצמח דוד יש לכל אחת אחת ברכה לעצמה לבד
 מגאולה זו׳ עיי״ש, ואם כן שפיר חותם בה גואל
 ישראל, לפי שהוא גואל אותנו תמיד בכל עת
 מצרותינו. ועיין מג״א (ריש סימן רל״ו). ואם כן
 לפי זה, סמיכת פסוק זה לגאל ישראל, הוי גם

 הכוונות כתפלה: ראה שו״ע (סי׳ צח) שכתב — ״המתפלל צריך שיכון בלבו פ׳ המלות שמוציא
 •בשפתיו״ וכו׳ וכו׳ עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו״ ובו׳ והו׳ ולכו נקרא התפלה עבודה שבלב,
 שצרזך כוונת הלב״,׳ אבודרהס (בשם הרב אברהם ב׳״ר יצחק אב בית דין) ועבדתם את ה׳ אלוקיכס, לשון
 עב־דה היא, להסיר המחשבה הטרודה בעסקי עולם ולהביאה בשעבוד הכוונה״ 5 וראה זהר (בשלח סג) כל
 דמצלי קמי מלכא קדישא בעי למבעי בעותיד, ולצלאה מעומקא דליבא״ן הרוקח (שורש היראה) ״ותכוין
 דעתך פן תכזב בתפלתך כשתהרהר מחשבות אחרות ותאמר לבסוף — יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי
 לפניך״; הרא״ש (בס׳ אורחות חיים) ״כוון תפלתך כי התפלה היא עבודה שבלב, ואם •בנך ידבר לך ולא
 מלב־, הלא יחר לך״ וכו׳; ובספר חסידים ״בשביל ז דברים אין תפלתו של אדם נשמעת, ואחד מהם
 המהפלל בלא כונה שבלב, שנאמר תכין לבם — תקשיב אזנך«״ הרמב״ם (במורה) ״אם תתפלל בתנועת
 ש:תיך ואתה מיסב פניך אל הקיר ומחשב במקח ובממכרך — לא תחשוב שהתפללת״ (מובא בד״מ סי׳
 צר. שם); וראה שו״ת הדשב״א (סי׳ תכג) והרי לשונו בקיצור — ואף שהפלה בלי כונה נחשבת במאומה



ת רע י ר ח ת ש ל פ  ת

 צור לשךאל קומה ?עזרת ?קזךאל ופדה מאמך יהודה ףשיאל. מ»מו<
 גאלנו ״ צבאות עזמו קדוש ןשךאל. ברוך אתה יי גאל יקזךאל,

 עמק כרכה שומע תפלה עמק פרכה
 שהבין הא לירושלמי שמושב על בקשת ״צור

 ישראל״ שאנו אומרין.
 ועיי!. בספר המנהיג (דיני תפלה אות ל״א),
 שכתב, שלא לומר אור חדש כר דלא יתכן
 לחתום על אור העתיד כי אם על אור הבריאה-
 .ואח״כ (באות ם׳) כתב — ויש שנהגו לומר ציי*
 ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה כנאומך
 יהודה .וישראל גואלנו ה׳ צבאות שמו קד.י^
 ישראל בא״י גאל ישראל. ויש בו ה׳ פעמיפ
 ישראל כנגד ה׳ פעמים הכתיבים בפסוק אחז
 בפ׳ בהעלותך ונגד כמשה חומשי תורה׳ עיי׳׳ש.
 ונראה, דס״ל דאף דאין לומר ״אור חדש״, מכל
 מקום אומרים ״צור ישראל״. ושמא משום
 דבמשנה דפסחים שהבאתי איתא, דמצי לבקש
 על האגולה העתיד בברכת גאל ישראל דהגדה.

 ואם כן הוא הדין דקריאת שמע.
ך יהודה וישראל: כמו שנאמר (ישעי׳ נ״ו מ א נ  כ
 וי) נאום ה׳ אלקים מקבץ בדחי ישראל
 עוד אקבץ עליו לנקבציו. וכתיב (ירמי׳ ל״ג 0
 הנה ימים באים נאום ה׳ והקימותי את הדבר
 הטוב אשר דברתי אל בית ישראל ועל בית
 יהודה, אתה ה׳ גואלנו ה׳ צבאות שמו קדוש

 ישראל תעשה זאת.

 אבותינו ז״ל. ולהכי נהגו במדינה זו גם
 המתפללים בנוסח ספרד לומר ״צור ישראל״.
 ואני נוהג לומר ״צור ישראל וגואלו קומה בעזרת
(סוף פרק א׳ דברכות)  ישראל״, לפי שבירושלמי
 איתא, הקורא את שמע בבוקר, צריך להזכיר
 יציאת מצרים באמת ויציב. רבי אומר צריך
. (בפירושי על הירושלמי ת ו כ ל  להזכיר בה מ
, שהיינו מה שאומרים ״כולם הודו  כתבתי
ך לעולם ו ל מ ו ואמרו ה׳ י כ י ל מ ה  ו
ך ראו בניך כוי). ת ו כ ל  •עד״. ובערבית מ
 אחרים אומרים צריך להזכיר בה קריעת ים סוף
 ומכת בכורות. ד״י בן לוי אמר צריך להזכיר

 את כולן, וצריך לומר צור ישראל וגואלו.

 ולכאורה משמע שקאי על חתימת הברכה
 וכמו שנוהגין האשכנזים לחתום כשאומרים
׳ ר מ ו  פיוטי מערבית, אבל הלשון ״וצריך ל
, משמע דבתוך ״ ם ו ת ח  רלא אמר ״וצריך ל
 הברכה קאמר, כמו כל הנך דחשיב הכא. ומאחר
 שאנו נוהגיז כהירושלמי להזכיר את כולם, יש
 מקום לומר גם הלשון ״צור ישראל וגואלו קומה
 בעזרת ישראל״. אח״ב מצאתי בראבי״ה (סוף
 פ״א דברכות) שהביא הא דירושלמי, וכתב, דיש
 אומרים שאין לומר צור ישראל, עיי״ש. נראה

 לעובד באמת, סי הכוונה יסוד הכל, אבל הכוונות רבות הן — ׳מן הקטן שבאישים עד משה רבנו ע״ה,
 כא״א לפי השגתו, אך הכוונה הכללית שכל ישראל עומדים עליה היא — שהכל יודעים ומודים שיש
 אלוקי יתברך, מחיוב המציאות חידש העולם כרצונו, ונתן תודה מסיני, תורת אמת, ולפניו נעבוד
 וכד יכו׳ ועל הכוונה זאת יתפללו כל ישראל אפילו הנשים ועטי הארץ״; וראה תוספות (ראש השנד״
 טז ב דייה ועיון תפלה) מש״כ בשם הירושלמי ז וראה ספר פני ״הושע (ד״פ ואין עומדין) שכתב, שכל
 הכוונות המבוארות בשו״ע סי׳ צח, אי אפשר לכוון בשעת התפלה ורק קודם, ובתפלה צריך לכוון פיד־ש
 הבלות ז וראה שו״ע או״ח (סי׳ קא) — ״המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות ואם אינו יכול לכוון בכולם יכוון
 לכה״פ באבות, אט לא כיון באבות אע״פ שכיון בשאר יתזור ויתפלל״, וע״ז העיר הרבל״א (שם) ״והאידגא
 אין !־:4זדין בשביל חסרון הכוונה, שאף בדזדה קרוב הוא שלא יכוון, אם כן למה יחזור״! ודאה מג״א שש.
 עניו הכוונות בתורת הנסתר — הקבלה: האדיז״ל חיבר כוונות נסתרות לתפלה, ונקבצו בשם כוונות ע״פ
 אדיז״ל שנדפסו בסידורים שונים! וראה הסידורים להמקובלים המפורסמים ״עליות העולמות״ (לר׳ שבתי
 ראשקובר) ־ ״קול יעקב״ (לד׳ יעקב קאפיל), סידור ר׳ אשר שנסדרו עפ״י כוונת אריז״ל! ושער הכוונות
 לד׳ חיים ויטל ז״ל: עצם עניו כוונה מקורו "בגמ׳ — ברכות יג ב, ערובין צח ב, פסחים קיד ב,

 ד״ד כח ב, ועוד ועוד! וראה מטה משה סי׳ תקצז



 מ נ ה נ י פ:
 ד!«נ!הג לצעוד קודם התחלת ש:י״ע ג שסיעות אחורנית ולחזור, תוזכר בראשונה בפרדס לרש״י, עמוד
 שכס (בהוצאת הרב עדנריידא וכן במח״ו עמ׳ טז, רו קח סימן שבב, הכותב ״ובשיחפוץ להתפלל ילד ג

 פסיעות לפניו״ וכר, ודאה שו״ע סי׳ צח ובנושאי כליו שם.

 המנהג (בארצות הגולל,) להתפלל כשהפנים למזרח — מקורו בגמ׳ (ברכות ל א) עפ״י הפסוק
 (מלכים א ח) ותתפלל אליך דרך ארצם, ובארץ ישראל כשהפנים לירושלים, עפ״י הפסוק (שם) והתפללו
 אל ה׳ דרך העיר אשר בחרת: וראה שו״ע (סי׳ צח) ונושאי כליו שס« ״ומי שאינו יכול לכוון הרוחות,

 יסזן את לבו לאביו שבשמים״ (שו״ע שם) וראה רמ״א ובאה״ט.

 המנהג להעמיד את הרגלים ישר זו ע״י זי בשעת תשמ״ע — מקורו בנמ׳ (ברכות י א) ״ואמר
 ר׳ יוסי ב״ר חנינא משום ראב״י המתפלל צריך שימין ואת רגליו שנאמר ורגליהם דגל ישרה״. מובא גס בזהו־

 (דעיא מהימנא לפי פנחס)• וראה טאו״ח .ושו״ע סימן צה והמפרשים שם.

ת ו ד, ז ק י פ ו ת שאנו נהנין בתשמ״ע — מקורן בגמ׳ (ברבות יב א) ״כשהוא ו ע י ר כ  ה
 כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם״; וראה רש״י שם ״וזקף את עצמו כשהיא מזכיר את השם״{
 והשוה אבודרמם ולבוש ; וראה ראבי״ה (לברכות, סי׳ לט) שכתב ״כשהיא זוקף זוקף בשם פירוש — לפני
 אמרת השם״« וראה סידור אוצה״ת שכך מוכח גם מירושלמי (ברכות פ״א ה״ח)« וכ״כ הריעב״ץ בסידורו׳
 לזקיף ב״מודים׳׳ בע״יד שהוא אומר החבות ״שאתה הוא״, כדי שיאמר השם כשהוא זקוף׳ וכמ״כ כתב
 בתפלת ערבית לר״ה, ״לכרוע בברוך אתה וזוקף ואומר ה׳״ ן וראה מג״א (בי׳ קיג אות די) מש״כ על

ם וכר היו כורעים״• ש  הנוכח בסדר העבודה ליוהכ״פ ״כשהיו שומעין ה

 המנהג להתנענע בתשמ״ע — מקורו בזהר (פנחס ריח) ״דישראל מתנענען לכאן ולכאן ולכל סטרין
ש וחייב אדם לנענע ר ד מ  כנהורא דשרגא״ן הוזכר גם במנהיג (אות מז) כמנהג עתיק, שכתב — ״ומצאת ב
 אי׳ עצמי בתפלה ע״ש שנאמר כל עצמותי תאמרנה וגו׳ וכן מנהג רבני צרפת וחסידיה״ ז והשוה כוזרי (מאמר
 שני סי׳ עט), שבלי לקט (ענין תפלה סי׳ כ), מהדי״ל (ה׳ תפלה) ודרכי משה בשם הריקנסי׳ המנמק את
 המנהג כשלעצמו ע״פ סוד בתורת הקבלה« וראה תנדב״א רבה (פ״ח)! ברם — יש גם המתנגדים לנענועימ:
 ראה רמ״ע מפנו (עשרה מאמרות, פ׳ אם כל חי, סי׳ לג), של״ה (עניני תפלה וקריאה בספר)« כעין פשרת
 רואים אנו בכנסת הגדולה שכתב — ״קצת נוהגין פרושים להתנונע בנחת בחתימת הברכה בלבד לקיים מה
 שנאמד ״מפני שמי ניחת הוא״; המג״א מצדיק את שתי הדעות וכותב ודעביד כמר עבד וכו׳ ובלבד שיכוון״

 (מי צה).

 •המנהג להתפלל תשמ״ע בלד.ש — מקורו בגמ׳ ברכות לא א: והשוה ד*כות גדולות לברכות ריש פרק ה»
 ושם כד ב׳ מותנה ״לא שנו אלא שיכול לכוון וכוי בלחש, אבל וכו׳ מותר״ז (ומכאן לד%כד. בשר!.ע קא

 ס״ק ב): וראה — ירושלמי ברכות ריש פרק ד, •מאמרי זהר: חיי שרד, קלא א: ויגש רט. ב* תרומה קלח!
 ויקהל רב אן ותנא דבי אליהו רבא פרשה כד! דש״י לגמ יומא יט ד״ד, ולא בתפלה, בשם השאילתות^

 פסקי תוספות (בסוף גמ ראש השגה): רמב״ם ה׳׳ת פ״ד, ה״ט! אבודדהם (בסדר תפלה של שדדית)!

 המנהג למשמש בתפלין של ראש עם סיום אמידת אדני שפתי וגו׳ ולפני התחלת עצם השמ״ע, יסודן
 בקבלת אדיז״ל, וראה עליו במדוד ההשלמות לעמוד דמהי

ם העיניס בשעת תשמ״ע — מקורי בזהר (ואתחנן עמ׳ ם) ״מאן דקאים בצלותיד. - צ ע  ל.מנד,ג ל
 בעי לכסוי רישי׳ ועינוי בגין דלא יסתכל בשכינתא. ומאן דפקח עינוי — מקדים
 עליי מלאך המות• ובספרא דרב המנונא סבא אמר — מאן דפקח עינוי בשעתא דצלותא או דלא
 מא־ך עינוי בארעא׳ אקדים עליה מלאך המות וכד חיפוק נפשיד, לא יסתכל בנהירו דשכינתא ולא ימות
 בנשילה״ ; הפרמ״ג (שם) מפרש דברי זהר אלו שהכוונה להסואת העיניט בטלית« וד״שוה ראשית חכמה
 (פרק ח משער הקדושה), וראה ט״ז, באה״ט ושערי חשובה בסי׳ צה לאו״ח t ואם מתפלל מתוך סידור,
 נחשב כאילו עיניו סגורות (שע״ת שם) ז מהרי״ל היה מתפלל כל סדר התפלה בעל פה׳ חוץ מתשמ״^

 שב ה מתפלל מתוך סידור, וכך היה מנהגו של אדיז״ל (מג״א בסי׳ צג<



ת י ר ח ת ש ל פ  רעב ת
 לפי8ף ול»נחה כי עם יי אקךא קבו גךל לאלהינו;

 לשחלית אזיןי ק91עי ?$9ח י?י !?יי ?גס^סף:

 בדיך איגד, יי אלהינו ואלקי אבוסיני אלהי א?ך$ם אלהי ??חק יאלחי
 !עיןב $אל הגדול סופור והגוירא אל עןיוין ג1&ל 5םךם טובימ י#ד. הצל

 תפלה עמק כרכח
 ישראל בין האומות״ שלא יכלו אותם שונאיהם.
 ולא עוד, אלא שהאל העליון גומל חסדים טובים
 לבני בניהם, לתת להם ברכה וחסד בהיותם
 בין האומות. ומיוסד על לשון! הכתוב (ישעי׳
ב לבית ישראל אשר גמלם ו  ס״ג ז) ורב ט

. ו י  כרחמיו וכרוב חסד
 והקדים לזה התואר *אל עליון״, לפי שהתואר
 הזה נאמר לראשונה על החסד שעשה הקב״ה
 עם אברהם, כשהתגבר על צריו, שזה עיקר
 בברכה זו, כמו שחותמין מגן אברהם, וכמו
 שנאמר (בראשית יד) וברוך אל עליון אשר מגן
 צריך בידך ברוך אבדם לאל עלית וגר. וחסדיו
 עם ישראל הם מהבטחותיו לאברהם, כמו
 שאומרים בהגדה ״והיא שעמדה לאבותינו ולנו״
 וגריואח״כ מוסיפים לומר כי גם עוד גאל
 יגאלם לגמרי מבין האומות באהבה, בזכות

 האבות ולמען שמו הגדול.

 וזה שאמר ״קונה הכל וזוכר חסדי אבות
י בניהם״. קונה —־ לשון עשיה.  ומביא גואל לבנ
 ופי׳ — עושה הכל. וכמו שכתב רש״י ז״ל (שם
״ד) קונה שמים וארץ כמו עושה שמים וארץ.  י

 עמק כרכה שומע

 וקגה: לכאורה קשה למה לא יסדו אנשי כנה״ג
 הלשון כאן כלשון הכתוב (בראשית י״ד) אל
 עליון קונה שמים וארץ. וכמו שיסדו זה הלשון
 בברכה אחת מעין שבע. ולמה הפםיקו עם ״גומל
 חסדים טובים״, ושינו,הלשון מ״קונהשמים וארץ״
 לומר ״קונה הכל״. ועוהמאי ענין גאולה לברכת

 אבות, לומר ומביא גואל וכוי.
 ונראה שאנשי כנסת" הגדולה רצו בברכה זו,
 שעיקרה להזכרת האבות והשגחתו ית׳ עליהם,
ד שעושה לבניהם בזכותם, ס ח  לכלול בה גס ה
 כלומר, שכל כך הרבה להבטיח להם שכר טוב
 לבניהם אחריהם. ותקנו לומר כאן ״האל הגדול
 הגבור והנורא״, וכדאיתא (יומא דף ס״ט) משה
 אמר האל הגדול הגבור והנורא. אתי ירמי׳ כו׳
 ולא אמר נורא, אתי דניאל כר ולא אמר הגבור.
 אתו אנשי כנה״ג ואמרו אדרבא, הן? הן נוראותיו
 הן הן גבורותיו. שכובש את כעסו ונותן ארך
 אפים לרשעים. והן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו
 של הקב״ה, האיד יכולה אומה אחת להתקיים
 בין כל האומות עיי״ש. לכן תקנו כאן לומר
 ״הגדול הגבוד והנורא״, על חסדי ה׳ בקיום

 אדנ~י שעתי תפחה (תזזלים נא יז): תקנת רבי יוחנן לאמר קודם התחלת תשמ״ע (ברכות ט ב); וראה בתר״י
 (ריש במות) הטעם לתקנה זו (מובא בב״י סי׳ קי״א); ואינו נחשב להפסק בין גאולה לתפלה, ״כיון דתקנוה
 רבנן בתפלה כתפלה אריכתא דמיא״ (בגמ׳ שם), מה שאיר כן הפסוק כי שם (דברים לב ג) וגוי׳ כיון
 שאינו מתיקון חכמי התלמוד, לפיכך נחשב להפסק׳ לכן המנהג לאמרו רק בתפלות מוסף ומנחה (טור סי׳
י שם״ אחרי ״אדנ־י שפתי״ יג׳< אבל הסדר שלפנינו עפ״י רע״ג וע״פ הכרעת י  קיא), במח״ו סודר ״כ
 המג״א (קיא), לא להפסיק בפסוקים אחר אדנ־י שפתי תפתח וגו׳ משום דפסוק זה מכלל תפלה הוא״ ו
 ואפ שכח לאמרו׳ מצדד המשנה ברורה׳ שאין צריך לחזור לראש התפלה׳ משום ״דלא מיקרי חסרון בעצם
 התפלה״ (מ״ב סי׳קיא); כםי,יע להכרעה זו, יש לציין הכרעת הרימד״א (לתענית דף ג) שבכל מקום שצריך

 לחזור לראש, אין צדיך לחזור ולאמר אדנ־י שפתי תפתח•



ת רעג י ר ח ש ת . ל פ  ת

 ח^ר חסדי אבות ומביא ג1אל ללגי בגיהם למען £מו 358$ה.
 בעמי•״ ןץרני לסץם ןןפץ 3ס»ם ן?$גנו ?9?ר סס!יס ןיהעןןז ןןלל,ים סרס.

 מלך עוזר ומודיע ומגן. ברוך אתה יי $גן אבךחם.

 עמק כיפה שומע תפלה עטק כרכה
 וכן(דברים ל״ב ו) הלא הוא אביך קנך. והכפל והוא גואלם באהבה במו שנאמר. (שם ם״ג ט)

 הוא עשר וגו׳. ומיוסד על לשון' הכתוב (ישעי׳ באהבתו ובחמלתו הוא גאלם.
 מ״ד כ״ד) כה אמר ה׳ גואלד וגוי. אני ה׳ עשה לגני בניהם: קאי ג״כ על ״גומל חסדים
 כל וגר. וזה קונה הכל ומביא גואל. אלא שהוסיפו טובים״. כלומר, שהוא אל עליון, הגומל חסדים

 לומר ביניהם ״וזוכר חסדי אבת״, לפי שברכה לבני בניהם, של אברהם יצחק ויעקב. והקונה׳
 זו־ ברכת אבות הוא׳ ובזכותם תבוא הגאולה. הכל - הוא ״מביא גואל לבני בניהם״ וכר.
 כמ שנאמר (ויקרא כ״ו מב) וזכרתי את בריתי מיהו בברכת מעין שבע׳ שרצו לקצר׳ תקנו
 יעקב וגו׳ זיעש למען שמו הגדול. כמו שנאמר בדיוק כלשון הכתוב (בראשית י״ד) אל עליון

 (ישעי׳ ס״ג םז) אתה ה׳ גואלנו מעולם שמך. קונה שמים וארץ.

: הנוסח של ת׳ יח, בכללה ובשינויים, היא זנ״פ רס״ג, רע״ג, מח״ו ורמב״ם t הברכה הראשונה ך ו ר  כ
 נקראת אבות משום שהוזכרו ג׳ אבות (מגילה יז ב, רש״ל)« אלקי אברהם; שמות ג׳ וראה תיסםי,
 (ברכ־ת מ ב ד״ה אמר) משום מה אין מלכות (התואר ״מלך״) בברכה זו: והשוד. דא״ש שם, וב״י (סי׳ קיג) ו
 וראה רש״י (ברכות כא א ד״ד. דלית בד.), ורוקוז (סי׳ שבג), והשוה ב״י׳ שם׳ מדרש שוחר סוב (למזמור םז4
 ודעת זקנים מבעלי התוספות לפי׳ חיי שרה (פרשה כד פ׳ ז) ו וראה ראבי״ה (לברכות סי׳ קיד וסי קםח<
 החושב ״מלך עוזר ומושיע ומגן״ למלכות, והשיה המנהיג ושלטי גבירים (על הרי״ף׳ שם),• אלוקי אברהם:
 אבידרהם מנמק פירוט האבות נוסף לההגדרה ״אלוקי אבותינו״, משום שכך הוא לשון הפסוק (שמות ג טו)
 אב־היכמ אלוקי אברהם וגו׳ ! הרשב״א (בש.ף׳,ת סי׳ תכג) מנמק ההגדרה המצומצגת ״אלוקי אברהם״
 ילא ,,אלוקי שמים ואלוקי ארץ״׳ כדי להזכיר זכית אבות בתחלת תחנונינו׳ וכמ״ש משה ״זכור לאברהם

 ליצחק ולישראל״!
 וקונה הכל: הנוסח עפ״י מח״ו, וכך מנסח השלייה (בסידורי, בהגה״ה שם׳ ומעיר שר״ת גומל חסדים טובים
 וקונה״ הם כו (עשרים ושש) במספרם שעולה למספר הוי״ד, ב״ה); והשוד, ר״ת (פ״ז משעד אהבה);
 על הנוסח שלפנינו הערד• והארה מתוך הסתייגות: בפרע״ח (שער העגיידה יד) מנומק הנוסח ״קינה״
 .שהיא תיקון י״ג של ,ינקה שהוא אהי״ה דיודין גימטרי׳ ״קונה״״, והשוה תיקוני זהר תיקון ע ו־״ה
 קט סבא וד״ה אדהכי ״קונה״ הכל, והיות שאין לנו מסורה ברורה מאת מרן מחברנו ז״ל בנוגע למלה ז.י,
 אש היא באה מלא ווא״ו אחרי הקו״ף), או בחוליים׳ (לפי הפרע״ח) לכן תמכתי יםודותי בפרע״ח (שער השבת
 פרק כב) שכתב ״צמח נוצר החולם הוא במקום ו״, והצגתי חסד תא״ו, כדי לשמור על הגמטרי׳ הנ״ל.
 וג-סף לזה, שהמליצה, כשלעצמה, נוסרה ע״ש הפסיק מן התורה (בראשית יד ככ) ״קנה שמים וארץ״׳ ושם ג״כ
 חסרה הודא״ו; וראה של״ה וראה שער הכולל בסידורו של הרב בעה״ת׳ וימש״כ הגר״א כביאורו
 >שו״ע או״ח (0:ס"י רמ״א): >$ונד, הכל: עפ״י םרע״ג ןאכיודרהם׳ וכך הנוסח עפ״י קבלת ארת״ל(פוע"ח שט),

 והשוה זהר (פק:די דםא) ותיקונים (תיקון ע); וזוכר חסדי אבות: ראה טור לאו״ח (סי׳ קיג) ׳

ו לחיים, המקור במס׳ סופרים (&דק יט הלכה ח) וז״ל —: ואין מזכירים זכרדנות כשלש ראשונות נ ר כ  ז
 ובשלש אחרונות אלא בשני ימיס טובים של ראש השנה ויוהכ״פ בלבד״, ובהסתייגות — ״ואף באילו בקושי
 התיר-״. (משום דאמר רב יהודה (ברכות לד) אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש׳ הראשונות ולא בשלש אחרונות
 אלא באמצעות); הנוסח כשלעצמו, בסרע״ג (בשנויים׳ לפי גירםא האחת — א־ל מלך חפץ בחיים וכתבנו
 בספר החיים טובים למענך א־ל חי ומגן); במח״ו נתוסף דק התואר ״א־ל״ לפני התואר ״מלך״; והשוה
 *(גודרהס וכ״י (סי׳ תקפב): בשמ מפר שעדי אורד,« הנוסח שלפנינו עפ״י טור (או״ח תקפב; וראה ב״י שם),



ת י ר ת ת ש ל פ  רעד ת

 אתה גבור לעולם אדני מסיה מתים אתה ךב׳ ?הושיע.
ף מעיב ן׳ריס ומוריד ה^ום. ר ו ח ם מוריד הקל:) ב י נ ם ב י ר מ ו ץ א  בקי

 עמק ברכה
 בחורף. ומחובר הוא שלאחריו, שעל ידי שהוא
 מוריד הגשם׳ הוא מכלכל חיים בחסד, וכמו
 שכתב הטור (או״ח סימן קי״ד) דמומכין למכלכל
 חיים לפי שהגשמים פרנסה וכלכלה, עיי״ש,
 ואין לו קישור כלל עם ״מחיה מתים״ שקודם

 לו.

 וכן גם מוריד הטל נדפס בסידור ספרדי
 ישן הטית בפתח. וכן במחזור אשכנזי ישן,
 במוסף א׳ דפסח, מוריד הטל טית פתוחה
 לברכה כר. אבל בסידור של הרב בעל התניא
 ז״ל נדפט הטל הטית בקמץ. ונראה טעמו, לפי
 שהאשכנזים אין אומרים כלל מוריד הטל

 עמק כרכה שומע תפלה

 ומוריד הגשם: הגימ׳׳ל בסגו״ל.כן הואנדפם
 בכל הסידורים והמחזורים הישנים של
 נוסח אשכנז, וכן הוא בסידור ספרדי ישן שיש
 בידי וכן הוא בסידורו של הגה״ק הרב בעל
 התניא זצ״ל. ושמעתי כי מדקדק א׳ בברלין
 ;הדפים סידור ויעתר יצחק׳ והוא נקד הגשם
 בקמץ, כדין כל מפסיק. וכדכתיב נמי בקרא
 (זכרי׳ יד טי׳ו) יהיה הגשם. העתיקו הדפיסו
 אח״כ בכמה סידורים. אבל שיבוש גמור הוא
 לשבש הספרים הישנים. כי אין כאן מפסיק
 כלל. ורק בסידורים נדפס גליון לפניו ולאחריו,
 להורות כי אין אומרים זה תמיד, אלא

 לביש ועפ״י קבלת אדיז״ל (פרע״יח שער התפלות ד״ד. פרק ו) ן עצם אמירת פיסקאות אלו (זו׳ מי כמוך,
 ובתוב, ובספר), שבמס׳ מופרים הוגבלה היא לר״ה ויוכ״פ, כנ״ל, שנויי במחלוקת רבותינו הגאונים זצ״ל,
 וראה אוצר הגאונים — תשובות, עמ׳ פ׳ שלאמרן, וללא הגבלה׳ מר״ה עד יוכ״פ, כמנהגנו׳ מפורטים שמות
 המצדדים לחיוב, ואילו המצדדים לשלילה — בעילום שם (השוד. סור סי׳ תקפב) — : רב צמח גאון —
 כמנהג שאתם עושים׳ כך המנהג בישיבה, שאנו שואלים במגן — זכרנו לחיים׳ ובמודים — וכתוב לחיים,
 ובשים שלום ובספר חיים (הפיםקא ״מי כמוך״ לא הוזכרה שם)5 רב כהן צדק זצ״ל וישיבתו: והשיבו —
-  יכו׳ ופו׳ «ד ד.יא מנהג ישיבה׳ שאנו שואלים במגן — זכרנו, ובאתה גפור — מי במוך, ובמודים י
 וכתיב לחיים, ובשים שלום — ובספר חיים מר״ה ועד יוכ״פ ן רב פלסוי גאון: אית מרבנן דלא מידכרי אפי
 זכרינו׳ ואיכא דמידכרי ואמרי צרכי רבים ישאל׳ צרכי יחיד אל ישאל! רב האי גאון: לא מצינו זוכר
 במשנה ובתלמוד לזכרנו לחיים ומי כמוך וכותבנו לחיים ובספר חיים. ומנהג הוא (השוה טור שם), ויש
 נמנעים לאמרן, משום דאין ברכות הללו מקומות לשאול צרכים ן ומשום רב סעדיה גאון זצ״ל אמד (רב האי)
- יש אומר במגן זוכרינו לחיים ואמר מעץ זכרונות וכדומה אזן בשאר ג׳ ראשונות וג׳ אחרונות % ושם  י
 — ״ומהכא לא שבקין רבנן למיטר וכו׳ ואפי׳ זכרנו לחיים במגן לא אמרינו בשים שלום, דסליקי להר
 שמינה עשרה והוי ליה כת׳ תחנונים״; והשוה הלכות גדולות (הלכות ברכוח סוף פ״ד.); וראה על עניו
 זה — : תוספות (ברכות יכ ב ד״ד, והלכתא) ושם (לד א ד״ה ואל ישאל)« רמכ״מ (ה׳ תפלה פ״ב ה׳ יט)
 ובכף משנה והגהות מיימוניות שם! חידושי המאירי לברכות יא ב צד יב א (דפוס ודשה תעד״ב^ ולר״ה
 לב ב צד 100 (הוצ׳ סופד),׳ חידושי הרמב״ן לד״ה לב א« המנהיג (ה׳ צדם כפור ם׳י נס) אדחות חיים
 >בסדר תפלת ר״ה צד צט) ן שבלי לקט (סדר ר״ה סי׳ רפו ושה): תניא, ענין ערבית לילי ר״ה ק״ג א
 והכשר תקיעה צד קי (דפוס קרימונה שכד,): חידושי תריטב״א לר״ה (לב א) « מנורת המאור (ריש סי׳ קטו).
 האטד (דיני ד״ד,): הסתייגות מסויימת רואים אנו ברא״ש בםפ״ק דברמ־ת) בקשר להערתו לפסקי תוספות
 (ביכות יב ב ד״ד. והילכתא) שאם טעה ,ולא הזכיר זכרנו׳ שהוא חוזר לראש, כמו בהמלך הקדוש׳ >ז״ל —
 ״יתיטיהני למה מחזירין אותו מאחר שאינו מוזכר בגמרא, דבמלך הקדוש איכה פלוגתא ופסיק גמרא דלא יצא,
 אכל בזכרנו ומי כמוך, אם תקנת גאונים היא לאמףו, מנ״ל דמחזירין אותו. אין זה נקרא משנה ממטבע ברכות,
 מאזזר שלא הוזכר בגברא: מלך עוזר ומושיע ומגן: ראה ביאור כוונת ברכה זי בזהר (פקודי רסא)!
 מגו אברהם: במדרש (מובא בתניא, כשבלי לקט ובב״י סי׳ קיב בשמם) — כשניצל אברהם אבינו מאור
 כשדים, פתתו מלאכי השרת ואמרו בא״י מגן אברד& « בפרקי דרבי אליעזר כתוב, שברכה זו אמרו המ כשניצל
/  טכדל^מר: וראה דעת זקנים מבעלי התןםפות עד,*8 ויברכהו(בראש׳ יד יט)׳ וראה גמ' (פס׳ קיז ב) בן וכו
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 &3ל3ל ח?ים ?ס$ד $חי.ה מתים ?בסמים ר?ים מומך נופלים ן־רופא חולים
ך ס אמונתו לי#גי ע§ר. מי ןמוןז פעל ןבורות ומי דו$ת | י ^  ומתיר אםורים ו

 ממית ו^ס*ה ומצבים ישו^ה.

 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה
ק״ח) הטעם׳ משוט דלא  בימות החמה. והטעם נראה לי׳ שאף שלשון ז״ל (בסימן קי״י ם
 הברייתא (בתענית ג׳ ע״א) תנא בטל וברוחות מיעצרי, לכאורה, אינו מובן׳ כי זה הוא טעם
 לא חייבוהו חכמים להזכיר אם בא להזכיר על מה שלא ח י י בו ה ו להזכיר, אבל אמרו

 מזכיר. מאי טעמא - אר״ח לפי שאין נעצר. שאם בא להזכיר, מזכיר.
 ואם כן אין הפסד כלל אם אומרו בימות החמה, וצריך לומר, לפי שאיתא בגמ׳ (שם ע״ב)
 וכמו שכתבו התום׳ שם בד״ה׳ ובטל כר, עייי׳ש. א״ר חנינא בימות החמה אם אמר משיב הרוח
 וגם מהירושלמי שהביאו התום׳ (שם בע״ב) אין מחזירין אותו, משמע שאדיעבד קאמר.
 דיה בימות כוי, דאמר — היה עומד בטל והזכיר טל נמי משמע, אלא דנקט התחלתו. דהא אמר
 גשם, מוכח חזיה מנהגם להזכיר טל בימות בסיפא ״ואפילו אמר מעביר הרוח ומפריח הטל
 החמה שהרי אמר ״היה עומד בטל״. ואם כן אין מתזירין אותו משוס דלא מיעצרי״, אם כן
 לכאורה קשה על מנהג אשכנז, שאין מזכירין א ת ר ו ו י י ה ו קאי. וכן כ׳ הב״י שם, עיי״ש.
 הטל, כיון דאין קפידא, ומהרא״ש משמע שהי׳ וצריך לומר הטעם, כיון דלא מעצרי מעצמם,
 כן מנהג קדום להזכיר הטל. ומה שכ׳ הט״ז גנאי הוא לשבחו׳ ית״ש׳ בזה. ולהכי הקפידו

: ברכה ב ,מקראת גבירות (ד״ד, ס״ד מ״ג) ע״ש התחלתה, ובברכות (פ׳׳־ר. מ״ב) גקדאת תחית ר ו כ ה ג ת  א
 מתיה ע״ש סיומה« בגמ׳ (מגילה יז) מנין שאומרים גבורות, שנאמר ד»ב,י לה׳ כבוד ועוז ן ואיגד. כתחילה
 בברוך. כיון שהיא סמוכה לחברתה (טור וב״י בסי׳ קיד)! ומתחילה בלשון גבורה׳ כי כל אלה ש*זכדים
 בד, הס בגבורתו(בד״ר פי״ג); והשוה אבודרהם ? רב להושיע: ע&״י רס״ג, דע״ג מח״ו׳ טור ואבודרהס; יש
 מניחים ״ורב- — עם״י המנהיג, לבוש, א׳׳ד׳ והשוד, שו״ע הרב בעל התגיא (בסי׳ קיד)« המקובל ד״י קאפיל

 מנרה כך בתפלה מנחה, והמציא רמז על זה — ורב גימטרי׳ לצחק•
 אתר. גבור לעולם אדנ״י: השם באדנות׳ עפ״י זהר (תוספות זהר לפ׳ דברים עמ׳ שז), וכך הניסוח בסידורי
 רמ־ק הרב כעי התניא וריעב״ץ, והשוה ספר אור הישר ועטרת זקנים (סי קיד); יש מנסחים בהוי״ה. —
א (ישעיה pa ן r ראה ס׳ לקט יושר׳ ראב״ן (רד) וכך נראה מאבודרהם — אתר, וכו׳ עיש ה׳ כגבור 
ה (>1עונית פ״א מ״א)« היסוד לקביעת מקומה כאן׳ במשנה ה : המקור משנ ש ג ד ה י ר מו ח ו ו ר פ ה י ע  מ
 (בדרות לג א) ״מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים״ — פירש״י ״היינו משיב הדוח״! והנימוק —
! מוריד הטל:  ״יםתוך ששקולה כתחיית המתים קבעוה בתחיית המתים״,- וראה תענית ג ב וב״פ פה ב
 רס הססדרים מוסיפים בקיץ ״מוריד הסל״, שרבי יוחנן הנהיג לאמר בימות החמה (ירושלמי תן^ית
 פ״א ה״א^ ״ואנו בני אשכנז לא מזכירין סל׳ לא בימות החמה ולא בימות הגשמים״ (דמ״א בשו״ע או״ח
 טי׳ קיד). משום ,שטל אגנו נעצר לעולם״ (ט״ז קיד) ז ובגמ׳ תענית ג א — ״בטל וברוחות לא חייבי
* ושר׳ע שם! ׳  *(כמים להזכיר״ וכר, תוספות ד״ד, .ובטל״ ו״בימות״, רמב״ס ה״ת טו״, טור קיד, ב
 אכ־דרהם מנמק קביעת הזכרת מל בברכה זו, ״ע״ש שיחיו מתים בסל״ ז יש מנסחים .משיב הרוח ומוריד
 הטל״ (ב״ח ומנ״א בשם מנהג ספרד והשוה תויו׳׳ט תענית פ״א) וכר מנסח הר״י קאטיל. אבל לפי קבלת
 אייז״ל (פרע״ח שער העמידה שער ט פי״ח) כמו שלפנינו; מחיה ממתיפ^ במדרש (מובא בתניא ובשבלי
 לקט) כשנעקד יצחק ע״נ המזבח ונעשה דשן וכוי, מיד הביא הקב״ה טל והחיה אותו וכו׳, מיד מזחו
 מה״ש ואמרו בא״י מחיה המתים» ובפדדר׳יא (לא): עמד יצחק על רגליו (אחרי שירד מהעקידה) וידע

 ־»:,• עתיוין לחיות בניו, פתח ואטד בא״י מחיה הכתיב•



ת י ר ח ת ש ל פ  רעו ת

 תפלה עמק כרפה

 (הרי קטע מספר מקיץ נרדמים לממ״ח זצ״ל ששייך
 לאותו ענין).

 מוריד הגשש: .ואגב אכתוב עוד הערה אחת!״
 במג״א (מי" תדםח) הביא בשם
 הגמ״נ דמה שנוהגין לאכול בשמ״ע חצי הסעודה
 בסוכה, הוא ע״פ דאיתא בתנחומא, לפי
 שמתפללין על הגשמים, כדי שיתפללו על
 הגשם בלב שלם, עיי״ש. וההא תמוה, וכי בשמ״ע
 מתפללים על הגשמים, הרי להדיא במתניתן
 דריש תענית ״אין שואלין את הגשמים אלא
ך לגשמים, אלא שבשמ״ע מ ז כ י חיי ם ו מ  ס
 גבורות הגשמים ואי׳כ לא שייך לומר ״כדי
 ש י ת פ ל ל ו בלב שלם״. ובאמת אני תמת
 על הקליר שיסד פיוטיו למוסף של שמ״ע
ד ג  והם כעין תפלה על הגשם, והרי זה נ
< נ  המשנה שאמרו להדיא אין שואלין וכר כ
 ועוד, הרי הלכה רווחת דהשואל גשמים בתפלה
ו חכמים, צריך ה ו ב י י ח  שלא בזמן ש
 לחזור ולהתפלל (או״ח סי קיז). ואפילו מז׳
 לחודש מרחשוון ואילך ששואלין בארץ ישראל,
 מ״מ, בן חו״ל אי טעה ושאל גשם, יש מרוותא
 דס״ל שצריך לחזור. עיין באה״ט שם אות ת
ם ג׳ מרחשוון אז וודאי צריך ד ו  ומכ״ש ק
 לחזרו ולהתפלל,׳ אע״פ שזה אין סימן קללה.
 ובריר שאיין חילוק לענין זה' בין חול לשבת
 ויו״ט. וא״כ י איך יסד הקליר לשאול גשם
 בתוך התפלה בשמ״ע, וקרא לישראל ביום
 ההוא ״שואלי מטר״, וכמו שיסד לומר ״אמונים

י מטר. ל א ו  גנון בם ש
 והיה נראה לי על פי מה שנראה,
 שהקליד יסד פיוטיו על פי הירושלמי
 והמדרשים, ולכן לא תיקן בפורים פיוט
 לברכת את צמח דוד, כיון שבירושלמי
 (פ״ב ברכות ה״ד) כתוב דכולל ברכת דוד
js בברכת בונה ירושלים. וכן במדרש (תהלים 
 כט) השיב ברכה אחת ״אלקי דוד ובונה
 ירושלים״, וכך גם בפיוט הארוך של מי א־ל

 עמק כרפה שומע
 באשכנז שלא לאמת, ולא משגיחין בהירוש׳
 במאי דמשמע מגמרא דידן שלא לאמרו
 לכתחלה. שרבי חנינא, שהוא בתרא, ולא
 סביהא ליה כהך ברייתא דאם בא להזכיר מזכיר.
 והרי אפילו הספרדים עצמם עשו פשרה בזה,
 שאין מזכירין רוחות בימות החמה, אע״ג דגם
 על הרוחות אמרו בברייתא — אם בא להזכיר
 מזכיר. וצריך לומר שהטעם הוא, משום מימרא
 דרבי חנינא. אבל כד דייקיגן, גם על הטל

 אמרה למילתיה, וכש״ל.
 ולהכי השכיל הרכ זצ״ל לנקד מוריד הטל
 בקמץ, להורות על ההפסק, שאינו נסמך
 למכלכל חיים אלא למעלה, למחיה מתים. והוא
 על פי גמרא, שתחיית המתים תהיה בטל.
 וכדאיתא (חגיגה י״ב ע״ב) ערבות שבו צדק כו׳
 ו ט ל שעתיד הקב״ה להחיות בו מתים. וכדאיתא
 נמי' (שבת פח ע״ב) הוריד טל שעתיד להחיות
ם והתיר. אותם. וזה שיסד הפייטן! י ת  בו מ
 ״טל להחיות בו נקוקי סעיפים״, כלומר,
 הטמונים במערות קברותיהם. וכל זה מיוסד
 על הכתוב (ישעי׳ כו) יחיו מתיך וגר והקיצו

 ורננו שוכגי עפר כי טל אורות טליך.

 ולפי שהיה משמע לו מתוך הסוגיא דתענית,
 כמו שכתבתי, שאין להזכיר טל לכתחלה, וגם
 אין נוהגין כמנהג הספרדים בברכת השאלה
 לשאול הטל בימות החמה, ובכתבי האריז״ל
 איתא כן להזכיר הטל בימות החמה, להכי עשה
ה — להטמיכו אל ר ש  הרכ זצ״ל כעין פ
 ״מחיה המתים״ וקאי אטל של תחיית המתים.
 ואם צריך להזכיר הטל של האידנא, עולה לו
 גם להזכרה זו, כיון שאינו אלא הזכרה בעלמא.
 ובדרך זו אפילו מי שנוהג כמנהג האשכנזים,
 יכול לומר מוריד הטל (טי׳ית קמוצה) ובהפסק
 מעט, ואת״כ יאמר מכלכל וגו׳. ובהכי עדיף
 וכמו שכתבו התוס׳ (ברכות כט עי׳ב) ד״ה הא
 כוי. כדי שאם ישכח בימות הגשמים מוריד

 הגשם, לא יהא צדיךלחזור, עיי״ש.



ת רעז י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמל! ברכה
. אבל לקבוע פיוטים באמצע התפלה״ ן ת נ ו  בע
 זה א״ש רק עפ״י הירושלמי׳ ולא עפ״י שיטןן
 ההלכה דידן, כנ׳׳ל. וראה פרי חדש (או״ח טי׳
 קיז) דאפילו . לאחר ז׳ מרחשוון, קודם פ׳
 לתקופה, ׳תחר, עייש. וצריך עיון גדול ליישב
 מנהגא דידן דאומרין הפיוטים בשאלת גשם
 באמצע התפלה שבשמ״ע. ולפי״ז׳ מש׳׳כ
 למדרש תנחומא דיתפללו בשמ״ע על הגשם,
 זח ג״כ עפ״י הידוע ומקובל, שרוב ההגדות
 דא״י נינתו ואזלו בשיטת הירושלמי, וא״כ
 אין משם ראיה כלל למה שרוצה בהגמ״נ
 ליישב אותן שנהגו לאכול רק חצי טעודה

 בסוכה, שהרי לדידן לאוו זמן שאלה היא.
ם ומתיר י ל ו ם ורופא ח י ל פ ו  סומך נ
י ם:? הושב כאן אלו השלשה, ד ס ו  א
 לפי שגם עליהם נופל הלשון תחיה. הנופלים
- הם -הנופלים בבור הצרות והיגונות. כענין
 (מיכה ז׳ ט׳) אל תשמחי אויבתי לי כי נ פ ל ת י
 קמתי. וכ׳ (תהלים עא כי) אשר הראתני צרות
 רבות ורעות תשוב תחיינו וגו׳ ומתהומות
. ו י  וגו׳. בחולים כ׳ (ישעי׳ לח ט׳) ויחי מחל
׳ יושבי כמו שנאמר (תהלים  האסורים נקראי
 קז) יושבי חושך וצלמות. לפי שחשובים
 כמתים נפרדים מביתם. כעניןן שאמרו ז״ל
 (נדרים דף סד) במצורע חשיב כמת. ואם כן
 התרתם הוא כעין תחיה. ואח״כ ומקיים
 אמונתו גם לישני עפר ממש. אמונתו: כלומר,
 הבטחתו. כלשון הכתוב (תהלים פט) ולא אשקר
 באמונתו. ומיוסד על לשון הכתוב (דניאל יב

 ב׳) ורבים מישני אדמת עפר יקיצו.
 והנה ברכה זו, בכללה, נקראת בפי חז״ל
. כדאיתא (ר״ה לב ע״א) ת ו ר ב ו  בשם ג
ת וקדושת השם. על ו ר ו ב ג  אומר אבות ו
 שם התחלתה ״אתה ג ב ו ר״. ונראה הטעם,
 לפי שתחיית המתים תבוא בגבורה, כלומר,
 בעת שיראה הקב״ה גבורותיו לעין כל, בהנקמו
ר צרתם תבוא ישועתם. י  באויבי ישראל. כי מת
 דכתיב (דניאל יב) והיתה עת צרה אשר לא

 עמק כרכה שומע
 כמוך״ לשחרית יוהכ״פ שבמחזור אשכנז ישן,
 מונה שם כל השמ״ע ברכות ולא השיב ב׳
 צמח דוד. וזה משוס שהפיוטים חוברו ע״פ
 ירושלמי והמדרשים. ולפי הנראה משיטת
 הירושלמי (בפ״א תענית ה׳ ב) דס״ל דשאלה
 וההזכרה וההזכרה חדא מילתא, ובמקום
 שמזכירין - שואלין, ומקשה התם מהא דתנן
 — בג׳ מרחשוון שואלים את הגשמים, ומשני
 — דהתם בזמן המקדש תנן, דאיתא לעולי
 רגלים, אבל בזמן הזה, משעה שמתחיל להזכיר
 — הוא שואל, עיי״ש׳ הרי שפיר שואלין את
 הגשמים בשמ״ע במוסף, ואף שלא שייכת שאלה,
 כיון שלא אומרים ברכת השנים ביו״ט, מ״מ
 היו גוהגין לאמר דברי רצוי ותחנונים על
 המים. ולכן שפיר אמר המדרש, שהוא אגדת
 א״י, ,׳כדי שיתפללו בשמ״ע על הגשם״, ובא
 הקליד ותיקן פיוטים לבקש על הגשם והכניסן
 באמצע התפלה, ואין קפידא בזה, כיוון שבעצם
 אז זמנו לבקש עליו. או אפשר שתיקנם לאמר
 לא באמצע התפלה, אלא שאח״כ (במרוצת הזמן)
 נשתרבב המנהג כן לאמרס באמצע התפלה, כי
 גם בשאר הפיוטים אין הכרח (לא נקבע) שגתקנו
 מעיקרא לאמרם בתוך התפלה. והארכתי בענין
 זה במקום אחר והבאתי ראיות לזה. אבל לפי
 דקיי״ל לההלכה דשאלת הגשמים היא רק מג׳
 מרחשוון ואילד בא״י, וס׳ לתקופה בגולה,
 וכל השואל בתפלתו קודם זמנו, צריך לחזור
 ולהתפלל, א״כ איני יודע להעמיד מנהגנו מה
 ששואלין גשמים באמצע השמ״ע במוסף של
 שמיני עצרת. וכמה משובח הוא מנהג ספרד
 שאין מפםיקין כלל בשאלת גשמים בתוך
 התפלה במוסף לשמ״ע. וכאשר ראיתי במחזור
 דפוס אמשטרדם מהרמ״ז, שמנהג א״י שאומרים
 הכל אחר חזרת מוסף, ומנהג איטליא וכל
 המערב (ארצות המערב) לאמר את הפיוטים
 קודם תפלת מוסף. ובזה אין קפידא, שהרי
 אומרים דברי רצוי ותחנונים על המים גם
 בהושע״ר, והיינו, מתוך בקשה להורידן



ת י ר ח ת ש ל פ  רעח ת

 בעשיית מי כמוף אב ןןלח^ן זוכר ןצוךיו יחסיים ?ר$מים

 ןגאמן אתה לסוןיות מתים. ןרוך אתה ?: מחיה המתים.
 ןקןש את ע?ף ?עי^ט ?עם בקדשים
̂ןלא  איתו ?עמי $ר1ם 3?תוב על יד ^גיאף ו
 ןי׳ אל 1ה ואסר. ןןדוש ?ןדוש ;!דוש ן; ??אות
 $לא ןל ןןאךץ !בודו. ?רוך יא5רו.

 נ?ןדישך ינ?רי?ך ?נעם עים סוד עךפי
 קדש ו#ע^עיס לף קדשי- ו3ן?תוב על!ד ?כיא1י
 ן?ןלא זה אל זה ואמר: ןןדוש ^דיש ןןדוש « ??אות
 ?ל $9רז ?בודי• ל?9^ם מע?חים ןא91רים;

̂ןז כתוב ?אפ!ר:  ^רוך ?ב1ד יי נןמק1מ1. וגדברי ?ןך
 ל9לך ז: 7ע1?0 8לה?ך *״ין ?דר ודר ס?לו:ה.

 י׳ץ ^דור נדיר נגיד ןך^ף ^3?ח ^סים קךשןנף נקדיש ועןחף ולסיני ם9יני לא ;מיש
ן ס^דוש): ^ ת ס י י ״ ״ ב  >ע1>ס ן$ד ?י אל ןדול ן^דוש א$ה. ?רוך אתה יי קאל פ^דוש: (

 עמק פריה שומע תפלה עמק כרכח

 מלך ממית ומחיה יהד, אתה.
. על שם הכתוב (ישעי׳ ה ע ו ש  ומצמיח י
ד כל ג  ם״א) יצמיח צדקה ותהלה נ
ת להשוות ע ו ש י  הגוים. ושינו הלשוןן צדקה ל
, שנאמר ע י ש ו ה  עם פתיחת הברכה, רב ל
 על הגבורה, כמו שנאמר (שם ס״ג א) צועד,
 ברב כהו אני מדבר בצדקה רב להושיע,
 ולהכי יסדו גם כאן ישועה במקום צדקה,
 כלומר, מי דומה לך להיות מצמיח ישועה,
 ומיוסד על לשון הכתובים (שם מ*ת כ*א<
 ומושיע אין זולתי. וכן (הושע יא) ומושיע

 אין בלתי.
: כמו ם י ת ת מ ו י ח ה  ונאמן אתה ל
 שנאמר (דניאל יב) ורבים מישני אדמת עפר

 יקיצו אלה לחיי עולם וגר.
ם כר גוםחא זו ל ו ע  נקדש את שמך ב
 לאשכנזים מובאה בטור (או״ח סימן
 קכ״ה), שגורס ״וכן כתוכי׳, כדי שיהיו י׳*ד

 נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא
 ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר ורבים
 מישני אדמת עפר יקוצו אלה לחיי עולם ואלה
ת ו ר ו ב  לחרפות ולדראון עולם. וזה נקרא ג
 ה׳. כמו שנאמר (ישעי׳ מ״ב י״ג) ה״ כ ג ב ו ר
 יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח

 על אויביו יתגבר.
 ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח
 ישועה: מיוסד על לשון הכתומשמואל א7 ב׳
 ר) ה׳ ממית ומחיה וגר. ושינו הלשון וניסחו
 ״מלך ממית ומחיה״, כי שם חושב פעולות
 ה/ שהבל מאתו, ית״ש, אבל כאן, שברכות
 חג׳ הראשונות באו לספר שבחו של מקום
 קודם שיתפלל, כדאיתא (ברכות לד ע״א). לא
 יאות לשבחו על שהוא ממית, לכן שינו תיבת
 ה׳ לתואר מלך. והכי פירושא: ומי דומה
 לד בין המלכים, מלכי בשר ודם, שאין
ת בלבד, אבל אתה — י מ ה  בידם אלא ל

׳ והשוה םופריש ׳ ה ש ו ד  הקדושה: בשפ זה הוזכרה בגמ׳ ברכות (כא ב) ״מנין שא״ן היחיד אומד ק
 פ׳ טז ה׳ יב, וראה רא״ש לגמי שם ותויו״ט למגילה פ״ד מ״ג ד״ה אין פורם״ן, ומגילה
 יז ב וד״ח שם! ותוספתא לברכות (פ״א אות ט) -אין עונין וכי׳ קק״ק ה׳ צבאות, וירושלמי ברכות
 ש״ד. ־״ד דייה ובכרטיי! החיוב לאמרה בכל יום הוזכר בזהר לפי אמור, ברעיא מהיגעא, ״וגקדשתי וכי׳

 פמדא דא לקדשא ליי׳ בכל יומא״.



ת רעט י ר ח ת ש ל פ  ת

 עמק כרכה שומע תפלה עמק ברכה

 תיבות, כמו שיש בפסוק וקרא זה אל זה תיבת ״את״. ובחת להסיר תיבת ״וכך׳ לפי
 וגוי. מיהו בנוסחאות שלנו ליתא לתיבת שהוא מוטעם יותר בלשון, וכמו שכתבתי.
 ״וכן״, אלא אומרים ״ככתוב׳׳, והוא נכון יותר ומאי דאיתא שם בתרגום יונתן שיש גם
ן משמע שקאי על פ״ה אותיות, פירוש או פ״ה אותיות. וכמו כ  בהבנת הלשון. דלשון ו
 כל המאמר של נקדש את שמך כו׳״ ומהכתוב שכתב החזקוגי ז״ל שם דקאי על קדושה

ם לבד מקדישים. שאומרים בשבת׳ עיי״ש. י כ א ל מ ה  לא משמע אלא ש
 אבל ״ככתוב״ קאי על מאי דמליק מיניה, ובסדור רב עמרם גאוץ דיל הנוםחא בכל
 כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב יום, כתר יתנו לך ה׳ אלקיני המוני מעלה
 כר. וקבוצה מטה יחד כולם קדושה לך ישלשו
 והנה העולם אין משגיחין ברמז של רבינו כדבר האמור על יד נביאך וקרא וגו/ וכן
 הטור ז*ל שכתב י״ד .תיבות. ונראה לי הטעם, כתב שם בשם רב נטרונאי גאון ז״ל. והחזיקו

 משום שבתרגום המיוחס ליונתן, (פרשת בנוסח זה הספרדים, בקדושת המוםפים.
 האזינו) בפסוק כי שם ה׳ אקרא, כתב, דאין ומנהג ספרד לומר בנוסח דלקמן -נקדישך
 מזכירין ה׳ אלא אחר כ״א תיבות והן מן ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש המשלשים
 נקדש כו׳ קדוש ה׳. וא״כ צריך להסיר תידת לך קדושה וכן כתוב כו׳, ונכון הוא. כי
 ,״את״ או תיבת ״וכן׳, וכן בחזקוני שם בלא מיוסד על הכתוב (ישעי׳ כ״ט כ״ג) והקדישו

 נקדש: - נוסח אשכנז: וראה דש•״, (לרי״ף, ס״ט אין עומדין, ד״ד, ולקדושה) ותוספות (ברכוח כא ב
 ד״ד אין היחיד) שמשם יוצא מבואר, שלפניהם ז״ל הי׳ נוסח זה« וראה דרכי משה (סי׳ רפו) שמביא
 בשם האור זרוע, שבמוסף אומרים נעריצך ובשחרית נקדש ן ובטור (םי' קכה) ״ואומרים באשכנז נוסח
 אחר וזהו נקדש את שמך בעולמך וכו׳ ויש בו יד תיבות כמי שיש בפסוק וקרא זא״ז ואמר״ (הכונה —
 מן התחלתה עד ״וקרא״ ובאם ׳:נסח ״וכן כתוב״, אחרת — יש רק יג תבות)« יראה ב״ח ופרישה שפ ן
 הנימח׳ כשלעצמו, עפ״י מח״ו (בשחרית של חול) בשנוי קל — שבמקום ״ככתוב״ שלפנינו, מנסח הוא
 ״וכן כתוב״ כנ״ל, והשוה טור (סי׳ קכד.)« הנוסח ״ככתוב״ שלפנינו — עפ״י דרשת הספרי (לפי האזינו
 עה״פ כי שם ה׳ אקרא) וז״ל — ״ומת משה לא הזכיר שמו של מקום אלא אחר כא דבור" (ראה תרגום
 ירושלמי שם) לכן שינו רבותינו, מסדרי התפלות, ז״ל, וניסחו ״ככתוב״, כדי לא להפסיד הרמז׳ כנ״לז
, ונוסחא שאו ככתוב וכו׳ ונהדא  וראי, מג״א (סי׳ קכה) שכתב — ״כב״ח שצ״ל וכן כחוב על יד כו
 נהיא יפשטי׳ ונוסח שלנו יש לה סמך מחזקוני פרשת האזינו שצ״ל כא תיבות קודם שיזכיר השם,

 במי שעשה משה בפ׳ האזינו וע״ש בילקוט ובתוספות סנהדרין״ (כוונתו ז״ל לתוס׳ סנהדרין לז ב).
 .נקדישך ונעריצך נוסח ספרד — עפ״י מס׳ סופרים הנ*ל — ״אבל קדוש של עמידה כיון שצריך
 לומו נעריצך ונקיישך״׳ וכך הנוסח במח״ו בשחרית של שבת! ודאה אור זרוע (ח״ב ה׳ שבת סי׳ ג),
, ״ ו צ י ר ע ו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל י ש י ד ק ה ו  שדנוסח מיוטד עה״פ (ישעיהו כט כג) ״
 וטור (או״ח קכד וקכד,), וכך מנסחים אבודרהם, רמ״ק וסידורי ספרד: נוסח זה יש לו סמך ויסוד
 בתרגום ירושלמי הנ״ל, שז״ל — ״ומנותן יליף משה דלא הוד, מדכר שמא מפרשא עד דהוה מחנך פוכי׳
 בעשרים וחד מילין דאינון תמנין וחכשא אתתן״, (מן ״האזיני״ עד (ולא עד בכלל) ״ה׳״ יש פה
 אותיות« וחשבון זה מקביל בדיוק עם *וסח ספרד שלפנינו, כי מנעריצך עד השם יש פה
 אותיות ן לפי הזהר לפי משפטים (קכא) שהב' קדוש ״כד מתחברין כחדא׳ כולהו אתעבידו חד ביתא״,
 יעלה החשבון יפה אפילו אם ננטח ״וכן כתוב (?) ; נוטח רע״ג לאמר בכל התפלות ״כתר״ t וקרא זא״ז
 •אמר קדוש: ״נוטלין רשות זד, מזה שלא יקדים האחד ויתחיל ותחייב שריפה, אלא א״כ פתחו כולם
 כאדד, וזהו שיסד ביוצר אור קדושה כולם כאחד עונים וכו׳ (לשין רש״י, ישעיהו ו פ׳ ג): והשוד,
 אביריהם t וראה מנ״א סי׳ נא מד, שהקשה בשם רוקח! לעומתם ברוך לאמרו: נ״א — עפ״י רע״ג,
 מח״ו וכ״כ בספר חסידים (סי' תתו)« לעומתמ משבחים ואומדים: נ״ם — עפ״י דמב״ם, אבודרהס׳ וכך



ת י ר ח ת ש ל פ  רפ ת

 תפלה עמק גדגח
 ולאחר ממקומו ~ ממקומך מלכנו תופיע.

 עיי׳׳ש.
 עיון ובירור

 א. ולענין מה עיקר הקדושה׳ ונפ״מ במה
 מותר להפסיק׳ במקום שאין מפסיקין לדבר
 הרשות׳ עיין מג״א (סימן ס״ו סק׳׳0 שכ׳
 בשם לחם חמודות דלא הוי קדושה אלא.
 ,קדוש וכייד״ ולא ״ימלוך״. ובשם הגהות
 יש נוהלין כתב שגם ״ימלוך״ בכלל קדושה.
 וכתב, שמדברי התוספתא (פרק א׳ דברכות)
 משמע כהלחם חמודות. דאמר התם דעונין
 עם הש״ץ ״קדוש וברוך״ ולא הזכיר ״ימלוך״
 כלל, עיי״ש. ועיין שם (בסימן קכ-ה םק״א)
 דמשמע דם״ל בהגהות יש נוחלין׳ עיי״ש.

 ב• וכן נראה לי ,שפסוק זה הוא גם כן
ר הקדושה, שהמלאכים מקדישין ק י ע  מ
 וממליכין. כמו שאנו אומדים בברכת יוצר
 אור ״ומעריציו ומקדישין וממליכיף׳. ובנוסח
 הקדושה של הרמב״ס ז״ל ־- נקדישך וגמליכר
 כו/ וכן מצאתי בברייתא (מובא ברוקח סימן
 שס״ב) דלאחר שאמרו ברוך וגו, ממליבין

 עמק גרכח שומע
 את קדוש יעקב ואת אלקי ישראל יעריצו.
 אבל כדי שיהיו כ״א תיבות, צריך להסיר
 תיבת ״כנועם״ ולומר בסוד שיח שרפי קודש
 כו׳ ככתוב וגר. וכן הוא בחזקוני שם. ונוסחא
 זו מובאה במסכת סופרים (סוף פרק טז), אלא
 שמקדים נעריצך לנקדישך. ונראה, דלא הוו
 קמדי בהא שבטור (שם בסימן קכ״ד) כ׳
 ואומר עמו נעריצך ונקדישך, ושם (בריש
 סימן קכ׳׳ה) כתב נקדישך ונעריצך, ובתשו׳
 הדא״ש (כלל ד׳ סי׳ יט) איתא ג״כ נקדישך
ל היה אשכנזי. מיהו /  ונעריצך, אף שהוא ז׳
 במחזור ויטרי ובראבי״ה (ברכות סימן ס״0
 הנוסחא ״נקדש׳׳• ובסדר התפלה להרמב״ס
 דיל הגוסחא נקדישד ונמליכד ונשלש לך
 קדושה כדבר האמור על יד נביאך וקרא כו/

 עיי״ש. ונהר־א נהדא ופשטיה.
 ודע שהנוםחא שאנו מוסיפין בשבת שחרית
 אז בקול רעש כו׳ ממקומך מלכנו תופיע כוי,
 איתא בסדור רע׳׳ג ז״ל לאמרה בכל יום.
 ובהרמב״ם ז״ל שם, אחר ״מלא כל הארץ
 כבודד׳ לומר בכל יום ״כבודו מלא עולם״.

 מ;שח דמ״ק וכ״כ ב״י׳ יהשוד, זהר (תיקונים, תיקון מז)! ברוך כבוד ה' מגקומו (יחזקאל ג יב): ג׳
 פעמים קדוש וברור וגו׳ הם העיקר שבקדושה, והוזכרו בתוספתא (ברכות א יא) 1 ובדברי קדשך כתוב
 ל*מר: אשכנז וספרד שווים כאן, והנוסח כשלעצמו עפ״י מחי״ו ואבודרהש; ימלוך ה׳ לעולם וגו׳ (תוזלים
 קיו־ י): ראה מג״א (סי׳ סו ס״ק ו) אם הפסוק שייך לעיקר קדושה ן ואבודרהם מנמק בחירת פסוק זה־
 שהנהלים ולא ״ה׳ ימלוך לעולם ועד״ שאמר משה (שמות סו יט)׳ ״ומן הדין הי׳ לאמר ה׳ ימלוך וגוי
 ש1.;א של תודה, אלא בשביל הזכרת ציון אנו אומרים זה שאמר דוד ע״ש אם לא אעלה
 את ירושלים על ראש שמחתי״ וראה בעל הטורים (שם) והמחכים מש״כ בענין זר.;
 ועיד כתב אבודרהס (בפירושו ל״ובא לציון גואל״) וז״ל — ושמעתי בשם הרא״ש שאמר כי קבלה בילו.
 שעל תרגומ פסוק ימלוך ה/לעולם וגומר.יצאה דת קול ואמרה ליוותן כ״ע — ״«י היא זד. שמגלה סתרי
/ מקור הפסוקים; גו  לב;י אדם״, גופני שיש בו קץ משיח; וראה בעל הטורים לפ׳ בשלח עה״פ ה׳ ימלוך ו
! יחזקאל ג יב: ימלוך ה׳ לעולם: תהלים קמו יי  וקיא זא״ז — כבודו: ישעיהו ו ג 5 ברוך כבוי ה׳
 מנהגים: ״טוב לכוין דגליו כשאומר קדושה עם ש״ץ״ (שו״ע צה והשוה קבה שם)׳ והלבוש (בסי׳ קבה<
 מנמק — ״שהרי אומרים ונקדש כשם שמקדישים בשמי מרום׳ ובמרום הא מקדישין אותו ברגל ישרה,
 דכתיכ ורגליהם רגל ישרה״? ״ובשעה שאומר הקדושה צריך לפסוע ג׳ פטיעות לפניו זכו׳ זה מצאתי
 בשב רבנו שלמר. זצ״ל״ (שבלי לקט כ)ן ״ונוהגין בני ספרד ליתן עיניהם למסה בשעה שאומרים קק״ק,
 וכ:־ אשכנז וצרעת ניתנין עיניהם למעלה״ (טור קבה, רמ״א בשו״ע קכה) והשוד, שבלי לקט כ ׳,

 יזנושאיז גופן כלפי מעלה וסמך למנהגם מספד היכלות״ (לשון הטור שם)« ובתגחומא לפרשת צו:
 ״בשתים יעופף, מכאן תקנו חכמים לעוף אדם על דגליו בשעה שאוגר שליח צבור קק״ק ה׳ צבאות״, ותשות
 שבלי לקט שם, ומסתבר שמכאן נובע המנהג •לעמוד על קצה בהונות ולהתרומם כלפי מעלה עם אגירת קדוש*
 שיי״ה (ענינ« תפלה וקדה״ת): ״ואני קבלתי בשעה שאומרים ברוד וכו׳ וימלוך ג״כ להריפ עקביהן

 (&3~ #זפו כלפי מעלה כמו בקק״ק״ז ודאה מנהיג סי׳ כב מה׳ תפלה.
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 אתה ?ןדוש ן?זמף ל!דוש וקדושים ??ל יום :סללוף סלה (?י אל ^ *רול
ש 9$ה).3רוך אתה י; האל (נע״י־״פ^ך) סקןדוש. 1 ד מ  ו

 תפלה עמק כרכה
 לפרש דבר זה.

 והשבתי להם, שכן הוא בתוס׳ (סנהדרין לז
 ע״ב), ד״ד, מכנף כו/ בשם תשובות הגאונים
 דבני ארץ ישראל אין אומרין קדושה אלא
 בשבת, דכי ״בחיות שש בנפימ לאחד״. והתוס׳
 נקטו רק שבת לבד, משום דרשא דקרא,
 ״שש כנפים״ דאומריס שירה בכל ששת
 הימים ולא בשבת, שאז אומרים ישראל
 הקדושה בכל יום שיש בו מוסף,. והכי
 איתא במסכת סופרים (פרק כ הל׳ ז׳<
 החזן צריך לומר אתה קדוש בשמונה עשרה
 של חנוכה וכן בחולו של מועד מפני שב׳
 בהן עולת תמיד. (פירוש שכ׳ בכולן על עולת
 התמיד כמו בשבת ודמי לשבת• לכך הנהיגו
 לומר גם בהם קדושה. ולא הזכיר משל
 יום טוב, דהיינו ודאי דמי לשבת). ותני ר״ח
 כל יום שאין בו מוסף אין בו קדוש, חוץ
 מחנוכה, שאעפ״י שאין בה מוסף, יש בה
 קדוש, מפני מה, מפני שיש בה הלל. (פי'
 ודמי לי״ט) ויש אומרים אף בפורים מפני
 שיש בה מגילת כלומר, ואמרינן במס׳ מגילה
 . (דף יד ע״א) קריאתה זו הלולה, והוי לי׳
 כיו״ט. ועל זה יסד הפייטן ש״קהלות ישראל
 בשבתות וראשי חדשים אומרים קדוש וברוך״.

 עמק כרכה שומע

ם פה אחד ואומרין ה׳ ימלוך לעולם ל ו  כ
 ועד• ולכך בקידושא דםדהא אומרין — ה׳
 ימלוך לעולם ועד. מיהו בקדושה דשמוגה
 עשרה אנחנו אומרין - ימלוך ה׳ וגו/ לפי
ן בהברכות, כמו שכ׳ ו י  שרוצים להזכיר צ
 האבודרהם ז״ל. וברייתא אחרת מובא ברוקח
 שם כת אחת אומרת קדוש כו/ וכת אחת
 אומרת ברוך, וכולן עונין בפר׳ אחד ואמרין
 ימלוך ה׳ לעולם וגו/ וכן בברייתא שבסדור
 רע״ג ז״ל, לקדושה ליחיד, ולקדושה דסדרא
 ליחיד, איתא נמי, דפםוק זה ימלוך ה׳ או
 ה׳ ימלוך לעולם ועד הוא מן קדושת המלאכים
 עיי״ש. ואי נימא שאינו מקדושת המלאכים,
 לא יהי׳ לזד, שום קישור עם הקודם ״ברוך
 כבוד ה׳ ממקומו׳׳ לומר עליו - ובדברי
 קדשך כתוב לאמר ימלוך ה׳ וגו/ ולהכי ישר
 מאיד נוסח הדמב״ם ז״ל ״ונמליכך״, שעל

 ידי זה מקושרים יפה כל הפסוקים.
, ראיתי ז  ג. ובהיותי במדינת אשכנ
 בפיוט אופן שלהם לשבת וראש חודש, המתחיל
 ״לך אלים אלפי אלפים אומרים קדוש, לך
 ברקיע כו׳ אומרים ברוך׳. ובכל בית מסיים
 ״לך קהלות בשבתות ובחדשים אומרים קדוש
י על זה מהרבנים דשם ת ל א ש נ  וברוך״. ו

 לריר ודוד «יד גדלך: נוסח אשסנז להחזרת הש״ץ במקום ,״אתה קדוש״ שבנים; ימובא ברמב״ס׳
 מה״. כל בו, במנהנים ובתשובת מהרי״ל (סי׳ יג); בסרע״ג הנוסח — לוד״ד המליכו לא-ל׳

p אתה קדוש: ברכה ג ונקראת ״קדושת השם״ (ר״ה פ״ד מ״ה), ״קדושות״ (שם לב א ומגילה יו 
 או ״קדושה״ (מגילה יז ב), ובה נסתיימות ברכות השבח, הראשונות שבתפלת שמ״ע.

ל  אתה קדוש: עפ״י רמב״ס, מח״ו ואבודרהם, והשוה זהר (פקודי רםא) $ והיא הברכה השלישית ן כי א
 מלר גדול וקדוש ואתה: !״ם — עפ״י אבוררהם בשם סידורי הגאונים, ודאה שם הטעם להזכרת מלכות
 כאן. •ובב״י (סי׳ קפח) מש״כ בשם הרשב״א; וראה טור (קכה•) שיש בברכה זו יד תבוח׳ וזה מקביל
 עה נוסח אשמז, וכמכ״כ בקבלת אריז״ל (פרע״ח שער עמידה פ׳ יח), והשוה זהר (תוספת לפ׳ ואתחנן) ן
 האיל הקדוש: במדרש — כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי שמים והקדיש שמו של הקב״ה, מיד אדרו
 «ד.״ש בא״י האיל הקדוש (שבלי לקט)! המלך הקדוש: תקנת רבד. בד חי11א סבא משמי׳ דרב (ברכות

 יב ב) לאמר בעשי״ת•
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 תפלה עמק כרכה
 ר״א עני הכין והכיןן. (כך גדיש שם הקרב!
 עדה, דר״א גם כן עני הכין והכין. והוא
 מוכרח שם, דאם לא כן מאי קמ״ל לפשוט
 האיבעיא אי יאמר בחד תיבה או בתרי,
 עיי״ש). פירוש - פעם כן ופעם כן. הרי
 דהיכי דמםופק בדבר, טוב לעשות פעם כן
 ופעם כן. מיהו לפי מה שהוכחתי (לקמן בסמוך).
 גם מטבע של אתה קדוש יש בה פנים שונות,
 ומכל מקום אין כאן שינוי ממטבע שטבעו
 בה אנשי כנה״ג, עיי״ש, אין כדאי לבטל
 מנהג מדינה זה שנהגו מעולם לומר בחזרת
 הש״ץ ״לדור ודור נגיד גדלך״ וגר. ושבחך:
 השי־״ן בחיר״ק. והאומר שבחיך, הבי״ת בקמץ
 והחי׳׳ת בסגול, צריך לומר ג*כ לא ימושו,

 בלשון רבים.
 אתה קדוש כו׳: מטבע ברכה זו יש בה
 פנים שונות׳ כי יש בה כמה נוסחאות,
 וכולן נשארו לנו לפליטה במקומות שונות.
 (.ולא הבנתי דברי הריעב״ץ ז״ל בסידורו
ו כל ישראל). ו ת ש  שכתב שבג׳ ראשונות נ
 הנוסחא היותר קדומה הוא בספרי (פ׳ וזאת
t ו נ ו ש  הברכה) בפסוק ה׳ מסיני בא, וזה ל
 ואף שמונה עשרה שתקנו חכמים הראשונים
 שיהיו ישראל מתפללים, לא פתחו בצרכן של
 ישראל תחלה, עד שפתחו בשבחו של מקום,
 האל הגדול הגבור והנורא, מתיר אסורים,
 קדוש אתה ונורא שמך, עכ״ל. ועיין הגירסא
 בילקוט שמעוני. ועיין פרקי דרבי אליעזר
 (פרק ליה) שכשאמר יעקב והאל הקדוש
 נקדש בצדקה, ענו המלכים ואמרו׳ בא״י
. נוסחא זו נשתמרה לגו בתפלת ש ו ד ק  האל ה

 ר״ה ויוה״כ.
 בסדור ר״ע גאון ז״ל נוסחת ברבה זו
 לדור .ודור המליכו לאל כי הוא לבדו מרום
 וקדוש ושבחך אלקינו מפינו לא ימוש לעולם
 ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה בא״י האל
 הקדוש. והתחלת ברכה זו נשתמרה להספרדים

 בר״ה ויוה״כ•

 עמק כרכה שומע
׳ ט. וכנראה, שבמקום ׳  ושבתות היינו שבת ו י ו
 מגוריו של הפייטן הזה, באשכנז, עוד נהגו
 אז בזד, כמנהג ארץ ישראל׳ כשעדיין לא

 נתפשטו מנהגי בבל באשכנז.
 קטע מספר מקיץ נרדמים לממ״ח זצ״ל

 ראיתי עוד שנוהגין אותם המתפללים בנוסח
 ספרד להתחיל ״כתר״ בכל התפלות של יום
 הכיפורים. והיא טעות גמורה, כיון שקדושת
 כתר אין לה מקום רק בתפלת מוסף ותפלת
 נעילה. והכי איתא להדיא בשר׳ע (בסי׳ תרכג)
. סף ה כמו במו ל י ע נ  שאומרים כתר ב
 עיי״ש, הרי מבואר שבשאר התפלות אינו
 אומר כתר. וכד גם עפ״י הקבלה אין שום
 מקום לאמר כתר בשחרית ובמנחה, וכך
 מבואר להדיא בספר עץ חיים (בשער יוהכ״פ
 פ״ד) וז״ל - אח׳׳כ מתפלליןי מוסף בלחש
 ורחל עולה וכו׳ לכתר דאימא׳ לכן אומרים
 קדושת כתר במוסף, עיי״ש. (ובפרע״ח דפוס
 קארעץ — עד חזרת תפלת מוסף שאז היא
): ויש בידי סידור ספרדי  בכתר אמא וכו,
 ישן נושן וכתוב שם במפורש, שבשחרית
 אומר קדושה כ«ו בשבת ויו״ט, ובמנחה אומר
 קדושה כמו בחול. וכך ראיתי בסידור של
 הרב, בעל התניא זצ״ל, והוא הנכון והאמת.
 לדור ודור נגיד גדלך וגו׳. כך הוא נוסח
 אשכנז לחזרת הש״ץ. ובנוסח ספרד
 אומרים אתה קדוש״ כבלחש. ולפנינו (אות
 צ״ח) יבואר, שמטבע זו היו בה פנים שונות
 ואין כא£ שינוי ממטבע שטבעו אנשי כנמת
 הגדולה. ורבים מהמתפללים בנוסח ספרד
 במדינתנו, עשו כעין פשר, שאומרים ״לדור
 ודור וכו׳ בקדושת המוספים, כי לא

 רצו לבטל לגמרי הנוסחא האשכנזית שנהגו
 בה אבותינו במדינה זו, והניחוה במוסף
 שמאריכין בה בקדושה. ויש לזה, לכאורה,
 מקור בירושלמי (סוכה פרק ג׳ הל׳ י), דבעי
 התם אי יענה הללויה בחד תיבה או בתרי.

 ואמר לי׳ דרבי יונה עני הכין והכין. וכן
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מ וקלמד ?אנוש נינה. (0חןנו מאמןל(ן^ה 3ינה ה חיינז ל$ד 9 « 
 יס^5ל). (w*״ 9י«ה ןב!ת). ןרוןי או$ה « חונן הדעת.

 עמק ברכח
 שכתבתי לעיל בברכת אור חדש, דכל שמזכיר
 לשון אורד״ סגי׳ אע״ג דלאו בזד. משתעי
 בחתימה״ עיי״ש, שהארכתי בזד- והכי נמי

. ם מ׳ י ש ו ד ק  םגי במה שאומר ו
 דעה בינה והשכל: כן הוא נוסח אשכנז• וכן
pהוא בסדור רב עמרם גאון ז״ל. ו 
 בערוך (ערד עין) אבל גם במחברים ספרדים
• עיין ספר עיקרים (מאמר ח ס ו נ  ראיתי זה ה
 א׳ פרק ט״ז). ולשון הגמרא (נדה ל׳׳א ע״א<
ו דעה ובנה  כמו שהוא בעין יעקב - ונותן ב
 והשכל״ עיי״ש• אבל יש שאומרים *חכמה
 בינה ודעת״. וכן הוא בכמה סידורי ספרד
 ובהרמב״ם הנוסחא - דעה חכמה בינה והשכל.
 ויש לזה סמך בגמרא (ברכות ל״ג ע״א) בהבדלה
- מתוך שהיא חכמה״ קבעוה בברכת חכמה.
 ש״מ שהי׳ להם הנוסח לומר גם חכמה. ולכן
 אני נוהג לומר ״חכמה בינה דעה והשכל.
 כלשון הגמרא (חגיגא י״ב ע״א) בחכמיה
 ותבונה ובדעת ועיין רש״י שם• ולשון הכתוב
/ ג׳ ט״ז) דעה והשכל. וברכה זו מיוסדת  (ירמי
 כולה על לשון הכתוב (משלי ב׳) כי ה׳ יתן

 חכמה מפיו דעת ותגוגה.

 עמק כרכה שומע תפלה

א — לדור ח ם ו  ועוד יש לנו בני אשכנז נ
 ודור נגיד גדלך כו׳ ובלתי ספק כי היא גם
 p נוםחא קדומת וכשנתפשטה הנוסחא חדשה
 של אתה קדוש כו׳, לא רצו לבטל נוסח לדור
 ודור נגיד גדלך לגמרי״ והניחוה בחזרת הש״ץ,
 לפי שיש בה קישור יפה עם ״אלקיר ציון
 לדור ודור הללויה״. ואין שום סברא לומר
ת לש״ץ, ד ח ו י א מ ח מ ה ט ל ח ת כ ו ל נ ק ת  ש

 שהיא דק חזרה על מה שהתפללו הציבור.
 ועוד״ דהא איתא בתרומת הדשן (מימן יא)
 דכשהיחיד מתפלל עם הש״ץ ביחד״ יאמר גם
 כן לדור ודור. ועל כרחך שהיא נוםחא ישנה
 לכל הציבור״ ואח״כ, כשנתפשט בעולם נוסחת
 אתה קדוש, הניחוה להש״ץ ומטעמא דכתיבנא.
 הנוסחא שלנו ״אתה קדוש׳׳ כו׳ מוזכרת בסדר
 התפלה להרמב״ם, ובטור (אריח סימן קי״ד).
 והמתפללין בנוסח ספרד מוםיפין ״כי אל מלך
 גדול וקדוש אתה״. והטעם נראה, משום שתהא
 מעין חתימה סמוך לחתימה. אבל בזוהר חדש
 (פרשת תרומה) ובפרי עץ חיים חושבים
 בברכה זו דק ייד תיבות. ואם כן הוא כנוסחת
 האשכנזים שלא לומר ״כי״ כו/ וצ״ל כמו

 אתה חמן ברכה ד ונקראת ״חו*ן הדעת״ ע״ש סיומה ; בה מתחילות הברכות האמצעיות המכילות
 ״ציכן של בריות״ (ירושלמי ברכות פ״ב ה״0« ובגמ׳ (מגילה יז ב) מה דאו לאמד בינה אחד קדושה״
 שנאמר (ישעיהו כט כג) והקדישו את קדוש יעקב ואת אלקי ישראל יעריצו, וסמיך לה וידעו תועי דוח
) וראה ברבות לג שנקראת ״ברכת חכמה״, ובמגילה שם ״ברכת בינה״•, ״חננו״ גיאתך: עפ״י ^ י  ב

 ים״ג, אבודרהם (בת׳ חול• זבמוצ״ש ״וחננו״) וכך נראה מהב״ח (קיטו) (ראה עמק ברכה לעיל עמי
 ״ורננו״: עפ״י דע״ג, 0בשינויי *וסחאות שפ)׳ מח״ו, רמב״ס וכך מנםתים רמ״ק ושל״ה, וראה ב״י (רצד)
 ונתיבות עולם לגהד״ל מפראג, נתיב התודה פי״ד: וכך מנסח־ *הריעב׳״ן, שמעיד
 ״כן הוא בכל הנ׳״; דעת בנה והשכל: נ״א עפ״ירע״ג ואבודרהם וכך מנסחים רמ״ק, של״ה ודגד׳׳א,
 יהשוה אור זרוע, הערוך (ערך עין), רשב״ץ (במגן אבות דך מא), עקרים (בהקדמה״ ובמאמר א פרק טז),
 ומאירי (בפירושו לאבות פרק ג משנה כא): יש מנסחים ״חכמה בינה ודעת״ (הר״י קאפיל והרב בעל
 חתניא) ובסידור ד׳ שבחי הנוסח בשחרית הב״ד׳ ולמנחה ומעריב ,דעה בינה והשכל״: ויש לנוסח זה
 סמך ברוקח, שורש זכירת השם, שמביא בשם מדרש תדשא — יש מפילין תחנות ובקשות לפני הקב״ה
: הרמב״ם מנסח ״דעה חכמה בעדי והשכל״׳ ומח״ו ״בינה דעת ׳  ושיאלין ממנו ״חכמה בינה ודעת״ וכו
 חכמה והשכל"; מפרע״ח אין להסיק מסקנה ברורה בקביעת נוסח שלו וז״ל (שער העמידה פי״ס)
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 חייגנו אבינו לתורתך ואוננו מל3נך לעבוד תך. והשימו 5תשובה
 שלמה לפןיך. ברוך אתה י; הרו?ה בתגובה.

 סלח לני א^ינו 3י חטאנו מחל לנו מלכנו פי פשענו׳ - (*?י מוחל וסולח)
 >?י אל טוב וסלח) אתה. ברוך אתה יי חנון המך^ה ל9לח,~

 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה
ב עמרט גאון וסלח וגם באשכנז, כשאומרים סליחות באמצע י מוחל וסולח אתה: בסדיר ר  כ
 וברמב״ם ובנוסח ספרד ובאבודרהם, ברכיה זו. מסיימים - מחל וסלח לכל עונותינו
ב וסלח אתה. בא״י חנון המרבד,  הניםחא כי אל טוב וסלה •אתה• ומיוםד על כי אל טו

 לשון הכתוב (ת־לים פ״ו י׳) כי אתה ה׳ טוב לסלוח.

 ״יזהי שאנו שואלין שיחננו ״דעה חכמה ובינה״ מאתו חנם״ וכו׳ וכו׳; השעיית (לשר׳ע או״ח קטו)
 מביא מספר הכוונות בש,ם מהר״ש ויצל (בנו של רח״,׳) לאמד ״חכמה בינה ודעת והשכל״, אבל בסימר
 חמדה •ישראל למהר״ש הג״ל כתב הוא להדיא ״מבאן יש ראיה להזכיר בברכה הזו ג׳ לשונות — חכמה
 ובינה ודעת״ וצריך עיון ן חונן הדעת: במדרש. — ״כשבא פרעה לד״״ליך את יוםף׳ בדקו אם יידע
 שבעים לשונות, בא גבריאל ולימדו, מיד פתחו מה״ש ואמרו בא״י חונן הדעת״ (שבלי לקט שם): ובפרדר״א

 מובאד, אגדה זז בנוסח דלקמן — ״ראו עליונים שמטר שם המפורש למשה רב:ו ע״ה, פתחי וכוי״.
: ברכה ה ונקראת ״תשובה״ (מגילה יז ב וירושלמי ברכות פ״ב ה״ד) ע״ש סיומה ״הריצה ו נ ב י ש  ה
 בתשובה״, שנמצא כבר במדרש (שוח״ט למזמור כנו); גמ׳ (מגילה שס) מה ראו לאמר תשובה אחר בינה׳
 דבתיד ולבבו יכין ושב ורפ־ לו (ישעיהו ו י) ן ״הרי שהבעה מביאה לידי תשובה״ (טור שם) ־ וראה
; ויש בברכה זו טו תבות, כנגד ז׳ אויריס וז׳ רקיעים ולמעלה מהם כסא הכבוד,  רוקח סי׳ שכב
 שהתשובה מגעת שם (טרו־ שם), ״והברכה מתחלת בה״י ומסיימת בה״י הרי י. כנגד י ימיפ שבין ד״ד,
 ויוכ״פ שמזומניש לבעלי תשובה״ (טור שפ) % הרוצה בתשובה: במדרש — כשעשה ראובן מעשה בלהה׳

 1ק־.םה עליו מיתה ואח״כ חזר בתשובה, מיד פתחו ניה״ש ואמרו בא״י הרוצה בתשובה (שבייל)׳
 70'ח לכל: בדכד, ו מקראת ״סליחה״ ע״ש תוכנה 5 ההתחלה מובאה כירושלמי שם! בגמ׳ (מגילי׳ שם)
 — לימא רפואה בתרא דתשובה, לסייד, דכתיב (ישעיהו ו י) ולבבו יבין ושב ורפא לו % וראה טור (שם)
 אביורהס ולבוש על ההבדל שבין סלח ומחל; בםרע״ג, מח׳יו, רמב״ם, אבודרהם הנוסח ״מחול״, ובך
 מ:שחים סידורי ספרד ורמ״ק, אבל ברוב סידורים הנוסח ״מחלי׳ כמו שלפנינו, שמקורו ויסודו ברשב״א
 (ראי ב״י לסי׳ קפח ד״ד• וצריך להזכיר) ובאור זרוע (ה׳ תפלה) בשם רבנו חננאל; מוחל וסולח אתה:
 נ״א עפ״י רוקח (ריא) וכך מנסחים השלייה והגר״אן במח״ו *כי א־ל מלך מוחל וסולח אתה״
 ״י\ זרל סוב וסלח אתה״ שבנ״ם — עפ״י רמב״ם, אבודרהם וסידורי הספרדים; והשוה פרע״ח (שם)
ך; ברם, צריך עיון, שלפי החשבון יש בה, לפי גרסתו ״כי א־ל טוב וסלח בי  הבעיר ״ויש בה כ תי
 אתה״, בא הבית; הכל בו מעיר, שהעשרים תמת שבברכה, הן כנגד כ פעמים ״וסלח״ ,׳״נסלחת״
 ה־ת־בים בתורתו חנון המרבה לסלוח: במדרש — כשעשה יהודה מעשה תמר ואמר הוציאוה ותשרף
 .ישלחה לו יאמרה הכר נא, מיד הודה ואמר צדקה ממני ונסלח לו על אותו עון. מיד פתחו מה״ש ואמרו
 בא״י חנון המרבה לסלוח (שבייל). החתימה ״מרבה לסלוח״ מובאה בירושלמי (ר״ה פ״ד ה״ו); מנהגים:
 ב-.ע:ית צבור אומרים האשכנזים כאן, לפני סיום הברכה, סליחות ומסיימים הברכה בנוסח ספרד, ואילו
ם תשמ״ע; על שני מנהגים אלו ראד, בשו״ע סי׳ ו י  המתפללים בנוסח ספרד׳ אומרים הסליחות עם ס
 חקםו• מנהג אשכנז היה נהוג כבר בתקופת הגאונים׳ שכן כך כותב רב שר שלום גאון (באוצה״ג,
 תש.יב1ת ע׳ פב לפ ההוספות ותיקונים לםרע״ג) ״זו ששאלתם שיש אומר סלי׳חות אחר עוש* שלוט
 (המיהג ספרד של כיום) מותר לעשות כן?, (תשובה) — דבר זה לא ראינו ולא שמענו וכו׳ ואין
 המיהג בשתי ישיבות אלא בחנון המרבה לסלוח״; הוזכר גם ברוקח (שיג) ובמאירי לתענית פ״ב.

 ראה בענינו; ברכה ז ונקראת ״גאולה״ (מגילה שם וירושלמי ברכות שם); ובמגילה (שם) ״מה ראו
 לומר גאולה בשביעית, אמר דבא מתוך שעתידין ליגאל בשביעית, לפיכך קבעוה בשביעית״ ו
v רס״ג ׳ M ו: 3״א  הכוזרי (מאמר ג יס) מטעים הסדר, כי הגאולה תוצאת הסלידה היא« ראה בעניג

; והשוה מהדש״ל (ת׳ סד^ כנה״ג (מובא בבאר היטב סי׳ קסז בשמו) ופרי חדש  דמ״ג
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י W 5 ״TW wfr ךאה עא< ב^ינו וריבה רי3נו וגאלנו>גא>ה 
 (אל) גואל ןןןק אתה. ברוך אתה ן: גואל !שראל,

 תפלה עמק כרכח
 בשביעית. עב״ל. ולפי זה אין לומד ״וגאלנו
 גאולה שלימה״ דלאו על הגאולה השלימה
 נתקנה ברכה זו׳ אלא על הגאולה השלימה
 הבאות עלינו תמיד• וכן בערוך (ערך עין)
 לא גרים גאולה שלימה אלא וגאלנו מלכנו
 למען שמך. ונראה, דמשום הכי הרב בעל
 התניא ז״ל בסידורו שיסדו על פי נוסח
 האר״י ז״ל, מ״מ כאן כתב כנוסח אשכנז
 ״וגאלנו מהרה למען שמך״, לפי שאין לבו
 בני אשכנז לשנות ממה שכתב רש״י ז״ל
 להדיא, והוא מאיר עיני הגולה, זכותו יגן

 עלינו.

 עמק כרכה שומע
ו מהרד, למען שמך ־ כן) הוא גם בסדור נ ל א ג  ו
 רע״ג וברמב״ם וכן באבודרהם
 הגוסחא ״ומהר לגאלנו כי׳׳ כו׳ אבל בסידורי
 ספרד הבוסחא ״ומהר לגאלנו גאולה שלימה
 למען שמך״. וכן הוא בסידור האר״י ז״ל.
 אבל רש״י ז״ל כתב (במגילה י״ז ע״ב) בד׳יזז
 אתחלתא דגאולה, וזה לשונו — ואע״ג דהאי
 גאולה לאו גאולה דגלות היא, אלא שיגאלו
 מן הצרות הבאות עלינו תמיד דהא ברכת
 קיבוץ ובונה ירושלים וצמח דוד יש לכל
 אחת ואחת ברכה לעצמה לבד מגאולה זו,
 :אפיל הבי, כיון דשם גאולה היא קבעוה

 דאה נא: נ״ס עפ״י מח״ו ורמב״ם וכך מנסחים רמ״ק, של״ה ריעב״ץ והבעה״ת והשוה תנדבא״ר
 (בהתחלת פרק יט), ספר חסידים (סי׳ תקנג, •ודאה פי׳ הדחיד״א שם, מש״כ בשם אריז״ל), אבודר״ם,
ל ה׳  כתר• (שם)׳ וכך מיסתבר מההערת הכל בו שכתב (בה׳ תפלה) ויש כיי יח חבות כנגד פסוק ונצעק א
*׳ ל ה׳ א צ״ל «\י3עק א ל , א ח ו ב א כו ז, מכיל רק יו ת ב א בפי ת ו ה ׳ ש ל ״ נ , כי פסוק ה ן א ם יש ה ״ ט  >כ:דאד. ש

; בנוגע לעמדת הרוקח ביחס להמלה ״נא״ לא ניתן לקבוע !בוודאות׳ אלא יש להניח, ה  פס-ק בשמות סו כ
וסד  שהוא ז״ל לא גורס אותה׳ כיון שבחוקה שלפנינו, החל מהדפוס הראשון, פאנו רםה (נמצא בספריית ^י
 הרב קוק ירושלים) דפוס זלקווי משנת תקמו (ג״כ שם) עד הדפוסים האחרונים, רואים אנו במפורש
 ״יא־כר פסוקים עד שמסיים בא״י חנון המרבה לסלוח ראה נא בענינו עד גאל ישראל״, (רוקח ה׳ תענית
 :צ־כור ס׳ דיא), •ואילו בפירושו להתפלת (העתקה ממנו, שלפי המקובל בחוגי יודעי דברי היא היחידה
 ־שנשארה לנו לפלטה* נמצאת בספריית עיר פריז, צרפת, ושצילום ממנה כם־ בעיבוד על מנת להביאו
 לארצנו הקדושה) ממה הוא בה יז תבות; לפי החשבון, איפוא יש להסיר ״נא״ מנוסח הברכה; וראה
 ים׳ יוסף אומץ (ד׳ פרנקפורט משנת תפג עמ׳ ח) שכתב — בדאי׳ נא כתב מהר״ט ז״ל שאין לאמר נא
 ע״פ מנין התבות שכתב שם בשם הרוקח שאיגו אלא ין. גם ראיתי בתפלה ישנה עם כיאור יפה שנ״ל שהוא
 כלהי־יהח וכו׳״ — ישי איפוא, להניח, שהיתה לפניו ההעתקה עצמה של ביאור הרוקח לתפלה• מ״ל, או
 ׳שהסידורים עם פירוש עפ״י חכמת הנסחר׳ שכצויין לקמן למהר״מ הנ״ל, שימשו לו יסוד ומקור להנחתו«
 יוכה תואר הכותרת שמעל הברכה בטידור מההר״ט, הוצאת בן המהבד, ד׳ טיהינגן משנת שך (לפי המקובל
 ישנס בעולם רק שני טופםים ממנו, שהאחד בספריית שוקן, ררושליפ4 ואותה ועותרת, בדיוק, נמצא גם
 ובסידור הדרת קודש למההד״ס הנ״ל׳ ד׳ ויניציה משנת שנט (בספריית מוסד הדכ קוק ירושלים) —
 ״יז תמת נגד פסוק ונצעק יו תבות ותיבת ו^אנו יז, לעולם יצא אדם בכי טוב, יז גאולת פ בהר רוקה-.
 •בכפי־ שיח יצחק (דפום ליוזחנו משנת תקמח) כותב המחבר בעמוד פג׳ ב — ״וכן ברוקח בראש ספרו,
 בשורש זכית השם, •וכן יותר עמד בפרסות מנין התמתן האותיות שבכל ברמז וברכה כפ׳ התפלות
 שחיגר הנמצא אצלינו בכתיבת יד״; ושם (בעמוד סז ג) ״ברכת דאה כתב הרוקח שפ ראה בענינו בגלות
 וריבה עבור תבנו למען שמך המחולל בעעו״ס וכו׳ •ובו׳ בראה בענינו יז הכוח כנגד פ כהר יז גאולת,
ע מדברי (מדבריו) שאינו גורס מ ש  ואץ לחשוב לא יגאל ויש יז גאולות׳׳״ וכר. ,והמועד ממשיך שם — מ
 דאה נא, דלפ״ז לנוסחת האשכנזים מכוונת ליד תבהת שהיא ראה בענינו׳׳ וכוי׳ — הרי תניא דטסייע לן.
 שלמרות מה שהדוקה בעצמו מונה בה יז תמת, לא קבעו רבותינו שםדותת הקודטים, בהחלם, עמדתו,
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 עמל, כרכה שומע תפלה עמי, כרכח

 כיחיד הוא לענין טעות בתפלה. וברור לדעתי
 שהטעות נשתרבבה עפ״י מה שמבואר בגמ׳
 (שבת פח ב) כל דיבור ודיבור שיצא מפי
 הקב״ה, יצאה נשמתן של ישראל וכר׳ תוריד
 טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם,
 שנאמר ״גשם נדבות תניף אלוקים״, עיי״ש.
 ועל דרשה זאת יסד הפייטן ״בגשם נדבות
 אותנו יהיה״. ועפ׳׳י דרשת חז׳׳ל, שגשם
 •היינו טל, אלא שהמעתיקים שגו בהבנת הפיוט
 וכתבו כלישנא דקרא ״גשם נדבות״ וגרמו
 מכשול. ולדעתי מצוד. לפרסם הדבר, כי זה
 נגד ההלכה. והש״ץ שהזכיר עפ״י הנוםחא
 המודפסת, צריד לחזור תפלתו. .ותמיהני כי

 לא ראיתי עוד מי שהעיר בזה.

 קטע השמטה מעמי רעז לס׳ מקיץ נרדמים
 ראיתי במתזורים בפיוט ליום ב׳ של שבועות
 קודם ברכת מחיה מתים (הפיסקא) ״בגשם
 נדבות אותגו יחיה״. והיא טעות גדולה לענ״ד.
 כי הלכה רווחת היא, שאם הזכיר גשם בברכת
 גבורה בימות הקיץ, מחזירין אותו. וראה זה,
 שמייסרי הפיוטים לימות החורף, כגון לד׳
 פרשיות, שה״ג, פורים, הזכירו תמיד סמוך
 לברכה ענין הגשם, ובימות הקיץ׳ כגון פסח,
 שבועות, ר״ה׳ יוהכ״פ וסוכות הזכירו הם
 תמיד סמוך לחתימה את הטל׳ דוק ותשכח.
 אבל אם הזכיר גשם, יהי׳ (אפילו) בתוך
 פיוט, כיןן שהוא באמצע הברכה, (אז) וודאי
 שצריך הש״ץ לחזור ולהתפלל, כי הש״ץ

 אלא מתוך הסתייגות מסויימת, כנ״ל ן ותימה על בעל סימר עבודת ישראל ובעל עיון תפלה שבסידור
 אוצר התפלות, שקבעו מתוך וודאות ופשיטות שהרוקח מסיר תבת ״׳נא״, ויפה מהס הגדיר נקודה זו
׳ ת ו ג ל תקין תפלה שבסידור רע״ג, שכתב .מתוך הסתייגות — ״אכן לדעת הרוקח שמספר הברכה יז ח ע  ב

ל דברי מהרש״ל הג״ל ומסיים — ״ואין המנהג ר תבת נא״ * וראה מג״א (בסי׳ קסז) המעיר ע י ס ה  יש ל
א אומרים ראה נ א ואין לזוז מכנו וכן הוא במגלה עמוקות ומביאו בי״ח״ J בזהר (וישלח ק0ט א) ל  כן א
א כלוי ש ר פ א מיד אתי, מכאן מאן דצלי צלותיה דבעי ל ב להבסוי ״נא״ כשלעצמו — *הצילני נ ס ערך ר ו ו ־  מי

 כדקא יאות, הצילני נ א״; וגאלנו מהרד. למען שמך״: נ״א עפ״י רס״ג, רע״ג• מח״ו ואבודרהם ־ ״וגאלנו גאולה
 שלמה למען שמך״ שכנ״ם — עפ״י של״ה (בסידורו); כי גואל חזק אתה: נ״א עפ״י סדע״ג ואבודרהם,
 וכך בפרע״ח; ״כי א-ל גואל חזק אתה״ שבנ״ם — עפ״י סידורי דמ״ק זר׳ אשר.׳ הרוקח, הכל בו וסידור
 אריז״ל מונים בברכה יז סבות, וזה מקביל לנוסח אשפנז; גואל ישראל: בגמ׳ (פסחים קיז ב) אמר רבא
 דצלותא גואל ישראל; ובירושלמי (ברכות א ה) תני צריך להאריך בגואל ישראל בתענית; וראה תענית
 (פ׳ ב מ״ד) וירושלמי (ברכות פ׳ ב מ״ד) ן ובמדרש — כשמררו המצרים את חיי אבותינו. אמר הקב״ה

 ל-־שראל וגאלתי אתכם, מיד פתחו מה״ש ואמרו בא״י גואל ישראל«
׳ בבלית מ ג  ע3נו : מקוד התפלה, בשנויים, בירושלמי (ברכות פ״ד מ״ג ותענית פ״ב מ״ב) והוזכרה ב
 (תענית יא ב יג ב) בשם ״תפלת תענית״,• מובאת, בשינויים, גם בסרס״ג׳ בח״ו׳ רמב״ם (סוד תפלה),
 ערוך (ערך קבל) ואבודדהם (סדר תפלות תעניות, וראה רוקח (ריא); הנוסח בהרכבתו שלפניוגו מקורו:
׳ והשווה רי״ף (פ״ק דתע1ית) זאיר זרוע (הי תענית)? ביום צו׳ם תעניתנו — ו ״ ח י מ ״ פ ו — ע נ נ ׳ ע ־ ה נ נ  ע

 ל5״י מחייו (תעניתינו}. רמב״ס וסידורי הספרדים; דעת דירמ״א (בסי׳ תקסה בשם רשב״א) שגם בתענית
 יחיד אומר המתענה ״צום תעניתנו״, בלשון רבים, ואילו דעת הב״ח והט״ז׳ בשם האגודה, לאצר ״תעניתי״,
 זהמג״א (שם) מצדד לגעת הדמ״א, מתוך נימוק, שאינו מוציא דבר שקר מפיו, כיון שא״א שלא יהי,
 ליד אחד בעולם שמתענה באותו יום, ועט״ז (שם) מעיר שכן גוהגין; אולם הא״ר מצדד לדעת הב״ח והם״ז,
 משום שכך משמע מדברי הגמ׳, וכן מכריע הפרמ״ג, וראה משנה ברורה: כי בצרה גדולה אנחנו, אל תפן
 אל רשענו״)׳ ומח״ו (בהוספת ״אל קשיינו״), אבל בסידורי הספרדים כמו שלפנינו; ואל תםתר פניך ממנו:
 ע:״י מח״ו, דמב״ם, והשוה אור זרוע; ואל תתעלם מתחנתנו: עפ״י אור זרוע ז היה נא קרוב לשועתנו:
 עפ״י מרה״ג, מחיו ואבודרהמ (בשנוי קל — ״שועינו״ במח״ו, ו״שוענו״ באבוודהם) ורמכ״ם (והיה קרוב
. יהי נא חסדך לנוצינו: עפ״י מח״ו; סרס נקרא אליך  לשיענו) ־ . .
 עננו: עפ״י מח״ו; כדבר שנאמר — ואני אשמע: עפ״י סרס״ג, מח״ו, ורמב״ס; כי אתה ה׳ העונה
, עמה בעת צרר. י מח״ו (עונה, והשוד, תוספות׳ תענית יג• ג• ד״ד. אלא ״כי אתה ה ״ פ  בעת צרה ע
 *מושיע); פודה ומציל בכל עת צורה וצוקה: עפ״י גנח״ו ורמב״ם: והשווה אוד זרוע שם, (בהוספת



 תפלת שחרית רפז
: ו  *) בתענית צבור מוסיף הש״ץ באן •חפלה ז

̂ד» »{?וני. אל 195 אל רשענו יןנל  עננו יי עננו ץיום צום ס^יםנו ?י ?ןךד. $דו
 ססמנר פ^יף סמנו ואל ?1ו1עלם מתסןםני. ה!ה {א ;!רוב לשיעסני• זהי גא ןןסךך ינחמנו. טרם
א א^יף *גנו. 3ך?ר #$ןמר ו^יה ^רם יגןלאו נ$?י א^ה עיר וןס ןד?רים m׳ א>9¥ע. ל ^ 
 ?י א$ה יי ן.עוןה ?ןןת $לה. פודה ימ?יל ??ל ןןת $לה ןצו^ה. והשיץ מ&ייפ 3ייך ל: 0עונה

̂ע«י לקילאל) ?*יי ?לה• < 

 עמק כרכה שומע תפלה עמק בדנה

 ומעתה יש לומר׳ שגם בתפלת עננו׳ כשנאמר ״כי אתה
 העונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צדה וצוקה״׳
 מוטב על כל יחיד ויחיד, אלא שלא תקנו בחתימה
 ליחיד, אבל מ״מ ש״ץ החותם׳ קאי על .כי אתה ה׳
 העונה בעת צרה שנתקן לומר גם בתענית יחיד, ומיוסד
 על לשון הכתוב (בראשית לד<) לאל העונה אותי ביום
 צרתי. וכתיב נמי (תהליס כי) יענך ה׳ ביום צרה. וא״כ
 כל זה ליחיד נאמר׳ לכן מסיימים םתמא — העונה
 בעת צרה, כלומר לכל אחד ואחד• ועוד שזה כולל גם
ד יבואו ש  או״ד, כמש״כ שומע תפלה עדיך כל ב
 (תהלים ס״ה). וגם שלמי׳ המע״ה בתפלתו (מלכים א׳
י וגר. וזה תפארתו ר כ נ  ח׳ מ״א) אמר וגם אל ה
 של שומע תפלה, ית״ש׳ לשמוע תפלת כל ברואי עולם.
 וכמו ששבח דוד המע״ה (תחלים קד) הכפירים שואגים
 לטרף ולבקש מאל אכלמ. לכן אין לשנות מהנוסתא

 שבירושלמי וכל הפוסקים הראשונים ז״ל•

 העונה בעת צרה: כן נוסח אשכנז וכן הוא במשנה
 ג׳)• וכן בערוך (ערך קבל) וברמב״ם (בסדר התפלה)
 אבל הטור (או״ח כסימן תקס״י כתב ״העונה לעמו
 ישראל בעת צרה״• ואחריו נמשך בשו״ע שם. והעיד
 במג״א (שם סק א) דבמשנה ליתא לתיבות ״עמו ישראל״
 וכן ד״וא בדמב״ם וכן בסידורים׳ עיי״ש. אמנם ככמה
 סידורים אחרונים הדפיסו לעמו ישראל, אבל רבינו
ת נוסחת הקדמונים נ ש י זצ״ל לא רצה ל נ ק  ז
 והטעם נראה׳ דבטור שם סי׳ תקע״ט), בברכות של
 תענית, כתב גם רבינו הטור ז״ל ״מי שענה את יונה
 במעי הדגה ופו' בא״י העונד. בעת צדה׳ עיץ שם,
 ונראה הטעם, למי שבירושלמי (תענית פרק ב׳ הלכה
 ס׳) איתא• שיסדו ברכה זו על הפסוק ביונה ״ויאמר
 קראתי מצרה לי אל ה׳ ויעננו״ עיי״ש. ולהכי לא
 אמרינן העונד, לעמו ישראל דהיה משמע להצבור,
 וכאן רוצים להדניש שעוגה לכל יחיד כמו שענה ליונה

 במעי הדגה.

ר ד ס ב  ״:*מור ויצעקו אל ה׳ בצר להם וממצוקותיהם יושיעם״)? בא״י העונה בעת צרה: עפ״י רמב״ט 0
 התפלה׳ כ׳ בפ״ב מהלכות תפלה ניסח רבנו ז״ל ״בעת צרה ומושיע״, וזה מקביל לגירםת התוספות
 שציינתי לעיל); והשוה רי״ף ור״ן (לגמ׳ תענית)* וראה תענית משנה א בפ״ב, ומג״א תקסו« ״העונד,
v לעמל ישראל בעת צרה״ שבנ״ם — עפ״י טור, שו״ע, והלגוש (גסי׳ תקטו) ז הכל בו מעיר, שיש בברכה 
ז שלפנינו ו נ כ ש  סג תבות כנגד םג אותיות שבפסוק וירא יעקב (וישלח לב ח) וזה מקביל לגוםח א
 קביעת זבנה כת״ש ומקומה לש״ץ כאן, בין גואל לרפאנו, עפ״י הוספות (שבת בד א ד״ד, תעניות) ״ומד,
 שש-יץ מתפלל שחרית׳ ד^ינו לפי שא״י שלא יתענה אחד מהט", וראר, רש״י שם, וכל בו (טי׳ סא)
 שמצטט דברי ראב״ד ״ואפילו שליח צבור בין נואל לרופא לא יאמר עננו אלא בשומע תפלה״, ומסיים שם
 ״אך מנהג נרבונ״ה לאמרה שלית צבור בין גואל לרופא׳ ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שמצינו
 בפסוק עניה תיכף לגאולה — ה׳ צורי וגו׳אלי וסמוך לי׳ יענך ה׳ ביום צהה ויחיד אומרה בשומע תפלה״«
 וראה טור (או״ח תקעט) ושו״ע (תקעט) והשוה ב״י (תקסו)! וראה טור ושו״ע (תקסו), וערוך ערך קבל•
 רפאנו ה׳ ונרםא: ברכה שמיעית ונקראת ״רפואה״ (מגילה שם), ״ברכת חולים״(ע״ז ח ב) או ״רופא חולים״
 (ירישלמי ברכות ט״ב ה״ד),׳ מעםדת עה״פ (ירמיהו יז יד), בשנוי, מלשון יחיד לרבים ז ובגמ׳ מגילה (שם)
 ומה ואו לאמד רפואה בשמינית, אמר רב אחא מתוך שניתונה מילה כשמידת שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה
 בשמינית! וראה זהר (תוספות זהר לפי בלק) שמנגוק •הכפלת הלשון — רפאנו ונרפא הושיענו תושעה ו
 רפאני ה׳ $נרפא: עפ״י רע״ג׳ רמב״ס (בהלכות תענית כי בסדר התפלד, נורס הוא ״רפאנו ה׳ אל^ו״)׳



ת י ר ח ת ש ל פ  רפח ת
 ךפאנו ן: וגךפא הושיענו מו#עה כיו1הלתנו אתה. והעלה ©די?ה ימך@א
 #ל תחלואינו י#ל 3לאו3יני יל?ל מפיסיבי) (רפואה #למה לכל מכותינו) *?י אל מ?ך

 רופא 3אמן ורסמן אתה. ןרוך אתה י: רופא חולי עמו לשךאל.

 •) תפלה *ל החולה ןיהי רצון מקיפןיף י אלהינו ואלהי ^כיסינו קיתשלח מהךה ךפו§ה

 ׳קולןוה מן ןזשמלס ךפואת הנפש וךפואת הגוף (פב״פ) ?תוך ;?אר חולי לשךאל:

 אכי׳דרהם ן וראה מג״א (שם) בשם מהרש״ל׳ שהגירםא הנכונה במו שהיא לפניגו; הושיענו וניושעה
 כי תהלתנו אתה: עפ״י רמב״פ, אבודרהם, מחייו׳ ,וקבלת אריז״ל (פרע״ח שט); יהעלה דפואה שלמה לכל
 מבתינו: נ״א עפ״י רע״ג (לפי הגירסא האחת), והשוה אור זרוע, וכך מנסח ר״י קאפיל; ״והעלה ארוכה
 ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו״ שבנ״ם—עפ״י סידורי רמ״ק והספרדים; כי איל מלך
 רופא נאמן ורחמן אתה: נוסח אשכנז וספרד שווים כאן; ויש סמך להנוםח׳ מדברי הרשב״א (גיו3אים בב״י
 סי קפח) וממכתבו של הגאון מהר׳׳י סוריזנה לה-גאון •ר׳ שמיאל אזקאלי, שהתחיל מכתבי בזה״ל —
 ״מ־ יבוא אחר המלך רופא נאמן ורחמן׳/ הרי שנוסח זה היה שגור בפיהם (נדפס בסוף ,תשחמ־ת הרא״ש
 (דפים ווילנא• תדמא); לפי המיר׳ הכל בו וקבלת אריז״ל יש בה כו תבות׳ מספר המקביל לנוסוז אשכנז
 שלפ;ינו; רופא חולי עמו ישראל: במדרש — כשנצטער אברהם אבינו צער מילה׳ בא רפאל וריפאו, מיד
 פתחו מה״ש ואמרו רופא חולי עגלו ישראל. מנהגים: מי שהרצה להתפלל על החולה, יבקש כאן לפני סיום
 הביכה (שו״ע קיט); וראה דש״י לגמי תענית (.תענית יד ב׳ ד״ד• ובשומע) שלפיו אין להוסיף בקשות רק
 ב־׳ שומע תפלה, ואילו בגמ׳ עובידה זרה (ח א ד״ד. מעין) כתב הוא ״ואם היה משכח תלמודו מאריך
 בחונן י הדעת, אם הוא בעל תשיבה מוסיף בהשיבנו וכן בכילן״ וצ״ע! וראה ענין זה בשו״ע והמפרשים שס«
 וכנמ׳ (ברכות יד א) א״ר יעקב אמר חב חסדא כל המבקש רחמים על חבתו, אין צריך להזכיר שמי וכו׳
 וראה מג״א (קיט) שמביא על זה בשם מהרי״ל ״והני מילי בפניו, אבל כשמתפלל שלא בפניו׳ צריך להזכיר
 את שמו; ויבגמ׳ (שבת םו א) כל מנייני בשמא דאימא׳ פירש״י — פלוני בן פלונית $ וכך מבואר להדיא בזהד
 (שמ־ת יז p *וכן אין לעולם מזנירין שם אביו של אדמ אלא של אמו, דבר שאין ביי חשדא״; וראה גמ׳
 (ג־כין סט א) שבתרי דפלוני בר •פלוניוזא, ורש״י שש, ד״ה ולשברירי, ובעין יעקוב (ברכות נה) אנא
י בד ׳פלוניתא, בספר חסידים (םי׳ רלז) כתוב, שאם בן אדם מצקש על עצמו הוא, יזכיר עצמו ג״כ נ ו ל  פ

 כשמו, אבל הא״ר (קיט) מסיק שלא צריך,׳ בההגהות ״מקיר זזםד״ לס׳ חסידים הנ״ל (הוצאת הרב מרגלית
 לכוב) מנמק המחבר את המנהג המקובל להזכיר את הנפטרים בשם האב, עפ״י מאמרי חז״ל (נדה לא ב׳
 ויקרא רבה פ׳ כד.. ושאילתות לפי יתרי סי׳ נו) שלפיהם מהאם נוצר הבשר וכוי ומהאב הןןצמות וכוי,
 ולבי, כשמתפללים על בריאות הגוף׳ מזכירים את האס׳ כיון שהבשר חלקו מצד אמא הוא, ואילו על
 נשמ,מ הנפטר, כשחלקו מצד האס כבר רקוב ואיננו, מזכירים את שם האב׳ שמחלקו׳ שהן העצמות׳ שמור
 ומתקיים לוז השדרה, כמבואר במדרש (בר״ר פ׳ כת• ויקרא רבה פי), שהוא עצם קטנה שבשדרה, שממנה

 יקים לתודה.
: ברכה תשיעית ונקראת ״ברכת השיימ״ (ברגית פ״ה «״ב) או .מגרד השנים" (ירושלמי ו ג י ף על ד  ב
 ברכות פ״ב ה״ד) .ובגמ׳ מגילה (שם) — מה ראו לאמד ברכת השנים בתשיעית׳ הנגד מפקיעי שערים,
 דבתיב שבור זרוע רשע וגוי׳ ,יראה רשי׳י שם 5 בסדה״י מנומק סידור הברכה כאן׳ אחד ב׳ רפאנו, משום
 שבל זמן שבן אדם חולה, לא דואג הלא לפרנסתו, ומתפלל עליה רק אחרי שהחלים! .ושבענו מטובך: נ״א
 עפ״י מח״ו, וכמ״כ כתב מג״א (בסי׳ קיז) בשם תשובות הרא״ש (כלל ד סי׳ p ורש״ל, ודאה עט״ז שם
 שמנמק הנוטח בשם הרשי׳ל. והשוד, מטה משה ואייר (קיו); ושבענו מטובה שבנ״ם — עפ״י ניידלר אריז״ל,
 השלייה (בסידורו) מדגיש שהיא הנוםחא האמיתית, כיון שמסה״ת — פני האומה ושבענו מטובה יוצא השם
 הוי״ה׳ ברם ממליץ לאמר, אם נמצאים בדרך (בנסיעה)• ״מטובך״׳ כי אז זקוקים לשמירה ומסוף תבות
׳ יוצא השם יהו״ך, שם של שמירת הדרך! וראה ביאור הענין בס׳ שיח יצחק, ך  הפכוק כי מלאכיו יצוד! ל

 *בעמק ברכה כאן•, שנתנו.• בלשון יה״ד, זהו נוסח הרמב״ם לימות החמה, וכך .מוכח מרם״ג ורע״ג
ה כשנים הטובות״! במח״ו ״שנתינו״ וכן באבודרהם בשב) נוסח מפרד לימות החמה* כ ר ב ו  המדהים ״
 וראה שע״ת •לשו׳׳ע קיז מה שהעיר על אבודרהט, בנ״ם ניתוסף ״כי אל טוב ומטיב או& ומברר
 השנים״ ע״פ םה״ס׳ דמ״ק וםכאן בסידורי הרב בעה״ת ור׳ אשר! מברך השנים: דאה בירושלמי
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 בךןי עלינו ל: אלהינו את השנה ה*את ןאת כל ?!יגי תבואתה לטובה
̂ר ל)5ךכה על פני האדמה ןש?ענו (מטו5ך) (9טי?ה) וברך  ותן (בי׳ייף טל יהי
* ברוך אתה W ם סט<ב1(ת 'ללך?ה ?י אל טוב ומטיב אתה ימכו 0 י ^  שנתנו כ

 י; מברך השנים.
 תקע ?שופר גדיל לסרומנו ף&א ג0־7ק3ץ גליוהינו וקבצנו לחד (?סרה)

 מאךבע כ;פות האךץ לאוזני). ברוך אתה י; ?(לן3ץ נךחי עמו לקזךאל.

 עמק כרכה שומע תפלה עמל, כרכה

: כתב המג״א (בטי׳ קי״ז הקכ״ה, גס מה שאמר בתוך הברכה ״ושבענו ך ב ו ט  ושכענו מ
 סק״ג) בשם הרא״ש בתשובה מטובך״,

 והמהרש״ל, שצריך לומר ״ושבענו מטובך״, ודע כי להספרדים יש נוםחא מיוחדת לקיץ
 עיי״ש. ואף שבסידורי אשכנז נדפס ״ושבענו מנוסחת די־אשבנזיםי וכן! הוא בסדור האר״י
ד ר פ  מטובה״, אין להשגיח על זה׳ ולא על מה ז״ל ומכל מקום גם המתפללים בנוסח ס
 שכתב בעטרת זקנים שם, ד בד ר ך מטובך, במדינה זו וכן אצל הרב בעל התניא זצ״ל,
, בסידורו, הנוסח כמו נוסח אשכנז, לפי שהוא בך ת מטובה, כי העיקר לומר מטו י ב ב  ו
 וקאי על •הקב״ה• ומכ״ש לפי מה שנוהגיןי שינוי הניכר בכל סגנון הברכה, לא הוזז ניחא
 המתפללין בנוסח ספרד לטייס ״כי אל טוב לחו לשנות כל כך מכפי המקובל מאבותינו,

 ומטיב ומברר השנים אתה״, א״כ קאי על חכמי אשכנז ז״ל.

 ברכות פ״ב מ״ד: במדרש־ (שם) כשזרע יצחק אבינו ומצא מאד, שערים. אמרו מה״ש בא״י מוכרך השנים ן
 הסיד והפרע״ח מונים בברכה זו ל תבות, מספד המקביל לנוסח אשכנז שלפנינו« ברמב״ם (םתה״ש)
 מובאת ברכה ז,י בשתי נוסחאות, אחת לתודף ואחת לקיץ, ושתיהן מתחילות ״ברכנו״, ואילו בסידורי הספרדים
 (ראי. סידור רמ״ק ומובאת גם באוצה״ת) מובאת הברכה בנוסח מקוצר לקיץ והמתחיל ״בברכנו״ ואילו
 לחירף הנוסח אח־ך .ומתחיל ״בדך עלינו״ ? וראה פרע״ח (שער העמידה פ׳ יח) הכותב בשם אףיז״ל וז״ל
 — נוע״ח בקיץ צ״ל ברכנו ובחורף צ״ל ברך עלינו, ולא כהנוהגים לאמר תמיד ברך עלינו ז מנהגנו להתפלל
־ ״ובאשכנז אין משנין בה פלל אלא  ל&• הנוסח האחיד שלפנינו, בקיץ ובחורף׳ ע״י הטור >קיז) חכותב -
 א־כרים בימות הגשמים ותן טל ומטר לברכה ובימות החמה ותן ברכה והכי משמע לישנא דגמרא שאלה
 בברכת השנים אלמא שאין משנין אותה אלא שיאלץ בה מטר״; וראה ב״י וב״ח שם והמנהיג (סי׳ נו)

* 

 ותן טל ומטר: מקור בקשה זו במשנה (ברכות לג) ושאלה בברכת השנים — פירש״י: ,ושואלין ותן
 טל .•מטר ן והשוה תוספות (תענית יד ה ד״ד, הכל) וגמ׳ תענית י א ״בג׳ במרחשון שואלין את הגשמים״ ו
 זמנה של הוספת בקשה זו: לפי המשנה (תענית י א) מתחילין בני ארץ שראל לאמרה בת׳ מעריב ליל ז׳
 למרחשוון (שו״ע קי״ז) ואומדין אותה עד מנחה א של פסח, ואילו בתפוצות פשט המנהג להתחילה
 בתי מעריב של יום השישים אחר תקופת תשרי, שיסודו בגמ׳ תענית (א) תניא חנניא אומר ובגולה עד
 שישים בתקופה ושם יד ב) ״הכל לפני השנים הכל לפי המקומות הכל לפי הזמן» וראה רש״י שם וטור
 ושיי״ע (קיז) והמפרשים שם: מנהגים: לפי קבלת אריז״ל מתפללים כאן, לפני סיוט הברכה, על פרנסה,
 וז״ל הפרע״ח (שער העמידה פ׳ יח) ״מע״ח — קידם סיום הברכה צ״ל תפלה על פרנסה; וראה שם הנוסח ו
 המנ״א (קיט) מעיר בשם כתבי אריז״ל ״שאפילו הוא עשיר״ (כלומר — יש לו לבקש על פרנסתו שתהא

 מצויה), אבל ב<ז5ן־ משנת חסידים כתוב שיש לבקש במחשבה לבד•
 על שוויים בתאריך הנ״ל בגלל שנוי האקלים, ל3י המקום והזמן. ראה רמב״ם (בפירושו למשניות
 תענית פ״א) ודא״ש פ״א, ותשובות כלל ד י) וכסף משנה על הרמב״ם ה״ת טו ז
 תקע כשו3ר גדול: ברכה עשירית ו״קנוץ גלולות- שמה ז בגמ׳ מגילה (ש0); מה דאו לאמר קבוץ
 גל-יית לאחר ברכת השנים דכתיב (יחזקאל לו זז) ואתם הרי ישראל ענפכט תתנו ופריכם תשאו לעמי
 ישראל כי קרבו לבוא (הכוונה: בני ישראל); בשופר גדול: עשח״כ (ישעיהו כז יג) •והי׳ ביום ההוא יתקע
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 $שיבה שופ&ינו הבראשונה ויועצינו ?ג^סןה־ןקסר׳ ממנו ;גון ואנחה
^ ש מ  ו$לוך עלינו(מהלה< אתה ז: לבךןז 3ון9דיו1ח$ימ(ו3ךקני3מ^פט)(?$וק ^

. (  ןרוך אמנה יי מלך אוהב ?ןקה ומ#פט. (ב״״י•״ פ^ך 3מ^ט

 בש־פר גדול וגו׳ (אבודרהם וםדה״י)« וקבצנו יחד: עפ״י .מחייו ואבוודהפ ז ״מהרד.״ שבנ״ס _ ןיפ״י
 אבודרהם; ״לארצנו״ שבנ״ס — עפ״י אבודרהם! לפי הטור מכילה הברכה כ תבות המקביל בדיוק לנ״א
ע כנפות״ יוצא 2 ר א  שלפנינו: ובך נראה עפ״י כתנת אריז׳׳ל, שלפיה, מהאותיות שלפני האחרונות בהתבות יחד מ
 השפ ״חבו״, שם מע״ב שמות היוצא גס מהפסוק חיל בלע ויקיאנו >איףב כ טי) (פרע״ח שם בשם משנת חסידים
 לכן ממליץ השע״ת (בסי׳ קיז) לנסח — ״וקבצנו מהרה יחד׳׳ כדי לא להפסיד הרכבת השם הנ״ל ן
 מקבץ נדחי עמו ישראל: במדרש — כשבא יעקב למצריט וראה יוסף ושמעון ונתקבצו הוא ובניו ביחד,

 אמרי מה״ש בא״י מקבץ נדחי עמו ישראל.
 השיבה שופטינו: ברכה יא, ואין לה בגמ' מגילה (שם) שפ מסויים, ור״ח מכנד. אותה בשם ״ברכת
 מעפס״; נתיסדה עה״פ (ישעיהו א כ) ואשיבה שופטיך כבראשונה > ומלוך עלינו אתה ת׳ לבדך: נ״א
 "&יפ״י דע׳׳ג• מח״ו רמב״ם דאבודרהם : ״מהרה״ שבנ״ס — עפ״י רמ׳׳ק, םדה׳׳י וםדורי הספרדים ן וצדקנו
 במשפט: נ״א עפ״י מח״ו והשוה רש״י למגילה יז א ד״ד. וכיון, של׳׳ד. וגר״א, בצדק ובמשפט שבנ״ם:
 רי׳ע, רמב׳־ם, אבודרהם ופרע״ח, וכך מנסחים הרמ״ק וסידורי הספרדים ו לפי קבלת אריז״ל (פרע״ח
 וס־דור אר״י) מכילה הברכה (בהסרת ״וברחמים״) כד תבות $ המטה משה מצדיק את נ״א ואף מצא לו רמז,
 והכל בו מונה בה כז, מספר המקביל לנ״ס! ר׳ יעקב קאפיל בסידורו והרב בעל התניא אף הם מונים כה,
 כנ״א שלפנינו; מלך אוהב צדקה ומשפט: במדרש (שם) כשנתנה (הנו״ן כוזיריק) התורה לישראל אמר

 הקב״ה לישראל אלה המשפטים וגוי, מיד אמרו בא״י מלר אוהב צדקה ומשפט.
 ה5ילך המשפפו: מקורו בגמ׳ מרכות (יב ב) והוא מתקנות רבה בר חיננא מבא משמיה דרב« וראה דשיי
 שם שהעיר על הדי״א הידיעה של הנסמך, ומצדיק אותה וראה מש״כ בענין זה הראב״ן (דף מג סי׳ קמה׳ ושם

 ראב״ד׳ וכסף משנה פרק ב הלכה יח מה׳ תפלה.
 ולמלשיניט: ברכה יב: נקראת ״ברכת הצדוקים״ (ברכות כת ב בדפוסים שלפנינו), ״ברכת המינים״
 (ברבות שם בדפוסים הישנים, לפי דקדוקי סופרים< ברי״ף שם ״ברכה למינין״׳ ובטור (קיח) ״קללת
 המלשינים״; בעצם היא התשע עשרה, כיון שתוקנה באחרונה, עיי שמואל הקטן ולפי המלצת רבן גמליאל
 השני ובמיו׳ כששאר יח ברכוה נםדרו מחדש (מגילה יח א) ע״י שמעון דיפקולי (ברכות שם), אלא שקבעוה
 כאן, כמו הגמ׳ מנמקת זאת, ״וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו הפושעים״ (ברכות שם) ן וראה האשכול
 (עמוד כו) שכתב — ״!וברכת המינין ביבנה תקנוה משום דאוושא (שם מושאל לעבודה זרה, ראה ערוך
 ערך טע) דהני מיני דמאצטלב חייבא עד שחרב הבית,שיכנה 3מד.רה בימינו, קל״ה שנה• ובתר כן. לאחר
 שהרב הבית, היה רבן גמליאל נשיא (בימיו ביבנה). הוא הוא בר פלוגתיא דרבייהושע והוא בריר. דרמ
 שמעון בן גמליאל שנהרג בפני הבית. וכאון דאוושא הני מיני באותן הימים ואתחברו בהדי מלכות חייבת.
 מש־ם הכי תשש רבן גמליאל שהיד, נשיא אותו העת עם בית דינו וכל סיעת החכמים שהיו שם תקנו
 ברכה זו יכו׳״ ; וראה הלצות גדולות, מהדורת חברת מקיצי נרדמים עמ׳ בז — ״וברכת המינין בתר ישו
/ וירושלמי׳ שבת ס״פ יד וע״ז פב) הוא שאיתקן דנפישי  בד פנדירא (השוד, תוספתא חולין סוף פרק ב
 לה* מיני דאמר מר ברכת המינין ביבנה תקנוה״ ז (בבה״ג ולעינינו דיושמס .:!אמד זה, כמובן. מנמי מוראה
 של מלכות, אבל בא׳״ח ה׳ חפלה יז נרמז זד, — ״וכתב הבהג שזה היה אחד מעשה״, וראה םודו:
 בפרדס סי׳ ד ח, תוך לשון הגאונים !שם, ״המינין הם תרבותי הנ־צרי שנתחברו עם היונים״; הפרישה(קיח) מביא
 בשש סמ״ג, שהכוונה לרבן גמליאל הזקן! לפי״ז, איפוא, אין לד׳זהות אוחו עם ר״ג דיבנה, אבל לפי סדר הדורות׳
 עדך שמואל הקטן וערך ר״ג הזקן, היה גם מושבו של אות.־ ר״ג, אפילו בזמן הבית, ביבנה: השנויים
 בברכת זו מרובים ביותר, כיון שבר. פגעה קשה יד המבקר (צנזור בלע״ז), ומפני מוראה של מלכות חלו
 בה במשך ימי הגליית, לפני תנאי המקום ו׳הזמן, כלהשנויים אלה; וראה דיון מקיף וממצה בעמק ברכה
 שלפנינו; מובן כפול ניתן לעצם הברכה בתורת הנסתר, הקבלה, שלפיה היא מכוונת נגר הקליפות (כוחות
 הטומאה), בעל יסושה״ע (שעד ה שער הקרב!) כותב: ולמלשינים בכתבי אריז״ל שקאי על
 הקליפות וכן ראוי לכוון וכל המינים כרגע יאבדו וכוי; ולמלשינים : בר׳ סעדיה גאון וברמב״ם מתחילה
 הברנה ״מלשינים אל תהי תקוה״׳ אבל להנוסח ״ולמלשינים״, המקובל גם בנוסח אשכנז וגם בנוסח ספרד,
 יש אסמכתא ברש״י (תעגית יג ב ד״ד, תשע עשרה) ״דברכת ולמלשינים ביבבה תקנוה״! והשוה משנת
 חסידים ז וראה מג״א (םי קכו שםבא בשים בנפת הגדולה ״שבני רומנים אומרים ולמלשינים״ (כנסת
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 עמק כרכח
 אל תהי תקוה וכל עושי הרשעה כרגע יאבדו
 וכל אויביך מהרה יכרתו והזדים מהרה תעקר

 כר.
 ומעתה עלינו לברר עיקר הנוסחא. ומה
 שיש לברר, אם נתקנה הברכה על
/ או ד ה ו ח  הקמים על תורת ה' ואמונת י
ל ומצירים א ר ש  על הרשעים הקמים על י

 בגופם.
 והנה איתא (בברכות כט ע״א) דרבן גמליאל
. (לפנינו נדפס ם י נ י מ  צוח לתקן ברכה ל
ם והוא מקלקול הצענזור). והעיקר י ק ו ד  צ
 כמו שהוא באלפסי שם. וכך נקראה במדרשים
 — ברכת המינים. עיין במדרש (תנחומא פ׳
 ויקרא) ילמדנו רבינו טעה כו׳ בברכת
 המיגים. ומהידוע שבימי רבן גמליאל ביבנה
 התחילו להתרבות כת בישראל שתפסו בדת
 החדשה, והוציאו יחוד השמ ללמודים זרים
 לשלישית. ולהם קראו חכז״ל מינים, על שם
, שפירסם אמונה י א נ י  הכופר הקדמון מ
 בשתי רשויות. והם שהחלו להצר לשלומי

 אמוני ישראל בהסייותיהם ופיתוייהם.
 וזהו שכתב הרמב״ם ז״ל (בריש פ״ב םהל׳
 תפלה), בימי רבן גמליאל רבו האפיקורםין
 בישראל והיו מצירין לישראל ומסיתין אותן
 לשוב מאחרי ה׳. וכיון שזו גדולה מכל צרכי
 בני אדם עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה
 אחת שתהיה בה שאלה מלפני ה׳ לאבד
 האפיקורסין. וקבע אותה בתפלה כדי שתהיה
 ערוכה בפי כל עכ״ל. וא״כ בעיקרה נקבעה
 על המינין האלה שמסיתים את ישראל
 מאחרי ה׳ והם נקראים אויבי ה/ ומובן מזה
 שקראו אותה ברכת המינים, שצורתה בהת
 חלתה היתה - למינים אל תהי תקוה וכל
 אויביך מהרה יכרתו באיי שובר אויבים
 ומכניע זדים. ואמנם אחרי שנתפשטה הדת

 עמק כרבה שומע תפלה
 וצדקנו במשפט. עיין מה שאכתוב בם״ד
 בדבור הסמוך, שהעיקר לומר כך

 ולא כנוסח ספרד ״בצדק ומשפט״.
 וכל אויבי עמך מהרה יכרתו: בנוסח אשכנז
 ״וכל אויביך מהרה יכרתו״. ובסדור רב
 עמרם גאון ״וכל אויבינו מהרה יכרתו-,
 ורבינו זקני זצ״ל בחר לומר ״וכל אויבי
ר דבר א ב  עמך מהרה יכרתו״. וצריך אני ל

 זה!
 דע, כי ברכה זו עבת עליה נוסחאות
 שונות באורך הגדול פיזר ישראל בין העמים.
 והרבה שינויים חלו בה מפני דרכי השלום.
ארשא) ו  בסדור רע״ג ז״ל (שנדפס בו
 הנוםחא: ולמלשינים אל תהי תקוה וכל
 הזדים כרגע יאבדו וכל אויבינו מהרה יכרתו
 ועושי זדון מהרה תעקר ותשבר ותכניע
 במהרה בימינו בא״י שובר רשעים ומכניע
 זדים. בסדור רע״ג ז״ל מהגניזה שנדפס
ם עה״ק תובב״א) הנוסחא. י ל ש ו ר י  ב
ו כרגע ל ב ם י י נ י מ ה ה ו ו ק ל תהי ת ם א י ד מ ו ש מ  ל

 וכל אויביגו מהרה יכרתו ומלכות זדון מהרה
 תעקר ותשבר ותכניע במהרה בימינו בא״י
 שובר אויבים ומכניע זדים. בסדר תפלה של
ם ז״ל הנוסחא: למלשינים אל תהי ״ ב מ ר  ה
 תקוה וכל האפיקורסין כולם י כרגע יאבדו
 ומלכות זדון תעקר ותשבר במהרה בימינו
 בא״י שובר רשעים ומכניע זדים. ובנוסח
ד ולמלשינים אל תהי תקוה וכל המינים ר פ  ס
 כרגע יאבדו וכל עושי הרשעה מהרה יכרתו
 ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר ותכלם
 ותכניעם במהרה בימינו בא״י שובר אויבים
י ז״ל ״ ח הא ד ס ו  ומכניע זדים. בסידור נ
; למינים ולמלשינים אל א ח ס ר נ  מירושלים ה
ה וכל הזדים כרגע יאבדו וכל אויביך ו ק  תהי ת
 וכל שנאיר מהרה יכרתו ומלכות זדון הרשעה
: ולמלשינים ז נ כ ש  מהרה תעקר כף. בנוסח א
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 עמק ברכה
 בברייתא (במגילה יז ע״ב) כיון שנעשה
 דין ברשעים כלו הפושעים ,וכולל זדים
 עמהם שנאמר ושבר פושעים וחטאים יחדיו.
 ואח״כ נקראה ברכה זו על שם המומרים
 מישראל״ וזה שאיתא (בתוספתא סוף פ״ב
 דברנות) וכולל של מינין בשל פרושי]!. כלו/
 שמכל מקום כולל גם של מינין בשל אותן שפרשו
 מדת ישראל לגמרי, כידוע, היו בין היהודים
י ר מ ג  הנוצרים הראשונים שלא פרשו ל
 מדת ישראל, אבל היו מקולקלים בדעותיהם
 שהאמינו באותו האיש, וציוו לכלול גם אותט
י מדת ישראל. ר מ ג  בין המומרים שפרשו ל
 ולאחר שהכלילו בהברכה גם הזדים המצירים
 ומעיקים לישראל, נקראה ברכה זו על שם
, ונשתנה ם י ד , וחתמו בה מכניע ז ם י ד ז  ה
. והיינו דאמרינן ם י ד  ש מ ה לברכת ז
 בירושלמי (ברכות פרק ה׳ הל׳ ג׳) לכל אין
 מחזירין אותו, חוץ ממי שלא אמר מחיה מתים
 ומכניע זדים ובונה ירושלים, אני אומר מין הוא.
 וכן איתא התם (בפרק ד׳ הל׳ ג׳) כולל של
. פירוש, ם י ד  מינים ושל פושעים במכניע ז

 עמק כרכה שומע תפלה
 החדשה של המינים בין אומות העולם״ לא
ם שביניהם, והחליפו י נ י מ  רצו עוד לקלל ה
 לאמר ״ולמשומדים״ או ״ולכופרים״״ הם
 המומרים, עוזבי דת ישראל, שהצית לישראל

 בהםייותיהם ופיתוייהם.

 ועיין מגי׳א (סימן קכ״ו סק״א) שהביא
 בשם הכנסת הגדולה, לענין. ש״ץ שלא רצו
 לומר ״ולכופרים״ אלא ״ולמלשינים״ םפק
 אם מסלקין אותו ושבני רומאנים אומדים
 לכתחלה ולמלשינים, עיי״ש, הרי שגם
 בימי הכנסת הגדולה ז״ל הוד, עוד הנוסח
 ״ולכופרים אל תהי תקוה״. וכן הוא בפרי
 עץ חיים. ועיין בכסף משנה (ריש פ״ג מהל׳
 תפלה) מה שכתב בשם רבינו מנוח ז״ל.
 וא״כ לפניו הי׳ ג״כ הנוסחא ״ולמשזמדים״
 וכך בשו׳ית הרא׳׳ש ז״ל (כלל א׳ סי׳ כ׳)

 כתב התחלת ברכה זו ״ולמומרים״, עיי״ש.
 ואמנם אח״כ, בדורות התנאים האחרונים,
ם פ ו ג  כשהתרבו מאוד •המצירים לישראל גם ב
 תקנו בברכה זו גם תפלה על הזדים ועושי
 רשעה לישראל שיכלו מהרה. והיינו דאמרי׳

 הגדולה) ועט״ז (סי׳ קא) שממליץ לאמר ״מלשינים״ כדי לא להפסיד המספר אלף ות״ת מאות היוצא
 מהי־״ת של הברכות בכללן, ועמק ברכה שלפנינו המעיר על טעות הדפוס שנפלה בעט״ז הנ״ל, כיון שהחשבון
 יןןיה יפה אם כן ננסח ״ולמלשינים״; נוסחת הפדע״ח לא ובהירה, משום שבהתחלת הביאור לברכה זו
 מי!1ז<7 הוא ״!ולמלשינים״ (שער העמידה פרק י״ט) ובמרוצת הענין כותב הוא ״לכן הוצרכו לברכה זו
 ולמשומדים לתקן וכו׳ הכתר, ובשער הכוונות שלו ה0:סח ״ולמינים,׳; עושי השעה; נוסח אשכנז עפ״י
 בנ־־י״ג (וכל עושי רשעה מהרה תעקר) * הגר״א מנסח ״וכל הרשעה כרגע תאבד״, מתוך נימוק (מובא בספר
 שערי רחמים) ״לאמר וכל הרשעה על שם יתמו חטאים וגו׳ •ולא לאמד וכל עושי הרשעה׳ כי אין צדיק וגו׳״ 1
ק זה בא כבר לידי ג3זוי וגילוי בהתחלת הברכה לפי נוסחת דע״ג (לפי הגירסא האחת) שכה תוארה — ו י  ד
 ,למשומדים אל תהי תקןה אם לא ישובו לבריתך״; ,וכל המינים: נופח ספרד, וכך הנוסח בסידור משנת רפה
 (לפי עדותו של בעל סידור עבודת ישראל), וכך מנסחים רמ״ק, ר׳ שבתי, הריעב״ץ והחב בעה״ת (בהוספת
 %כל הזדיט״. ראה שער הכולל שם) והשוי׳ ספר באר שבע (פרק החלק )> וכל אויבי עמך:
 הנופח שלפנינו, שהוא בעצם נוסח ספרד ושבו אחז דרכו בקודש מרן הצדיק זצ״ל, עפ״י מח״י (בהוספת
 ר״הנדרד, ״ישראל״), וכך מנסחים הרמ״ק, ד׳ שבתי׳ ר׳ אשר וסידורי ספרד׳ והריעב״ץ מניח, שזו גם
ולה (תפלת יח  נוםזית הטור׳ וראה דיון ממצה על הנוסח בעמק ברכה שלפנינו; והשוה ם׳ יסוד ושורש העב
 מ״ה); זכל אדיביך כד מנסחים הגר״א, הריעב״ץ והרב בעה״ת; וכולם מהרה יכרתו: נוסח זה לא נמצא
 בראשונים: ד״י קאפיל מנסח כך במנחה ומעריב ובעקביו הלך ה״לקוטי צבי׳׳ (1 זולקאח־י) ועודן בפ״ע
 ישראל אף הוא לא מצא מקור לו, וכותב: ״ובסידורים האזזרונים וכולם מהרה יכרתו ואינו אלא שנוי״ 1
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 ומרגיע זךיםי

 תפלה עשק כרכח
 המעירים לישראל. ,והזדים הם השונאים היותר
 עריצים.ברשעתם לישראל. כמו שנאמר (תהלים
 פו). זדים קמו עלי. והכפל ״ ועדת עריצים
 בקשו נפשי. ועל זה באה החתימה ״שובר אויבים

 .ומכניע זדים״.
 ולאחר שנתפשטה הנוסחא ״ולמלשינים״, יש
 לנו לומר ״וכל ׳אויבי עמך״״ לפי שכולה נגד
ל נאמרה׳ והגירםא ״גגלכות א ר ש  שונאי י
 זדון״ או ״והזדון״ ולא גרםי ״זדים״׳ אינו מובן
 לי, דהא בגמ׳ ובירושלמי הזכירו להדיא וכולל
ם כר. ומכל מקום נראה לי, דעדיף לומר י ד  ז
 ״וכל המינים כרגע יאבדו״. כיון שבתוספתא
 וירושלמי הקפידו לכלול את המינים עם
 הפושעים והזדים. ולא קאי על האו״ד, ח״,י, אלא
 על המינים המצירים לישראל, לפי שפרשו מהם
 ונעשו למינים ומכל מקום בחתימה אין צריד
 לומר ״מכניע מינים וזדים, דבירושלמי שם איתא
 מכניע זדים לחוד, עיי״ש. וכמו שאין חותמין
 ״משען לצדיקים ומבטח לגרים", דאמר נמי
 בירושלמי שם שכולל של גרים בשל צדיקים
 במבטח לצדיקים, עיי״ש, משום דםגי כשמזכיר
 בתוך הברכה. ומה שמתחילין ברכה זו בוא״ו,
 ולמלשינים, וכן הוא בכל הסדורים הכי משמע
 במג״א (סימן קכו סק׳׳א). ודוק בחשבון שכתב
 הטור (בסי׳ קיח), כי מנין ראשי תיבות של
 ברכות שמונה עשרה עולה אלף ושמונה מאות

 עמק כרכה י שומע
 שאומרים וכל המינים כרגע ייאבדו וכל עושי
 הרשעה מהרה יכרתו וכמו שהוא בנוסח ספרד.
 והם דקרי להו פושעים. שאמרו של פשעים
 במכניע זדים. ושמא היתד, החתימה שובר
 רשעים ומכניע זדים, .וכמו שהוא ברמב׳ים, וקאי
 על הפושעים מישראל ועל הזדים המעיקים
 לישראל בכל העולם. ומתוך דברי הירושלמי,
 דקרי לזה של פושעים (מוכח, שעיקר הגירסא וכל
 עושי רשעה ומה שהקשו מהא דאיתא בגמ' דלא
ו אלא דליהדרי ת ו מ י  לבקש אבריוני ש
, כדאיתא (ברכות י׳ ע״א), לא ה ב ו ש ת  ב
 קשיא, דכמה גווני רשיעי איכא. ויש שנשתרשו
 ברשעם, או מסיתים ומדיחים, שעליהם דרשו
 חז״ל (י״ינהדרין לט ע״ב) באבוד רשעים רנה

 לעולם.
 ובדורות האחרונים׳ שתמומריט הציקו מאוד
 לישראל, והלשינו עליהם לפני מלכים ושרים
ת ורעות. והיהודים  ובחגיהם, וגרמו צרות רבו
 היו יראים מהם מאוד, בטלו מלומר ״ולמשומדים״
 או ״לכופרים״. ותקנו לומר במקומן ״ולמלשינים
 אל תהי תקוזז* דקאי ג״כ על המומרים, אלא
ו בזה כל כך, שהרי היו גם ש י ג ר א ה ל  ש
 מלשינים שלא היו מומרים. ומאז הסבו כל
 הברכה כלפי אויבי ישראל ואמרו ״וכל ע.ישי
 הרשעה, בה״א הידיעה, היינו הרשעה הזאת של
 מלשינות, וגם ״כל אויבי עמך מהרה יכרתו״ -

 והזדים מהרה תעקר: נ״א עפ״י אבודרהם (בתפלת ר״ה, כי בתפלת שמ״ע חסרה שם הברכה לגמרי׳ ויש
 להנ ח שבגלל מוראה של מלכות) וכך מנסחים ר״י קא«יל והגו־״א (שערי רחמים) ־ יש מנסחים ״ומלכות
, שהוא הנופח הרמב״ם, אור זרוע, :וכך מנסחים הרמ״ק, ר׳ שבתי והריעב״ץ; והשוה מהרש״א ״  זד• ז

 (לגט מגילה ו א בחידושי אגדות); ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו: נ״א עפ״י אוד זרוע
 בהוספת ״אויבינו״ במהרה, וכך מנסחים ר׳ אשר והרב בעה״ת (ראה שער הכולל שפ) t ובת׳ הרא״ש (כלל ד׳<
; ההוספה ״ותשפילם״ שלפנינו. היא  יבטיר (קיח) ״ותכניעם״, וכך מנסחים רמ״ק והריעב״ץ ודי שבתי
 עפ״י כנה״ג (שם); נוסחת רע״ג ״ומלכות זדון מהרה תעקר •ותשבר ותכניע בימינו״; וברמב״ם ״ותשבר
 במהרה בימינו״: שיבר אויבים ומכניע זדים; בםרע״ג וברמב״ס מסתיימת הברכה ״שובר רשעים ומכניע
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 תפלה עמק ברכה
 חברו שתי הברכות בוא״ו העיטוף.

 אל תהי תקוה! פירוש אל תהי אחריתם
 לטובה. וכלפי שנאמר בישראל (ירמי׳ לא יז)
 ויש תקוזז לאחריתך, אומר שלהם לא תהא תקוה.
 כרגע יאבדו. מלשון הכתוב (במדבר טז) ואכלה
 אותם כרגע. ובל אויבי עמך מהרה יכרתו: כלשון
 הכתוב (שמואל ב׳ ז׳ ט׳) ואכריתה את אויביך
 מפניך. תעקר: כלומר. שלא תהא להם תקומה
 לעשות רעה לישראל. ומלשון הכתיב (יהושע
 יא) ואת סוסיהם תעקר. עיין רד״ק שם. ותשבר:
 כענין הכתוב (ויקרא כו יט) ושברתי את גאון
 עוזכם ועיין רשב״ם ואהע״ז שם. ותמגר ־ פירוש
 ותפיל. כמי וכםאו לארץ מגרת (תחלים פט).
 ותכניע: לשון השפלה. כלומר, תשפיל גאותם
 כענין (אויב י׳ יב) כל גאה הכניעהו, ועיין
 בתשובות הרא״ש (כלל ד׳ םי׳ כי) שכתב לומר
 ״ותכניעם״. ושמא היה לו ז״ל הגירסא תעקרס
 וגו׳ ותכניעם. ובנוסח ספרד אי תא •1־תמגר ותכלם
 ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו״. ואינו מובן
, איר ם ל כ י  לכאורה, דלאחר שהתפלל ש
 יש מקום עוד לבקש שישפילם ויכניעם. אבל
 לפי מה שפירשתי, אין הבקשה לשברם ולעקרס
, אלא על הפלתם, שלא יוכלו להרע י ר מ ג  ל
 לישראל. וכלשון הכתוב (ישעי7 י״׳ג י״א) והשבתי

. ל י פ ש  גאון זדים וגאות עריצים א

 עמק כרכה שומע
 ותמצא גם כן שברכת ולמלשינים מתחלת בוא׳׳ו.
 ועיין בעטרת זקנים (סימן קא) ויש שם טעות
 סופר׳ וצריך להפוך הגירסא שם, עיי״ש. ונראה
 הטעם, לפי שברכת השיבה עיקרה על המשפט
 שעתיד הקב״ה לשפוט את הרשעים, ולכן
 מבקשים ״וצדקנו במשפט״, כלומר, בעת אשר
 תעשה:משפט. והחתימה ״מלר אוהב צדקה
 ומשפטי* — צדקה לצדיקים ומשפט לרשעים.
ן הוא, שהרי בתפלת הביננו יסדו נגד כ ע ש ד  ת
 ברכה זו ״והתועים על דעתך ישפטו״, כדאיתא

 (ברבות כט ע״א).
 ומכאן ראיה מוכחת לומר כמו בנוסח אשכנז
 ״וצדקינו במשפט״, ולא כנוסח ספרד ומלוך עלינו
 והכי איתא נמי
 (במגילה יז ע״ב) על ברכה זו בזה הלשון. וכיון
 שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים ונאמר
 ואשיבה ידי עליך וגו׳ וכתיב ואשיבה שופטיך
 כבראשונה. ואם כן נתקנה ברבה זו בעיקרה על
 דין שהקב״ה דן הרשעים. וכתיב ביה ואשיבה
 שופטיך כבראשונה. ולפיכד מתחילין הברכה
 השיבה שופטינו ומבקשין. וצדקגי במשפט. ואיתא
 . שם בגמרא וכיון שנעשה דין ברשעים כלו
 הפושעים. (פירוש ולהכי םומכין לה ברכת
 ולמלשינים כוי). ולפי זה שתי הברכות כחדא
 נינהו בדין הרשעים ומה שנעשה בדינם, ולהכי

 זדיכ״: הנוסח שלפנינו המקובל גם בנוסח אשכנז יגם בנ״פ• הוא עפ״י המקובלים הקדמונים (ראה שע״ת
י > והשוה לבוש (תכלת) בשם אגדה« ד י  בסי׳ קיח), כיון שהר״ת ש־בר אויבים ומכניע זדים הם בגמטרי׳ ש
 הפי״ח (קיח) ממליץ הנוסח ״שובר מינים ומכניע זדים״ (ראה מד, שהעיר ע״ז השע״ת בסי׳ קיח)׳ והרחיד״א
 (בספרו עבודת הקודש) ממליץ הסיום ״שיבר אויבים ומכניע מינים״ ומצביע על נוסח זה בסידור מהר״י
 כדן 5 במידור עמודת ישראל מצטט המחבר נוסח ברכה זו כפי שמצאה בשני סידורים ישנים כת״י, ובמחזור
 עואלוגיק (שאלוגיקי) שבה תוארה — ״למשומדים אל תהי תקוה וכל המינים כרגע יאבדו וכל אויבי עמך
 מהרה יכרתו ובלבות זדון מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע כל אויבינו במהרה בימיני בא״י שוגר
 •אויבים ומכניע זדים״׳ ובסידור משנת רפה אותה הנוסח בשנוי קטן, שמתחילה ב״מלשינים״ במקום
 ״למשומדים"; לסיכום — מקביל להחילופי נוסחאות המרובים שבברכה, רבו השינויים במספר תיבותיה:
 הטיר ואריז״ל (פרע״ח) מונים בה כט (ראה ספר יםושה״ע) כנגד כז אותיות שבתורה ותורה שבכתב
 ושבע״פ שהמינים כופרים בה, (וזה מקביל להנוםח שלפנינו, רמ״ק, ר׳ שבתי והריעב״ץ והשוה ספי־ ימוד
 ושירש העבודה); הכל בו מעמיד מספר לב׳ כנגד המינים הכופרים בתורה מבי״ת של ״בראשיתי עד
 הלמ״ד של ״ישראל״: לפי נוסח הרמב״ם יש בה כב (רמז לבב אותיןת שבתורה) ן בנוסח אשכנז (ראה
 עבידת ישראל) יש בד, כז (כב אותיות וחמש ״מנצפ״ך״)« כמדרש (לפי שב״ל): כשטבעו מצרים בים

י שובר אויבים ומכניע זדים. ד ו מה״ש מ מי  ן
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 על סצןייקים ועל חןזםיךים ועל ז?ןגי (?ארית) עמןז 3ית ?קיראל ,יעל
 פליטת מית< םופרילזם ועל גרי ה2ךק ואלינו;המי מ») רךז^יף ל: אלהינו ותן
 שכר טוב לכל הבוטחים ??מןז $*מת ושים סלקנו עמוזם ולעולם לא גבו ש
̂ונו. (ועל ססךף 0*דול *wm ngg ברוןו אתה n משען ימ?טח לצדיקים.  כי גןז ??ז
 ולירושלים עיךןז ?רוזנים תשוב יתשפון בתוכה 3אשי זינר5 ו1יגה

 תפלה עמק ברכה
 את צמח דוד, ימה שנדפס בסידורי אשכנז ״וכסא
 דוד מהרה לתוכה תכיך, הוא על פי הירושלמי.
 וכמו שכתב רביגיו ישעי׳ הראשון ז״ל בספר
ס אחר  המכריע (בחידושי תענית יג ע״א). מ
 שתיקן שמואל הקטן ברכת המינים, מכל מקוס
 לא היו אומרים אלא י״ח ברכות, שהיו כוללים
 ברכת דוד בבונה ירושלים, כדתניא בתוספתא
 (ברכות סוף פרק ג׳). והכי איתא נמי בירושלמי
 (ברפק תפלת השחר) בתפלה אלקי דוד ובונה
 ירושלים. וכן נמי התם (בפרק בתרא דר׳יד,)
 בתפלה הוא אומר אלקי דוד ובונה ירושלים.
 וכתב שם, שהתלמוד שלנו חולק על זה. דאיתא

 עמק ברכה שומע

 ולירושלים עירך וכו/ בנוסח ספרד וסידור
 האר״י ז״ל נוסח ברכה זו: תשכון
 כתוך ירושלים עירך כאשר דברת וכסא דוד
 עבדך מהרה בתוכה תכין ובנה אותה בנין עולם
 בימינו. ובסדור רב עמרם גאון ז״ל הנוסח —
 על ירושלים עירך ברתמים תשוב ושבו! בתוכה
 כאשר דברת ובנה אותר, בנין עולם בימינו.
 וברמב״ם ז״ל הנושח — תשכון בתוך ירושלים
 עירך כאשר דברת ובנה אותה בנין עולם במהרה

 בימינו.
 והנה בסדור רע״ג וברמבי׳ם ליתא .וכסא
 דוד״ כר, לפי שעל דוד יש ברכה בפני עצמה,

 על הצדיקים: נדכה יג 9 נקראת ״ברכת הצדיקים״ (ו״ח בגמ׳ מגילוי שם); םמיכתד, להקודמח לה
 מנומקת בגמ' שם וכיון שכלו הפושעים התרוממה קרן הצדיקים וכו׳ וכוי ז הנוסח אשכנז שלפנינו,בכללו,
 עפי-ח מחיו — בהסרת *באמת״ (והבוטחים בשמך ושיט) ובהוספת ״נא" (יהמו 1א)! על הצדיקים ועל
 החסידים: עפ״י רס״נ׳ רע״ג. מח״יד ואבודרהם, וד׳שוד, םדה״י שכ׳: אמר צדיקים וחסידים ושארית עמך
 דס-פריהם וגידי הצדק, הם ה׳ מדרגות זי למעלה מזו, ואעט״י שחסידים גדולים מצדיקי* נקם לישגא דקר*,
 חרוצמנד, קרנות צדיק; אבל כנוסח הדמב״ם כן מתחילה הברכה כ.על החסידים־ : ועל זקני עמך בית

 ישראל: נ״א עפ״י מח״ו ורוקח; ״ועל זקני שארית עמך כית ישראל״ 1״פ, קאפיל המנסח כך
 בתפלת מעריב. במנחה כנ״א ובשחרית כנוסח הרמב״ם, רמ״ק וסדה״י — ״יעל שארית עמך בית ישראל״;
 ועל פליטת סופריהם: עפ״י מח״1ו, והשוה רש״י(נדרים מט ב ד״ד• מדיעי) ורוקח! ״ועל פליטת בית סופריהם-
 שבנ״ם — עפ״י רמ״ק וסה״ם: ועל גרי הצדק: עפ״י רע״ג, מח״ו, רמב״ם ואבודרהס! זקנים וגרים
 נזכרים גם בתוספתא (ברבות פ״ג אות סד,) שגונה עשרה שאמרו חכממם וכו׳ וכו׳ .*של נרים בשל זקנים
 במבסח לצדיקים (ראה מנחת ביכמ־ים שם), והשוה ירושלמי ברכות ם״ב ה״ד! ועלינו — עפ״י מח״ו
 דאבודרהם; יהמו רחמיך; נ״א עפ״י דס״ג, רע״ג, רמב״ם, ואבודרהם, והשוה הוקח ואו״ז (ה׳ תפלה)
; וכך מנסח רמ״ק: ועל חסדך הגדול כאמת נשעננו: נ״ם עפ״י רמ״ק א רחמיך שבנ״ם — עפ״י מח״ו  יהין נ
 וכה״ס!! הטור, הכל בו ואריז״ל מונים מב תבות בהברכה׳ וזה מקביל לנוסח אשכנז שלפנינו ז משען ומבטח
 לצדיקים: םיום הברכה מובא כשוח״ם (מזמור כט ב) ובתוספתא (ברכות פ״ג אוח כ״ה, ראה מנחת
 ביכידים שם): ובמדרש — ובשעה שנפטר יעקב מן העולם ובא יוסף ונתן שתי ידיי על עיניו ונשקו ובכה.

 מיד פתהו מה״ש ואמרו בא״י משען ומבטח לצדיקים.
 ולירושלים עירך: ברכה יד : ואין לה שם מסוים בגמ׳: ובטור ״גונה ירושלים״ ׳• ובגמ׳ מגילה (שם)
בר! הנוסח אשכנז שלפנינו — עפ״י מח״ו! וליתשלימ;  והיכן מתרוממת קרן הצדיקים, בירושלים ו
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 א1וגה ?ןןו*ב ?::מינו מלן עולם וכסא ןוד (ע?ךף< החרה לתוכה תכין.
 (!חם לת״ב) • ברוןי אתה ן; ב1גה ירושללם.

 במנחה לטי באג אומרים תפלה זו.

ת *?יי 0א3לה ןסחרןה יס?זיזיה $  נסם זז איסיני את »3ל' ?יין ואת אגלי ליישללם ו

 תפלה עמק כרכח
 ובכמה דוכתי, דהפייטנים עשו פיוטיהם על פי
 הירושלמי, עיי״ש. ועל כרחן־ צ״ל דבימיהם עדיין
 לא נתפשט כל כך התלמוד בבלי, בגלל המרחק
 ממדינת בבל, ועשו הכל על פי מנהגי ארץ
 ישראל. ועמ״ש בזה בחבורי מקיץ נרדמים (מכתב
 יב אות ה׳) עיי״ש. וא״כ נראה לי הטעם,
 שייסדו זה לומר בברכת ירושלים סמוך לחתימה
 ״וכסא דוד מהרה לתוכה תכין״׳ כדי להסמיך
 לחתימה אלקי דוד ובונה ירושלים. וכשהנהיגו
 אח״כ על פי הבבלי לומר ברכת את צמח דוד,
 משנה לא זזה ממקומה ואין קפידא בזה. כיון
 דלתוכה תכין קאי על ירושלים וכמו שכתב
 הב״ח ז״ל (בסימן קי״ח), עיי׳׳ש. אבל בסדור
 רע״ג וברמב׳יט השמיטו מהברכה לגמרי. או לא
 היתד. מעולמ בגוסחאותיהם כי היו נוהגין מעולם
 על פי הבבלי. ובסידורי ספרד הקדימוה לובנה
ן לחתימת י נ  אותה בו׳, כדי להסמיך תיבת ב
ה ירושלים. וכבר כתבתי כי הספרדים נ ו  ב
 מתחילים ״תשכון'בתוך'ירושלים עירך כאשר
 דברת״. אמנם הנוסחא אשכנזית ״ולירושלים
 עירך ברחמים תשוב״ מיוסדת על לשון הכתוב
 (זכרי׳ א, ט״ז) כה אמר ה׳ שבתי לירושלים
 ברחמים רבים, ותשכון בתוכה כאשר דברת.

 עמק כרכה שומע
 בפרק ערבי פסחים >קיז ע״ב) בצלתא מצמיח קרן
. ה מ צ  ישועה. וא״כ צריך להיות ברכה, בפני ע
 וא״כ אין, לחתום בברכת בונה ירושלים אלקי

 דוד ובונה ירושלים, עיי״ש.
 ולפי זה נראה לומר, דבמדינת איטלייא שהיו
 קרובים לארץ ישראל יותר מבבל, היו מנהגיהם
 על פי מנהגי ארץ ישראל, קודם שנתפשט
 ונתקבל התלמוד בבלי במדינתם על ידי גאוני
 בבל, ואחריהם נהגו כן בני אשכנז, שרוב גדוליהם
 באו מאיטליא. וכידוע משו״ת מהרש״ל(סימן כט)
 שהקייסר מאשכנז הביא את רבינו משה הזקן
 ממדינת לוקא לאשכנז. ולפי החשבון היה בשנת
 ד׳ אלפים תקמ״ז. ואח״כ, באחרית ימי הגאונים,
 נתפשט ונתקבל התלמוד בבלי בכל העולם,

 וחזרו הכל למנהגי בבל.
 ולכן תמצא, שכל הפייטנים הקדמונים
 בקרובות שלהם להושענא רבה ולפורים ולחנוכה
 ולד׳ צומות, לא עשו חרוזים על ברכת את צמח
 דוד. וכמו שהביא בספר המכריע שם. וכן כתבתי
 לעיל מפייטןישתרז שאומרים קדושה רק בשבתות
 וראשי חדשים, לפי שהיו קדמונים מאוד, שעדיין
 לא נתפשטו מנהגי בבל בארצות שבאירופא,
 וכבר כתבו התוס׳ (בחולין קט ע״ב) ד״ה נדה,

 בסרס״ג בםרע״ג מתחילה הברכה ,% יחושלי^. ׳ובדמב״ט ,,!תשסוין בתוך ירושלים עירך׳/ נוסח
 שהחזיקו בו הספרדים וכך גס בקבלת .אריז״ל; וראה טור (קיח) שמצדיק הנוסח אשכנז לפי החשבון הכללי
 של מספר התבוח שבברכות יח! וכהא דוד מהרה: עפ״י מח״ו; ׳והשוה תשובות הרא״ש (כללד) ואור ורוע
 (ה׳ תפלה): •ההגדרה ״עבדד״ שבנ״,ס — עפ״י קבלת אריז״ל (פרע״ח) ן לתוכה תכין; עפ״י מח״ו;
 והשוה או״ז בתוכה : נ״ס עפ״י כנה״ג ורמ׳׳ק והשוה ב״ח (קיח) ; מפרי עץ חייג
מע״ח: צ״ל וכסא דוד עבדו מהרה  >ש=) ניתן להסיק, שלא כולם נהגו בכלל לאמר פיסקא זו, וז״ל — ״
 ?r תכין •ולא כנוסחת דומניא, שפעם :אחת נכנס חכם אחד לפני מורי (אריד׳ל) זלה״ה, ונסתכל במצחו
 ואבר לו — שמימיו לא התפלל תפלה כראוי; ושאלו החכם; למה ? ואמר לו שלא יאמר ״וכסא דוד עבדך.



ת רצז י ר ח ת ש ל פ  ת

׳ ??ל, ל3י0 ןסןןךןה 9מע1ביסי0 וס?זו;ןז מויביןה ןסשומ^ה האין יושב. ןליא י ^ ׳ ̂ה• ל  יסשיה
̂ילי  יוקי^ת וראשה ןןפוי ?אשה 5קךה קזלא י^ךה. נןגלעוק לגיונות ן?ילשו# עו^ךי פסילים. וי
 את עטף ל^ךאל ^חךב גיהךגי ל ודר ן חסידי $ליון. על 3ן ציון ?9ר ו1?ןה וירושלים המן
t p v ה ת ש א א ? . ו ה ת 3 י ?אש ק ז  קו?ןה. ל?י לבי על סמליהם נ?5י סעי על ס^ליןזם. ?י איןה ן
V, בייך . ה כ ו ת • a {אט ן,י חומת אש ן?יב ולןבוד אה;ה !  ללביאה. פן*מור נאני 09:ה (

 קנחם ציון ובונה ןרו^ים. את צמח וכו׳

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 דברת״. ומכל ;מקום גם המתפללין בנופח ספרד
 במדינה זו ובסידור הרב בעל התניא ז״ל,
 אחזו בזה במנהג אשכנז, וכמו שכתבתי לעיל
 דכל שיש שינוי הניכר במטבע הברכה,
 לא רצו לשנות מכפי הנהוג מאבותינו
 ומה שמתתילין ״ולירושלים״ בוא״ו העיטיוף׳ יש
 לומר מפני שאמרו ז״ל (במגילה י״ז ע״ב)
 דמתרומם קרנות הצדיקים בירושלים, לחכי

ר ירושלים עם ברכת על הצדיקים. ב ח  מ

 כלשון הכתוב (שם) ביתי יבנה בד. נאום ה׳
 צבאות. ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם.
 כלשון הכתוב (שם) ינטה על ירושלים. ותרגם
 יונתן וחוט דמשחתא יתנגיד על בנין כתלי
 ירושלים. וכיון שהם מפסוק אחד, תכפום זה
 לזה. ואח״כ אומרים וכסא דוד מהרה לתוכה
 תכין. ומיוסד על הכתוב (תהלים קכב) כי שמה
 ישב כסאות למשפט כסאות לבית דוד, .וכבר
 כתבתי למעלה תוסח ספרד ונוסח האר״י ז״ל
 מתחילין ״תשכון בתיד ירושלים עירד כאשר

ד ו א ה מ ״ ה ל ו ז נ ר ל י ה ז ך ה ד ב ד ע ו א ד ס כ ת ו ל מ ב ם — ״ ד ש ו ע ״ j ו ן ו כ ש ת ת כ ר ב ן ב י כ ה ת כ ו ת ה ל ר ה  מ

ה ל פ ת ה ו ל פ ל ת כ ר ב י כ ז נ ר ש מ ו ו ל נ ם ל ל ש י פ כ ; ה ם ו ש נ ל ל פ ת ה ץ ב ו י ל ט ב א ה ו י ע מ ן ש ו י ל צ ו ע נ כ ל ה ם * ש ו י  ב

ד ו א ד ס א כ ר ק ע יחד,וא נ ש ר ס ה ו ל מ ר י א ״ ת ע ו מ א י ל ף ו ס ו ה בן י י ש ה מ י ח י ך ש ד ב ד ע ו ת ד ל מ  לכ.־ד ב

. ו י ר ב ו ד נ נ י ב א ה ל : ו ת ו מ ף ל ס ו ח בן י י ש ד מ י ת ע מ ש ״ ד ש ד ״ מ ל ממך, כ א ם ש י י  עכדך וז״ס >וזה סוד) ח
ג ״ ת פ ו כ ר א ב ת פ ס ו ת ב ; ו ו ב ע א ר צ ת כ ו ם ק י ט פ ש ר מ ה ה ז א ר ; ו י ו כ י ו ״ ר ו ת מ מ ר ש כ ס ו ״ נ ד ו ם י ש ה  ו

ב ו ת ם כ י ד ר ח ר ה פ ס ב ; ו ( נ ! ״ ד ה ״ פ ד ו ״ ב ה ״ פ י ( מ ל ש ו ר ה י מ ש ה ם ו י ל ש ו ר י ד ב ו ל ד ש י ו ו כ ל ו ל ו כ ) ו ה ! כ י ו  א

ל ב ! א ל ב י ב נ ב א כ ל ׳ ו ח ן י י נ מ ה ה מ י ל ש ם מ י נ י מ ׳ ה ב ס ש ו ש , מ ( ם י ל ש ו ר י ל ו ן ( ו כ ש ת ח ב מ ת צ ן א י ל ל ו י כ י ה  ש

״ ד ו א ד ס כ ו ו ״ ל י א , ו ד ן מ ח ב י ש ד מ ג ו נ נ ק י ח ת מ ת צ ׳ א ב ם ש ו ש , מ ו ה ז ב ר ן ב י ג ל ד מ ם ה ע ה ט ח ח ד ״ ע ר פ  ב

ג י ן — ק י י צ מ . ו ״ ן ו כ ן נ י א ו ך • ד ב ג ע ל ד ש מ י ך ו ד ב ד ע ו ר ד מ ו א ו - ״ ב י ת ו ץ כ ״ ב ע י ר ה « ו ט י ר פ א ן : ח ב י ש ד מ ג  נ

י ל ו ד י ג ו ו י צ א ש צ מ ת ו ב — ״ ת כ ב ש ק ע י ב מ כ ו ך כ ר פ ד ״ ה ק ע ל ׳ ב פ ה ( ר ו ל ת ם ע י י ח ח ר ו ה א א ר ״ ו . ד ״ ל  ש

t ע ״ צ , ו ״ ם י ר פ ן א ח ב י ש ל מ ם ע י מ ח ש ר ק ב ׳ ל ו ג ו ו נ י ו ך ק ת ע ו ש י ם ל י ר מ ו ו א נ א ש ו כ נ י ת ל פ ת ן ב י ו כ ל ל א ר ש  י

ל ל כ ס ה ו ש ה מ א ר נ , כ ם ו י ס י ה נ פ ל א דויד ו ס כ י ו ר ח ו א א ז ק ס י ת פ ר ד ו ס ) מ ת ״ ה ע ב ב ר ׳ ה י ס ם כ ג ק ( ״ מ ר ר ו ד י ס  ב

ב ״ ת ! ב ( ד י ח ק ״ ב ו ( נ י נ פ ל ר ש ד ס ק ה י ד צ ח מ ״ ב ל ה ב , א ״ ה מ י ת ח ך ל ו מ ה ס מ י ת ן ח י ע מ ת ״ ו י ה ך ל י ר צ  ש

ו ל ב כ , ה ר ו ט : ה ם י ל ש ו ר ה י נ ו ; ב ו נ י נ פ ל ה ש ר ע ה • ה ד א ! ר ״ ם ח נ ה ״ ל פ ת , ה ה כ ר ב ם ה ו י י ס נ פ ׳ ל ן א ם כ י י ו מ ו  א

ל לנדסח אשכנז שלפנינו. במדרש; כשבנה י ב ק מ ן ה י נ ל כד, מ ו ע ה ז כ ר ב ב ת ש ו ב ת ר ה פ ס ם מ י ד י מ ע ל מ ״ ז י ר א  ו

. ם י ל ש ו ר ה י נ ו י ב ״ א ו ב ר מ א ש ו ״ ה ו מ ח ת ק 0>ד פ ״ מ ה י ת ב ה א מ ל  ש

י מ ל ש ו ר י ן המאורע״ ( י ע מ ת ״ ר כ ז ה , כ ב ם א ח נ ש מ ד ו ח ה ל ע ש ת ר ב מ א ד ל ו מ ל ת י ה מ כ ו ח נ ק י ו ת ה ז ל פ 8 ; ת ה  ג
ם ״ ב מ ר ב ן ו ו א ע ג ״ ר , ב ג ״ ם ר פ ם ב ; ג ( ב ״ ב ה ״ פ ת ( י נ ע י ת מ ל ש ו ר י ב ם ו , ש ם י י ו נ ש , ב ח ס ו נ ; ה ( ג ״ ד מ ״ ת פ ו כ ר  ב

, ו ״ ח י מ ׳ ׳ פ ח ע ס ו נ א ה ו ה , ש ו נ י נ פ ל ״ ש ם ח נ ם ״ ו ק מ ׳ ב ם ח ר ל ״ י ח ת מ ם ו י ל ו ד ם ג י י ו נ ש ל ב ב , א ו ה ז ל פ ת ת א ב ו  מ

ם י ר מ ו ' א ג ״ ע י ר פ ; ל ת י נ ע ת ת כ ס ף מ ו ס ש ל ׳ ׳ א ר ת ה ו ה ג ה ף ו ״ י ה ר ו ש ה , ו ו נ י נ פ ר ל א ו ב י ש , כ ם י ל ם ק י י ו נ ש  ב

ם ה ר ד ו ב א , ש ן ו א ה ג י ד ע ב ס ת ר ע ר כ ה ו ב ד ו ס , י ה ח נ ׳ מ ת ה ל ל י ב ג מ ו ה נ ג ה נ ל מ ב , א ת ו ל פ ש ת ל ל ש כ ה ב ת ו  א

׳ כתב י ד ע ב ס ר . ו ה ח נ מ ת ו י ר ח ת ש י ב ר ס ע ח ר נ מ ו א ם ש ר מ ב ע ב ר ת כ : ו ל ״ ה ז מ ב ״ ׳ ת ר ת ד ס ב ה ( א י ב  מ

ן נ י ד מ א א , ד , ד ה ח נ ת מ ל פ ת א ב ל ם א י ר מ ו ן א י א ו ש ג ה ה נ מ , ל י ת ה מ י ת מ ל י : כ ש ״ א ר ב ה ת כ . ו ד ב ה ל ח נ מ  ב



ת י ר ח ת ש ל פ  רצח ת

 את $מח דוד עגןף מחךה תצמיח וקרנו תרום בישועתף פי לישועוזף
 קוינו כל היום (ימצ*ים לישיבה!. ^רוןו אתה ן; מ?מיח ןןךן ןשועה.

 עמק ירכה שומע תפלה עמק *רנה
ח מ ׳ ותקנו אח״כ הלשון את צ . ח מ ת צ  א
/ כלשון, הכתוב (ירמיה ל׳יג) ו  דוד כ
ח לדוד צמח י מ צ  בימימ הה0 ובעת ההוא א
ח שמו מ  צדקה. וכן (זכרי׳ ו׳) הנה איש צ
. וקרנו תרום בישועתר: ח מ צ  ומתחתיו י
ם קרנו.  מלשון הכתוב >תהליס פט) ובשמי תרו
 כי לישועתך קוינו כל היום: מלשון הכתוב
 (תהלים כ״ה) כי אתה אלקי ישעי אותך
 ק 1 י ת י כל היום׳ ופירושו לישועתך, לבית
 דוד אנו מקוים כל •היום, ועלה חתמינן
 מצמיח קרן ישועה, כלומר קרן ישועה לבית
 דוד, דהא כולה ברכתא על דוד הוא. והי׳ לו
 לחתום ״מגן דוד׳/ אלא לפי שצלותיא רחמי הוא,
ט אומדים בלשון רחמים. שהוא ית״ש עתיד  א

 בירושלמי יחיד בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע, ומסתמא בכל התפלות קאמר, ערבית שהריח
 ומנחה כמו בר״ח ופורים ותענית ומסיים שם — •״,וכבר פשט המנהג כדברי רב סעדיה״: ודאון סור
 (או״ח תקנ״ז) וכל בו (הלכות תענית): הב״י (בסי׳ תקנז לאו״ח) מנמק הכרעת רס״ג לאמרה במנחה דוקא,
ת ערב הציתו את ההיכל !ובאותה שעד.) מזכירין שפלות ירושלים ואבליד, ומתפללין על ע ל  ״משום ד
 תנחומיה״: הב״ח (שם) מנמק — ״משום שתיקנו לאמר נחם, להתפלל על הנחמה, ובערבית ושחרית אינו
י שמתו מוטל לפניו, כמו״ש הריטב״א״! והשוה המנהיג (ה׳ ת״כ): והסיום ׳. ברע״ג, כח״י מ א כ ל  בנחמה א
 א, מסיימת הברכה כמו שלפנינו, ובמח״ו, לפי גירסא האחת, מסיימת היא ״בא״י כונה ירושלים״, וכך גס
 ברמב״ם ובאבודרהם, אבל הש״ך (בסי׳ שעט ליו״ד) מעיד לנו, ,שנוסח כל הסידורין — באיי מנחם ציון

 ובונה ירושלים.

 את צמח: ברכה טו! בגמ׳ (מגילה שם) וכיון שנבנית ירושלים בא דוד וכו׳; בר״ח לגמ׳ שם נקראת
ת צמח דוד עבדך : הנוסח שלפנינו עפ״י מח״ו, בשינוי קל בהוספת ״אתה״ לפני תצמיח;  היא ״ברכת דוד״; א
י ר ד ס מ י ו ח ס נ ח של מ ס ו ם נ ו ש א ב צ מ א נ ״ שבנ״ם ל ה ע ו ש י ם ל י פ צ מ ו ; ״ ם ה ר ר ו ב א ח ; >פ׳י־י ר־׳נ׳״ג ו י מ צ ה ת ר ה  מ

ל אברהם (בסי׳ קיח לשו״ע או״ח), ומביא בשם משנת חסידים, ש כ על הוספה זו בעל א ״ ש  התפלות: וראה מ
ה לבד: בסידור עיון תפלה מיחס המחבר השלבת תבות אלו ב ש ח מ  שהחבות אלו צריכים לכוון ב
 בנוסח התפלה, לטעות מצד המדפיס, שהיד. לפניו סידור, שבו היה רשום, במקום זה ״כאן יצפה לישועה״,
 ושילב אותן במטבע הברכה עצמה: וראה פרע״ח (שם) שכתב: ״במלת צמח יכוין לשם הוי״ה וכוי. באמרך
 ״לישועתך קוינו כל היום״, יכוין למה ששואלין את האדם לאחר מותו ״ציפית לישועה״, ולכן בברכה זו תכוין
 שאתה מהמקויס לישועתו של הש״י״ ובו׳: והרי מה שכתוב בשער הכולל לסידור הרב בעה״ת — ״ויש מוסיפים
 בסיום הברכה תיבות ״ומצפים לישועה״, וכן נמצא בסדור דפוס זלקווא וכוי. ובתכונות כתוב שט
ה לישועה, ולא שיוסיף שתי תבות, פ צ י ׳ יצפה לישועה וכו׳ — פירושו, ש ו כ  כשאומרים כי לישועתך ו
 אבל מסדר אותיות הדפוס בסדור זלקווא, טעה והעמיד התבות ״ומצפים לישועה״ בתוך הברכה באותיות
 גדולות כמו כל טופס הברכה. ובסדור המקובל ר׳ מאיר פאפריש כתובים התבות ״ומצפים לישועה״ בתוך
ת קטנות המורים על הכוונה ולא על האמירה. ולכן אין להוסיף שתי תבות בטופס הברכד, ו י ת ו א . ב ר כ ר ב  ה

ם עלינו ולהצמיח קרן לדוד. ומיוסד ח ר  ל
 על לשון הכתוב (תהלים קל״ב) שם אצמיח קרן
 לדוד. ולשון הברייתא (במגילה שם) בסדר
 הברכות וכיון שנבנית ירושלים בא דוד, עיי״ש.

 ותמהני מאוד על מאור עינינו הרשב״ם ז״ל
 שכתב (בפסחים קיז ע״ב) בד״ה דאפטרתא כוי,
 דכצלותא שייך טפי למימר :מצמיח קדן, משום
 דרחמי נינהו ואנו מבקשין שיצמיח קרן לישראל,
 עיי״ש. והא ברכה זו רק על דוד •המע״ה נאמרה.
 ובירושלמי שהבאתי לעיל דכשכולל של דוד
 בבונה ירושלים אומרין אלקי דוד ובונמ
 ירושלים. ושמא ט״ס ברשב״ם שם וצ״ל ״שיצמיח

 קרן ישועה לדוד*.



ת רצע י ר ח ת ש ל פ  ת

 אב הרחמן שמע קולנו יי אלהינו חום ורחם עלינו ן'ק3ל ?רחמים
 וברצון את תפלסנו 5י אל שומע תפלות ןססנודם אתה ימלפןיף מלכנו ריקןמ

 אל תשיגנו. (ס3גי נ«3ני י?0ע ^?לסנז.)

 במנחה של תענית ציבור בתפלת להש אומרים כאן עננו בלא התימה. (לעיל עמוד רפז)

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 תפלת עמד ישראל ברחמים: בסדור רב עמרט ז״ל. ונראה נכון. כי מיוסד על לשון הכי
 גאון הנוסח ״כי אתה שומע תפלת כל (תהלים סה ג׳) שומע תפלה. וכתיב בתריה עדיך

 פה״. וכן הוא בסידורי ספרדים ובנוסח האר״י כל בשר יבואו.

 נגד הטור, הכל בו !ופרע״ח וסדור ר׳ מאיר פאפרי׳^ וסדור אריז״ל, ולכן השמיטם אדמו״ר״! וראה מאמר
 הזהד בהתקדמה לספר בראשית ד ב ד״ה תתאין דמיכין וכו׳ וכו׳ מאן דלא מצפה בכל יומא בההוא עלמא,
 לא לית ליה חולקא הכא (לפי הספר יסוד ושורש העבודה): הסור הכל בו וקבלת אריז״ל מעמידים מספר
 תבותיה על עשרים, שמקביל בדיוק לנוסח אשכנז שלפנינו; ובמדרש.׳ כשעברו ישראל את ים סוף ואמרו

 שירה ויושע, מיד פתחו מה״ש ואמרו כא״י מצמיח קרן ישועה.

 שמע קולנו: ברכה ט״ז« והיא האחרונה לכל הברכות האמצעיות« נקראת ,תפלה״ (מגלה שם) ו ״שומע
 תפלה• (בירושלמי ברכות פ״ב ה״ד): הנוסח שלפנינו, בכללו, — עפ״י מח״ו,׳ בשינוי קל, בהוספת ״ועננו״
 לפני *כי אתה״ וכו׳: שמע קולנו: עפ״י רס״ג, רע״ג, רמב״ם, מח״ו, סוד ואבודרהם: אב הרחמן שמע קולנו:
 נים עפיי הסידורים שבנוסח אריז״ל: ד״י קאפיל, ר׳ שבתי, ר׳ אשר, והשוה ספר אוד צדיקים וסידור שליה •,
 בפדע״ח מתחילה הברכה ״שומע תפלה״ ן בסידור הרמ״ק מסודר התואר ״אב הרחמן״ אחרי ״שמע קולנו
 ה״א׳, וכד מנסח הרב בעה״ת, וכך מביא הפרע״ח בשם ״מצאתי כתוב בספר ישן (פרע״ח שס); וראה סידור
 עיון תפלה שמצדיק הוספה זו עפ״י סידורה של הרמ״ק, כנ״ל: ברחמים וברצון: כל לשון ״רצוף׳ שבמקרא
 ושבתפלה — אהבה, חנינה, חיבה ונחון רוח היא (לפי רש״י דברים למ טז)! ראה ההערות לב׳ רצה לקמן 5
ל שומע תפלות ותחנונים אתה ,־ בסרע״ג ,הנוסח ״תפלותינו ותחנונינר״ (לפי סידור עבודת ישראל  כי א
 מנוסח כך בסידורי רפה״ ו״רפז״, סידור כת״י ומחזור רומא) אבל את הנוטח המקובל שלפנינו, שהוא עפ״י
 מח״ו, מבכר אבודרהם וכותב — ״יש קורץ כי א־ל שומע תפלות ותחנונים אתה, והוא הנכון, כי אין להחזיק
 עצמנו כל כך כצדיקים ולאמר כי שומע תפלותינו בכל עת״ * בנוסח ספרד מוסיפים ״חננו ועננו ושמע
 תפלותינו״, — עפיי םה״סורמ״ק; במח״ו ניתוספה רק המלה ״ועננו״ כאמור לעיל, וכך נראה מתוספות
 ;תענית יג ב) ד״ה אלא, — ״כשמגיע לעננו קודם שיתחיל לאמר כין אחה וכוי, יאמר עננו ולא יחתום״ ־ והשוה
 טור (תקעים): בסידור ר״י קאפיל מנוסח בת״ש כנוסח ספרד, ובמנחה ומעריב כנ״אז תפלת עמך ישראל
 ברחמים: ניא עפיי מח״ו, בשינוי קל, תפלות במקום תפלת: והשוה תנדא״ר בהתחלת פ׳ כ! להנוטח שלפנינו
 יש סמך בתוספות (שציינתי לעיל) { תפלת כל ;יפה: נ״ס — עפ״י רע־ג (בשינוי נוסחאות שם), אבודרהם,
 וקבלת אריז״ל (פרע״ת) וכך מנסחים רמ״ק ור״י קאפיל (בת׳ שחרית לבד): הכל בו העמיד מספר התבות
 שבברכה על לה, המקביל לנוסח אשכנז( כמדרש: כשנאנסו ישראל וצעקו לאיל ושמע צעקתם כמ״ש ויאנחו

 בניי מז העבודה, מיד פתחו מהיש ואמרו באיי שומע תפלה.

 אנא ה׳ — אתה היא: לפנינו שתי תפלות קצרות — האחת — וידוי על חטאים ובקשת מחילה עליהם,
ל הפרנסה .היומ־יומית; שילוב תפלות נוספות לתוך תפלת שמ״ע, (כוונתי לברך עלינו,  והשניה — בקשר, ע
 רפאנו ושמע קולנו כיון שהמליחות שהמתפללים בנוסח אשכנז אומרים בב׳ סלח לנו, הם בכלל צרכי צבור,
- תוספות ע״ז ח א ד״ד. אם בא, ברכות לד א ד״ה אל ישאל,  שעליהם לא חלה ההגבלה כל עיקר, (וראה י
 טור (תקיא בשם תר״י)^ ב״י (קיט) וט״ז שם, שו״ע (קיט) ואוצר הגאונים — התשובות, עמוד פב וז״ל:
א  ,אמר שר שלום גאון זו ששאלתם שיש לומר סליחות אחר עושה שלום מותר לעשות כן ? תשובה : דבר זה ל
, ה ר א ר א שמענו שעושין כן וכו׳ ובו׳ ואין המנהג בשתי ישיבות אלא בחנון המרבה לסלוח״) מהוה, ל ל  ראינו ו
 סדק בחומת מגן של ת׳ יח, שהיא היציבות של צורתה בשלימותה, ושזו בעצם היתד. כוונת ההגבלה בהבעת



ת י ר ח ת ש ל פ  ש ת

כי אתה #ומע תפלת >פל ןי.) עמןז לשךאל לרחמים. ןרוך אתה 11 ( #* (* 
 #ומע תפלה.

 • יש מתודים וידוי זה קודם בי אתה
בפרט בחטא ו  סקאתי עןיוזי ופגעתי ^פניף מיום היותי על $0}ןמי׳ עד סיום קזה (
 של״י ופלוני) אנא ןי עשה למען שמך סןדול ותכפר לי על עוניתי נםקאי י9ש5י ש^קאר1י
 ן^עףתי ן^פשעתי ל39יף מנעורי עד קיום וזזה. ותמלא פל השמות #?3?תי בשמף סןדול:כי»תח

 •* יש מתפללים תפלה זו על פרנסה קודם כי אתר,
ט עי 3י?י ?נים• מ9רי??י ללזס י  א$ה היא ן: קאלסים ןןןן ומ5ךנם ומ^ניל ?וקרני ךאמ
 חקי יסמצא לי יל?ל ל3י ביתי לזונות, לוידם שא?^רך ^הם ?נסת ולא לצער להי^ר ןלא לאיסור
 ??ביד ולא בלזיין לסלים קיבלום מ9#ע ברכה יסצלסה ומ?1פע לךכה עניינה כלי ^אוכל לעשות
 ךצוןןז ןלעסיק לתולסף ו>ק.?ם מ^תיך. ואל 3?ריכני לידי 3תנת ?שר וןם ףקלם ?י מקךא
׳ ו אמחכ  שלתוב פותס את :m י9ש3יע ל?ל סי לצין ולחוב ם?ןזלך גל « ןוןלף והוא ןנלכ^ף: כי

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 אנא ה׳ חטאתי 5>יתי פשעתי:

ת שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אם בא ו ד ו ו ת ה  והנה נדפס בסידורים האחרונים ל
ר לומר אחר תפלתו כסדר וידוי של יוהכ״פ, אומר. ז ק ה מ ז ש ל י / ו ו י כ מ א ן ג ׳ ח א ה נ ן ולומר א א ב  ב
 בזוה״ק (פי בלק קצו ע״ב) דיחיד איצטריך משמע דלא התירו חכמים בשזשע תפלה אלא
 לפרש חטאו בשומע תפלה. ובן היא בסידור שאלת צרכיו, אבל וידיי אינו אומר אלא אחר
 האר״י ז״ל ומובא במג״א (ריש טי׳ קיט). אבל תפלתו, ואפילו להאריך בה כםדר של יוהכ׳׳פ.
 הרב בעל התניא זצ״ל לא העתיק זה בסידורו והכי משמע מדברי התחס׳ (בע״ז ח׳ ע״א) ד״ד,
ע צ מ א  אף שכתבו בש״ע שלו (בסי׳ קי״ט). ונראה לי אם בא לומר אחר תפלתו כוי. אבל ב
 משום דבשו״ע דרכו להביא כל חידוש שבמג״א תפלתו, לא. ומה שאומרים סליחות בברכת סלח
, לא לנו, צבור שאני, עיי״ש. וא״כ מבואר, שאין ה ש ע מ  וט״ז: אבל בסידורו, שהוא ל
 חפץ בזה, לפי שנראה שהוא נגד הגמ׳. דאיתא לבקש על טליחת עין ולהתודות רק התפלה,

 (ברכית לא ע״ב) אריח בר אבא אמר רב אעפ״י דלא התירו רק צרכיו.

 תחנוו0 ובקשות אישיות בתשמ״ע (ראה רמב״ם ה׳ תפלה פ״א ה״ד) ? שהרי נשאלת השאלה: מה הועילו
 חכמים בתקנתן, מה הועילה תקנת ה״ק״ב זקנים (במגילה יז ב) ומהם כמה נביאים״ (לשם דיוק: בירושלמי
 ברכות פ״ב ה״ג• — ק״כ זקנים ומהם שמונה נביאים״; בירושלימי מגילה פ״א ה״ד — ״שמונים וחמשה
 זקנים ומהם שלושים וכמה נביאים״, והשוה מדרש רוח פ״ד; בספרי לפ׳ ברכה — ״אף שמונה עשרה שתיקנו
 החכמים הראשונים״, והשוה תוספתא! ברכות פ״ג אות כה ״שתקנו חכמים״: בשוח״ט למזמור יט — ״ולפיכך
 התקינו החסידים הראשונים״;, ומה הועיל שמעון הפקולי במידור הח״י ברכות לפני רבן גמליאל ביבנה,
 אם שוב הותרה הרצועה וכל אחד יכול להוסיף בקשות משלו ? ואולי ראו בה, בהגבלה זו, אלה מחכמי
 התלמוד, ז״ל, שצידדו להקלה מםויימת, מעין הכלל הידוע, ש״אין גוזרין גזרה על הצבור אא״כ) רוב צבור
 יכול לעמוד בה (ב״ק עם ב), כיון שהעם כבר הורגל משך דורות לשפוך שיח לפני קונו וצורו לפי הרגשת
 לבו. לפי בחירתו החפשית בתחנות ובקשות מתוכן ובנוסח משלו, לפי המקום, הזמן ומצב רוחו! לדוגמה —
ש בה דבר, יחזור ד ח  ״אמר רב יהודה אמר שמואל התפלל ונכנט לב״ה וראה צבור מתפללין, אם יכול ל
 ויתפלל, ואם לאוו אל יחזור ויתפלל״ :(ברכות כא א) $ רבי אליעזר היה מתפלל תפלה׳ חדשה בכל יום, רבי
 אבהו היד, מברך ברכד^ חדשה בכל יום״ (ירושלמי ברכות ד ד) ״וכל שאין יכול לחדש בה דבר״ (ברכות כט ב



 תפלת שחהית שא
 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 ומה שנראה מדברי הטור (או׳׳ח בסי׳ תקי״א) הדיי. שבטור שם. יש לומר דלא אמר אלא במה
 בשפ ד״י, דמותר לומר סליחות ווידוים בברכת שהוא מעין אותה הברכה, אבל מה שהתירו
 סלה לנו, כדין שהתירו לומר מעין כל ברכה בשומע תפלה לשאול כל צרכיו, הא משמע
 וברכה בתוך הברכה, כבר כתב הב״ח ז״ל מדברי הגמ׳ ד־דוקא צרכיו, אבל וידוי לא דהא.
 שמדברי המרדכי משמע כהתום׳ דע״ז, דלא אשומע תפלה אמרו כן. אבל בסלה לנו יש לומר
 הותר אלא כצבור, ושלא נמצא בשום פוסק דאומר אפילו פםדר יוהכ״פ, לשיטת הריי ז״ל,

 שהר״י סובר כן, עיי״ש. ועוד, שהדי אפילו לדעת ואפילו יחיד.

 וירושלמי שם)! שמעון בר ווא בשם רבי יוחנן ולוואי שיתפלל אדם בל היום, למה, שאין תפלה מפסלת
 וירושלמי פ״ד)! ובמדרש תהלים (למ׳ פז) ״ישראל אומרים שירה בכל שעה, כשם שהבאר נובע מים חדשים
 בכל שעה״; וכבד ההגדרה ״וחכמים אומרים ׳לא כדברי זה ולא כדברי זה״ (עבודה זרה ז ב, וראה ט״ז בסי׳ קיט)
 או ״ולהלכה״ (שם ח א) מעידה על השקלא וטריא ער שהתנהל בין חכמינו ז״ל בקשר לבעיה זו, עד שנמנו
 וגמרו וקבעו, שכן שואל אדם צרכיו בנוםח ובצורה שהוא מוציא לנכון ויעיל על מנת להשקיט
 דוחו וליישב דעתו, אבלי— בהגבלת מקומן בשומע תפלה! על דיון מקיף בנוגע לנקודה זו, שומעים אנו
 בגמ׳ (עבודה זרה ז ב): ״רבי אליעזר׳.אומר שואל אדם צרכיו ואח״כ יתפלל״ — כלומר — ללא פשרה
 כל שהיא; הקלה ראשונה שומעים אנו מפי רב יהודה בשם שמואל — ״הלכה, שואל אדם צרכיו בשומע
 תפלה״; רב אשי הרחיק לכת, ומפי! רב חייא שומעים אנו בשמו — ״אע״פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע
 תפלה (לבד), אם יש לו חולה בתוך ביתו אומרה (התפלה) בברכת חולים, ואם צריך לפרנסה, אומרה בברכת
 השנים וראה הערותינו לעיל לב׳ ברר עלינו): רב יהודה (ברכות לד א. בשמו הוא) עוד הרחיק לכת — ״לעולם
ל ד. י ב אמצעיות ו כ  אל ישאל אדם צרכיו לא בג׳ הראשונות ולא בג׳ האחרונות, אלא באמצעות״, היינו ב
 מפי רבי יהושע בן לוי שומעים אנו כעין פשרה, ״אע״פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה (לבד), אם
ר תפלתו, אפילו ביוכ״פ אומר״ (והשוד. ברכות לא א, ששם יותר מפורש — ״אמר רב חייא ח  בא לומר א
 בר אבא וכו׳ אפילו כסדר וידוי של יוכ״פ״) ן ודאה — הלכות גדולות (לגמ׳ עבודה זרה פ״ה עמוד ה׳ ובמהדורת
 מקינ עמוד מ) ורי״ף (שם), הלכות גדולות (לברכות לד) ורי״ף (שם) ומרדכי (שם) > בתר״י לברכות שם, טור
 או״ח (קיט) וב״י שם, ושו״ע (קיט) ום״ז ומג״א (שם)! מקביל לתורת הננלה, נקבעה אותה ההלכה בתורת
 הנסתר.— ראה זהר (חיי שרה, במדרש הנעלם קכא א)! ״דתנינן כל שאלותיו של אדם- יכול למכללינהו בשומע
ו מקורו  תפלה וכו׳ ״; עכשיו נשמע מה בפ f גדולי בעלי הקבלה. זתיע: וידוי — המנהג להתודות בברכה ז
 בקבלת אריז״ל (מג״א קיט), המיוסד בעיקרו על המאמר בזהר (בלק קצה ב) — ״לבתר לשואה גרמיה גו חסידים
 בשומע תפלה לפרשא חטאי דהכי איצטריך יחיד בשומע תפלה״ וכו׳ וכו׳! ובפרע״ח (שער העמידה שם)
 ,ראוי לאדם כשיאמר בלחש העמידה (ת׳שמיע) שיאמר וידוי בשומע תפלה כנזכר מהרי! והשוה שער הכגוות
 (דרוש ו): פירוט החטאים שנוי במחלוקת גדולי המקובלים, ז״ל! הפרע״ח (שם) כותב: ״ונלענ״ד שטוב
 שיאמר חטאתי עויתי פשעתי בלשון םתם, ולא יפרט החטאים״, ומםיים מתוך הפתייגות ״ואיני זוכר״, והשוה
 שער הכוונות שלו (דרוש 0 ששםי יותר בהיר — *ואני מסופק.אם שמעתי ממורי ז״ל (אריז״ל) שיותר טוב
 לומר חטאתי וכו׳ םתם, או אם צריך לפרט ע״ד (על דרך) אשמנו, והדבר אצלי בפפק״! לפי רמ״ק (בסידורו)
 כן צריכים לפרט, וז״ל שם: ״ויאמר כזאת וכזאת עשיתי ואומר כרצונו״! הבאה״ט (בסי׳ קיט) מביא בשם
 ספר הכוונות, שאם יש לו עוון מחודש באותו יום, אז כן •יפרט אותו, והשוה קצור של״ה, אבל
 בסידורו (שער השמים) מביא הוא ז״ל דק דעת הרמ״ק, כנ״ל« ;וראה ם׳ שיח יצחק! תפלה על פרנסה: נוטף
 להבקשד. עליה, שלפי קבלת אריו״ל יש להתפלל בברכת השנים (וראה ההערות לברכה זו לעיל), שכד. תוארה
 מספר פרע״ח שער העמידה פרק יח) : ״ירמ״י או״א שתתן לי ולכל הסמוכים על שולחני היום( ובכל יום ומם
 מזונותי ומזונותיהם בכבוד ולא בבזוי בהיתרי ולא באיסור בזכות שמך הגדול דיקתום״א גי׳ חתך היוצא מפסוק
 והריקותי לכם ברכה עד בלי די ומפסוק נסה עלינו אור |פניך ה׳ ואל תצריכנו ליד* מתנת בשר 1דם כי אם
ת ב י י ח  מידך המלאה ומאוצר מתנת ־חנם תכלכלגי( והשפיעני אמן סלה׳׳ — ממליצה היא, או יותר ברור, מ
 דיא לבקש עליה גם כאן בברכת שומע תפלה: וז״ל •הפרע״ח (.שם< ״ובם חייב האדם לשאול מזונותיו
 •מן השי״ת להורות שהוא? בוטח בו ית׳ אשר בידו 1מזון כל האד* ]וזו תפלת רב ייבא בכל יום קודם



ת י ה ח ת ש ל פ  שב ת

 ך?יה אלסינו בעמף לעורא?(וגתפלסם)(ול^^ם piy ןה#ב את העבודה

 שומע תפלה עמק גרפה
 וכתב רש״י ז״ל שם תוסח הברכה בזמן המקדש
- רצה ה׳ אלקינו עבודת עמך ישראל ואשי
 ישראל ותפלתם תקבל ברצון. ותותם - ברוך
 המקבל עבודת עמו ישראל ברצון״ אי נמי
 שאותך לבדך ביראה נעבוד׳ עיי״ש. ובפירש״י
 (יומא סח ע׳׳ב) איתא — רצה בעמך ישראל
 ותרצה העבודה בדביר ביתך בא״י שאותך כו/
 עיי״ש. וכן היא עיקר החתימה. עיין ילקוט
 (שמואל א׳ ב׳) בשם ילמדנו. וכן במדרש (תהליפ
 סימן כט) איתא החתימה - שאותך לבדך

 ביראה נעבוד.
 וחתימה זו נשארה בגוטח אשכנז כשהכהנים
 עולים לדוכן, דאיתקש לשירות ולהכי נקראת
 עבודה. ואח״כ׳ כשחרב בית המקדש, שינו מטבע
 ברכה זו. ואח״כ הנהיגו לחתום -המחזיר שכינתי

 עמק ברכה
ז ן ו ב י ר ז ר י י  ע

 ואשי ישראל ותפלתם וגר: כתבו התוס׳(מנחות
 דף קי ע״א), דיש מפרשין ,ואשי ישראל
ת שנקרבות במזבח של ו מ ש נ  דקאיי על ה
 מעלה על ידי המלאר מיכאל, כדאיתא במדרש,
 וקאי למטה, דאינו מחובר אל העבודה דלעיל, רק
 ענין בפני עצמו, שאשי ישראל ותפלתם תקבל
 ברצון. ויש מפרשין דקאי על ה ק ר ב נ ו ת.
 וא״כ מחובר למעלה׳ ל״והשב את העבודה לדביר
 ביתך ואשי ישראל״. ועיין בב׳יי (או״ח סוף סי׳
 קכ). וכתב שם דאותם שאין מתחילין במנחה
 ברצה אלא באשי ישראל, בדאיתא בטור שם,

 מפרשים דקאי אלמטה.
 ומד, שנראה לי בזה, דהנה ברכה זו נקראת
 בפי חכז״ל עבידה, כדאיתא (ברכות יא ע״ב)

 אכילתו, כנזכר בזהר״! (ראה מאמרי זהר: מקץ קצט (רב ייסא סבא), בשלח סב, תרומה yg וקעא). והערר.
 דרך אגב: בהתפלה על פרנסה שציינתי לעיל, הוזכר שם המלאך הממונה עליה ו״דיקודניטא״ שמו ו וראיתי
 בספר המכיל שמות כל המלאכים המובאים בספרי קבלה, ״מלאכי עליון״, להגר״ר מרגלית (דפוס ירושלימ
 משנת תשר.) שהעיר דבר חדש המתקבל על הדעת בקשר למאמרם ז״ל בגמ׳ פסחים (קיא ב) ״איסרא ומזוני
ל פרנסה (כלומר המלאך ם ש ם והנד. נודע כי ש ; ״עיין רש״י ורשב״ם ש ל ״ ז  נקי־ שמיד.״ וכתב הגרר״מ ו
 הממונה על פרנסה) הוא דיקורניסא. עי׳ פרע״ח (שער העמידה ברכת ברכנו מ׳ סע״ב ובאגרא דפירקא אות
 ריח ברמז זה השם), והעיר ה׳ עיני למצוא השם ההוא רמוז בדברי חז״ל אלו — ״איסרא נקידי׳ הן אותיות

 ״דיקורניסא״ — איסרא דמזוני״.
א ה׳ — ראה הנוסחאות כסדה״י, ספר קב הישר(פרק כן) וספר שערי ציין« נ  התעלות ומקורן! א
 הגוםח שלפנינו המתחיל ״אנ» ה׳ ״ בנוסחת ת׳ הכה״ג כיוהכ״פ (יומא לה ב) לקוח משערי ציון הג״ל, בשינוי
 קצת — שם הוא מתחיל ״חטאתי עויתי״ וכוי, ואילו זה שלפנינו המתחיל ״אנא ה׳ — עפ״י הרמיק, והשוה

 שער הכוונות וסי׳ של״ה.׳ קביעת מקומן: בעל ספר שערי ציון ומהר״ס פאפירש קובעים מקומה קודם ״כי
 איל שומע תפלות אתה״! הרמ״ק — קודם ״ומלפניך מלכנו״, והשוה שער הכוונות! הסדר שלפנינו עפיי
ה ה ו א 1 ת  של״ה וקצור של״ת), כיון שבסידורו, כלומר, בפירושו שער השמים, אין הכדעה,׳יעיי״ש לשונו! א
 בספר אור הישר מובא הנוסח שבז־ר, כמו שיצאה מפי מחוללה רב ייבא סבא ומסיים שם ״וכן הוא בסידור
 אריז״ל, אבל הנוסח שלפנינו לקוח משל״ה, מסידורו, דפוט אמסטרדם שנה תעב{ והשוה קצור של״ה עמוד נח״
 לפי קבלת אריז״ל (מג״א בשם כתבים) צריך אפילו מי שפרנסתו מצויה לבקש עליה בכל יום (ראה ההערות

 לעיל בב׳ בדך עלינו) המקור מהר פ׳ בשלח וז״ל — ״בל אינון: בני מהימנוחא בעאן בכל יומא ויומא לשאלה
 מזונייהו מקב״ה ולצלאד, צלותיד, עליה ; מ״ט (מאי טעמא) בגין דכל מאן דמצליה צלותיד. לגבי קכ״ד. על מזוניד״
ה — בעי למשאל קמי י מ  גרים דיתברך כל יומא וכו׳ וטעמא דמלד. ברוך ה׳ יום יום' ואע״ג ד א ש ת כ ח ע

 קב״ה ולצלאה •על מזוניה כל יומא וכוי וכו׳ ״.
 !רצה( •ברבה יז! נקראת ״עבודה״ (ד״ה פ״ד מ״ה, תמיד פ״ה מ׳׳א, ברכות כט א, שבת כד א, ד״ה פ, יב #
 מגילה יח א וסוטה לח ב)! בה מתחילות שלש אחרונות (ברכות לד א, ירושלמי שם פ״ד ה״ד); בגמ׳ (מגילה
 •ח א) כיון שבאת תפלה באה עבודה וכוי: התפלה עתיקה מאוד, וכבד הושמעה בבית המקדש מפי הכהן



ת שג י ר ח ת ש ל פ  ת

 לךגיד 3יסןז לאשי יקןךאל וןןפלתם (?׳סרה) 3אהבה ת2ן!יל ןרצון. ותהי לרצון
̂בו־ז־ת ישראל עמך.  $מיד 

 תפלה עמק גרכח
 עצמה לדביר ביתך, כלומר, דביר של ביתה:
 ,והוא קודש הקדשים הנקרא דביר. כמו שנאמה]
 (מלכים א׳ ר) ויבן לו מבית לדביר לקודש

 הקדשים וגו׳ ודביר בתוך הבית מפנימה הכין:
 לתתן שם את אתן ברית ה׳ וגו׳ ויעש בדבר,

.  שני כרבים וגו,
 והנה מזכירין לראשונה העבודה היותר,
 קדושה, י והיא עבודת יוהכ״פ בקודש הקדשים.
 ואה״כ מבקשים על כל הקרבנות, ותפלת אנשי
 המעמד על הקרבנות, כדאיתא (בריש פרק די
 דתענית) כי יקובל באהבה וברצון, דכתיב על
י הי* נ פ ם ל ה ן ל ו צ ר ת כח לד!) ל ו מ ש  הקרבנות (
) והביאותים אל הר קדשי ו  וכתיב (ישעי׳ נ

י עולותיהם וזבחיהם׳ ת ל פ ת ת י ב ם ב י ת ח מ ש  ו

 לרצון על מזבחי, וכן בתפלה (תהלים יט) יהיו
 לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך. ואגב מתפללים

. ולכך.  על מעשה כל המצות שבהם עובדים לה,
fia נקראים ג״כ עבודה, כמו שנאמר (שמות 
ם את ה׳ אלקיכם וברר את לחמך׳ ת ד ב ע  ו
 וגר. וכן(דברים י׳ כ׳) את ה׳ אלקיך תירא אות1
. ומבקשינן שכל העכידות האלך ד ו ב ע  ת

 יהיו תמיד לרצון לפני ה/

 עמק ברכה שומע
 לציון• 1מובא בשבלי הלקט ובשאר ספרי
 הראשעים ז״ל ובזוה״ק (פ׳ פקודי רטט ע״ב),
 עיי״ש. ועיי& במדרש (וק״ד פרשה ז׳) הדא ברכתא
 רצה «לקנו שובן בציון מהרה יעבדוך בניך,
 עיי״ש ובשוח״ט (סימן יז). ומובא ברוקח (׳סימן
 שבב) שהתקינו לומר ג׳ פעמים בכל יום —
 אנא .השב שכינתך לציון עירך וסדר העבודה
 לירושלים. ובנוסחא שלנו שינו והוסיפו לומר
 על הנוםחא שבפירש״י שם — רצה הי אלקינו
 בעמך ישראל ובתפלתס. ומיוסד על לשון הכתוב
 בקרבגות (יחזקאל מג, בז) ורצאתי אתכם נאום
. ומוםיפין *בתפלתם״, לפי שעתה, שעת  ה,
 החורבן, התפלה במקום קרבן. כדאיתא (בר״פ
 תפלת השחר) תפלות במקום תמידין תקנו. ומזה
 מוכח בי עיקר הנוםחא כנוסחת אשכנז
 ״וכתפלתם״. ולא כנוסח ספרד ״ולתפלתם שעה״.
ב ל ת התפלה כבר בקשנו בברכת '  שעל ק
 שומע תפלה - קבל ברחמים וברצון את תפלתנו.
ה לו, י ו צ  אבל כאן מבקשן שתהא התפלה ר
 עיי״ש, כמו הקרבן. דכתיב ביה (וירקא א) ונרצה
 לו לכפר עליו. וכן בתפלה (תהלים קי״ט) נדבות
 פי רצה נא הי. ואח״כ מבקשין והשב את העבודה

 גדול ביוהכ״פ בשינויים, אחר קריאתו בתודה (יומא םח א, וראה רש״י שם ד״ה ועל העבודה) ומפי הכהגיט
 בלישכת הגזית בעת הקרבת הקרבן צבור כ״תפלה על ישראל״ (ראה פירוש הרמב״ם למשנה זו, תמיד
 6״א מ״א), וגם מפי אנשי משמר, ישראלים! גם בברכה זו חלו שינויים במשך הזמן! הנוסח הקדום
̂ויק̂ד רדה 0״ז) ״רצה אלוקיגו שכון כציון מזזדה יזיבייד «יך״, וראה והשוה  ;רואים W במדרש! ־"
 פםיןתא דר״כ (הוצאת בובר) כה, עמוד קנח, בהוספת ״בירושלים״! ובמדרש שמואל (פ׳ לא); ״ג״פ
 בבל יום 1.שב שכינתך לציון ומדר העבודה לירושלים״! וה.שוה מדרש תהלימ יז! גס לחתימת הברכה
 שלפנינו ״המחזיר שכינתו לציון״, היחה לפנים צורה אחרת, כשיצויין לפנינו. רצה: הנוסח שלפנינו,
 בכללו, עפ-י דע״ג ומח״ו (בהוספת רובה הגדול של תפלת ״ותערב״ והמלה ״כמאז״ אחרי ״ברחמים״)?
 ההתחלה מובאת גם בזהד (פקודי רצה) בעמך ישראל ובתפלתמ: נ״א עפ״י — רם״ג, רע״ג, ומח״ו,
 והשוה רוקח (ם׳ שיח יצחק), וכך מנסחים השל״ה, ד״י קאפיל והריעב״ץ! בעמך ישראל ולתפלתם שעה:
 נ״ם עפ״י רמב״ס, אבודרהם, והשוה ר״ן (בפ״ג לר״ה) וכך מנסחם סה״ס, רמ״ק, והרב בעה״ת! בסידור
 עיון תפלה כותב המחבר שראה נוסח ״ובתפלתם שעה״! ראיתי יך מנוסח במידור משנת דס״ד! והשב
 את העבודה: הנ׳ ?יל«יגו עפ״י של״ד. ור״י קאפיל, הגר״א והריעב״ץ! והשב העבודה;



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 עמק כרכה שומע תפלה עמק ננרכח

 היא מטבע בפני עצמה. וכמו שהבאתי ממדרש
 (תהלי׳ פרשה יז). ונשארה אצלנו האשכנזים
 לזמן הדוכן. ולא רצו לשנות גם מטבע הברכה
 שנתפשטה לאומרה בכל יום והכניסוה בתוך
 ברכת רצה. והספרדים בטלוה .ולא אמרו אותה
 אפילו בשעת הדוכן. אבל האשכנזים לא רצו
 לבטל לגמרי הנוסחאות הירושלמיות שאחזו
 בהן בימי קדם. ונוסחא זו שבמדרשים ירושלמית
 .היא. וכמו שהביא זה בבה׳׳ג (פרק ה׳ דברכות)
 בשם גמרא דמערבא, עיי״ש. וכמו שביארתי
 באריכות לעיל׳ עיי״ש. והשאירו. אותה
 לברכת כהנים כשעולים לדוכן שנקרא עבודה
 וכדאיתא (סוטה דף ל״ח). ומה שאומרים ״כעולה
ר הקרבנות. ת י  וכקרבן״, פירוש כעולה ו כ
 ודרך הכתובים לדבר כן, כמו שנאמר (ויקרא
 יז ח׳) עולה או זבח. וכן (ישעי ני) עולותיהם
 וזבחיהם, וענינם, עולות שכולה כליל ,וזבחים

 הנאכלים.

 ויש בנוסח ברכה זו עוד מטבע אחת -
 שבמקום רצה ה׳ אלקינו בעמך ישראל ותפלתם,
 אומרים ״ותערב עליך עתירתינו כעולה וכקרבן״.
 ומיוסד על לשון הכתוב(תחלים קד) יערב עליו
 שיחי. ואח״כ מבקשין על החזרת השכינה לציון
 וסדר עבודת הקדמות לירושלים. וכבר כתבתי
 שנוסחא זו איתא במדרש תחלים. וזה במקום
 שאגו אומרים והשב את העבודה כוי ואשי
 ישראל כו״׳ ומוסיפין לאחר ותחזנה וגו׳ ושם
 נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות,
 כדי לםמכה לחתימה ש״אותך לבדך ביראה
 נעבוד״. ומיוסד על לשון הכתוב (תחלים ב׳)
 עבדו את ה׳ ביראה. ומוסיפין כימי עולם כשנים
 קדמניות, שזה נאמר על לעתיד לבוא. כמו
 שנאמר (מלאכי ג׳) וערבה לה׳ מנחת יהודה

 וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות.
 ונראה לי פירוש החתימה: שאתה הוא ה׳
 אשר אנו מקוים אליך שאותך לבדך ביראה
 נעבוד ולא נירא מפני כל. ומטבע ברכה זו

 כך הנוסח בםרם״ג, רע״ג, מח״ו, רמב׳׳ם, רוקח (שם) ואבודוהם, והשוה טור לאו״ח (קכ), וב״י שם,
 שמצטטים התוספות לגמי מנחות (תוספות האחרון לנמ׳ הנ״ל) והשוה סדה״י! וכך מנסח רמ״ק ובעקביו
 הלז* הרה בעה״ת: ראיתי במקור הברכות שבס׳ רע״ג, הוצאת הרב פרומקין, דפוס ירושלים, המצטט
 חוטפות הנ״ל במווןפת המלה ״את״, ולא יודע איפה הוא מצא גירםא זו ן ותפלתם באהבה תקבל: נ״א
 עפ״י מהרי״ל (ראה ספר יוסף אומץ ם׳ מ. בשמו) ומטה משד, בשם דיי הלוי (במהרה): וכך מנסחים —
 השל״ה, ד״י קאפיל> הגר״א, הריעב״ץ והרב בעה״ת: ותפלתם מהרה באהבה תקבל: נ״ס עפ״י — רע״ג,
 ויחיו ואבודרהם, והשוה מטה משה (בסי׳ קמט) בשם רוקח וסטר אליהו רבה, וכך מנסח הרמ״ק> מרשיי
 לגמי וברכות (יא א ד״ד, עבודה) מוכח שלא גורם ״באהבה״, והשוה טור (לאו״ח קכ): הרוקח והכל בו
 כעמידים מספר התבות שבברכה על לד, לפי זר* איפוא, המדקדק לשמור על מנין זה, שהוא רמז כנגד
 לד כהנים שה׳יו מקריבים פר ושעיר ואיל (כל בו) יש לנסח ״והשב את העכורה׳ ו״ותפלתס באהבה
 . הקבל״, או ״והשב העבודה׳׳ ו״ותפלתם מהרה באהבה תקבל״: בטור (שם) מובא מנהג ספרד בשם
3 שרירא גאון שכתב כשמ רב סעדיה' גאון ״שלא לאמר רצה במנחה (אלא להתחיל ״אשי ישראלי)  י
 אלא במנחה של תענית ומי שאמרה בכל תמיד לא יפה הוא עושה וכו׳ וכו׳ ואיני יודע טעם למנהגם״
 וכוי, וראה הנמקת הב״ח, שם, ומה שהעיר ע״ז הפרמ״ג, וביי שם מש״כ בשפ המנהיג (ראה מנהיג סי׳
 נט) והמסיים ״ועכשיו בכל המקומות נוהגים לומר רצה בכל התפלות״, ושבעצם זהיא הכרעת הדשב״א
 (והקודמים לו ז״ל) בתשובה (טי׳ תשצו) שכה תוארה: שאלת — ומצאתי כתוב בתשובות הגאונים
 ן&אין אומרים רצה במנחה, — תשובה — דבר זה לא שמעתי מעולם, גם לא ידעתי טעם לדבר, כ״ש
 למנחה, ו«*ו נהגנו כן מעולם וכן במנחה׳: רצה: על ההגדרה ״רצון״ ראה ההערות לב׳ שמע קולנו
 וצרף לכאן. ומכאן אפשר לפרש: רצה : — תהי׳ לך נחת רוח בעמך ישראל ובתפלתם ן ותחזינה
 עינינו בשובך לציון ברחמים: עפ״י — רע״ג, מח״ו (בהוספת ״כמאז״, כאמור לעיל) ואבודרהם! בזמן
 שבית המקדש היה קיים, לא היו אומרים ״והשב את העבודה׳, ״ותחזינה׳ ולא היו חותמין ״המחזיר
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 בר״ח וחוה״מ אומרים יעלה ויבא בלרבית שחרית ומנחה•
^ד ןלןכר זלרונני ינ??ןדי3ני ז V ויךאה ן? Jaf ו i l יכא (  ^להיני ואלהי אבותינו. 1עלה וז

̂זף ןז?י־מ ?ל עטף ן ךוי גלךף וזלרון ןרושלים ןיר ?ןך  ןןלרון אביםיבי ןןןרון ?!שים ן
^לום ^יום ם ץסר° י י ^ ב ^ ד ו ס ^ ף לפליאה ^טו^ה ^0ן ו י 3 ת ו?יו»ל ^ י 3 

̂דש הזה לחה-ט פסח חג ה§צ1ת הזה לחוהימ םיגית חג הסכות הזה ס ראש הו ד ו  לראש ״

 ןללגי ן: הלחינו בו ^טולה יתקינו בי לץךןה והו^יןוגו בו ^סזיט טובים. יבךנר ןשי^ה
ו ?י ן^יף עינינו לי 8ל 9>ך סנון ולחוט אןזה. נ ב ו ה  ןכח9ים חום וןזנני ןרסם ^ליני ו

 ותחזינה עיגינו #3ו5ןז ?ציון ?רוונןים. ^רוןו אתה יי המןץזיר ^כי^תו

 שכינתו לציון״, אלא ״׳שאותו לבדך ביראה נעבוד״ (ראה יומא סח ברש״י ד״ד ״וצל העבודה. ירושלמי׳
 ו^וטה פ״ז מ״ו, ילקוט שמואל רמז פ, והעיור. רש״י לגמי ברכות יא ב׳ ד״ה עבודה, ורוקח (שכו) בשם:
 מדרש ויבולו ותשב״ץ ח״ב סי׳ קסא); ובירושלמי יומא פ״ז ה״א הנוסח ״שאותך נירא ונעבוד״, ולדעת:
 רב אידי שם ״בא״י השוכן בצין״, השוה רמב״ם ה׳ עגודד. יוהכ״פ פ״ג, שהכ״ג היה מתפלל שיעמוד
 המקדש ׳והיד! מסיים !״שוכן במיון״; והשוה רא״ש (בגליון הש״ם למס׳ תמיד לב ב)! ברש״י, שמ, מובאת
 עוד צורה של חתימה, שהיו חותמין בה בזמן הבית — ״ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון״,
 שאמרוה הכהנים אחר הקרבת הקרבנות! המחזיר שכינתו לציון: החתימה שלפנינו — עפ״י רס״ג, רע״ג
 מח״ו ואבודרהם, והשוה זהר (פקודי רסא)! ובמדרש — כשעשו ישראל את המשכן וירדה שכינה ושכן
 בו בין שני הכרובים, מיד פתחו מה״ש ואמרו בא״י המחזיר ברחמיו שכינתו לציון: בארחות חיים (מובא

 בב״י סי׳ קיב) כתוב, שברכה זו אמרו המלאכים כשהשכינה חזרה לבית שני.
ה וייבא: לפני ״ותחזינה״ מוסיפים בראש חודש ובחול המועד תפלה זו, שהוזכרה בשם ״קדושת ל ע  י
 היום״ בתוספתא (לברכות פ״1 יג) ו״מעין המאורע״ שם ובגמ׳ (שבת כד א) ובשמד. הרגיל, ״יעלה ויבא״,
 במסכת סופרים (ט׳ ט ה׳ ז ויא)! וראה — ברכות כט א, ר״ה לב ב, ותוספתא, שם, פ״ד ז׳ ורש״י לגמי
 (ביצה יז א ד״ו* בעבודה) ״כגון יעלה:ויבא״: קביעת מקומה כאן מנומקת בתוספת (שבת כד א ד״ה
 בבונד.) ״תקנוה בעבודה שהיא תפלה להשיב ישראל לירושלים״: הנוסח, בכללו, עפ״י רע״ג, בשינויים
 קטנים! במח״ו השנויים נכרים ביותר! המנהג לענות אמן אחרי זכרנו וכו׳ לטובה וכו׳ לברכה וכו׳
 לחיים טובים, כבר היה ידוע בימי הגאונים, ואנו שומעים עליו דרך אגב מפי רב האי גאון, כשנשאל
י ^  על עניית אמן אחרי ברכות כהנים! וז״ל בעל שבלי לקט (סי׳ כג) ״נשאל רב האי גאון זצ״ל והשיב -
 אין מנהג אצלנו לענות אמן על כל פסוק ופסוק לפי שמפי כהן הן ג׳ ברכות ושליח צבור כעין ברכה
א זכרנו ה׳ א׳ בו לטובה יש שעונין ב י ה ו ל ע  אחת ובו׳ וכו׳ ויש כזה בסדר ברכות הרבה כגון י

 אמן על כל ברכה וברכה ויש שעונין אמן בסוף״.

 מודים : ברכה יח: נקראת ״הודאה״ (ר״ד. פ״א מ״ה), ״הודיה״ (ירושלמי ברכות פ״ב ה״ד) ו״חודה״ מגילה
 יז ב)! ושם — כיון שבאת עבודה באתה תודה שנאמר זובח תודה יכבדוני: ): וראה — ברכות
 כט ב, לב ב, שבת כד א! הפתיחה רואים אנו כבר בספרי (וזאת הברכה). צור חיינו מגן ישענו: נ״א עפ״י
 — רע״ג, מח״ו, רמב״ס (ומגן) ואבודרהם (ומגן) וכך מנסחים — של״ה, הר״י קאפיל, הגר״א והרב בעה״ת«
 צורנו צור חיינו: נ״ם — עפ״י רמ״ק וסה״ם (וטגן): צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור; כך הוא
 המשך הפיסקא לפי אבודרהם, ולפיו'ז״ל הצגתי נקודה אחר ״ודור״, והשוה יםושה״ע (תפלת יח פרק ד.׳)
 ועמק ברכה שלפנינו! ועל נסיך שבבל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר וצהרים:
 ניסח אשכנז וספרד שווים כאן, והוא עפ״י אבודרהם! ברעיג, מח״ו וברמב״ם הנוסח בקצת שינויים!;•
 יהמרחם כי לא תמו חסדיך; ברע״ג ״המרחם״, במח״ו ״והמרחם כי לא תמנו חסדיך״, והנוסח שלפנינו —
 עפ״י אבודרהם המדגיש — ״ואע״פ שלשון הכתוב הוא ״תמנו״ (איכה ג כב), אבל בכאן אינו נופל פירוש
 זה, לכך צריך לומר ״תמו״! הרמ״ק מנסח כמו ברע״ג, ״המרחם״, ובעקביו הולך הרב בעה״ת בתפלת חול,
 ואילו בתפלת שבת מנסח הוא ז״ל לפי אבודרהם, וראה מה שהעיר ע״ז בשער הכולל לסידור הרב ז״ל!
 מעולם קונו לך: ברע״ג ״ומעולם קוינו לך״, אבל הנוסח שלפנינו עפ״י — סידורי של״ה, n קאפיל,
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 מודיס ייבנן

 מודים »3ן»ני *$v #n היא ן: »להיני
 ןאלהי ןןביסיני, אל?׳, ?ל יו?לנו יוצר
 ?ראשית. לךכית ןהוךאות לשמף ן^דול והמןדוש
 על ^ןן?יתני ןק*?$גי. מ תסיני ישימני
 ןסאם.יף טייסינו לסץרות ןןך *ך, ל^מר ןןןןין
 ולעשות ךצי3ף׳ יל?לדף ?ל^ב קולס׳ גל שאנחנו

 מידים ^ך, $רוף אל סהוןאות.

 מידים אנחנו לך שאתה הוא יי
 הלחינו ואלחי אבותינו לע1?ם ועד
 (צורני) צור סי\נו מגן ישענו אתה הוא

 לדור ודור. נוןה לך ו$ספר תחלתך
 על וףינו האסורים 5יךך ועל נשמותינו
ך ^בכל־יום י  הנקודות לך ועל ^

 עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערג ובקר וצהרים. הטוב פי לא
ך והמרחם 9י לא תמו ססןיך »י< העולם קיינר לך.  $לו ך^י

 עמק כרכח שומע תפלה
 והברכה נקראת תמיד על שם החתימה או
 •התחלתה. ולפי נוסחתנו לא נזכר באותה הבי
 רםה ״עבודה׳* דק באמצע ובדרך אגב, והשב
 את העבודה וכר. וראה רש״י (ברכות יא ב)
 רצה וכוי ברוך המקבל עבודת עמו ישראל
 ברצון, אי נמי שאותך לבדך ביראה נעבוד
 עיי״ש. וכך מבואר להדיא במדרש תהלים (סי׳
 כט) דחשיב שם כל הי״ח ברכות וכתב שם
 בברכת עבודה ״שאותך לבדך ביראה נעביד״,
 עיי״ש. וכן בפי״ז שם איתא, שהתקינו לומר
 בתפילה ״אנא רחום׳ ברחמיך הרבים השב
 שכינתך לציון עירך וסדר העבודה לירושלים,

 עמק כרכה
 מגן ישענו אתה הוא לדור ,ידור! לדור ודור
 מחובר לשלמעלה, והוא הכפל של לעולם
 ועד המוזכר למעלה. ואח״כ מתחיל נודה לך וגו/
 נודה כו׳ על חיינו המסורים בידיך! מיוסד על
 הכתוב (ישעי׳ ל״ח) חי חי הוא יודוך כמיני.
ם יודיך סלה׳. י י ח  ולכן אומרים אח״כ ״וכל ה
 (הרי קמע מספר מקיץ נרדמים למרן מחברנו זצ״ל)
 הנוסח ״שאותך לבדך ביראה נעבוד״ (סיום
 תפלת ״ותערב* שאומרים ביו׳׳ט לפני ברכת
 כהנים) הוא ג״כ נוםחא קדמונית •מימי חכמי
 הש״ס, וקראו לברכה זו ברכת עבודה׳ כדאמ־
 רינן ״אומר מעין המאורע בעבודה (שבת כד).

 ר׳ אשר והגר״א, וכך מדגיש הריעכיץ, ששיעור הפיסקא היא ״בי לא תמו חסדיך מעולם׳׳{ בי מעולם קומו
 לך: נ״ס עפ״י — מחיו ואבודרהם, וכך מנסחים — הרמ״ק, ר׳ שבתי, הרב בע״ת וםה״ם, והשוה סרע״ח
 (שם)ן הכל בו מעמיד מספר התבות שבברכה (עם החתימה) על פו וכמ״ב הפרע״ח, וכך יוצא מנוסחת
 השליה וזד, מתאים עם נוםחת אשכנז שלפנינו« מודים בגימטריה מאה, רמז שצריכים להודות להשם מאה
 פעמים בכל יום (הבל בו)! ב1«׳ בבא קמא (טז ב) גרסינזרשדרו של אדם לאחר עשרה שנים נעשה נחש
 והני מילי דלא כרע במודים והשוה בר״ד פ׳ כ״ח וזהר שלח קםד א! וראה בתוספות (שם) ד״ה והוא,
 הנימוק לעונש חמור כזה! נס בזהר (משפטים ק א) שומעים אנו אזהרה חמורה כלפי המזלזלים בהשתחויה
 בעת אמירת מודים — ״קביה לא מקפח אגרא דשוס בריין דברא, בן אינון וכו׳ ובר מאמון דלא כרעי
 במודים׳ וכו׳ וכוי; ושם שם ״דמאן דלא כרע, לא יהא ליה קיומא לעלמא דאתי ונופיה יתאבד״ וכוי? וראה
 זהר פקודי רסא ב ורסב א! גם בקבלת אריז״ל מיוחם ענין רב להכריעה במודים (15רע״ח שם), המונה בה פו

 חכות כמו הכל בו (עד סוף הברכה ־ולך נאה להודות״, ועד בכלל) במו שלפנינו.
 מודיכ דרככן: המקור בגמ׳ סוטה (« הקהל אומר אותו כשעה שהש״ץ אומר מודים, כדגרסינן (שם)
 ״בזמן ששיץ אומר מודים העם מה הם אומרים״( הגמרא מפרטת שם הצעות שונות לנוסח הודאה זו,
 והשלפנינו, כשיבואו־ לקטן* הוא צירוף של כל אלו המלצות י ח ד, ומכאן ההגדרה ״מודים דרבנן״, בה



ת י ה ת ת ש ל פ  ת

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 מתו להבורא ית״ש, כמו שאין בידינו למיסוד
 החיים בידו ית׳׳ אלא הוא הנותן חיים לכל
 חי, והכל מסור בידו״ מעצימו ית׳. והוא ענין
 צפוי מיהול, שיפדה אותו. וכאילו - הריני
 מומר עצמי בידך שאתה תושיעני, ועיין
 בזדה״ק (במדבר קיט ע״א). ועל נסיך שבכל
 יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת:
 כלשון חכז״ל (בנדה ל״א ע״א). על הכתוב
 ברוך וגו׳ עושה נפלאות גדולות לבדו שאפילו
 בעל הנס אין מכיר בנסו, עיי׳׳ש. ערב ובוקר
 וצהרים! כלומר על כל אלה נודה לך ערב
 ובוקר וצהרים. מלשון הכ׳ (תחלים ניד, י״ג)
 ערב ובוקר וצהרים אשיחה וגו׳. ואיני מחובר
 עם ״בכל עת״ כמו שאומרים קצת. הטוב כי
 לא כלו רחמיך: מלשון הכתוב (איכה בי)
 חסדי ה׳ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.
: כלומר,• החסדים והרחמים ך  מעולם קוינו ל
 אשר קוינו לך מעולם. והמוסיפה ״כי״ מעו

 לם, צריך לפרש כי לשון אשר.

 עיי״ש, הרי שנוסחא קדמונית היא, אלא
 שאח״כ הנהיגו לומר המחזיר שכינתו לציון,
 והנוםחא הזאת מובאה בברייתא דעל הסדר,
 המובאה בשבלי לקט אות י״ח, עיי״ש. ואפשר,
 שלפי שבוטלה העבודה בפועל, ואנו מצפים
 שישיב שכינתו לציון לעבוד אז העבודה, לכך
 הםיימין ״המחזיר שכינתו לציוך. ומ״מ הש
 אירי הנוסחא הישנה לאמרה בשעת שהכהנים
 עולים לדוכן׳ כיוג דרומה לעבודה׳ כדכתיב
 לשרתו ולברך בשמו, וכדאיתא בגמ׳ (סוטה

 לח).
 על נשמותינו הפקודות לך: כן הוא בכל
 סידורי אשמז וספרד וסדור דע״ג ז״ל, אבל
 בסידור קול יעקב לבעהמ״ח שערי גן עדן
 ז״ל היוסחא ״המפקדות לך״, וכנראה, על
 לשון הכתוב (תחלים לא ר) בידך אפקיד
 אבל לפענ״ד אין לשבש הספרים בשביל זה.
 ובפרט שכן הוא בזוה״ק (פקודי דםב ע״א)
 הפקודות לך, עיי״ש. ומקרא ז־ על דרך חמ־
 ליצה נאמר, כי אין ביד האדם להפקיד נש־

: רב, שמואל,  באה לידי בטוי זכות־מחבר משותפת לכל אלה האמוראים שיש להם .חלק בניסוחו, והם —
 ד׳ סימאי, ובנוסח אחר — ״גהרתי אמריי׳ בשמו של אותו ר׳ םימאי, רב אחא בר יעקב, והמציע והמנצח של
 צידוד ההצעות, רב פפא, שמפיו אנו שומעים ;הלכה פסוקה: ״הילכך (בלומר — כיון שהנוסח שנוי
 במחלוקת) נימרינהו לכולהו״, ובך נתהווה טופס ההודאה שלפנינו, בשנויים קלים, וכך הגדיר אותה הבית
 יוסף (בסי׳ קכז לטור אויח) ״ומצאתי כתוב נקרא מודים דרבנן, לפי שהוא תיקון הרבה חכמים״: והשוה
 *ןטה משה בסי- קעד! גם רבותינו שבארץ ישראל לא נשתוו בנוסח משלהם. ואנו שומעים(בירושלמי ברכות
 פ״א הלכה ד,) הצעות שונות (ראה תוססות סוסה מ א ד״ה על) מפי האמוראים: ואית דאמרין ליה חבריא
 בשם ר׳ סימאי(השוה הנמ׳ הבבלית שם), ר׳ אבא בר זבדא, רב שמואל בר מינא בשם רב אחא, בר קפרא,
 והמנצח, לפי נוסח ירושלמי, רב יודן,'שאף. הוא פסק ההלכה מתוך פשרה, ״נהגין רבנין אמרי׳ כולהון״אבל
 הכרעתו לא נתקבלה, כנראה, על דעת רבותיו או חבריו ללא התנגדות, כי הגמרא מעירה שם ״ואית דאמרין
 אז הדא אויד״דא׳׳. מודים אנחנו לך שאתה (ברמב״ם בהסרת ״שאתה״) ה׳ או״א: בעטרת זקנים (קכז) הומלץ
 להסיר ההגדרה ״ה׳ אלוקינו״, וראה שם סעמו ונימוקו (המג״א בטי׳ קכז ם״ק א דחה עצם הנימים אבל
 ־נוסח שלפנינו הוא עפיי הנמ׳ דידן, רע״ג, רי״ף, רמב״ם, או״ז רוקח, טור וכך נראה מלשון אבודרהס
 הכותב — ״שוחין ואומרים הודאה קטנה המתחילה כ״כ מודים וכוי וכו׳ יוצרנו יוצר בראשית: ואלוקי
 אבותינו: עפ״י רע״ג, מח׳׳ו, אוד זרוע (ה׳ תפלה טי׳ צז): הקדוש: הגדרה זו נמצאת רק ברמב״ם (ה׳ תפלה
 פיס ה״ד): כן תחיינו ותקיימנו: עפיי רוקח, או״ז, מור ולבוש (התכלת): (בגמ׳, רמבים
, נוטחא מורכבת , ׳  ואבודרהם ״תחיינו ותהננו ״וכך הנוסח בםהיס, ורא״ש מנסח ״תחיינו.ותקיימנו ותחננו
 מנוסח הגמ׳ שלפנינו: הרי״ף מנסח ״תחיינו יותגחמנו״): לשמור חקיך: הרב בעה״ת מנסח ״ונשוב אליך

 לשמור חקיך״, כנראה, עפ״י מחזור רומא ששם מנוסח ״ונשוב לשמור חקיך״, ובהוספת המלה ״אליך״
ך בלבב שלם: עפ׳ טור ואבודרהם: על שאנו מודים לך: ראה רש״י — ״על ד ב ע ל  ו



ת י ר ח ת ש ל פ  שח ת
 שומע תפלה עמי, גרפה

 לך, כפירש״י ז״ל. ואח״כ נאמר ״ברכות
 והודאות לשמך הדגול והקדוש על שהחייתנו״
 כר. אבל לומר, אחר בקשת ״כן תחיינו״ כר
 — על שאנו מודים לך׳ אין לו, לכאורה.

 שום מובן.
 ועל כרחך צריך לומר, כיון דבעי למיתתם
 ברך אתה ה׳ אל ההודאות, צריך לומר מעין
 וותימה סמוך לחתימה׳ כדאיתא (פסחים קד
 ע״א). להכי הסמיכוה לחתימה ויהיה הפירוש
 בדוחק - ונודה לד על שאגו מודים לך. וא״כ
 על כרחך גם חכז״ל, חכמי ש״ם בבלי, חתמו
 בשם, אלא דלא אםקוה לכולי מילתא. וכיון
 דבירושלמי אמר להדיא דחותם בשם, עדיפא
 לחתום בשם, ולהכי פסק בדרכי משה לחתום
 בשם, משא״כ בברכת בורא נפשות רבות,
 דליכא רמז כלל בגמ׳ דידן, םבירא לי׳ דלא
 סמכינן איהשלמי. דאי חוה צריך למיחתם
 בשם, הוד, מסיק לי׳ בגמ׳ דידן. וכן הרוקח
 ז״ל מביא (בסי׳ שכ״ב בהל׳ תפלה) דברי

 הירושלמי להלכה.
 ולכן נראה לי, שמי שרוצה לנהוג כהרא״ש
 ז״ל ולסיים ״בא׳׳י אל ההודאות״, לא הפסיד.
 ואף שאין מתחיל בברכה, מכל מקום ברכת
 הודאה אין צריכה פתיחה כמו שכתבו התום׳
 ז״ל בברכת אלקי נשמה (ב5״ק דברכות). ומה
 שלא נהגו כן במדינות אלו, כנראה שנמשכו
̂ל לא  אחר הב״י בשו״ע, כיון שהרמ״א ז׳
 כתב על זה בהגהותיו שצריך לחתום בשם.
 אבל בדרכי משד, העיד שהמנהג כן. וצריך
 לומר דשינו אח״כ המנהג עפ״י הב״י בשו״ע.
 והדרכי משה נדפס זמן רב אח״כ, ולא ידעו
 שהרמ״א ז״ל הוד, ניחא לי׳ לחתום בשם.
 ומטעמא דכתיבנא׳ שיש לזה פנים גם בגנזי

 דידן.

 עמק כרפה

 מודים דרכנן
: ר ו ר י ב ן ו י י  ע

 •ברוך אל ההודאות: וראיתי להעיר כאן
 במדדים דרבנן: הםור (או״ח בסי׳
 קכ״ז) הגיא מהירושלמי, שחותמים בה ״ברוך
 את ה׳ •אל ההודאות״, ושכן היה נוהג אביו
 הרא״ש ז״ל. והעיד שם בדרכי משה׳ שהמנהג
 הפשוט כדברי הרא״ש לחתום בשם. וכתב
 הגר׳׳א ז״ל, שכן עיקר. והבית יוסף שם כתב
 בשם תלמידי רבינו יונה ז״ל, שכיון שלא
 התכר בתלמוד שלנו, אין לחתום בה בשם
 (שי״ן צרוי׳) מספק, עיי״ש בשם הרשב״א
 ז״ל, ודין זה איתא נמי גבי ברכת בורא נפשות
 (בסימן רז שם). דבירושלמי חותם בא״י חי
 העולמים, ושהראיש נהג כך. ובב״י מביא
 מתר״י ז״ל, שלא לחתום בשם. אבל שם לא
 העיר הדרכי משה שכן המנהג לחתום,
 ומשמע שיש נפ״מ בין ב׳ ברכות אלו. ולא
 דאיתי מי שהעיר בזה. ומה שנראה לי בזה.
 בגמ׳ (סוטה ד״מ ע״א) איתא — בזמן
 שש״ץ אומר מודים, העם מה הם אומרים,
 אמר רב, מודים אנחנו לך ה׳ אלקינו על
 שאנו מודים לך. (פירש״י - על שנתת
 בלבנו להיות דבקים בך ומודים לך). ושמואל
 אמר, אלקי כל בשר על שאנו מודים לך כר.
 רב אחא בר יעקב מסיים בה הכי — כן
 רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך כר,
 עיי״ש. והנה מה שאומר בסוף ״על שאנו
 מודים לך״ אין לו המשך כלל, ועדיפא הוי
 למימר ״מודים אנחנו לך ה׳ אלקינו ואלקי
 אבותינו אלקי כל בשר יוצרנו יוצר בראשית
 על שאנו מודים לד״, ויהי׳ הפירוש — שא
 נחנו מודים ליוצר בראשית על שאנו מודים

 .שנןזת-בלבנו להיות מודים לך״: וראה בב״י (שם) עוד פירושים: יש מנסחים ״אנחנו״ (הגר״א) ויש להם
 סמך בתוספות (סוטה מ א ד״ה על), בכל בו (ם׳ קכב) בנוסחת עלינו לשבח, שכתב ״ואנחנו כורעים גרםינן
 ולא גרסינן ואנו. כי אין בכל הקריאה רק אני ובכל מקום ואנו הלשון אנינות כמו ״ואנו הדגים (ישעיהו
 יט ח), והשוד, באה״ט (בסי׳ קסז לאו״ח) מש״כ בנוסח ״ועל הכל״ שבברכת המזון ן ברוך א־ל ההודאות:



ת שבז י ר ח ת ש ל פ  ת

 (ו)על הנ^ים ועל ספךקןן ועל הגבורות ועל הישועות מעל ntaftjD ועל
ת ?אבותינו נ;מים ?סם 3ןמן הזה. י ש ת ^  מ§0מות) ןעל הגחמו

 עמק כרבה שומע תפלה
ק בו ר פ י  העל צוארך. וכן (התלים קל״0 ו
 מצרגי. וכן (איכה ה׳ ח׳) עבדים משלו בנו
 פורק אין מידם. ומהתואר פורק עשו
 שם (שי״ן צרוי׳) פרקן/ כמו מן סולח מלחן.
 והוא על משקל לשון ארמי. כלשון משנה
 שרגיל בה מלות עבריות במשקל לשון ארמי,
 וא״כ צריך לומר ועל הפרקן (פ״א וקו״ף
 קמוצות). וכמו בתפלת ראש השנה שכתבו
 המהרי״ל והאחרונים לומר שהשלטן לפניך.
 ופירושו שהשליטה לפניך. כן כך הפרקן

 ענינו הפריקה. וזה נראה לפענ׳יד ברור,

 עמק כרכה
 ועל הגסים ועל הפורקן וגוי. כו הוא
 בסידורי אשכנז וספרד, וא״כ הוא לשון
 ארמי, ותרגום של ,ישועה״ שתרגמו בכל
 מקום ״פורקגא״ על הכתוב (ישעי׳ מ״ה י״ז)
 תשועת עולמים, תרגם יונתן פורקן עלמיא.
 וכן (תהלים י״ב ר) אשית בישע׳ תרגום
 אשוי פורקן לעמי. וקשה, למה אמרו זה
 בלשון ארמי. ועוד הרי חוזר ואומר אח״כ

 ״ועל התשועות*.
ן לולא דמםתפינא הייתי אומר, שרוצה כ ל  ו

 להדגיש שבוטל עול מלכות יון מעל צוארם.
ת עולו ק ר פ  והוא מלשון (בראשית כ-ז «׳) ו

 חתימה הברכה באה, לפי הירושלמי (שם), בשם, שהטור מביאה (שם) ומסיים ״וכן היה נוהג א״א הרא״ש
 ז״ל״, והדדכי משד. (שם) מעיר ״והמנהג הפשוט כמו הרא״ש לחתום/ אבל מנהגנו לחתום בלי שם, הוא
 עפ״י הכרעת הב״י (שם) המסתמך על דברי רשב״א (בסיפ אץ עומדץ) שכתב ״ובמודים דרבנן לא ראיתי
 מי שחותח בו* ורו׳ וכוי, ועל תלמידי הר״י שכתבו בשם . רבינו יונה בענין הדומה, בברכת בורא
 נפשות, שאף בה לא באה החתימה בשם, לפי נוסח הבבלי, אלא רק בנוסח הירושלמי, ומשום כך גהגין
 לחתום בלי שם, ומסיים — ״ויש ללמוד מדבריו (של הריי) דה״ה לענין מודים דרבנן שאין חותמין בו,
 אלא אומר חתימת הברכה בלא שם ויחתום ברוך א־ל ההודאות וכן ראוי לעשות״; והשוה שו״ע קכז; וראה
- לפי קבלת אריז״ל מרכינים רק את הראש  עמק ברכה שלפנינו ז בנוגע לאופן הכריעה במודים דרבנן י

 (יסושוהיע בשם כוונות).
ה זו (ראה תוספות שבת כד 8 ד״ה מזכיר א ד ו ל הגפים: בתוספתא לברכות (פיג אות יד) הוזכרה ה  ע
ה היא ולא תפלה*) בדרך רמז לבד, — ״בל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים, ערבית א ד ו  ״דעל הנסים ה
 שחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומד מעין המאורע׳, (ראה מנחת בכורים שם), והשוה ירושלמי
 (ברבות פ״ז מ״ה) ״וכל שאין בו קרבן מוסף, כגון חנוכה ופודים, צריך להזכיר מעין המאורע״: ובגט׳
 שבת (כד א) ״ועשאום יו״ט בהלל והודאה״ — סירש״י: ״לומר על הגסים בהודאה״; במסכת סופרים מובאה
 גצורה אחרת (פרק כ ו^ ושם ״וניםי מרדכי ואסתר מזכידין אותן בהודיה ושניהן גזכרין כבי הארץ
 וכלומר: בברכת המזון« על ענין זה ראה ההערות לקמן בבהמיז): בראשונה הוזכרה בשמה הרגיל
 בשאילתות דרב אחאי גאון(פ׳ וישלח סי׳ כו): וראה'הלכות גדולות ה׳ חנוכה: ספר העתים בסוף סימן קעג:
 ספד אגודה (למס׳ שבת עמוד קכג ב): סור או״ח (סי׳ תדפב וסי, תרצג) ושו״ע (באותם הסימנים) והמפרשים
 שם: עצם קביעותה במודים, עפ״י הכלל הרמוז בגמ׳(פסחים קיזב)״ק״ש והלל גאל ישראל בצלותא גואל
 ישראל, וראה רשבים שם, והשוה ירוש׳ (ברכות פ״ד היג) כל דבר שהוא להבא (כמו יעלה ויבא) אומרה
 בעבורה וכל דבר שהוא לעבר אומרה בהודאה״: וראה תוספות (מגילה ד א ד״ה ספק): דם״ג, ורע״ג קובעים
 מקומה כמו שלפנינו, לפי אבודרהם בשמם, וז״ל: וי״א אותו בכי מעולם קויגו לך, וכן הוא בסדר רב
 עמרם ורבינו סעדיה: וכך גם במח״ו: אבודרהם מביא (שם) גם מנהג ״ייא אותו כשמגיע עד שבכל עת ערב
 ובקר וצהרים״: הרמבים קובעמקומר, לפני ״הטוב כי לא כלו רחמיך״: מנהגנו — עפ״י רס״ג, רע״ג ומחיו,
 כניל. על הנסים: עפיי רע״ג, רסיג (על הנסין) מחיו ורמב״ם, והשוה אור זרוע (ח״ב שכז) ואבודרהם,
 וכך מנסחים השליה והריעביץ! ועל הנסים: רט״ק, דייק, ר״ש וימל, הרזיה והרב בעה״ת מנסחים בווא-ו



ת י ה ח ת ש ל פ  ת

 לטוריפ

ה ל  ?ימי 9ךך2י ןאןזמנר ?שושן ס3י
 ויועמד ?5?ייך,ם וןמן וןךשע ?.קש להעמיד לחחיג
י m טף נ  ולא3ד את ?ל יהירים מנער י
שים ?יום אןןד בשלשה ץ^ר לחךש ^3ים  ̂ו
 ?שר, הוא חךש $ןר רןזללט לבוז. ואףןה
^ »ת , ? ? ךת את ??תי ו  ?לחמיף ןיב?ים ק5
 מחשבתו, והאבות לו &מילי ?יא׳»ו וסלי אותו

 ואת ?{יו על ן!8ץ.

 לחנכה

 ?ימי מוזוזןהו ?ן יו^ןן ההן $דול סקןמיןאי
W» ו >י#עמךה 3לכות מן ןןךש^ה על י «  י
 ז^לאל ^סקו?י0ם מוךתף ילסעכיךט מןן.קי
̂ז־׳ 1יר0מיף ?רכים עמךת לסם ?עת  ךצי?ף ןאו

 $ךו$ם ל?9 את ךיןם את ךיןם
 את גק^ם ^סךת גבוךים ^;ד סל^ים ןכ?יםי
 ??ד קועטים וקומאים קהוףים וךשעים ?!ד
 צדיקים וןדיט ?נד עוסקי תוןיתף; >0:לף ?9ית
 שם ןדול וןןדוש ?עולמף ולעמף ןשךאל ץשית

ה ימרקו ?סיוט פזה. וא0י 3ד(13) ?אי 35יד לדליי 3יסד י?" איי הי?לף וסןןדי את ^ י ה * ? י ש נ ? 
̂?n אלו להודות ילס^ל לש?ך 3{דול. q מקך^ף ןהךליקו נרות ?ס?רוח ןןףןף ן2?עו ?ןזמונת ןמי 

 שומע תפלה עמק ברכה
 איתא שאביו היה שמו שמעץ.

 חשמונאי: רגילין לומר תשמונאי (הנרץ
 קמוצה), ובן כתב הפרי חדש או״ח יןימן
 תרפ״ד עיי״ש. וכנראה נקרא כן על שם אבי
 אבי אביו חשמונאי, שכל המשפחה נקראה
 על שמו. ובהידור עבודת ישראל כתב שצריך
 לנקוד השמיני (הנו״ן פתוחה). ולפי שהספרים
 היו בלתי מנוקדים׳ הכניסו אל״ף להורות על
 נקודת פת״ח, כמו שמאי שהשם הוא שמי
 (שי״ן ומים פתוחות) וכן הדפיסו חשמונאי
 (נו& פתוחה). וכתב משום שהיה מעיר חשמון

 עמק פרכה
 מתתיהו בן יוחנן כהן גדול: לא מצינו בשום
 מקום שמתתי׳ היה כהן גדזל *).
 וידוע שדירתו היתה במודיעים, ולא בירושלים.
 אבל התואר כהן גדול קאי על יוחנן. ובן
ע מדברי הרמב״ם ז״ל, בהקדמה לפי מ ש  מ

 רוש המשניות, שכתב, דיוחנן כהן גדול המוז
 כר במשנה (בשלהי מס׳ מעשר שני) יוחנן
 כהן גדול העביר הודיות מעשר, הוא יוחנן
 בן מתתי׳ הידוע, הנזכר בתפלות, עיי״ש.
 ושמא יש לתקן שם ולכתוב ״הוא יוחנן אבי
 מתתיהו בן חשמוני״. כיון שבסדר עולם זוטא

 וכמ״כ כתב בעל כנף יוסף (שבאוצה״ת) בשם מטה יהודה: על הנסים ועל הפורקן: עפיי מח״ו ואבודרהם:
 יברט״ג: על הנסין וכו׳ והפדות והפרקן: ברע״ג: לפי גירסא האחת — על הפדות ועל הפרקן, ולפי גי׳ שני׳
 — ועל המלחמות ועל הפרקן): ועל הגבורות ועל התשועות: עפ״י רע״ג מח״ו ודמב״ם: (ברס״ג —
 והגבורות והתשועות: באבודרהס — ועל התשועות ועל הגבורות): ועל המלחמות: עפ״י רס״ג, דע״ג ומח״ו:
: . ד ז ס מוסיפים ״ועל הנפלאות ועל הנחמות״ עם״י אבודרהם! שעשית לאבותינו בימים ההם כזמן ה י נ  ב
 עפ״י רע״ג ומח״ו (״ובזמן״, ולזה הסכים הלבוש מתוך נימוק, שמוסב על הנסים שנעשים לנו בהתמדה,
ם בכל שנה ושנה (פסוק במגילת אסתר), ה י נ מ ז  בכל דור ודור), ואבודרהם המדגיש ״בזמן הזה״ ע״ש ב
 ולזה הסכימו הט״ז (בסי׳ תרפב) ופר״ח, שם, וא״ר, שם, והשוה כנהיג: בנוגע לניקוד הבי״ת: רמ״ק, רי״ק,
 הריעב״ץ (המדגיש ״ולא כרו״ה, בפת״ח) והרב בעה״ת וםה״ם מנקדים בחיר״ק: בפת״ח: סידורי אשכנז, הגר״א,
 כימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול: השאלה: ״למי מתיחס התואר ״כהן גדול״, ליוחנן או למתתיהו״ —
 הטרידה דורות דורות כל שעסקו בה ומטרידה עד היום הזה כל המתעסקים בה: כבר דשו בה דורשי
 רשומות ומסקנא ברורה לא הסיקו: בעמק ברכה שלפנינו מצדד מרן מחברנו זצ״ל להמיחטים אותו ליוחנן,
 והרי כמה ראיות לשם ביסוס השערתו: במדרש שיר השירים פ׳ ח אות יא! ״מעשה ששמע יוחנן כהן

 גדול בת קול יוצאת מקודש הקדשים ואומרת ״נצחו טליא דאזל לאגחא קרבא ב א נ ט ו כ י א. וכתבו אותו



 ש ח ה י ת שיא

 תפלה עמק ברכה
 מלכות יון הרשעה: כתב הפרי חדש
 (בסימן תרצ״ב) שיש לומר הרשעה בחיר׳׳ק
 ולא כמ״ש הב״י בשם אורחות חיים, עיי״ש.
 ולא ידעתי למה השיג על האורחות חיים,
 שהרי רשעה בחיר״ק הוא שם, כמו (ישעי׳
 ט׳ ז׳) בי בערה כאש רשעה, וכן (זכריה ה׳)
ה הוא שם תואר ע ש ר  זאת הרשעה, אבל ה
 על המלכות, כמו (יחזקאל ג׳ י״ח) מדרכו
 הרשעה. ולכן לפי דעתי אין לשבות ממה

 שכתב האורחות חיים.
י רצונך: כן עיקר לומר ק ו ח  ולהעבירם מ
 ״מחוקי״. פירוש — להעבירם ולבטלם מלע
 שות הוקי רצונך. וכלשון הכתוב (ירמי׳ י״א
 ט״ז) ובשר קודש יעברו מעליך. והוא לשון
 בטול, עיץ רש״י שם. וכמו בלשון משנה
 (פסחים יז) תעובר צורתו. ומה שכתב המג״א

ת ל פ  ת

 עמק כרכה שומע
 (יהושי ט״ו). אבל לא דיבר יפה, שא״כ הי׳
 לו לינקד חשמוני בחיר״ק תחת הנו״ן כמו
 (שופטים יב) האפרותי וכן (שם י״א) הגלעדי,
 וכן אם הוא משפחה על שם אביהם ג׳> צריך
 משפחת היכיני. וא״כ האל״ף למה נכנסה

 כאן.
 אבל כנראה שיוחנן בן שמעון, היה בימיו
 עוד איש מפורסם בשמו יוחנן בן שמעון.
 ולכן קראו לו לסימן גם על שם זקנו, אבי
 אביו, שהיה שמו חשמוני, כדאיתא בסדר
ן ו ע מ  עולם זוטא. וקראו לו ״יוחנן בן ש
 חשמונאי״. והוא על משקל לשון ארמית,
 לתואר. ואח״כ עבר השם גם למתתיהו בנו.
 ולבניו אחריו קראו ״בית חשמונאי״, כרגיל
 במשניות וברייתות. עיין מסכת מדות (פרק

 א׳ ובכמה מקומות.

 היום ואותה שעה — והיה בך: והשוד, אותו המעשה בתוספתא (לגמי טוטה פ״ט אות יג) וגמ׳ בבלית סוטה
 לג א, ובירושלמי סוטה פ״ט יג ״מעשה שיצאו נערים להלחמ באנטוכיא וכוי: ובמדרש (שמות רבה פרק טו
 אות ז) מתואר מתתיהו דשם ״כהן״ לבד — כר במלכות יון הכל ברחו ממנו ומתתיהו הכהן ובניו עמדו
 באמונתו של הקב״ה וברחו מפניהם האוכלוסין של אנטיוכוס ונהרגו כולן״: וראה ספר יסוד עולם מאמר ד
 פרק יח: התשב״ץ (תשובה קלה בח״ו) כותב ג״כ שהתואר כ״נ מוסב ״על יוחנן אבי מתתיהו בעל הנסים״:
 וראה ספר היוחסין דף טז ב, כד ב, סב: המאירי (בפתיחתו לאבות) כותב, שיוחנן כהן גדול שהעביר הודית
 מעשר (מעשר שני פ״ר. מ׳ טו) ״הוא אביו של מתתיהו החשמונאי הנזכר בתפלת חנוכה״! ושם שם — ״מרד
 מתתיהו בן יוחנן כהן גדול והוא חשמונאי״,• ושם שם — ״ הוא יוחנן כהן גדול הנזכר בתפלת חנוכה״:
 ומאידך גיסא ישנן ראיות לפתור — ראה : פטיקתא רבתי (פרק בן ״למה מדליקין נרות בחנוכה, אלא בשעה
 שנצחו בניו של חשמונאי כה״ג למלכות יון שנאמר (זכריהו ט יג) ועוררת בניך ציון על בניך יון נכנסו
ו שם ח שפודים של ברזל וקבעום אותם והדליקו בתוכם נרות״, הרי מכאן ניתן להסיק א צ מ  לכיהמ״ק ו
 שהתואר כה״ג כן מתיחם למתתיהו, כיון שבניו הס הם שניצחו בקרב, כידוע: הערה דרך אגב: בפסיקתא
ו בהיכל, אבל במגילת תענית (פרק ט p מובא אותו א צ מ ה שפודים ש נ ו מ  רבתי שלפנינו מדובר על ש
 המעשה בשנוי קצת וכה תוארו— למה וכוי, אלא בימי מלכות יון שנכנמו בני חשמונאי להיכל, שבעה
ם וחפום עץ והדליקו בהם את הנרות״; וראה נמ׳ מנחות (כח ב) ותוספות שם ד״ה ד י  שפודים של ברזל ב
 שפודים: ובתרגום שיר השירים (ו פסוק ז) ״מתתיהו כהנא רבא ובנוהי״: בגמ׳ מגילה (יא א) — #ולא
 געלתים בימי יונים שהעמדת להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כה״ג״: ובמגילת אנמיוכם —
 ״שמע יוחנן בן מתתיהו כהן גדול״: (הערה דרך אגב: בעמק ברכה שלפנינו כותב ממ״ח זצ״ל — ״לא
 מצינו בשום מקום שמתתיהו היה כהן גדול״ וכו« והנה בגמ׳ מגילה שלפנינו שציינתי, א״תא להדיא ״מתתיהו
 כה״ג״, כניל: ברם, אי משום האי לא קשיא, כיון שעצם הגירסא מוטלת בספק, וראה עליי. בדקדוקי סופרים
 לגמי מגילה ועל שנויי נוסחאות שבה): ראיתי בס׳ קב בשמים להרב הגאון ר׳ ראובן מרגליות (דפוס לבוב
 משנת תרעג) שהמחבר מנסה ליישב הסתירות השונות, כנ״ל, עפ״י כללא דנקט הרא״ש (שו״ח הרזר־ש בלל נא)
 וקבע שכל קרובי ריש גלותא נקראו בשם התואר ״ראש הגולה״: והצביע על רש״י לדברי הימים בינבד״ה
 מיכהו בת אוריאל: ובנוגע לתרגום שיר השירים, שציינתי לעיל, ו פסוק ז, שם מתתיהו מוכתר בתואר
 ״בהן גדול״, מצביע הוא יפה על מקרה דומה בתרגום למגילת איבד. א פסוק א ״ירמיהו הנביא וכהנא רבא״,



ת י ר ח ת ש ל פ  שיב ת

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרפה
 וכדמפרש ואזיל. וכן בברכת המגילה לאחריהם
 קבעו אותו הלשון ״הרב את ריבנו והדן את

 דיננו והנוקם את נקמתנו״.
 לד עשית שם : כן הוא באבודרהם, לד בלא
 וא״ו. והוא נכון בסידור הלשון׳ כי כאן יש
 הפסק ומתחיל לומר - לד עשית שם גדול
 כר ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן.
 ואחר כן! בכל הסידורים ״אחר כך״ והוא
 לשון משנה. ולא דעתי למה שינו מלשון
 הקודש, ומלשון הכתיב (ויקרא י״ד) ואחרי
א ד.כד׳4 אח״ז מצאתי במחזור ישן, ו ב  כן י
 אשכנז, שכתו שם ״ואחר כך, ונכון הוא.

 שכן כתב הכנסת הגדולה בשם אבודרהם
 לומר ״חוקי״ בלא מ״ם, נראה שנזדמן לפניו
 ספר שאינו מוגה ולפנינו איתא להדיא במ״ם.
 וכתב רק להסיר המ״ם של .מתורתך״,

 עיי״ש.
 רכת את ריבם! פירוש, מה שהי׳ להם
 לריב עם אויביהם, רבת אתה. וענינו תביעת
 עלבון. כי כל תביעה וטענה נקראת ריב.
 כמו (דברים כה) כי יהיה ריב בין אנשים.
 ואחייב דנת את דינם לשפוט אותם. כלשון
 הכתוב (ידמי׳ לי) אין דן דינר למזור. ואח״כ
 נקמת את נקמתם לעשות בהם כמשפט דינך,

; ״ואי תימא שמואל לא משיך בכהונה  אע״פ שלא מצינו שירמיהו שימש בכלל בכהונה (ראה זהר שמות קמו
 אלא אחרא הוא דשמש בכהנה ומנו ירמיהו, לאוו הכי, והא כתיב (ירמיהו א) מן הכהנים אשר בענתות —
י ״ פ ן הרשעה : ע ו ת י ו כ ל ל שם אביו חלקיהו! כשעמדה מ א שנקרא כך ע ל א שימש), א ל ל ב א א ו  מן הנהנים ה
 אבודרהם; (ברע״ג ובמח״ו ״כשעמדה עליהם״, אבל אבודרהם הסיר מלה ״עליהם* — ״לפי שאומר אח״כ
 ״על עמך ישראל״; להשכיחם! עפ״י מח״ו: (ברע״ג ובאבודרהפ ״ולשכחם״): תורתך : עפ״י רע׳׳ג, ואבודרהם
 המדגיש ״ואין לומר מתורתך, במ״ם אלא תורתך בלא מ״ם וכן הוא בסדר רב סעדיה וכן כתב ה״ר מאיר
 מרוטנברק״; ולהעבירם מחקי רצונך: עפ״י רע״ג ואבודרהם, ולזה מסכים הפר״ח ומעיר ״שכן אומרים
וספת: הפר״ח  העולם״ ו והשוה שע״ת סי׳ תרפב לשו״ע א״ח ס״ק א ועמק ברכה שלפנינו, ולנקודה זו הארה נ
 תדפב) כתב, שיותר נכון לומר ״מחקי רצונך״ במ״ם, ושכן כתב אבודדהם, שכן הוא בסדר רב סעדיה 5
 אבל •כנראה שטעות סופר נפלה בדבריו, כי המעיין באבודרהם יוכח לדעת, שאבודרהם הסתייע בסדר רב סעדיה
 רק במה שנוגע ל״תורתך״; וזאת גם להערת המג״א (שם), שכתב ״להשכיחם תורתך ולהעבירם חקי רצונך
 יכו׳ (ש״ג במרדכי) וכן כתב כנה״ג בשם רד״א״, אבל גם פה נראה לעינים אי דיוק של המדפיס, כי בכנה״ג
 כך הלשון — ״והרד״א (אבודרהמ) ז״ל כתב שאין לומר מתורתך במ״ם אלא לשכחם תורתך וכן כתוב
 בסידורים וכ״כ בא״ח״ (ארחות חיים), וממשיך שם בעל כנה״ג וכותב ״וכתב ג״כ שצריך לומר ולהעבירם
 חוקי רצונך״, אבל גם זה מתיחס לא״ח, לפי הנראה ממרוצת הדברים שם, ולא לאבודרהם, שהרי לפנינו
ו שציינתי ״מחקי״ « (ראה אבודרהם דחומ אמסטרדם דף עד ודפוס פראג משנת תקמד מ  יאבודרהם מפורש כ
 דף ם״א): גם הערת הרמ״א (בדרכי משה תרפב) תשמש כראיה, כי גם הוא ז״ל העמיד הנוסח ״תורתך״
 ומסתייע בסדר רב סעדיה: רבת את ריבם וכו׳ ורבים ביד מעטים: עפ״י מח״ו, מלבד התא״ו של ״ורבים״
 החסרה במח״ו, והיא עפ״י אבודרהם: וטמאים ביד טהורים: עפ״י רס״ג, רע״ג ומח״ו (באבודרהם: רשעים
 ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים) : ורשעים ביד צדיקים: עפ״י רע״ג, מח״ו ואבודרהם : (ברס״ג ״ורשעים
 בכף צדיקים״); וזדים ביד עומקי תורתך: עפ״י רע״ג, מח״ו ואבודרהם (ברס״ג ״ומזידים בכף עושי תורה״) :
 הב״י (סי׳ תרפ״ב) מנמק ההגדרה ״וזדים ביד עוםקי תורתך״, למרות שהיא לא ״דבר והיפוכו״ כהקודמים,
 אלא משום שהיא בעיקר נתיםדה עה״פ ״זדים הליצוני עד מאד, מתורתך לא נטיתי״ (תהלים קיט נא) והשוה
 ט״ז שם: ולך עשית שם גדול וקדוש: ברע״ג, מח״ו ואבודרהם מנוסח ״לך״, אבל ברוב גוםחאות ״ולך״,
: עפ״י רע״ג, מח״ו ך  עפ״י כנה״ג, המדגיש שכן היא הנוסחא השגורה בפי הכל, פר״ח (שם); ואחר כ
: יש מנסחים ״אחד כן״ עפ״י רמב״ם (בסדר התפלה) וכך בסידורי אשכנז ז להודות ן  ואבודרהם! אחר כ
 ולהלל: עפ״י מח״ו: לשמך הגדול: מיום זד. לקוח מסיומו של רע״ג ״ונודה לשמך הגדול סלה״,
 אבל שם קדמה לו גם תפלה קצרה, שכה תוארה: ״כשם שעשית עמהם כן עשה עמנו
, וגם במח״ו נספחה להםיום ״להודות ולהלל לך על רב נסיך ״ י ו כ  ה׳ אלקינו פלא ונסים בעת הזא ונודה ו
 ונפלאותיך״ — התפלה ״וכשם שעשית להם נסים וגבורות בימים ההם ובזמן הזה, כן עשה עמנו ה׳ אלקינו
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 ולך 3אה להודות.

 עמל! כרכה

 באי׳י הטוב שמך״ כו׳. ונכון הוא׳ כי הוא
 סמוך לחתימה מעין מחתימה. וכלשון הכתוב
 (תחלים קיד) הודו לה׳ כי טוב. וסידור הרב
ף ק ו י מ נ מ י ס ו • נ ת ע ו ש ל י א ס ה פ ד א נ י נ ת ל ה ע  ב

 (סוגריים), להורות דלא גריס להו, עיי״ש.

 עמק ברכה שומע תפלה

 ועל כולם וגו׳ האל ישועתנו ועזרתנו סלה:
 כן הוא בכל הסדורים׳ ובנוסח ספרד
 הוסיפו ״האל הטוב״, אבל בסידור רע״ג
 ליתא לכל זה רק ״יודיד סלה ויהללו שמך
 הטוב באמת בא״י הטוב שמך״ כר. ובאבוד־
 רהם ״ויהללו את שמך הגדול באמת כי טוב

 פלא ונסים בעת הזאת״: גם אבודרהם ממליץ תפלה קצרה זו ומסתייע ״וגם רב עמרם ויבינו סעדיה
 והרמב״ם ז״ל (לפנינו ליתא) כתבוהו ונהגו לאמת״ וכוי, אבל כותב: ״כי הד״מ מרוטנברג שאין ראוי לאמר
 כשם שעשית וכוי לפי שאין ראוי לאמר תפלה בהודאה״, ומסיים ״וי״א כיון שהוא צורך רבים יכולין
ר * אבל מנהגנו כפי שהכריע כ ב לחיים נזובים, שהיא (גם) תפלה וכו׳ ו ו ת כ  לאמרו כמו שאומרים בהודאה ו
 מהר״מ מרוטנברג, כנ״ל, וכמו שכתב ההגהות מיינוייות (בסדר התפלה לרמב״ם) ׳,וכן רבותינו הצרפתים
 (ראה כל בו, בסדר חנוכה, בשם בעל העתים ורמב״ם לא לאמרו, אבל מסיים מתוך הסתייגות — ״אמנם
 כך היא הנוסחא בתפלות זקנות״ אומרים שאין לאמר כשם ובו׳ לפי שאין תפלה בהודאה וכו׳ וכן נהג
 מורי זצ״ל ודלא כמנהג הגורס כך״: וראה טור שויע (תרפב ותרצג) ושו״ע שם וט״ז; על מ ח ב ר ההודאה:
 הרוקח (סי׳ רכה) מיחסה ליוחנן כה״ג, ויש בה קכד תבות כנגד שמו, אלא מרוב ענותנותו הוסיף מלה אחת
 בנגד מספר קכד של המלה ״כהנים״: גם לפי הכל בו (בסדר חנוכה) יסדר. יוחנן ״ויש בה קכד תבות
 (לפי נוטח דע״ג) כנגד מנין יוחנן שיטדו: הנחה זו מקורה בעצם בארחות חיים ושלטי הגבורים מביאה

 להגהותיו למרדכי, שבת פרק ב, ג״כ בשמו.
 כימי מרדכי ואסתר: הנוסח ללא שנויים עפ״י רע״ג ומח״ו, לבד הטיוס ״וכשם״ וכוי שהושמט

 בנוםחאתנו כמו בשל חנוכה, כנ״ל, וצרף לכאן.
 ועל כלס יתברך ויתרומם: עפ״י רע״ג ומחיו (בהוספת ״ישתבח״) ואבודרהם; יתברך — די״ש צרויה,
 כמו בקדיש לעיל עמוד דמג, וראה בעמק ברכה שס! הספרדים מוסיפים ״ויתנשא״ עפ״י סה״ס, רמ״ק ורי״ק ז
 שמר מלכנו תמיד לע״ו: במתיו ובאבודרהם ״תמיד שמך מלכנו לע״ו״ וכך מנסחים םה״ס, רמיק ודייק
 (לתפלת מעריב לבד), אבל ברוב נוסחאות ובסידורי אשבנז כמו שלפנינו: אבודרהם כותב: ״ועל כלם יתברך

 ויתרומם תמיד שמך מלכנו לעולם ועד — לשונות של פרקי היכלות הסי.
ד רעג, וצרף לכאן. ו י , לעיל עג ו נ ד כ ז ב לחיים טובים: ראה ההערות ל ו ת כ  ו

 וכל החיים וכו׳ ויהללו את שמך באמת: נוסח סידורי אשכנז, וזה ע״פ אבודדהם (בהוספת ״הנדול׳) >
 ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי מוב — נוסח ספרד, וכך מנסחים סה״ס, רמ״ק ושליה:
 וכל החיים: הכ״ף קמוצה: וכך מנקדים — השל״ה, רי״ק, ר׳ שבתי מרשקוב׳ בעל עיון תפלה והרב בעה״ת:
 זכך ראיתי בסידור ישן משנת דפ״ד אבל ברוב סידורים, אשכנז וספרד,
 וברמ״ק מנוקד בחלים: הא־ל ישועתנו ועזרתנו סלה : נ״א: פיסקא זו אינה ברע״ג ולא במח״ו ולא באבודרהם:
 בסדר היום הנוסח ״הא־ל ישועתנו כי האיל הטוב״: הנוסח שלפנינו — עפ״י של״ה, הגר״א, ודייק (בשחרי6
 ומנחה לבד) והריעב״ץ: הספרדים מוסיפים ״הא־ל הטוב׳, וזה עפ״י סה״ס, רמ״ק, דייק׳ ר׳ אשר, ד׳ שבתי
ל לנוסח אשכנז י ב ק  מישקוב והרב בעה-ת« בקבלת אריז״ל מונה בדכי. זו (ממודיס ואילך) פ״ז תבות, וזה מ
 שלפנינו: כרוך אתה ה׳ וגו׳: לענין אופן הכריעה בברכה זו, ראה — דמ״א (סי׳ קכז) ומג״א שם, ופרמ״ג



 שיד תפלת שחרית

 (שם) מש״כ בשם לבוש,וםפר משנת חסידים (האצילות דערבית פ״ז אות ז) : ולך נאה להודות: במדרש —
 כשהכניס שלמה הארון לפנים ואמר ה״א על תשב פני משיחך, ונתן הודאה ושבח למקום ואמר בא״י אשר

 נתן מנוחה וכוי, מיד פתחו מהיש ואמרו בא״י הטוב שמך ולך נאה להודות.

 פדר נשיאת כפים:
 כרכת פהגים: מקור הנוסח — בתורה (במדבר ו כב): וזה לשון הרמב״ם (בספר המצות): ״מצוד. כ״ו
 היא שצור, הכהנים לברך את ישראל״; וביתר בהירות בספר החינוך לר״א: ״מצוה שלוש מאות שבעים
ל י ו ם ״: בספרי (במדבר סי׳ לט) מסומנת היא בשם כ  ושמונה — שנצטוו הבחנים שיברכו את ישראל ב
 ״נשיאות כפים״ ; במשנה (סוטה לז כ) ״ברכת כהניס״ וכמ״כ בגמ׳ (ברכות יא ב) ובעוד הרבה מקומות בש״ס.
 בגמ׳ סוטה לח א) ״ברכת כהנים״ ו״נשיאות כפים״: בתרגום יהונתן עה׳׳פ במדבר ו כנ הנ״ל ״פרם ידיה״,
ר ב ״והוי פרס ידיה״, ובעוד מקדמות בש״ס; לשון זה  ומכאן בגמ׳ ברכות נה ב ״דפרסי ידייהו״, ובמגילה כ
 רגיל גם ברי״ף (לפרק הרואה) ובעוד מקומות: ההגהות מיימוניות לרמב״ם ה׳ תפלה פרק סו) מביא מונח
: המונח ״דוכן״ שאנו רגילים להשתמש בו, מקורו בתרגום הפסוק ״שאו ידיכם ת ו ת ל י א ש  זה בשם ה
 קודש״ (תהלים קלד ב) — ״טולי ידיכון כהניא על דוכן״, וגם בגמ׳ (שבת קיז ב) ״עלה למגן״ ובעוד מקומות
 בש״ם, ומכאן שגור בפי העם המדבר בלשון יהודית־אשכנזית — ״דוכנין״: ודאה בערוך, עדך דוכן, והשוה
 הערך בתשבי, ופירוש הר״ש למסכת מדות פ״ב, והר״ב ותויו״ט (כלים פ״ז מ״ב) ולבוש סוף סי׳ קלן
 (והערה דרך אגב: ^בפתחי תשובה (לאו״ח סי׳ קכח) מביא המחבר בשם ספר שו״ת בית יהודה הדן על
 השאלה אם גם בזמן הזה יש. חיוב לעמוד על אצטבא מיוחדת, וכותב : ״בתשובות בית יהודה (במנהגי ארגיל)
א בדוכן. ולא ראיתי מדקדקין כשהכהנימ מרובים ואין הדוכן מחזיק, עומדים ק ו ו  מבואר דהוא לעיכובא, ד
 ע״ג קרקע ומסיים וצ״ע״: והנה מה שהגאון בעל בית יהודה הניח בצ״ע, מבואר בלשון מהרי״ט (לשבת,
 כי׳ קמט ד״ה ובפרק כל כתבי) שכתב בקשר לדברי תוספות על מאמר ר׳ יוסי (שבת קיח ב) ״יודע אני שאיני
ן בזמן הבית קאמר, דבזמן הזה א י ן כ ו ד  גד!ן״ וכו׳ וז״ל — ״ואע״ג ד״ר יוסי לאחר החורבן הוה, עלה ל
 דוכן״: והפדמ״ג (בסי׳ קל) כתב דעכשיו עולין על מעלות לפני אה״מ: באשל אברהם להגאון מבוטשטש
 מכריע המחבר ז״ל שלכתחלה מצוד, מן המובחר לעלות לדוכן על מדרגה גבוה ג׳ טפחים וכו׳ ומסיק שם
ת לדוכן וכו׳ וגם שאין !שיעור מהדוכן וכו׳ ואולי גם בפחות מג״ט, כל שהיא עליה ו ל ע  ״לשון חז״ל ל
ר ו ן מהמעלות שהיו בביהמ״ק וכוי. ברכה זו אותה היו הכהנים מברכים  מסוימת שם, יש ז כ
 את העם״ נםוטה לח ב) ככתוב בתורה (במדבר ו כג) ׳״כה תברכו את בני ישראל״ וגוי, היתד. בעצם חלק
 מעבודת המקדש, היינו — עבודה ככל העבודות הרגילות בבית המקדש: מקום ביצועה היה, לפי המשנה
 (תמיד פ״ז) ותוטפתא (סוטה פ״ז מ״א) על ״מעלות האולם״: והשוה רמב״ם ה׳ תמידין ומוםפין פ״ו ה״ד
 וה״ה, לחם משנה וכסף משנה שם, ופירוש הרמב״ם למשנה תמיד פ״ה מ״א: (ולשם דייקנות: על היב
 מעלות שלפני האולם, וראה תפארת ישראל למשנה תמיד פ״ז מ״ב): יום יום בבקר אחרי העלאת איברי
 קרבן תמיד מהכבש למזבח, (לפי הרמב״ם בפירושו למשנה תמיד פרק ו, בסופה שם), או לאחר הקטרת
 הקטורת (לפי פסקי תוספות לגמ׳ תמיד), היו׳ הכהנים, שעמדו על מעלות האולם, מברכים את העם בברכה
 המשולשת בתורה: ויש שהיו מברכים את העם ג וד פעמים ביום, כמו ששנינו במשנה (תענית פ״ד מ״א
 ידאה הר״ב שם) בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאין כפיהן ארבע פעמים ביום — בשחרית במוסף במנחה
 ובנעילת שערים (ראה דש״י למשנה זו) > בתעניות ובמעמדות זביוהכ״פ: עבודת הקדש זו היתד, נהוגה,
 בזמן הבית, גם מחוץ לכתלי בית המקדש, כלומר: ״בגמלין״, (תוספתא שם ה״ח או ״במדינה״ (סוטה פ״ז
 מ״ו ורמב״ם היית פרק י״ד), אלא שהיו שנויים מםויימים באופן ביצועה׳ כמו ששנינו שם ובתמיד פיז מ״ב
 — ברכת כהנים כיצד במדינה אומד אותה ג׳ ברכות ובמקדש ברכה אחת: במקדש אומר את השם ככתבו
 ובמדינה בכנוייו« במדינה נהנים נושאין אח ידיהן כנגד כתפיהן ובמקדש על גבי ראשיהן״ « עם חורבן
 בית מקדשנו, כשבוטלו כל עבודות המקדש —עבודה זו לא בוטלה, ובשיירי עבודת המקדש ליותר, היא את
 העם לגלותו, נשארה תשמרה כחובה (ראה אור זרוע חייב סי׳ תרא) מוטלת על הכהנים להמשיכה מתוך
 אהבה (ראה ספר החינוך מצוד! שעח) בארצות פיזוריהם — ב ב ת י כ נ ם י ו ת, כמו ששנינו במשנה (ברכות
 פ״ה מ״ד ״העובד לפני התבה לא יענה אחר הכהנים אמן״: וביתר בהירות בירושלמי (ברכות פ״ה ה״ד.)
ת ואינו נושא את כפיו עובד בעשה״ ו ס נ כ  רבי יהודה בן פזי בשם רבי אליעזר — כל כהן העומד בבית ה
 ונגמ׳ בבלית (סוטה לח ב) אמר ר׳ יהושע בן לוי כל כהן שאינו עול לדוכן עובר בשלשה עשה — כד. תברכו,
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 אמר להם, ושמו את שמיי׳! ושם (למ א) אמר ד׳ יהושע בן לוי כל בהן שמברך מתברך, ושאינו מביך אין
 מתברך״, לענין המצוה, כשלעצמה, אם וד.י> בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן, ראה בשדה חמד (בחלק דברי
 חכמים סי׳ מזי) שמביא בשם ספר קרן אורה שהיא בן מדאורייתא; והשוה פרמ״ג (גמ״ז ם״ק ג ובא״א ם״ק
 מא), בספר בנין שלמה (סי׳ י) ובספר ראשיפ בכוריס ואבוהון דכולהו המבי״ט (בסי׳ קס פי״ד מה׳ תפלה).
 לפי בעל חרדים (פרק ד סי׳ יח) מוסלת עצם המצוד. גנז על הכהנים וגם על הישראלים המתברכים, וכתב שם
 שהמבוונים לקבל הברכה מהכהנים, מקיימים' ג״כ מצות עשה זו. וראה בזהר (פ׳ נשא קמז א) ״אמר רב
 יהודה כל כהן דלא ידע רזא דא ולמאן מברך ומאי היא ברכתא דמברך, לאו ברכתא דיליד. ברכתא״ וכו׳{
 והגם שכוונת הזהר ״לרזא דברכת כהנים׳׳* עפ״י חכמת האמת, הקבלה, הידועה ליודעי חן, בכל זאת
 המדרשים גלויים לנו והנסתרות לה׳ אלוקינו —׳ לכן יש להמליץ שהכהנים יעיינו מזמן לזמן במאמרי
 רבותינו ז״ל לב״כ, והרי מה שכתבו על *עגי!" זה: — בעל ספד חסד לאברהם הקדמון נהר םג : ״סוד
 ברכת כהנים — דע כי שבעה מיני אושר נבראו בעולם ואלו הן: חכמה, בנים, חיים׳ חן, עושר, נשיאות
 ושלום, וכולם רמוזים בברכת כהנים וכן שנינו בספר יצירה פרק ד, ולכך צריך הכהן המברך שיכוון בבל
ך צריך לכוון שהא־ל יתברר ישפיע חכמה על ישראל כ ר ב  אלו שבעה מיני אושר על הסדר — במלת י
ך צריך לכוון שהא־ל ר מ ש י  ובן מבואר במפר הקנה ובספר הבהיר, שברכה זו חכמה* ובמלת ו
 יתברך יתן בנים לישראל, שאין לך שמירה לאדם אלא בבנים, שלא ימחה שמו מישראל; ובמלת יא ר
ך וכו׳ שהשי״ת יברך נ ח י  צריך לכוון וכו׳ן כי מי שהוא חי ובריא יש לו מאור פגים; ובמלת ו
ם וכו׳ ו ל ם לך ש ש י א וכוי שיברך וכו׳ בעושר; ובמלח ו ש  את ישראל בנשיאת חן; ובמלת י
ך — כ ר ב  שהא־ל יברך את ישראל בשלום כמשמעו״! והראב״ע (בפירושו לפי נש& שם, בקיצור): י
ר ה׳ י- כטעם באור א ו — שישמור התוספות של יגזול ממך אחר; י ר מ ש י  תוספות חיים ועושר; ו
ם לו שלום — כטעם לא יגע בך רעה לא מאבן ולא מחיה רעה ולא מאויב: (והשוה רמב״ם במורד, ש י  ו
א ה׳ פניו — היפו אעלים עיני מכם: ש  פני מלך חיים, והטעם, יקבל אותו ונרצה למלאות שאלתו מיד: י
 נבוכים פרק לז םראשיו שכתב, שישא tn פניו אליך מורה ןיל התמדת והתלוות השגחתו עלינו); הספורנו
ר — יגלה עיניו באור א ו — מן הגזלנים: י ר מ ש י ו — בעושר ובנכסים; ו כ ר ב  (שם בפ׳ נשא): י
j א ה׳ פניו — לחיי עולם כענין כי עמו מקור חיים וגו׳ ש  פניו להביט נפלאות מתורתו וממעשיו; י
ם לך שלום -־ שהיא הנצחיות בלי תערובת עונש הראוי לכל שלם לחיי עולם״: על כונת ורב ש י  ו
 הערר של ברכת כהנים כשלעצמה, ראה ג מאמרי זהר — שמות רכה א, במדבר מדף קמה ולהלן! ספר
 החינוך (מצוה שעח)« מורה נבובים (חלק ג פרק מד),• רקאנטי (טעמי המצות מ״ע קמו) עקדת יצחק
 ושער עד) וכתבי אריז״ל — ספח הכווניות עמוד פא א, פרע״ח (שער חזרת העמידה פרק ד המדגיש ״מעץ
 חיים״), שער הכוונות (שער ו), וסידורי גדולי המקובלים — דמ״ק, רי״ק ור״ש ויטל וסידורי הרבעה״ת
 וריעב״ץ והעדה לשם הארה: בגמ׳ סוטה (לט א) אמד ריב״ל מנין שהקב״ה מתאוה
 לברכת כהנים שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל; וראה רש״י שם — ״תלה הכתוב וכוי ולא עשאה
 לצורך ישראל( אלא צורך המקום״, — פשטות הדברים קשה-הבנה, ברם יתבארו מתוך שימת לב למאמרי
ח מצרים, בספרא ס״פ צו פרק יז סי׳ ה, והשוה ירושלמי יבמות א  חז״ל — במכילתא ד״פ בא עה״פ ב
 (פ״ח ה״ו), שלטיהם עצם ההזדקקות לברכה היא בגלל חטאנ( של ישראל, ובהקדם הגדרת נקודה זו בספורנו
 (בראשית יב ב) שז״ל: והיה ברכה — ברכת ה׳ היא שישמח די׳ כמעשיו כמו שאמרו זיל ישמעאל גני כרכגי,
 אמרתי לו — יהי רצון שיגולו רחמיו על בניו, אמר — אם כן, היה לי ברכה במד, שתתבונן ותקנה

 שלימות ותלמוד דעת את העם.
 מנהגיה: א) המנהג שהכהנים עולים לדוכן כשהש״ץ מתחיל ב׳ רצה — מקורו בגמ׳ (סוטה לט א) ״ואמר
 רבי יהושע בן לוי בל כהן שאינו עולה בעבודה (ב׳ רצה נקראת עבודה) שוב אינו עולה״: וראה רש״י
 שם ד״ה והא, והשוד. בעל האשכול הכותב (עמוד מג) ״וכשאומר ש״ץ ברכת עבודה, כהן המברך או עוקר
 את רגליו או עולה לדוכן ואע״ג דלא מטי לדוכן אלא לאחר עבודה״ (והשוה רי״ף לגמ׳ מגילה פ״ד),
 וזד, ע״פ המסקנא בגמ׳ שם, ״וכדתני ר׳ אושעיא לא שנו אלא שלא עקר את רגליו, אבל עקר את רגליו
 עולה״; ועוד שם באשכול — ״מפני שסימן זה (כלומר: לדעת הסוברים שאין מתחילים בהמלה רצה״ רק
 בזמן שיש דוכן, ואילו בשאר התפלות מתחילים ״ואשי ישראל״ — ראה למעלה ההערות לב׳ רצה) לכהנים
 לעקור רגליהם״; ב) המנהג שהכתנים מסירים נעליהם קודם עליתם לדוכן — מקורו בגמ׳ (סוטה מ א) ״ורבנן
 אמרי מהבא דאין הכהנים רשאין לעלות בםנדליהון לדוכן וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבי יוחנן
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ו *, והשוד. רי״ף למגילה פ״ר, והלכות גדולות סוף ה׳ כהגיפ,  גן זכאי׳: וראה : ד״ה לא כ, מגילה מ
א ולא לרבי יוחנן בן ר ז ע  ולנקודה זו הערה: ברמב״ם (בפ״יד מה׳ תפלה הלכה ו) מיוחסת התקנה ל
 זכאי, כנ״ל, ומכאן כתניא רבתי, (בסי׳ ה) ג״כ בשם עזרא, אכל הכסף משגה (שם) מחזיר גירםח הגמ׳
 ע;׳ כנה וכותב — ״ומ״מ ט״ס יש בדברי רבינו דהא אמרינן בהני דוכתי דתקנת ריב״ז היא וגם במרובה
 >ב״ק דף פב) בעשר תקנות שהתקין עזרא ליתא לה אלא כך צייד לגרום — ומתקנת רבי יוחנן בן זכאי
 שלא יעלו הכהנים״ ג) המנהג שהבהנים רוחצים ידיהם קודם הדוכן מקורו בגמ׳ (סוטה לח א) אמר רבי
 יהושע בן לוי כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא כפיו״; (והערה דרך אגב לשם דייקנות: במח״ו עמוד ק׳
 ובראבין דף קמג ב — כמו שלפנינו, אבל בהלכות גדולות ה׳ כהניס, בתשובות הגאונים (הוצאת הרבבי סי׳
 סו), באשכול עמוד מו ובאור זרוע ח״ב סי׳ תיא מובא המאמר בשם ר׳ שמעון בן פוי): ד) המנהג
 שהלויפ רוחצים ידי הכהניפ — מקורו מהר (לפ׳ נשא קמו) בזה״ל: ״תאנא, בהן דבעי לפרסא, ידיהו בעי
ו אי י  ליתוסף קדושה על קדושה דליה, דבעי ליקדשא ידוי ע״י דקדושא, מאי קדישא — דא ל
 דבעי כהנא ליטול קדושא דמייא מן ירוי, וכתיב וקדשתי את הלוים וגו׳, מכאן כל כהן דפרים, ירוי בעי
 מגתקדשא וכו׳ ולא יטול קדישא דמיא מבר נש אחרא״ וכו׳: הב״י (בסי׳ קכח בדיד, ורבינו) כותב: ראיתי
 האשכנזים נוהגין ליטול ידחם בשעת נשיאת כפיס וכו׳ ושהיו הלוים יוצקים מים על ידיהם, ולא הייתי
 יודע מנין להם דבר זה ליטול עיי הלוים, עד שזכני ה׳ ומצאתיו בספר הזהר פ׳ נשאי: והריקנטי (לפי נשא)
j מביא מנהג זה בשם מדרש למגילת רות — ״כהן העולה לדוכן ממי נוסל ידיו, הרי אומן מן הלוי״ 
 •יהערה : במדרש רות שלפנינו אינו המאמר, אלא בזהר חדש למגילת רות, בדיבור תליתאי הנדרש עה־ם
: ה) המנהג שהבכורים רוחצים ידי הכהנימ אס אין לוי בביהכ״נ — מביא ׳  ויאבל בועז וישת ויטב לכו
 הב״ח (בסי׳ קכח לטאו״ח) בשם מהר״י מולין וז״ל — ״ומצאתי כתוב במחזור ישן ע״ש מהר״י מולי״ן ז״ל
 דבמקום שאין לויים רק כהניס, אז אם יש בכור יתן מיס לכהגים לנטילה לעלות לדוכן/ ומסיים שפ
 ״והיינו לומר דיש שם ג״כ ישראלים אלא שאין שם לוייס וכהגיס יחד, רק כהנים בלבד, אז הבכור כשהוא
 פטר רחם שהוא קדש, נכנם תחת הלוי ויוצק מים ע״י כהנים׳: והשוה עט״ז בסי׳ קכח שם: בעל
 אורחות חיים מביא (בה׳ נשכ) מספר משא חיים להגר״ח פאלגי שכותב (במערכת ל אות קטו) ״ואם איך
 בכור, שמש הכנסת קודם לכל אדם לזכות במצוה שנמנה לכל תשמישי קדושה אותו ביהב״נ״, אבל בעל
ם בכור, מוטב שיטול הכהן את ידיו משיטלנו ישראל, ק להלכה ולמעשה ״ואם אין ש י ם ם מ י י ת ח ו ח ר ו  א

 וראה שו״ע (שפס״קו) וט״ז: וראה (שם) בעט״ז המביא בשם ספר שו״ת מהר״ד לוי (סי׳ נם) שהבונה
: ו) המנהג שהנהנים מברכים כשפניהם כלפי הקהל — מקורו  לבכור מהאם דוקא, והשוה מגיא שם םיק ז
 בגמ׳ (סוטה לט ב) ״תניא אידך כה תברכו פנים כנגד פנים״« והשוה תוספתא (לגמ׳ מגילה פ״ג אות כד:
 וזר. מנהג שנהגו בו רק בבבל, אבל בארץ ישראל היו הכהנים פונים את פניהם כלפי אדון הקדש — דאה
 חליפי מנהגים ביס של שלמה בסוף בבא קטא) % לנקודה זו הערה והארה: לפי הרמב״ם (פי״ד מה׳ תפלה
 הלכה יב), הכל בו, םמ״ג עשין כ, סמ״ק סי׳ קיג, החינוך (מ׳ שעה), תניא רבתי (כסי׳ ה^ צדה לדרך, ועוד
 פוסקים, יש לברך הברכה כשהפנים לצד ההיכל, ואילו הטו תבות של עצם הברכה, יברכך וגו׳ כשהפנים
 לצד הקהל: מדברי הטור (בסי׳ קנח) שכתב ״וכשמחוירין פניהם כלפי העם מברבין בא״י אמ״ה אשר קדשנו
 ובו׳ ״ רוצה בעל אליהו רבד, (בסי׳ קכח) להסיק, שגס דעת הטור כהראשונים הנ״ל. הגם שבהשקפה ראשונה
 נדמה שכוונתו ז״ל להמגהג שלנו, היינו שמחוירץ פניהם כלפי העם ומברכים! הפדמיג (בפי׳ קכח) מביא
ג לאחר שהחזירו פניהם בלפי העם מתחילץ ה נ מ ה ו  להלכה, מתוך הסתמכות על מנהג ישן, וכותב: ״
j (שם) בבובה אח״ב״: וראה בשער הכולל שבסידור רב בעה״ת שהמחבר מדייק כך גם מלשון הלבוש והב״י 
 ברם למעשה מסיק בעל משנה ברורה דשם אחרונים (מי׳ קרח) וז״ל: ״ויש מהראשונים (כמו שציינתי לעיל)
 שס״ל דכרכר, זו מברכין קודם שמחזירין פניהם, והמרקדקין יוצאין ידי שניהם, דהיינו שמתחילין הברכה בעוד
 שפניהם כלפי ההיכל ובתוך הברכה מחזירין פניהם כלפי העם וממרין׳: וראה מנחת יו״ם לקצשו״ע סי׳ ק
 אות יט ואורחות חיים כסי׳ קכח! ז) המנהג שהש״ץ קורא ״כהנים׳ רק לשנים (ויותר) ולא לאחד, — מקורו
 בגמרא (סוטה לט ב) אמר אביי נקטינן לשנים קורא כהניס ולאחר אינו קורא כהן שנאמר אמור להם
 לשנים׳! לפי ירושלמי (סוטה והשוה פסקי ריקנטי (סי׳ לח) ושו״ת מהר״י אסאד (סי׳ מב) ועטרת זקנים
 לשו״ע או״ח (סי׳ קכח). ח) המנהג שכהן־ש״ץ לא נושא את כפיו, אלא אחד מהקהל עומד ומקריא —
ו בגמ׳ (ברכות לד א) ״זה העובר לפני התבה לא יענה אמן אחר הכהנים מפני הטירוף (ראה ד ו ס  י
 רש״י שפ ותוספות ד״ה לא יענה מש״ב בשם ר״ת ״אבל לקרות כהנים לדוכן אומד ר״ת שאין ש״ץ יכול
ת כפיו״! אבל  לקרא דחשיב הפסקה לתפ>ה) ואם אין שם כהן אלא הוא, (רש״י שם; החזן) לא ישא א
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 ב5שגה שט מותנה — ,ואם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפלתו, רשאי״; והשוה ירושלמי (ברכות
 פ״ה מ״ה); ברם להלכה ולמעשה מביא בעל ממה משה בשם האגור פסק הלכה שיצא מפי מהר״י מוליז
 ו?״ל — ״כתב האגור ז״ל: ״נשאל גדול מהר״י מולי״ן על ש״ץ שהוא כהן איח יתנהג כבי נהנים. והשיב
 מהרי״מ שמלמדים אל מי שנושא המים ליטול ידיהם, שלא ילך אצלו ואז אינו עובר בעשה שהדי כתיב
 אמור להם ומתרגמינן כדיימרון להון, ועומד שם הכהן ושותק ואחר מקרא״ עכ״ל המטה משה (בסי׳ קצא);
 .*קוד הלכה — למעשה זו נמצאת כמרדכי לגמ׳ מגילה, פרק קורא עומד, והשוד. הגהות מיימוגיות
 בפ״טו ה׳ תפלה ושו״עסי׳ קכ ם״ק ורמ״א והמפרשים שם; ט) המנהג שהכהנים מרימים ידיהם בעת ברכתם —
 מקורו בספרי לפ׳ נשא בסוף פרק לט עה״ם וישא אהרן את ידיו וגוי, והשוה משנה
 תמיד (הנ״ל) ״במדינה כהניס נושאין ידיהן כנגד כתפיהן ובמקדש על גבי ראשיהן׳ (ראה
 הנימוק בד״ב שם); והערה דרך אגב: בשו״ע הרבעה״ת (סי׳ קכח) מסיק המחבר זיל, שהכהניפ לא ירימו
 ידיהם עד אחד הברכה, כדי שהברכה תהי׳ עובר לעשייתן: וראיתי באורחות חיים המצטט דברי בעל פענח
 דזא (לפ׳ נשא בהגה״ה שם) וכתב — ״שאין נשיאת כפים עיקר המצוה רק הברכה והוי שפיר עובר
 לעשייתן ומדנקט קרא שאו ידיכם וגו׳ ואחר וברכו וגו׳ לכן יש לישא כפיו קודם הברכה״! י׳) המנהג
 להטריד האצבעות — מקורו בפסיקתא רבתי פ׳ טו עה״ה הנר, זר, עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות
 מציץ מן החרכים״ (שד,״ש ב ט); בעל מח״ו (עמוד קד) כותב: מציץ מן החרכים — מבין אצבעותיהן
 של הכהניס, והשוה רש״י לגמ׳ חגיגה טז א דיה ומברכין ״שהשכינה שורה על קשרי אצבעותיהם״;
 בעל שבלי לקט כותב (בסי׳ כג ומקור המאמר בערוך, ערך חלון): ״וראינו כהנים כשהן מברכים
 ובאים לברך, פותחין אצבעותיהן, — יש כהן ממש או מסורת״ (תשובה): ״לא מצינו בתלמוד כל
 עיקר אלא שאמרו בהו רבנן בכהגים כמד. טעמים שהוא סימן שאימת השכמה עליהם כאילו הם מתחללין״
 יכו׳ ובו׳ : הוזכר גם בזהר (נשא קמו ב) ״תאנא כהנא דפרים ירוי בעי דלא יתחברון אצבען דא
 בדא בגין דיתברכין כתרין קדישין כל חד וחד בלחידוהי״ וכו׳; וראה ספר היכל הברכה (לפי אמור)
 שהאריך בביאור נקודה זו ומסיק, שהמזלזל הוא עבריין ועובר על דברי חכמים; בספר יראים מובא
 הדרוש הנ״ל בשם מדרש (יראים השלם בסוף סימן י ובקצר סו״ם טו); המנהיג מביאו בשם אגדת
 שיר השירים (עה״פ) דומה דודי וגו׳•! בעל אור זרוע מביאו וכותב: מפורש באגדה על מקרא דמשניח
 מן החלונות וכו׳ : וראה מרדכי לגמי מגילה פרק ג סי׳ תתטז וטור לאו״ח סי׳ קכח, שו״ע שם
 והמפרשים; ?א) על אופן ההפרדה וצורת ידי הבחנים — ראה — רוקח (טי׳ שבג), טור לאו״ח סי׳ קכח
 וביי שם ושויע שם; הרא״ש (לגמ׳ מגילה פ״ג) כותב על עצם צורת ההפרדה : ״ומכווגין לעשות חמשה
 אויריס בין שתי אצבעות לשתי אצבעות ובין אצבע לאגודל ובין גודל לגודל לקיים מציץ מן החרכים״ ן
 והשוה שו״ע שם; וראה במג״א שם אופן אחר, והמעיר ״ובזהר איתא שלא ליגע שוס אצבע בחברו, ולא
 נהגו כן״« ראה שם בט״ז:החרכים, ה— הרכים, היינו חלונות: וראה המפרשים שם, וסידור הגד״א,

 ב״מעשה רב״ שם (ד ירושלים עמ׳ קב ב): יב) המנהג שלא להסתכל בפני הבהניס בשעת ברכתם —
 הקורו בגמ• (חגיגה טז א) ״כל המסתכל בג׳ דברים עיניו כהות בקשת בנשיא ובבהנים׳, ושם שם —
 ״המסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש קיים שהיו עופדין על דוכנו ומברכין את ישראל בשם המפורש״:
 רש״י שם: שהשכינה שורד, על קשרי אצבעותיהם; אבודרהם כותב: ודווקא במקדש היה (אסור
 להסתכל) לפי שמברכים את העם בשם המפורש ושכינה שודד. על ידיהס, אבל בגבולין (אפילו
 בזמן הבית) ובזמן הזה שאין מברכין בשם המפורש וכו׳ אינו אסור אלא משום היסח הדעת,
ן ברש״י י י ע  ומסתייע מירושלמי (מגילה פרק ד מ״ח:) והשוד, משנה זו בגט׳ הבבלית (מגילה כד p ו
ו על דברי רש״י הנ״ל, ש ק ה  שם/ ד״ה וכהן, ובתוספות (חגיגה סז א דיה בכהנים) מה ש
: הרמ״א (סי׳ קכח לטואו״ח): ואמרינן בירושלמי  וכסף משנה לרמב״ט ה׳ תפלה ם׳ יד ה׳ ז
 דאסור להסתכל בכחניט משום היסח הדעת״; וראה מג״א (שם בס״ק לה) והמפרשים שמ« והערה דרך
 אגב: בקשר לקושית התוספות על רש״י שציינתי מגמ׳ חגיגה (שם) שאיתא להדיא ״המסתכל בכהניס
 בזמן שביהמ״ק היה קיים״ וכו/ ראיתי בספר אורחות חיים שמביא בשם ספר נזירות שמשון המנסה
 ליישב קושיא הנ״ל עפ״י מה שכתוב בזהר (בסוף פ׳ נשא) שגם בזמן הזה השכינה שורה על
 ידיהם של הבהגיס וד״ל 5 יג) בארץ ישראל נושאים כפים בכל יום, כלפנים, (ראה רמב״ם פייד מהי
 תפלה ה׳ יד), ואילו בחו״ל הוגבלה מצוד. זו ליו״ט! והרי מש״כ ע״ז הב״י (בםי׳ קכח, בסוף,
 ד״ה וכתב): ״כתב האגור שנשאל מהר״י מולי״ן למה אין הבחנים נושאים כפיהם בכל יום מאחן שהיא
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 קודם הדוכן אומרים הכהנימ בלחש:

 יהי רצון מלפניך יי אלהיני ואלהי אבותינו שתהא הברכה הזאת שצויתנו לברך
 את עמך ישראל ברכה שלמה ולא יהיה בה שום מכשול ועון מעתה ועד עולם.

ת גפ במנתד. אומר הש״ץ או״א ברכנו, ואין אומרים זה בבית האבל• י נ ע ת ב  בשחרית ו

ת 3תוךה ס?תו?ה על ןךי מ^ה ^ ל ש ן  לש-ץ אלהינו ואלהי ןעביסיני ?ך3ני ג?ך3ה ה

ו &e,?q קהל 5ם קדי^ף ?אמור: י ן ן  עץךף. ןזןןמוךה אחיין ו

 מ״ע׳/ והשיב מפני שמנהג כהנים למבול קודם, כמ״ש בהגהות מיימוגיות ובכל יום קשה להם
 לטבול בחורף ולכן עלה המנהג דוקא ביו״ט וגם מטעם ביטול מלאכה וכשהכהן אינו נקרא (לעלות)
 אינו עוברי! והרמ״א (בטי׳ קכח מעיף מד) מנמק את המנהג חו״ל: ״נהגו רכל מדינות אלו שאין
 נושאיו כפים אלא ביו״ט, משום שאז שדוים בשמחת יו״ט וטוב לב הוא יברך״ וכו׳: ובשו״ת בית אפריש
 (או״ח םי׳ ז) מאריך המחבר ז״ל בדיון שאלה זו, שאין נושאים כפיס בחו״ל בכל יום, והוכיח שזהו
ו יחיאל נ י ב  סנהג קדום שנתייסר עפ״י ותיקין כבר מלפני ז&נו של מהר׳׳ם מרוטנברג (שהיד• תלמיד ר
 מפריש המובא בתוטפות, יומא יח ב) ושהמנהג הונהג כבר לפני כל גדולי דורות האחרונות ולא רפרף
 אדם כדבר: ובשו״ת משיב דבר להגאון הנצי״ב (ח״כ סי׳ קד) כתב המחבר זיל וז״ל: ״זכורני
 ששמעתי כמדומה מפי חותני הגאון מוהרי״ץ מוואלוזין זצ״ל שפעם אחת הסכים רבינו הגר״א ז״ל להנהיג
 נשיאת כפים בכל יום בבית מדרשו, ועכבוהו מן השמים ונלקח לבית האסורים בעת המחלוקת הנוראה
 כווילנא, לא עלינו. ואח״כ חמי וזקני הגאון אביר הרועים מוהר״ח זצ״ל הסכים ביום אחד, שביום המחרת
 יצוה לישא כפים, ובאותו לילה נשרפה חצי העיר ובה״כ וראו והתבוננו שיש בזה איזה דבר סוד, בסתרי

 השפעת הברכה היורדת ע״י ברכת הכהנים בחוץ לארץ ואין אתנו יודע עד מה״:
 יהי רצון מלפניך: תפלה זו שהכהנים אומרים לפני התחלת הברכה, מקורה בגמ׳ (סוטה לח א) ״כי עקר
 כי־עיה מאי אמר — יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ובו׳ לא יהיה בה שום מכשול ועון״, והסיום שלפנינו
 ,מעתה ועד עולם״ הוא עפ״י רע״ג (בסדר נשיאת כפים סי׳ סב הוצאת פרומקין, ששם הנוסח בשנויים)*

 והשוה רמב״ם (הנ״כ פי״ד ה׳ יב), תניא רבתי (בסי׳ ה), אבודרהם ושו״ע (קכח).
 או״א כרכנו כברכה המשולשת: רע״ג (בסי׳ סד ח״א בהוצאה הניל) — ואם אין שם כהניס אומר
 שליח צבור ״או״א ברכנו וכו׳ כאמור יברכך״ וגוי; לנקודה זו הערה: התפלה, לפי הרא״ש (בפירושו למסכת
 תמיד), עתיקת יומין היא ויסודה נעוץ בתקופת בית המקדש, וזוהי* ברכת בחנים ששנינו במשנה (תמיד
 פ״ה מ״א) ״אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת וכוי וברכו את העם וכו׳ וברכת בדינים״ וזה לשון הרא״ש
 (שם); ״וברכת כהניס — היו אומרים ברכנו וכו׳ ומתפללין על נשיאת כפים שיש להם לעשות אחר
 הקטרת איברי התמיד וכו׳ אבל לא היו נושאין כפיהן עתה עד אחר האיברים״: וראה תוספות (ברכות יא
 ב ד״ה וברכת הכהנים, ור״ב ותויו״ט למשנה תמיד הנ״ל ותפארת ישראל שם: וראה הגהות מיימוניות
 (רמב״ם בסדר תפלות כל השנה) אות א שהנחה זו מופרכת בהערתו על השמטת ברכנו וכו׳ מנוסח הרמב״ם
 שם (וזה בהתאם לפירוש הרמב״ם למשניות על משנה הנ״ל בפ״ז של מסכת תמיד, שב׳ שים שלום היא
 ״ברכת נהנים״. השנוי׳ במשנה תמיד שם, והשוה ראב״ד (בפירושו לגמי תמיד הניל): וזה לשון הגהות
 מיימוניו; ״אבל:או״א ברכנו בברכה אין שייך כלל לי״ח ברכות וכיב רב עמרם וכ״כ מורי רבינו שיחי׳ וכן
 משמע מגמ׳ פ״ב דמגילד, וכו׳ וכו׳ אבל או״א נתקן בדורות האחרונים ולא נודע למאי תקנוהו לאמרו
 בנשיאות כפיס״ וכר: גם רעת המהר״מ נוטה, כנראה, לדעת בעל הגהות מיימוניות כנ״ל, וז״ל (בחדושי
 8נשי שם לפרק הקורא את המגילה) ״וחוזרני לומר כי ברכנו בברכה המשולשת אינה כלל מטפוס הברכה
ו ק״ך זקנים ומהם כמה נביאים עד שים שלום, ותוספתא היא שהוםיפו בדורות האחרונים ולא ידעתי נ ק ח  ש

 מתי, וכ״מ בסדר רב עמרם שכתב תחלת כל ברכה וםוףף כל ברכה וכו׳ ער הטוב שמך, שים שלום וכו׳,
 אלמא הברכה מתחלת בשים שלום, וכו׳ וכו׳ אלא תקינו (כלומר ברכנו וכוי) בקשת רחמים להקב״ה ולפעמים
 מתחילים שים שלום ולפעמים שלום רב, ואומד אני שחרית ומוסף שהכהנים רגילים לעלות לדוכן אומרים
 ברכנו, ובמנחה דליכא נשיאות כפים וכף אומרים שלום רב, זהו בחול וכו׳ ומיהו בסדר ר״ע לא חילק כלל
 וכו׳ ובכל שעה מתחילין ישים שלום״« לפי התוספות הנ״ל לא התחילו בימי הגמ׳ תפלה זו מהתהלתה.
 אלא מ״כהנים׳, והמנהג של היום נתפשט אחר כך ז והשוה ב״ח(בסי׳ קכח) ו״ח ומ״ש! הכל בו כותב: ומה



ת ישיט י כ ח ת ש ל פ  ת

 הנהגים מברכים בקול רם«

 ?רוןד אתל׳ ז: אלסיגו מלו סעולם קך^ניי 3?דו#ת1 ?ל ןןןןלן
 ו?וני ??רך m עמי לקיר*ל 5«ס5ה:

 ן^ךלף יי ויקזו$רף$ הקחל עונת כן יהי רצון ;אי יי ${יו א^יף ויוו^1 ל״י ל«א ן: ןןיי זליןי ןזיקים
 לף שלוש : כי-ר

 עמפן גרפה שומע תפלה עמל, כרכה
 פרכתכהניס: ראיתי לנבון להעיר על שנוהגיו שלא אמרו חכמים. עיין במג״* (סימז קיג
 החזנים באמירת ברכת כהנים יברכך וגו/ ם״ק א׳). ועיין שם ברמ״א (בםעי׳ ג׳) דלא
 להשתחוות לימין ולשמאל, שמנהג בורות אמרו אלא יסב פניו לכל צד. עיין מג׳׳א

 הוא״ כי אמור להשתחוות בתפלה, במקום (סי׳ קכז םק״ג) בשם זוהר חדש.

 שאנו אומרים ברכה כהנים אחר הודאה, זהו לפי שבימיהם היו עולים לדוכן בכל יום וכנגד זד. אנו אומרים
ו ה׳ תפלה) * וראה המנהיג הי נש״כ, והגהות מיימוגיות לחי הפלה פ׳ יד אוח ב ן  ״ברכת כהניה זעירא״ (כל נ
 וראה רמב״ם (הלכות נשיאת כפים בפ׳ טו מה׳ תפלה) ואבודרהם הכותב; ״וכשסיים של״צ ב׳ מודים אומד
 או״א ברכנו וכו׳ ואמר משולשת כי הם שלושה פםוקים וכוי ״ s וראה טור (או׳׳ח קכז) והמפרשים שם ו
 בםרס״ג ובםרע״ג מסיימת התפלה בפסוק ״ושמו את שמי״ וגו׳(במדבר וכג), אבל מנהגנו ע״ס רש״י׳ שהמנהיג

 מביאו בשמו(בסי׳ םה לה׳ חול) t והשוה טור (שם) וב״י(שם) ואבודרהם (ג״כ בשם רש״י).
 כא״י ובו׳ לברך וכוי כאתכה 1 נוסח הבדכד. תיקן דגי אלעזר בן שמוע (הוטה לח א) שהיד. בהן (רש״י
 שם) ז בקדושתו של אהרן: בשאילתות (סי׳ קנה), ביראים (סי׳ סו) וברוקח (שכג) לא גמצא בנםוח הברכה
 הגדרה זו, רק אקבוצ״ו לברך וכו׳ ן באהבה: הגדרה זו, כשלעצמה, מנמק המג״א (בסי׳ קכח ם״ ק יח) עפ״י
 מאמר הזהר( במדבר קמז ב) ״תאנא כל כהן דהוא לא רחים לעמא או עמא לא רחמיו ליה, לא יפרוס ידוי
 לברכא לעמא דכתיב (משלי כו) טוב עין הוא יבורך, אל תקרי יבורך אלא יברך״, ושם שם ״וא״ר יצחק
 בר״כ כהנא דבריך בעינא טבא, ברכתיד, אתקיים ודלא מברך בעינא טבא כתיב (משלי כג) אל תלחם את דחפ
 רע ואל תתעו למטעמותיו, כלומר — אל תבעו מניה ברכתא כלל וכוי. והערה דרך אגב: ראיתי בקונטרס
 ״מקור הברכה להגר׳׳ר מרגליות, שנימק ההגדרה ״בקדושתו של אהרן״ (ולא ״בקדושת אהרן״), משוס
 שקדושת אהרן היתה געצפ גדולה מקדושת שאר כהנים, ואפילו מהרהנים הגדולים שאחריו, ככה. למשל.
 היה רשאי ליכנם לפני ולפנים בכל זמן שהיה רוצה (ראה שמות רבה פי״ח, ויקרא רבה כפ״א) ז והצביע
 יפה לדוגמה על גמ׳ שבת כס ב ״ליתני פתילה של בגד, מהו פתילת הבגד ויכו׳ ״ t וראה ט״ז ליו״ד סי׳
 כד! םק״ג וסי׳ קכ סקיד,; ובילקוט לפי שמיני, רמז תקכג, עה׳׳פ ״וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם״ —
 *־באותה שעה זכה למתנות כהונה ולגשיאת כפיס לו ולדורותיו עד שיחיו המתים (ראה ספר חסידים סי*
 תתשםא וההגהות להגר״ר מרגליות הנ״ל) ן גם בשאר עבודתם היו הכהנים מברכים אותה הברכה ״אשה
 קדשנו בקדושתו של אהרן״ — ראה רמב״ם הלכות תרומות פרק טו הלבה כב« רמב״ן (בספר המצות
 שורש יב).- רש״י עירובין כ ומל״מ מעה״ק פ״א ה״א« הרוקח בפי׳(שסו) הביא ברכה לענין הזאת טי חטאת.
 אמן — כן יד% רצון: המנהג לענות אמן אחרי כל ברכה או בסוף כל הברכות, מובא בשב״ל
ן יהי רצון׳, כמו שלפנינו, ומובא בשו״ע אריח קבו, כ { ויש עונין ״ (  בשם הרב האי גאון (שב״ל סי׳ כג
 ודאה המפרשים שם ן בספר המצות למהר״מ חגיז ז״ל מביא המחבר ״מנהג נאה״ שראה אצל בני אשכנן
a שעונין בלחש אחרי פ׳ ראשון ״יה״ר בזכות אברהם׳*, אחרי פ׳ ג׳ ״יה׳־ר בזכות יצחק-, ואחרי פ׳ 
ד בבעה״ם לפי נשא עה״ם יברכך וגו׳ * בספר חם1 ו ס  ״יה״ר בזכות יעקב״, והעיר שמנהג זה שי לו י
 לאברהם מובא המנהג כמנהג ותיקין! (השממה מעמוד שיז): ברכנו בברכה: ראה בזהד חדש (דף מ ע״ג)
 מש״כ על ערך רב שיש באמירת ״ברכנו בברכה ע*י ש״ץ-־״תא חזי כיון דש״ץ עביד צלותיד, ואתא
 לברכא ברכתא דכהנא אצטרך ודאי לבונה ברעותא דלבא לברכא ליה לעמא קדישא, דבעובדא ומילולא קשיה
 קשורא דיהווא וישתכח דעל ידיה טתברכין עלאין ףתתאין וכדין בעי לי׳ לש״ץ למימר יברכו ה׳ כו׳

 גוי לי׳ למאן דאתי למפחי למאריה בלבא רחיקא ולא ברעותא שלימתא" וכו׳ ו



ת י ר ח ת ש ל פ  ת
: ם י פ כ ד ו א י ש ר נ ח ר א מ ו ל א ה ק  ה

ו נ י ל ם ע י ש $ ף ?לים. ללוי ךצין # מ י ? ה ohbf ו ר ו ב ג ן ? כ י ם ש ׳ רו  הקהל $«ךיר 53ו

 •:ן1ל ?ל עמך ןיית לעזךאל ס!ים י?ך5ה למשמךת שלום.

: ם י פ ב י ת א י ש ר נ ח ם א י ד מ ו ים א  הבחנ

י $נ . אף אתה ?שה ??!נוי (ימה קן;$טןו ו נ י ל ה ש?זךת ע ם עשיני 8 ^ ו  הכהנים ונינו קל ע

ר ןסיןה >1י ק ה א ^ ן א ׳ ת ?שךאל ואת ל ף א מ ה ממעין הןךקזף מן סשמןם ו;ךך את ע ^ י ק ק ז  ן

ר גק!3?$ לאגתיני אלץ ןגת ס^ב יך?ש. ק א ^ 

 שים שלום טו^ה ו^ךכה (ס?י0) חן וח^ד ןרממים עלינו ועל כל לקזךאל
ו . ?י ?אור פניך נתת מ ך  עמןז. בךהנו אבינו פלנו ?אחד (:סי) ?אור פ3י

 עמק פרכה שומע תפלה עמק פרכה

 •אומרים שים שלום כר מפני שאיני אומר
 אלוקנו כר. אבל הטור והשו״ע לא הביאו
 זה כלל, רק הרמ״א, בסי׳ קכ״ב (סעי׳ ב)
 כתב, ״ונוהגין לומר בשחרית שים שלום.
 וכן כל זמן שאומר אלקינו כו׳ אבל בלאו
 הכי מתחילין שלום רב״, עיי׳׳ש. ונראה,
 שמפרשים הא דאיתא (במגילה יה ע״א/
 ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים
 דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני
 אברכם, ברכה דהקב״ה שלום דכתיב ה׳
 יברר את עמו בשלום, שנוסח שים שלים
 תקנו רק אחר ברכת כהנים דוקא, או עכ״פ
 כשהחזן מזכיר ברכת כהנים, כהלשון ״מה
 ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים״.
 אכן הפירוש הזה אינו עולה יפה לפי תירוץ

: ר ו ר י ב ן ו י י  ע
 ״שים שלום וגו׳ ובמנחה שלום רב וגו׳. כן
 הוא בנוסח אשכנז. ובסדור דרע״ג ז״ל
 ליכא לנוסחא דשלום רב. וכן לא מצאתיה
 בספרי הראשונים ז״ל. והראשון שהביא נוסהא
 זו, הוא בעל הגהות מיימוניות (בסדר התפלה
 ברמב״ם) על ברכת שים שלום. עיין שם,
 שמשמע מדבריו, שעיקר הנוסהא ״שלום רב*״
 אלא בזמןן הראוי לנשיאת כפים, תקנו לומר
 .,שים שלום״. והוא המשך ממה שהתחיל,
 ״אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו וגו׳ שים
 שלום״. .יכתב, שגם בשבת במנחה יאמר שים
 שלום, משום דקוראין בתורה אומר נתת לנו
ת חיים. ועיין בתשב״ץ קטן (סימן רלט) ר ו  ת
 ועיין במרדכי יומא (סי׳ תשכ״ז) שכתב׳ שאין

 אדיר כמממ: מקור הפיסקא (מלבד ההוספה כמבואר לקמן) בגמ׳ (ברבות נה ב): ובעצם היא סיום של
 התפלה רבש״ע (ראה עליה במדור ההשלמות והחופפות שבמדודנו) ואמירתה מותנה בזה, לפי פשטות לשון
 הגמ׳, אם הכהנים עדיין סיימו ברכתם, והוא כבר סיים התפלה (ראה ב״ח לסי, קל בשו״ע ופר״ח שם),
 אז אומר הוא אדיר וכוי: אבל מנהגנו לאמרה בכל פעם כשהכהנים מסיימים את ברכתם, נובע מגירסת
 הדי״ף לגמ׳ הנ״ל, שגורס במקום הגי׳ שבגמרא ״ואי לא לימא הכי אדיר״ וכו׳ — ״וכי מהדרי כהני אפייהו,
 לימא הכי אדרי וכו׳: והשוה באר היטב שם שכתב ״ולפי״ז (כלומר: לפי פשטות לשון הגמ׳) אין מקום
 לומר אדיר במרום וכוי אם סיים עם הכהנים, אפ״ה אומרים אדיר במרום׳! וראה מגיא שם המתנגד
 למנהגנו וכותב ״דלא כאנשים שאין אומרים אלא בטוף ואינו נכון״: הט״ז שם מסיים מתוך פשרה ״ע״כ
 נכון לעשות שניהם״ (כלומר: כמנהגנו): על ההוספה ״ועל עמך בית ישראל חיים וברכה למשמרת״ שאינה

 בנוסח הגמ׳ שם, ראה במדור ההשלמות וההוספות שבסדרנו.
 רכתו של עולם: מקור תפלה זו, שהכהנים אומרים אותה עם החזרת פניהם כלפי ההיכל׳ היא
 בגמ׳ (סוסה לח א) ״וכי מהדר אפיה מצבודא מאי אומר, אדכרי רב חוםדא לרב עוקבא ודרש — רבש׳יע



ת שכא י ר ח ת ש ל פ  ת

 יי אלהינו תורת חיים ואהבת חםד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום.
• T : ז - י • - : - ! T T ; IT T 1 • ו — ו : — • ו • ־ • ־ , • ד : : 

ל טיב) ןטוב מי!:ה) 3עיניןז (לןךגני) (0מר!ד את >?ל) עמןז ישראל 55ל עת ? ו ) 

 ו?כל שעה ?^לזימןז (?לב עז ןקלים).
ת בס$ר סיים ןןןד, וקלים י8ךן$ח טי$ה ןשוץי׳ ןןס?זה ו$ןרות טיבית «ן5ר ןגןסב י ש ע  נ

 ל39יןז אנוחנו ןןל ?מף 3ית ?שלאל לסךם טיכים ולשליט. ?רוך אקנה עישח ס>$ליס;

 עמן, כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 אתה בעיר .וגו׳ יברכך בנכסים וישמרך
 בנבטים. וזה נכלל בכלל טובה וברכה. וחשב
 עוד כל מיני ברכה - חיים חן וחסד ורחמים,
, ואח״כ מזכיר עוד ך נ ח י  שהוא בכלל ו
 מברכה שניה ברכנו כו׳ באור פניך, ןכרבי
ר ה׳ פניו — יתן לך מאור א , י י ר פ ס ן שם ב ת  נ

 השכינה, ועיין שם דחשיב תורה כר. וכיון
ר מ ו א ו דאף היחיד . ג י ה נ , ה ץ ״ ש  שאומרה ה
ף אם אינו אומר אלקינו ואלקי  אותה, א
. וזה פשוט, שהי׳ להם כמה י ו ו כ נ י ת ו ב  א

 מטבעות בברכה זו. כי בספר המנהיג (בדיני
 תפלה אות ט״ז) מביא, שיש מקומות שאומרין
 מטבע קצרה ״עושה שלום ברכנו כולנו ברוב
 עוז ושלום בא״י׳׳ כו׳, עיי״ש. מיהו נעהג
 פפרד ובמדור האר״י ז״ל לומר תמיד ״שים

 שלום״. ונהרא נהרא ופשטיה.

 הגמ׳ שמשמע שרק ״בשלום״ תליא מילתא
 ולא במה שאומרים ״ברבנו באור פניך״ שהוא
 יותר מעין ברכת כהנים בכל ברכותיה, וא״כ

 אין נפ״מ בין שים שלום או שלום רב
 והיותר נראה׳ שמצאו בסידורים הקדמונים
 ב׳ הנוסחאות, ושמא היתד, בזה נוםחא בבלית
 וירושלמית. וכבי• נהגו כהנוסחא הירושלמית
 לומר תמיד שלום רב. ועל דרך שכתבתי לעיל
 (בברכת ולירושלים), עיי״ש. וכמו שנראה
 לשון הגמרא והמרדכי שציינתי לעיל שמשמע
 שנוסחא זו עיקר הברכה. ואח״כ נתפשטה
 ביניהם הנוסח הבבלי והי׳ נכון בעיניהם
 לאומדה בזמן שאומרים אלקינו ואלקי אבותינו
 לפי שהיא מטבע ארוכה, כוללת כל הג׳
 ברכות, טובה וברכה, כלשון הספרי (פרשת
 נשא) יברכך בברכה המפורשת בתורה ברוך

ף אתר, עשה עמנו• עפ״י נוסח המשנה א  עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו״ וכר« בנוסח שלפנינו ״
ן ו צ י ר ה י , ״ ר ב ו 1 ו של עולם אני שלך״״ ״ ״ ב ר ע ת י  במעשר שני פרק ה. על החפלות: ״
ם שאומרים אחרי כל מלה ומלה של ברכת כהנים, ראה ״מדוד ההשלמות י ק ו ס פ ה  מלפניך שתעשה׳, ו

 וההוספות״ שבםדודנו.
 שיפ שלום : ברכה יט! ובגמ׳ מגילה (שם) ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים, דכתיב ושמו
 את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ברכה דקב״ה שלום שנאמר ה׳ יברך את עמו בשלום ; ברכת כהנים
 שלפניה נכללת ג״כ, לפי הרמב״ם ב״שיס שלום״ (רמב״ם בפירושו למשנה תמיד פיה מ״א)» הברכה פותחת
! רש״י (בפרדס) — p ב, שים שלום״ וחותמת ״עושה השלום״ (ויקרא רבה סוף פ׳ ט ובמדרש תהליפ בט 
 ״שים שלום על וישם לך שלום״; המנהיג (דיני תפלה סו) — ״ותכף (אחר) וישם לך שלום שים שלום —
 דומה לדומה״, — ואולי על אלה דברי רש״י ובעל המנהיג תמך יסודותיו בעל מסה משר, (סי׳ קער.) שכתב;
 ״ולי נראה שיש בו (בשים שלום) מעין ב׳ כהניס (היינו:) שים שלום — כנגד וישם לך שלום! ברכנו

 אבינו — כנגד יברכך; באור פניו — כנגד יאר פניו; לכן נכון לאמת כשאומרים ברכת כהנים, אבל בלאור
 הכי (כלומר: במנחה ומעריב) מתחילין שלום רבי; וראה ספר אלפי מנשה להרב ר׳ מנשה מאילייא (דפוס
 ווילנא משנת תקפ עמוד עט). שים שלום טובה וברכה: עפ״י רם״ג, רע״ג, רמב״ם, מחיו ואבודרהם; בנ׳׳ם
 נוסף ״חיים״ עפיי םה־ם ורמ״ק ן חן !וחטד ורחמים: ניא ונ-פ שווים כאן עפ״י רס״ג, דע״ג (בהסרת המלה
 ״חן״), רמב״ם, מח״ו ואבודרהם; עלינו ועל כל ישראל עמך: נ״א ונ״ס שווים כאן והוא עפ״י רע״ג, מחיץ



ת י ר ח ת ש ל פ  שכב ת

 ןרוןי 8תה ?י י׳מברןי את עמו לשךאל בשלום.

 עמק כרכה שומע תפלה עמק ברכה

 שלא נמצא זה בתלמוד ופוסקים, כמו המלך
 הקדוש ,והמלך המשפט. והרמז שכתבו בעלי
 הסודות הוא אמת, אבל לא בנוסח הברכה,
 רק אחר התפלה כשפוסע ואומר ״עושה
 שלום במרומיו״, יאמר עושה השלום במודמיו,
 ושכן מצא בקונטרסי האר״י ז״ל. וכל המשנה
 ממטבע שטבעו חכמים בברכה זו, הוא ברכה

 לבטלה, עיי״ש.

 עושה השלום.: בעשי״ת חותמין עושה השלום,
 וזה מנהג אשכנז. בסרע״ג ליתא. וכן
 הספרדים חותמים כמו בכל השנה, המברך
 כו׳. וכתב המהרי״ל (בהל׳ תפלת ר״ה) דלד״כי
 •אומרין בעשי״ת עושה השלום, לפי שעושה
 בגמטריא ספריא״ל והוא מלאך הממונה על
 הכתיבה. ועיין בסידור של״ר, הק׳, בתפלת
 ראש השנה, שכתב, דחלילה לשנות, מאחר

 ואבודרהפ.׳ ברכנו אבינו: עפ״י מחייו והשוה שבלי לקט (סי׳ כד)(ברם״ג, ברע״ג, ברמב״ם ובמח״ו ״וברכנו״)«
 כולנו כאחד באור פניך: נ״א עפ׳׳י — רס״ג, ובמאור), רע״ג, מח״ו ואבודרהפ! ביל שנלי לקט כותב:
 ״ותו אית לדקדק בין כולנו כאתר או כאחת ובבבל כולה ובמתיבתא דדב שלום גאון זצ״ל אמרינן כאחד
 ומאי ניהו — אברהם, דכתיב כי אחד קראתיו ואברכהו (ישעיהו נא ב) והכי אמר רב סעדיה גאון זצ״ל:
 ״יחד באור פניך״ שבנ״ס — עפ״י רמ״ק וסה״ס וכך מנוסח בסידור מנהג כפא וקראסוב (לפי אוצה״ת) ז
 כי באור פניך: נוסח אשכנז וספרד שווים כאן וחווא עפ׳׳י רע״ג (לפי גי׳ האחת, ולפי גי׳ ב׳ ״ממאור״),
 מה״ו ואבודרהם,• בעל שב״ל מדגיש: ״וכן כי באור פניך ואין אומר מאור פניך (ובכת״י ב נוסף: וכן
 מצאתי לגאונים עיינין ביה בין ״במאור״ בין ״ממאור״ ובין ״באור״) וקדמנא במתיבתא ובבבל כולה אמרינן
 כי באור פניך נתת לנו ה׳ כו׳ ומאן דאמר הכי טפי דייק דכתיב ה׳ באור פני מלך חיים (משלי טז טו)
 וכתיב ״ה׳ באור פניך יהלדון״ !(העתקתי משב״ל הוצאת רש״ב) t וטופ בעיניך לבדך את עמך ישראל.־ נ-א
 עפ״י מחיו ואבודרהם, וכך מנסחים רמ״ק, שלייה, ר׳ שבתי רי״ק, הגר״א והרב בעה״ת! נוסח ספרד:
ה בעיניך לברכנו וכו׳ כ ל עמך ישראל״ עסיי סידורי הספרדים; בשע״ת (סי קכא לאו״ח) י ה  ״יטוב י
ה כעיגיך וכו/ י ה  מובא בשם ד״י שכתב בשם מז״ה בעל חסד לאברהם ״שבברכת שים שלום האומר וטוב י
 טועה רק יאמר וטוב בעיניך ומקרא מלא הוא ״כי טוב בעיני ה׳ לברך את ישראל״ (במדבר כד א)« בכל עת
 ובכל שעה בשלומך: נ״א עפ״י מחיו (בהוספת ״בכל יום״) והשוד, ד״מ (בסי׳ קפז) וכך מנסחים — השליה,
 רי״ק, ר״ש ויטל (בסידור חמדת ישראל), הריעביץ, הרב בעה״ת והגריא; בנ״ם מוסיפים ״ברוב עוז ושלומי
 עפ״י אבודרהס והמנהיג (מובא בב״י קבב בשמו), וכך מנסחים םהיה ורמ״ק וראה במט״מ (סי׳ שכא) ובד״מ
 (שפ אות ג לענין בכל עת ובכל שעה* שבברכת המזון) על ההבדל שבין ״עת- ו״שעה״ן. ובזהר (שמות
 דסב א) ג ״היבלא וכו׳ הכא איהו שלום, שלום לעילא שלום לתתא שלום לכל םטרין שלום בפמליא דלעילא
 שלום בפמליא דלתתא וכו׳ לאשתלמא שם מלא, שם דא דאיהו שלום בבל אנון היכלין בכל אינון נהורין
 עלאין למהוי כולהו חד שים שלום טובה וברכה ובו׳״ ן וראה על כוונת ברמז זו וחתימתה, בכתבי
 אריז״ל — שער הכוונות לרח״ר (שער ה), ובפרי עץ חיים שער העמידה ט׳ ב, בסידור רמ״ק ועוד.
 המברך את עמו ישראל בשלום : כפי הנראה מהמקורות העתיקים ביותר. היה מנהגם לפנים לחתום בכל השנה
 בצורה שאנו חותמים בה בעשרת ימי תשובה לבד, והיינו — ״עושה השלום״ ן וראה הערות מפורטות
 ומדויקות בעמק ברכה שלפנינו 1 ויש להוסיף שגם במדרש רבה דברים פ׳ ה אות יד מובא הדרש מויקרא
 אות ס שצויין בעמק ברכה שלפנינו, וגם במסכת סופרים פרק י הלכה ו איתא ״ונהגו אנשי מערב ואנשי
 מזרח לאמרו (הכוונה לברכו, כמו שאומרים קריאה זו לפני יוצר אור) לאחר עושה השלום בשלש תפלות
 של שמונה עשרה״ ן וראה מסכת דרך ארץ בטוף פרק השלום וטור (בסי׳ קכז); המברך את עמו ישראל
 בשלום: במדרש (לטי שבלי לקט) ״כשנכנסו לארץ ישראל ונתקיים עליהם המקרא וכתיב ונתתי שלום כארץ
 — מיד פתחו פה״ש ואמרו ברוך עושה השלום׳ ז והערה: הב״י (בסי׳ קיק מביא ג״כ, בשם שבלי לקט,

 אותו המדרש ומסיים ״אמרו (כלומר; המלאכים) המברך את עמו ישראל בשלום״.
 כפפד ח*״פ: יראה ההעיו:£ לזפרנו, לעיל עמוד רעג, וצרף לכאן.
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 תפלה עמק כרכה
 בשלום. וכן משמע לשון התחלת הברכה שים
 שלום או שלום רב על עמך ישראל תשים,
 שלשון הברכה על שימת השלום. וא״כ גם
 החתימה היא עושה השלום. ובברייתא דעל
 הסדר מובאה בשבלי •הלקט מנין תפלה אות
 יח״. מובא החתימה המחזיר שכינתו לציון
 ומ״מ בשים שלום איתא החתימה עושה

 השלום.

 אבל נראה׳ שבבבל שינו לחתום המברך
 את עמו ישראל בשלום, מדאמרינן (במגילה
 דף יה) דסמכו ברכה זו על ״ה׳ יברך את
 עמו בשלום״, ולא מצאתי ניסחא זו אלא
 במדרש תנחומא (ריש פרשת פנחס). *האשכנזים
 בימים הקדמונים החזיקו במנהגי ארץ ישראל,
ך ד ב  כמו שכתבתי לעיל בברכת שאותך ל
 ביראה נעבוד. ואחי׳כ, כשנתפשטו. המנהגים
 על פי תלמוד בבלי, לא רצו לבטל המנהג
 הראשון לגמרי. וחניתו אותו לעתים ידועות,
 כמו חתימת ״שאותך לבדר ביראה נעבוד״
 לעשרת ימי התשובה, שמשנים גם בברכות
 אחרות, כמו המלר הקדוש׳ המלך המשפט.
 ואפשר עוד, משום דבזמן הדין ופחד, לא
 רצו לחתום בלישגא דמברך את עמו וגר
 דמשמע מצד החסד, ולהכי תפסו הנוסחא
 הישנה דקאי על עצמיות השלום, שעושהו
 הקב׳׳ה, וכלישנא דקרא (איוב כה ב׳) המשל

 ופחד עמו עושה שלום במרומיו.
 ולא זכיתי להביןן דברי רבנו השל״ה
 הקדוש זצ״ל, שהפריז כאן על המדד, כ״כ
 לומד על מנהג שנהגו חכמי אשכנז זיל שיש
 בזה משום חשש ברכה לבטלה, בגלל שינוי
 מטבע שטבעו חכמים בברכות. וב״ה הראנו,
 כי הוא ניסח קבוע וקיים מדורות הקדמונים
 בפי מדרשי חכז״ל. ומוזכר ברוקח (םו״ם דג
 ובסי׳ רד) וז״ל: ומתפלל כו׳ בספר חיים עד
 עושה השלוט. והיא ז״ל היה מראשי
ם בדורו, אלא שבעלי הסוד, י ל ב ו ק מ  ה

 עמק כרכה שומע
 והנה דבריו ז״ל היו נכינים מאוד, אם היה
 טעם השינוי רק משום רמז בעלמא׳ אבל
 לא כן אבי׳ רכב ישראל, כאשר הנוסח של
 עושה השלום הוא נוסח קדמוני, וכנראה גם
 בכאן לא היה לנו נוסח קבוע שנמסר מאנשי
 כנסת הגדולה, והיה בזה חילוקים בין בני
 ארץ ישראל ובין בני בבל׳ וכמו שכתבתי
 לעיל. בחתימת שאותך לבדך ביראה נעבוד,

 וחתימת המחזיר שכינתו לציון.
 והנה הדבר ידוע, שהמדרשים ירושלמיים
 ד,מ, וכמו שכתב דש״י ז״ל (בפרשת ויגש
 בפסוק מקצה אחיו), וזה לשונו; זה לשון
 בראשית שהיא אגדת ארץ ישראל, עיי״ש,
 ועיין ילקוט (שמואל א׳ ב׳) בשם ״ילמדנו״
 ~ ותתפלל חנה, מכאן כו׳ י״ח ברכות כר
 אל תרבו תדברו גבוה שאותך לבדך ביראה
 געבוד כו׳ ויתן עוז למלכו עושה השלום.
 וברייתא זו מובאה בבה״ג (פרק ה׳ דברםת)
א אמרו, וכאשכול (ה׳ ב ר ע מ  בלשון — ב
, ובירושלמי של י מ ל ש ו ר  תפלה) על שם י

 פנינו ליתא.
ם ז״ל לא הביאו דק התחלת הברכה, ם ה נ מ א  ו

 שים שלום׳ אבל בילמדנו איתא גם סיום
 הברכה. וכן הוא ברוקח (ס״ם שכ״.ו), עיי״ש.
 וכן במדרש תהלים שנדפס בימינו מכת״י
 (במזמור כ״ט) וישב ה׳ מלך לעולם,
 שנתיישבה דעתו בקרבט של נח כו׳ כנגד
 שאותך לבדך ביראה נעבוד כו׳ ה׳ יברך
 את עמו בשלום כנגד עושה השלום, ועיין
 ויקרא רבה (פרשה ט׳ אות ט׳) בשם ר׳ לוי,
 גדיל השלום שכל הברכות כו׳ חותמין
 בשלום. בק״ש פורם סוכת שלום׳ בתפלה
ך שלוט, ם ל ש י  עושה השלום, בברכת כהנים ו
א במסכת דרך ארץ זוטא (בסוף פרק ו  וכן ה
) כל הברכות חותמין בשלום — עושה ם ו ל  ה

 השלום, גם בכוזרי (מאמר ג׳ סו״ס יט) אחר
א י ה ם ש ו ל ד לה עושה ש מ ו ם ה ו א ד ו ת ה כ ר  ב

 החתימה כדי שתהי׳ פטירתו מלפני השכינה
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ב שלום ךב על^יקזראל עמך תשים לעו?ס. פי אתה היא. $לך אדון י ר , ״ ה ״ ״ ״  ״
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ר פ ס  ; ב7שי״ת ב

 ^רוך אתה י: המברך את עמו לשךאל נשלום.

 תפלה עמק כרכה
 האשכנזים, שהתורה ירושה להם מאבותיהם
 מימות החורבן, עיי״ש בכלל כ אות כ. וא״כ
 בוודאי כל מנהגיהם נתיסדו ע״פ קבלתם
 מימי חכמי הש״ס. ולא עשו שומ שינוי במג־
 הגיהם ממה שקיבלו מהם ז״ל. וכיון שאנו
 רואים שנמצאו כמה ברכות שהאשכנזים משנין
 בהן, כאשר אחשוב אותן לקמן, יש לנו לומר
 שלא במקרה נעשה זאת, אלא שקיבלו זאת
 מקדמוני קדמונים זת״ע. והנה ברכת •עושה
 השלום״ היא ג״כ נוםחא קדמונית ומוזכרת
 במדרש שוחר טוב (תהלים םי׳ כט), וכן ב
 ברייתא המובאה בשבלי לקט שם. וכן בסוף
 מס׳ דרך ארץ זוטא — כל הברכות חותמין
 בשלום עושה השלום, וכן בילקוט שמואל
 שהבאתי לעיל ממדרש ילמדגו, וכן מבואר
/ עיי״ש. וכן  מלשון שבמס׳ מופרים פרק י
 מבואר מהתחלת הברכה, שאומרים שים שלום
 והוי שפיר חתימה מעין פתיחה, שחותמין
 עושה השלום ומתחילין שים שלום. אבל לפי
 הנוסחא דידן, שמסיימין *המברך את עמו
 ישראל בשלום״, היה לנו להתחיל ״ברכנו
 בשלום״, אלא שאח״כ הנהיגו לומר המברך
 את עמו ישראל בשלום, לפי שאותה הברכה
 נתקנה כנגד ״ה׳ יברך את עמו בשלום״,
 כמבואר בגמ׳ (מגילה יח), לכן הנהיגו לומר
 כלישנא דקרא. .וכבר הוזכרה נוסחא זאת
 בתנחומא (ר״פ פנחס) עיי״ש. ומ״מ בעשי״ת
 הניחו הנוסחא הישנה ״עושה השלום״, כדי

 עמק כרכה שומע
 לפי דרכם, נתנו טעם לזה, למה השאירו

 הנוםחא הזאת לעשי״ת דוקא.
 ומה שכתב רכינו השל״ה הק׳ ז״ל, לומר
 אחר התפלה ״עושה השלום במרומיו״, לכאורה
 צ״ע, דהא קשה לשנות בימי הדין ופחד
 מלשון הכתוב (איוב כה ב׳) עושה שלום
 במרומיו דקאיעל הפחד, כדכתיב לעיל מיניה,
 המשל ופחד עמו עושה שלום. וצ״ע אם
 לשנות בזה בשביל רמז גרידא. וגם שמא
 מה שכתב רבינו האר״י ז״ל לומר עושה
 השלום, היינו בסילוק תיבת ״במרומיו״
 ולומר — עושה השלום' הוא יעשה כו׳.
 ויהיה מיועד על לשון •הכתוב (ירמי׳ לג י טי)
 ועל כל השלום אשר אנכי עושה לה. וצ״ע.
 (ד,רי קטע מם&ר מקיץ נרדמים למדן «חבדנו זצ״ל)

 עושה השלום: מנהג האשכנזים לשנות
 בעשי״ת נוסח סיום הברכה של המברך את עמו
 ישראל בשלום ואומרים בא״י עושה השלום.
 ובעלי הרמזים נתנו טעם בדבר. עיין במטה
 משה (תלמיד המהרש״ל) אות תשצ״ח. והשל״ה
 בסידורו קרא תגר על זה, וכתב שחלילה לש
 נות נוסח הקבוע בשביל איזה רמז שלא הוזכר
 בגמ׳ ופוסקים, והכריע שהנכון כההפרדיס
 שאין משנין כלל, עיי״ש. ואני אומר שחלילה
 לומר על רבותינו, חכמי אשכנז ז״ל, אשר
 התורה ירושה להם מאבותיהם, וקבלתם נכונה
 יותר מקבלת חכמי ספרד, וכמ״ש הרא״ש
 בתשובה, שהוא ׳סומך (עצמו) יותר על קבלת

 שלום רכ: למנחה ומעריב אומרים במקום ״שים שלום — ״שלום רב״; שנוי זה לא הוזכר בראשונים,
 מנסחי ומסדרי התפלות, הראשון מביאו בעל הגהות מימוניות כמבואר בעמק ברכה שלפנינו;
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 (יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי).

 אלהי נצור לשוני מךע ועןפתי ?!דבר מןמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי
 כעפר לכל תחיה. פסח לבי 5תוךחניף (ו?מ$ותיך) מאחרי טציסיף) תךדוף נפשי.

 ןןל (ס2םים !)החושבים עלי (#ךעה מחךה הפר עצ$מ וקלקל מהשגתם.
 ןןליי לצין 9ל9גיף ן,י 8לסי ןאלהי $בו0י קלא 0^ה ngp אןם ?לי [לא ק^מי על
 »0רים. ןקלא אןעום סיום ןקלא א??י$ף. ןסצילנו 0_י$ר 9לע. ןסן ?ל3י קמעה נ?גנדי]. הל3ני
ל ?קר !קד שן־ןז ?עו^מןי. ?3ה ןיךן? י5י 3יסןז. ישללל הי?לןז. לןלב קץ 9יאת  ןאלל-ינו ןןל31 ?

 משיסןי. 9לה *19• שסח ?לסף:

 ע£ה למען שמך. ע£ה ?מען ימינך. (ע£ה ?5ען קדושיך. עשה למען תורתך)•
 (**י. ל0«ן »ילסיף• *nt {199 ?!דו^ך)• ?מען י$?צין :דיןיך הושיעה :מינך 1?3;י.

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 שלא לבטל הנוםחא הקדומה לגמרי. ואפשר להם חכמי אשכנז נוסחאות חדשות׳ אבל
, משום שבעשי״ת, כשהקב״ה יושב על הכל הואי מפי תיקון חז״ל הקדמונים׳ מסדרי ד ו  ע
 כסא דינ׳ אין אומרים ״המברך״ דמשמע שמצד הברכות והתפלות בימי התנאים והאמוראים.
ד והברכה׳ משא׳׳כ ״עושה חשלום״ מוסב #1ין לבטל שוס מנהג׳ כי לכל יש שורמ ס ח  ה

 על עצמיות השלום. ולכך בחרו להשאיר למעלה. וד״יכי דנהגו בשינוי הברכות כנ״ל,
 הנוסחא הישבה דווקא בעשי״ת, שאומרים גם חלילה לחדש דבר ולבטל המנהג, כמו שראיתי
 מתיקון חכמז״ל בשביל אותו הטעם ״המלך בהרבה עיירות שעושים להם מנהגים חדשים
 הקדוש* ״המלך המשפט״, וכמ״ש דש״י (ברבות !מבטלים עי״כ מנהגים ישנים ואינם יודעים

 יב ב), עיי״ש. אבל חלילה לנו לומר שבדו שום שורש למנהגים.

: תפלה שאומרים עם סיום תפלת שט״ע: מקורת בגט׳ (ברכות יז א), בשנויים, ומיסודה ר ו י ע ק ל  א
 של ״מר ברי׳ דרבינא כי הוד, מסיים צלותיה׳: הגמ׳ מפרסת שם גם תפלות אחדות שאמדוד, רבותינו.
, ם י ד י ח  חכמי התלמוד ז״ל, כשסיימו תפלתם, אבל על וו שלפנינו, שאבודרהם מביאה בשם מנהג י
י ת פ ש  כיתב הב״י (בסי׳ קכב ד״ה ואומר) ״והעולם ביררו להם תחנה זו דאלקי נצוד״׳ אלקי וכו׳ ו
 מדבר מרמה ן בגמ׳ ״ושפתותי״, וכך מנסחים הרמ״ק וסה״ם והשל״ה; ה0.־סח שלפנינו עפ״י רע״ג ומח״ו:
 (בעל עבודת ישראל כתב שכך• מגוסח בסדור משגת ״דפז״) בסדר רע״ג מסודרת לפגיה גם התפלה
 שרבא היה אומר ״בתר צלותיה״ — אלקי עד שלא נוצרתי וכר, והמנורה המאור העיר שנוהגין כן,
ש נוהגין כן, אבל מנהגנו עפ״י מח״ו, רוקח, כל בו, ואבודרהם)!  יהדבעה״ת בשו״ע שלו מביא שי
 ובמצותיך תרדוף נפשי: נוסח אשכנז עפ״י מח״ו ואבודרהם, לפי נוסחת הגמ׳ שם, וכך מנסחים — רי״ק,
 הגד״א, הרגעה״ת והריעב״ץ: ואחרי מצוחיך תרדוף נפשי; נ״ם עפ״י רמ״ק, השל״ה וסה״ם; והערה:
 בגוםח הגמ׳ מסודרת לפני ״ובמצותיך״ הפיסקא ״ותצילני מפגע רעד, ומיהצה״ר ומאשר, רעה ומכל
 רעות המתרגשות לבוא לעולם״, שבנוסחאות שלפנינו הושמטו, ולפי דקדוקי סופרים חסרה היא גם בש׳׳ם כת״י
 מינכן משנת ק״ג שי״לן וכל החושבים עלי דעה: הנוסח בגמ׳ והוא נ״א עפ״י אבודרהס (מח״ו — וכל
 המחשבים עלי רעה: וסהים ורמיק מנסחים ״וכל הקמים עלי לרעה״ עפ״י רע״ג): וכל הקמים והחושבים
: בגמ׳ ״מחשבותס״, וכך מנוסח ם ת ב ש ח ב פנ״א ומנוסח סד,״ם> וקלקל מ כ ר ו מ  עלי לרעה: נ״ם ה
 בסרס״ג, ברעיג, מח״ו, סוד ואבודרהם, וכך מנסחים הרמ״ק, השל״ה, רי״ק וםה״ם, אבל הנוסח שלפנינו
 הוא עפ״י רוקח (סי׳ ריא) ן בפרע״ח (שעה״ע ש״כ) מסודר גשם אריז-ל גם הפסוק ״יהיו במוץ לפגי
 נוח ומלאך ה׳ דוחה׳ (תהלים לד,), ובעקביו הלך הרבה״ת וכך מנוסח בסידור התימנים! עשה למען
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 ") ז^יו לךצוין אמרי פי ולגיון לפי ?39יןז י: צורי ןגו$לי.
 הןכלת תעגית

 p מי שרוצה להתענות יאמר זר׳ בתפלת המנחה שלפני יום התענית קודש יהיו לרצון.

 רכון כל העולמים הרי אני לפניך בתענית נדבה למחר יהי רצון מלפניך אלהי ואלהי
 ,*בותי שתקבלני באהבה וברצון וחבא לפניך ת פלמי ותעבה עתירחי ברזזמיר הרבים בי אתה

 שומע תפלת כל פה. יהיו לרצון וגו׳

 ולאחר התענית במנחה אומר זה לפגי יהיו לרזון.

 רכון כל העולמים גלוי וידוע לפניך בזמן שבית המקדש היה קייס אדם חוטא ומקריב קרס
 ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו. ו אתה ברחמיך הרבים מכפר• ועכשיו ישבתי
 בתענית ונתמעט חלבי ודמי. יהי רצון מלפניך שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט היום כאילו

 הקרבתיו לפגיך על גבי המזבח ותרצני, יהיו לרצון. וגוי.

ה בשם שמואל •. בעל ד ג א  sar! — וענני: הוספה זו לפני ״יהי רצון״, אינד. בגמ׳ שם, ויסודה ב
ה דברים עשה למען ש ו ל  המנהיג שמזכירה הראשון כותב (בפי׳ ם״ב): אמר שמואל כל האומר אלו ש
 שמך עשה למען ימינך עשה למען משיח צדקך אין תפלתו חוזרת ריקם״; הרוקח (בסי׳ שכג בשם
ה דברים הללו זוכה ומקבל פני השכינה ואלו הן עשה למען ע ב ר א  אגדה דשמואל): ״כל הרגיל ב
 שמך וכו׳ ימינך וכוי משיח צדקך עשה למענך אם לא למעננו למען יחלצון ידידיך; הטור (בסי׳ קכב):
 ״והכי איתמר בהגדה אמר שמואל כל הזריז לומר ד דברים הללו זוכה ומקבל פני השכמה עשה למען
 שמך וכוי ימינך וכו׳ תורתך וכו׳ קדושתך״׳ אבל בעצמו היה נוהג לומר נוסח אחר וארוך יותר« עשה למען
 קדושתך עשה למען תורתך; זהוא הסדר בנ״א (המקביל לסדר הספירות של עשר ספירות שבתורת הנסתר:
 ימינך — חסד, קדושתך — גבורה, תורתך — תפארת וכך מסודר בסדה״י של״זז ביעבץ והגר״א!למען
 מורתך ופו׳ למען קדושתך: נ״ס עפ״י הסדר שבטור או״ח שם, וזוהי גם דעת הלבוש״ (תכלת קבב)
 המנמק הסדר שבנ״ם בזה״ל: ,עשה ל&ען שמך — עטרת, למען ימינך — חסד, למען תורתך — תית,
 קדושתך — גבורה. ונ״ל שהטעם מפני שכאילו ד לשונות מיוחד ד דגלי המרכבה והם העטדת והחסד
 והת״ת והגבורה שנקרא קדושה. ולכך יש מחחילין לומר מלכינו ואלוקיגו יחד שמך בעולמך ואח״כ עשה

 למען שמך וכו׳ שמיוחד העטדת עם עולם העליון, והבן ניל״ s וכך מסדרים םה״ט, רמ״ק ורי״ק.
 רכון העולמימ הרי אני: מקור תפלה זו בגמ׳ תענית (יב א) ומיסודה של שמואל לאמרה קודם שמתחיל

 לצום - ״אמר שמואל כל תענית שלא קבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית.
 רכון העולמים גלוי וידוע לפניך: מקוד חפלה זו בגמ׳ כרכות (יז א) ומיסודה של %ב ששת בי הוי

 יתיב בתעניתא בתר ומצלי אטד הכי רבון העולמים״ ומ׳ ן
 ימיו לרצון אפרי פי: פסוק בתהלים יט המסיים את הפרק! ובגפ׳ ברבות (יז א) — ״אמר רבי יוחנן
 בהחלה אומר אדג־י שפתי תפתח וגו׳ ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון וגו׳ ו הגמ׳ מנמקת שם הסדר ובחירת
ק זד, ודווקא ־— ״מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי משמע לבסוף ומשמע מעיקרא דבעינא למימר מ״ט ו » 
 תקנוהו רבנן לאחר י״ח ברכות, לימדו מעיקרא, — אמר ר״י בריר, דר״ש בך׳ פזי הואיל ולא אמרו דוד
 אלא לאחר יח ברכות (לטי ההנחה שם — אשרי האיש ולמה רגשו חדא פרשה היא){ והשוה ירושלמי
 כרכות פ״ד מ״ג« רבותינו, הראשונים ז״ל, החשיבו הפסוק וחששו להפסק אמירת תחנונים לפני הפסוק %
 ד-רשב״א (מובא בב״י קבב ד״ה ולאחר, ולהלן): ״שאלת אם יכול לענות קדיש או קדושה או ברכו
 אחר שסיים יח ברכות* — תשובה — ״המתפלל צריך לומר יח ברכות ואח״כ יהיו לרצון וכו׳ והוא
 פכלל תפלה* וכו׳-; וגם ברשב״א לגמ׳ ברכות (בב״י שם) מובא בשם הראב״ד בקשר לאלקי נצור, ״שאין
 נכון לומר יהיו לרצון אחר תחנונים אלו אלא קודם להם, לאחר סיום י״ח כרכות״ וכו׳; בקונטרס תפלת
 כל פה הנספח לסדר שיח יצחק מובא מארחות חיים בשם הראב״ד לתבוף יהיו לרצון לתפלת שמ״ע וז״ל:
 ״והראב״ד בתב שצ׳יל יהיו לרצון תיכף אחר יח ברכות ולא יאמר אותו אחר תחנונים כלל והביא הרבה
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 עוקר רגלו השמאלית וצועד אחורגימ ג׳ פסיעות בינונית כשהוא כורע ופינה לשמאלו ואומר

ר הוא :ע£ח שלום עלינו מ ו א ! השלום) במרוצו פונה לימינו ו י ׳ י מ נ  עו^ה שלום >
י ןעל כל לשראל ואפלרו א5ן: ט ו א ן ו י ״ ל ע מ ר ן  כ

 בר״ח ובחוה״מ אומרים כאן הלל.

 ראיות לדבריו. וכ״נ דעת הרשב״א, אבל שיחזור יהיו לרצון אחר תחנונים וכן היה נוהג הוא ז״ל (הארחות
 חיים)״; והשוה עטרת זקנים (בסי׳ קכב) בשם ר׳ שבתי מפרמיסלא; ותר״י (בפרק תפלת השחר): ״נראה
 מכאן שמנהגם היה לומר תחנונים אחר שאמרו יהיו לרצון״, ושם ״משמע שמיד שהיו מסיימין תשמיע היו
 :יהגין לאמרו וכן נראה יותר נבון״ וכוי וכך פסק הביי (בשו״ע קכב ם״ק ב״ח בניגוד למש״כ בב״י
 שם, כנ״ל), אבל המנהג המכריע, והיינו לאמרו אחר אלקי נצור, יסודו בהכרעת הרמ״א (שם אות ב)
ר התחנונים, אין ח ס שכתב ״ונראה שאפילו יאמר אדם יהיו לרצון א י ש ״ ר  שתפס לשון אחרון של ת
 בזה איסור ואין חוששין לזד,״ וכו׳ והרמ״א מסיים ״ומ״מ משמע שטוב יותר לאומרו מיד אבל אין
; בסר״עג ובםרם״ג מסודר הפסוק אחרי התחנונים, לפי נוסחאחם הם; ברם הב״ח (שם ד״ה תשע) ׳  המנהג כן
 מתנגד להפסיק, כמסקנת הרמ״א, כנ״ל, וכותב על מנהגנו ״מה לנו ולמנהג טעות שלא נהגו כן״ וכו׳
ג בניגוד להמקובל אצל רבותינו הקודמים ושהב״י התבטא עליו ה נ מ  וםםתייע ממקרה דומה, שאחזו ב
ם סיום תשמ״ע, ש נוהגין להכפיל הפסוק, ואומדים אותו תיכף ע מה לנו למנהג טעות שלא נהגו כן״ ן לכן י ו . . 
 ואח״כ אלקי נצור ומסיימים שוב ״יהיו לרצון׳ וגו׳ ן וכך מטודר בשל״ה, בםריעב״ץ (דפוס ראשון), וכך
 יאיתי בסידור ד׳ מנטובה המסודר עפ״י מחזור רומא המפורסם, אלא ששם מסודר גם ״עושה שלום״
ב פעם ״יהיו לרצון״ ; בקבלת אריז״ל מיוחסת ערך רב לאמירת הפסוק ו ש  אחריו ואח׳׳כ אללף נצור וכוי ו
 כשלעצמו, ובטדה״י מצא בו רמז כי יש בו עשר תבות ומתחיל באות יו״ד ומסיים ביו״ד
 וגם המ״ב אותיות שהוא מכיל, רומזים על ה״שם בן מ״ב״; וראה משנה ברורה סי׳ קכב: התחנו׳

 שהצגתי כאן בשביל המקבל עליו תענית יחיד, העתקתי בדיוק מסידור ריעב״ץ דפוס ראשון.
 מנהניפ: המנהג שכל אחד אומר קודם יהיו לרצון פסוק אחד בתנ״ך המתחיל באות הראשונה של שמו
 והמםיימת בו, כסגולה לא לשכוח אותו ביום הדין לאחד פטירתו מן העולם, מובא גרש-י למיכה (ו ט)
 ״מכאן שכל מי שאומר בכל יום מקרא המתחיל ומסיים כמו שמתחיל ומסיים שמו, התורה מצילו מגיהנום״;
 וראוי לציון שדברי רש״י אלה הם בסוגרים שם! השל״ה (קיצור של״ה בסוף הספר) מביאו כסגולה
 להנ״ל; בספר מאורי אור (בחלק באר שבע דף לח א) ממליץ המחבר לאמרו אחרי שעקר דגליו וקודם ״יהיו
 ל״צון׳, משום שהמנהג לא הוזכר בתלמוד וגם לא במדרש רשב״י; עצם הענין של שכחת השם בעלמא
 דקשוט הוזכר כזהר לם׳ אחדי (בהוצאת הרב מרגלית בעמוד א) בזהיל: א׳׳ל לההוא חייכא דגיהנום — מאן
 אנת, אמר — יודאי חייבא אנא וממונין דגיהנום לא מדברי לי שמיה׳ וכוי, וביתר בהירות בזהר חדש
 למגילת רות (בהוצאת הנ״ל עמוד פד א) ״אדמיך וחמי בחלמא אותו האיש, אמר ליה בגו חלמא — מה
 שמך. אמר ליד, לא ידענא, דחייבי ניהנום לא דכרין שמייהו׳ וכו׳; וראה על ענין זה בספר חכמת הנפש
 לרוקח (ז ב), ובראשית חכמה שער היראה ט' יב אות ב מחבוט הקבר, !.־כמדור ההשלמות והוספות שבםדורני.
 עושה שלום 0מרימיו: חלק זה של הפיסקא, בכללה, מסיים את פסוק ב באיוב כה! מהר (לפ׳ תרומה
ו יעשה וכוי, אבל י מ ח ר א ב ו  קסט א) ״ושים שלום דקאמדן בצלותא בברכת עושה שלום במרומיו ה
 אנו משמיטים ההגדרה .הוא ברחמיו״ לפי נוסחת המח״ו, טור ולבוש, ונשתמרה אצלנו רק בקדיש דרבנן,
 ואילו הםפרדיס כן אומרים אותה וכך מנסחים םהים ורמיק , ואמרו אמן: (בקיצור של״ד.): אומרים
 כן למלאכים שעמו, על דרך ״כי מלאכיו יצוד׳ לך״, כך ואמרו אמן להמלאכים שעמו; ובא״ר סי׳ קכג ס״ק ג

 מביא זאת בשם רבי ,יהודה החסיד.
 מנהגים: א) המנהג לצעוד אחורנית ג׳ פסיעות עם סיום שמ״ע, מקורו בגמ׳ (יומא נג ב) אמד
 רבי אלקסנדרי אמר ריביל המתפלל צריך שיפסע שלש פסיעות אחוריו 5 ב) המנהג להתכופף תחלה ובעודו
 נפוף לצעוד אחורני׳ ג׳ פסיעות, מקורו בג«׳ (שם) ״אמר רב חייא בריה דרב הונא חזינא לאביי ורבא
 ופסע ג׳ פסיעות בכריעה אחת״ ־ ומכאן להלכה ברמב״מ (פ״ה מה״ת ה׳ י) וטור או״ח (קכג) וראה המפרשים
 טס, ושו״ע (קכג) ומג״א שם ס״ק והמפרשים שם ; ג) המנהג לצעוד ברגל שמאל תחלה, מקורו בפסיקתא
 רבתי המובאה בשוחר טוב (לסי׳ לה עה״פ כל עצמותי תאמרנה) ״אמר דוד רגל ימין לחליצה רגל שמאל
 ?ןוד0 לג׳ פסיעות, ומכאן להלכה בב״י שכתב (סי׳ קבג ד״ה וכתב) ,ולענין הלכד, מאחר שנמצא מפורש



ת י ר ח ת ש ל פ  שכח ת
 פסוקיס לשמות אנשיפ:

 אפרהפ, אפריפ, אליהןיפ, אנךעלוט: אתה הו* אהרן, אלחנן: אליך ה׳ אקיא ואל ה׳ אתחנן
 אלוהינו אשד בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים (שס ל ט).

 ושמת שמו אברהם (נחמיה ט 0• אליהו: אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה׳ אלהיג
 א&יגדור, אפנר, אפיעזר, אללןפנדר, אשד, (שם קמו ה).

ב אורי: אמרי האזינה ה׳ בינה הגיגי (שם ה ב). כ ר ה ב ל  אלעזר, אליעזר, אוסר, איתמר: א
 ואלה בסוטים ואנחנו בשם ה׳ נזכיר (תחלים כ ה). אאישע: אמד בלבו בל אמוט לדוד ודור אשד

 במדרש לעקור על שמאל תחלה, הכי נקטינן״« וראה בשם בעל המאורות, אבל בשם בעל מפתח מביא שם
 לפסוע בימין תחלה ומעיד ״וכן מצאתי בחידושי ברבות לא ידעתי מי חיברן בזה הלשון — ובי פסע ג׳
 פסיעות פסע רגל ימין תחלה פסיעה קטנה.ובשמאל גדולה ואח״כ בימין כדי שישוה רגליו הימנית לשמאלית-,
 והשוה שע״ת (סי׳ קכ״ג לאו״ח אות ט) ובאה״ט שם הכותב ״ועי׳ בר״י כ׳ שבא״ח בשם גדול א׳ (הכוונה
 כנראה לקטע זה מא״ח שציינתי בין המדכאות) כ׳ דבתחלה יפסיע פסיעה קטנה ואח״כ וכו׳ פם״ג ואחייב
• דב האי גאון (מובא בשבלי לקט כה): ״כשנפםר ת ו ע י ס פ י ה ר ו ע י  וכו׳ שיהיו רגליו שוות* ד) ש
 אדם מתפלתו צריך לפסוע 1׳ פסיעות וכוי ובל כך למה, מפני כבוד השכינה וקיימא לן ד׳ אמות של תפלה
 מקום שכינד• הן-: והשוה רזזיד״א (בספרו ברכי יוסף אות ו) שמביא בשם ת׳ הגאונים שהשיעור ד אמות
 ותניא רבתי (ה׳ תפילה) ״מצאתי להגאוניס ז״ל למה חוזרין וכוי ג׳ פפיעות וכו׳ ותוך ד׳ אמות מקום
 קדושה היא״: הרשב״א (בתשובה שפא ומובא בדרכי משה קכג אות א) ״ששאלת אם יש שיעור לג׳ פסיעות,
 — לא ידעתי שיעור לפסיעות שלאחר תפלה שאינן אלא משוס נטילת רשות, כנפטר מלפני מלך וכוי ז הרמ״א
 (בדרכי משה שם): ונ״ל וטוב לנהוג כדברי ארחות חיים דהיינו לפםוע עקב בצד אגודל שהרי כתב הביי
 בשם רב האי גאון וכוי, והשוה שו״ע (קכג) וביאור הלכה במשנה ברורה לסי׳ קכג. גם בזהר (פקודי רסב א)
 רק מרומז ענין השלש פסיעות: ״שים שלום וכו׳ האי בר נש כד אשתאיל (כשנפרד) מהיכלא דא לנפקא
, ישוי גרמיה כמאן מפיק מחברותא דמלכא ומגו היכלא״ וכוי: ואילו בתוספות זהר מפורש (ס׳ יו ר ב  ל
 ומה א) והשלש פסיעות הכונה למיכאל וגבריאל רפאל שיצא מג׳ מחנות שכינה״, ונס הכריעות נזכרות שם
 (פנחס דכט א ברעיא מהימנא) במפורש — ״עושה שלוט זכו׳ כריעה וזקיפא לשמאלא וכריעה וזקיפא לימינא
 והאי איהו נותן שלום לשמאלו וימינו לשמאל רבו ולימין רבו״ וכו: ובקבלת אריז״ל (בספר נגיד ומצור,):
ק ולא להרחיב הרגלים וכוונת הדבר — כי הלא כוונת העמידה ח ו ד  .יאח״כ תפםע ג׳ פסיעות לאחוריו ב
 היא באצילות ועתה מזווג החתן והכלה ולכן בעת זווגם אתה פוסע לאחריך ומתרחק מהם ג׳ פסיעות כנגד
 ג עולמות בי״ע (בריאה יצירה עשיר,) פסיעה א להמשיך מאצילות לבריאה, פסיעה ב להמשיך מבריאה
 ליצירה, פסיעה ג להמשיך מיצירה לעשיר, (כוונות): על עצם גודל ערכת ענין של הג׳ פסיעות מפורש בגפ׳
 (שם) ארישב״ל המתפלל צריך שיפסיע ג׳ פסיעות לאחורו יואח״כ יתן שלום ואם לא עשה כן כאלו לא
 התפלל — פירש״י: ראוי לו שלא להתפלל (כלומר: מוטב היד, לעשות אם לא היה מתפלל
 כלל) > בעל יטושה״ע כותב (בשער ה שער הקרבן ת׳ יח פ״ה) ״וטעם לג׳ פסיעות אלו ע״ד הפשט
 שהוא כעבד הנפטר מרבו (כידוע מהספרים הקדושים) — לבד הסוד הגדול והנורא של״קון ג׳ פסיעות

 אלו בעולמות העליונים הקדושים להבאיפ בסוד ד,׳, והמעיין בכתבי אריזיל.
 יהי רצון: וכו׳ שיבנה וכו׳ בתורתך: ראה ההערות לעיל ע׳ קלו: הרמ״א (קכג): ״ונהגו לאמר וכו׳ י״ו
 התפלה במקום העבודה ולכן מבקשים על המקדש שנוכל לעשות עבודה ממש״: בשע״ת (שם) מובא בשם
 פהר״מ די לינזאנו לאמר ״שתבנה״, משוס שהבית הג׳ יהי׳ מעשה ידי הקב״ה, כידוע, אבל מפייס ״ואין
 נוהגים כן ועיין .בתיו״ט במסכת מעשר שני בשם ירושלמי״: בספר ״ספר החיים״ חלק ד פרק ח (לאחיו
 של המהר״ל מפראג) כותב המחבר — אחר תפלח יח פוסע ג׳ וכוי ואמר יהי רצון וכו׳ שיבנה וכו׳ והטעם
 שאמרו אחר שחזר לאחוריו, לפי שמצינו (סנהדרין צו א) בנבוכדנצד הרשע שפסע לאחוריו לכבוד הקב״ד*
 ועי״ז החריב בית מקדשנו ואדם זה שהתפלל ליוצרו ופסע ג׳ פסיעות לאחוריו לכ׳ קונו, ע״כ יאמר יהי
 רצון וכו׳ שיבנה וכו׳; הבאה״ט (בסי׳ קכג לשו״ע) מביא זה בשם ספר חוט השני: והשוה מהרש״א
 (לגמי סנהדרין שם צו, א): והנה בגמ׳ שלפנינו הגידםא ״ארבע פסיעות״, ומהרש״א (שם) מעיר שבילקוט
 ומדרשים ״איתא ג׳ פסיעות״ וזוהי ד׳גירםא — במדרש תנחומא לפי תשא, מדרש שה״ש פרק ג בסוף
 «לת ג, במדרש מנילת אסתר ריש פרק ג, בילקוט ירמיהו רמז רצ, ובזהר לפי מקץ רב א ותרומה קעה א ו

 •ודם נעבדך וכו׳ וערגה וכו: ראה עמק ברכה לעיל עמוד קלו.



ת שכם י ר ח ת ש ל פ  ת

 המיה: חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה (משלי
 לא יז).

 טוביה: טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד
 מעגל מוקשים שתו לי (תהלימ קמ ו).

 ייפןמ: ה׳ יגמר בעדי ה׳ חמדן־ לעולם מעשי yv אל
•en תרף (שם קלח 

 ישי: ה׳ לי כעוזרי ואני אראה בשונאי (שם קיח ז).

 יעקכ: יענך ה׳ ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
 (שם כ ב).

 יצחק: יוציאך מחשך וצלמות ומוסדותיהם ינתק
 (שם קז יד).

 יעוכץ: יברכנו אלהים ויראו אותו כל אפסי ארץ
 (שם םז ה).

 ירחמיאל, יקותיאל, יחיאל, יואל, יחזקאל,
 ישמעאל, ישראל: ימין ה׳ רוממה ימין ה׳ עשה

 חיל (שם קיח טז).
 יהודה, ידידיה, יונה, ישעיה, ירמיה: ה׳
 הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה (שם קכ ב).
 ירוחפ: יעלזו חסידים בכבוד יתנו על משכבותם

 (שם קמט ד.).
 יהונתן, יוחנן: ישם נהרות למדבר ומוצאי מיס

 לצמאון (שם קז לג).

 יהושע: יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים
 יושיע (שם עב יג).

 יששכר: יאמרו גאולי ה׳ אשר גאלם מיד צר
 (שם קז ב).

 יופ מי־כ: יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב
 (שם קד כג).

 יאיר, יקרר: ה׳ שמך לעולם, ר.׳ זכרך לדור ודור
 (תהלים).

 כלכ: כי לא יטוש ה׳ עמו ונחלתו לא יעזוב (שם
 צד יד).

 כתריאל: מי מלך על הארץ אלהיס ׳ זמרו משכיל
 (שם מז ח).

 לוי: לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעני (שם קיט
 צב).

 לפיתת: למנצח על שושנים לבני קרח משכיל
 שיד ידידות (שם מה א).

 מרדכי: פה אהבתי תודתך כל היום היא שיחתי
 (שס קיט צז^

 מאיר: מי זה האיש ירא ה׳ יורנו בדרך יבחר
 (שם כה יב).

 לא ברע (שם י 0•
 אוריה, אלקנח, אר*ה: אשרי משכל אל יל

 ביום רעה ימלטהו ה׳ (שם מא ב),
 אלימלך: אמרת לה׳ אדני אתה טובתי בל עליך (שם

 »ז ב).
, p ציון: ברוך ה׳ אלהי ישראל מהעולם ץ ם י » 

 ועד העולם אמן ואמן (שם מא יד).
 כועז: ביום קראתי ותענני תרהיבני בנפשי עז (שם

 קלח ג).
. ה ח מ  כונפ : ראה שם הקדש ש

 כצלאל: במקהלות ברכו אלהים אדני ממקור ישראל
 (שם סח כז).

 הדכיה: בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצרו הללויה
 (שם קה מח).

 כרוך: ברוך אתה ה׳ למדני חקיך (תהלים קיט).
 גכדיאל, גמליאל: גם אני אודך בכלי נבל אמתך

 אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל (שם עא כב).
 גד: נד גדוד ינודנו, והוא יגד עקב (בראשית מט יט).
 גדליה: גול על ה׳ דרכך ובטח עליו והוא יעשה

 (תהלים לז ח).
 גרשון: גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון

 (שם מט ג).
 דיכ: דרשו ה׳ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב

 (ישעיהו נח 0•
 דוד! דרשו ה׳ ועזו בקשו פניו תמיד (תהלים קה ד).
 דן: יהי דן עלי דרך שפיפון עלי ארח, הנשך עקבי

 פופ ויפל רוכבו אחוד (בראשית מט יז),
 ד^אל : דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל(שפ מט טז).
 חלל: הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך

 אתפלל (תהלים ד, ג<
 זאכ: זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב (משלי י ז).
 זרח: זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשי

 ידך אשוחח (תחלים קמג ר.).
 זכריה: זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה

 (שם קלב יד).
 זכולץ: זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות

 וירכתו על צידן (בראשית מט יג).
 חייט: חונה מלאך ה׳ סביב ליריאיו ויחלצם (תהלים

 לי ח).
 חנוך: חצות לילד, אקום להודות לך על משפטי

 צדקך (שם קיט סב).
 חזקיה: חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה (שם

 לז טו^



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

: פנית לפגיה ותשרש שרשיה, ותמלא איץ * י ד  פ
 (שם פי י).

 פייוויל: ראה שם הקדש שרגא.
 צכי: צר ומצוק מצאוני, מצותיך שעשועי (שמ קיט

 קנ»).

: ציון ישאלו. דרך הנה פנימה, בואו וולזיו ח מ  צ
 אל הי, ברית עולם לא תשכח (ירמיהו ג ה^

 צדו?): ונתת אל הכהנים הלוים אשר המ ממיץ
 צדוק הקרובים אלי, נאם ה׳ אלהימ לשרתני, פר בן

 בקר לחטאת (יחזקאל מג ים),

 : קולי אל ה׳ אזעק, קולי אל ה׳ אתמגך
 (תהלים קמב ג<

^tip קהת : קרוב אתד^ה׳ וכל מצותיך אמת (שם קיט 
, י ד מ  רפאל : ראו עתה כי אני הוא, ואין אלהיט ע
 אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל

 (דברים לב לט).

 ראוכן: ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת
 למצוא חשבון (קהלת ז כז).

 רהכיה: רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו ה׳ (תהלים
 לד כ).

 שמואל, שאול, שעפטיל, שלומיאל: שלום רב
 לאוהבי תורתך ואין למו מכשול (שם קיט קסה).

 שלמה, שמחה, שמעיה, שמריה: שיר השירים
 אשר לשלמה (שה״ש א א).

 שלופ: שמר תם וראה ישר, כי אחרית לאיש
 שלום (תהלים לז לז).

 שרגא, שכנא: שמח נפש עבדך, כי אליך אדני
 נפשי אשא (שם סו ד).

 שמעון, שמשון: שיתו לבכם לחילה, פסגו ארל
 מנותיה, למען תספרו לדור אחרון (שם מח יד).

 שכח : שמע ה׳ תחנתי, ה׳ תפלתי יקח (שם ו י).

 שכתי: שנאתי השומרים הבלי שוא, ואני אל הי
 בטחתי (שם לא ז).

: שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה ר ו א י נ  ש
 לשון שקר (משלי יב יט).

ו ז ע ל גאותו ו א ר ש ל י  תנהופ 8 תנו עוז לאלהים, ע
 בשחקים (תהלים טח לה).

 תלמי: תוציאני מרשת זו טמנו לי, כי אתה מעזי
 (שם לא ה<

 מנח פ, משולפ: מאור עינים ישמח לב, שמועה
 טובה תדשן עצם (משלי טו ל).

 מתתיהו: מה דודך מדוד, היפה בנשים, מה דודך
 מדוד, שככה השבעתני (שה״ש ה ט).

 מיכאל: מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל
 (במדבר כד ח).

 משה, מנשה: מחשבות בעצה תכין, ובתחבלות
 עשה מלחמה (מש׳לי כ יח).

 נח: אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה
 בדורותיו את האלהים התהלך נח (בראשית ו ט).

 pm, ניפן, נתן: נר ה׳ נשמת אדם, חופש כל
.  חדרי בטן (משלי כ מ)

 נחימ: נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם (ישעיהו מ א).
 נחמיה : נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון לבי המה

 (תהלים קיט קיא).

 נתנאל: נחשבתי עם יורדי בור, הייתי כגבר אין
 איל (תהלים פח ח).

 נפתלי: נדבות פי רצה נא הי, ומשפטיך למדני
 >שם קיט קח).

 סעדיה: סבו ציון והקיפוה, טפרו מגדליה (שם
 מח יג).

 פיני: םעפים שנאתי ותורתך אהבתי (שם קיט קיג).
 עוכדיה : עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה (שם קיח

 יד<

 עזרא, עקיכא : עתה אקום יאמר ה׳, עתה ארומם
 עתה אנשא (ישעיהו לג א).

 עתר: עושה גדולות ואין חקר, נפלאות עד אין
 מספר (איוב ה ט).

 עזריאל, עמנואל: על דעתך כי לא ארשע, ואין
 מידך מציל (שם י ז).

 עמינדכ: עד אמצא מקום לה׳, משכנות לאביר
 יעקב (תחלים קיב ח).

ח : בני גזם בני עזא בני פסח (נחמיה ז נא). &  פ
: פתחו לי שערי צדק, אבא בם אודה ה י ח ת  פ

 יד, (תהלים קיח יט).
: פלס ומאזני משפט לה', מעשהו בל אבני פ ח נ & 

 כים (משלי טז יא).
 פלמיאל : פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל

 (תהלים ז ג).



 שמות גשיפ׳

 מריפ: מה רב מובך אשר צפנת ליראיך פעלת
 לחוסים בך גגד בגי אדם (שם לא כ),

 מינדיל, מאמיל, מייל: מי יתן מציון ישועת
 ישראל בשוב ה׳ שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל

 (שם נג ז).
 «לכח: מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחת

 הללויה (תהלים קיג ט).
 נעטיל: נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין

 איל (שם פח ד.).
 נחמה: נחלתי עדותיו לעולם, כי ששון לבי המה

 (שם קיט קיא).
 עליזה: עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה (שם קיחיו),
 &ייגה, פריידח: פתחו לי שערי צדק אבוא בם

 אודה יה (שם קיח יט).
 צפורה: צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה

 אדם ובהמה תושיע ה׳ נשם לו ז).
 קריינדיל, קרייפיל: קמתי אני לפתוח לדודי
 וידי נטפו מור עובר על כפות המנעול (שה״ש ד, ה),

 רבקה, דעכה, רייצה: רגזו ואל תחטאו אמרו
 בלבבכם על משכבכם ודומו טלה (תהלים ד ה).

א ואין אלהים ו י ה נ י א נ  רחל: ראו עתה כי א
 עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין

 מידי מציל (דברים לב לט).
 שדה: שומר כל עצמותי אחת מהנה לא נשברה

 (תהלים לד כא).
 תרצח: תערוך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן

 ראשי כוסי דויה (תהלים כג ד,).

 אסתר: אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין
 עוזר (תהלים כב יב).

 אכיגיל, אדיל: ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני
 אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל (שם טח ט).
 פרכה, בילה: ברוך ה׳ מציון שוכן ירושלים

 הללויה (תהלים )
 גימל, גלדה: גול על ה׳ דרכך ובטח עליו והוא

 יעשה (תהלים לז ה).
 דינה, הכורה, חיכה, דרורה: דרשה צמר

 ופשתים ותעש בחפץ בפיה (משלי לא יג).
 הדפה: הסתר פניך מחטאי וכל עונותי מחה

 (תהליס נא יא).
 הנדיל, זזינדיל: הנה לא ינום ולא יישן שומר

 ישראל (תהלים קכא ד).
 זלפה, זלדה: זה דוד דורשיו מבקשי פניו יעקב

 םלה (תהלים בד ו).
 חוה, היה, חנה, חדוה: חזקו ויאמץ לבבכם

 כל המיחלימ לה׳ (שם לא כה).
 מוכה, טריינה, מלצה: טוב ויחיל ודומם

 לתשועת ה׳ (שם ^
 יונח, ינטה, יטה: יונתי בחגוי הסלע בסתר

 המדרגה (שה׳׳ש ב יד).
 יוככד: יסד ארץ על מכוניה בל תמוט לעולם

 ועד (תהלים קד ה).
 לאה, ליכה: לה׳ הישועה על עמך ברכתך סלה

 אמירת מזמור זה אחר התפלה, עיי״ש.
 (שם ג ס<

 תחנונים שונים מרבותינו בעלי התלמוד ז״ל:
 רבי א ל ע ז ר בתר דמסיים צלותיה אמר הכי:

 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהיגו שתשכן בפורינז אהבה ואחוה ושלום וריעות ותרבה גבולנו
 בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקוה ותשים חלקנו בגן עדן ותקננו בחבר טוב יוצר
 טוב בעולמך, ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה.

ן בתר דמםייס צלותיה אמד הכי: נ ח ו  רבי י
 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתפסה

 בעוזך ותתעטף בהסידותיך ותתאזד בחנינותיך ותבא לפניד מדת טובד וענותנותך.
 רבי זי ר א בתר דמסיים צלותיה יאמר הכי:

 יהי 1רצון מלפניך ה׳ אלהינו שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו.
א בתר דמצלי אמר הכי: י י  רבי ח

 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתהא תורתך אומנותנו ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו.
 ר ב בתר צלותיד. אמד הכי:

 יהי רצון מלפניך הי אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה,
 חיים של ברכה, חיים של פרנםה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא,
רת  חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא בנו אהבת תו

 ויראת שמים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובת



ת י ר ח ת ש ל פ  שלב.. ת
י בתר צלותיה אמד הבי• ; ב  ר

 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינד ואלהי אבותינו שתצילנו וכר (ראה לעיל אחר ברכות השחר),
 רב ספרא בתר צלותיה אמד הכי:

 יהר״מ ה׳ אלהינו שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה ובין התלמידים
 ?זעוםקים בתורתך, בין עושקים לשמה בין עוםקין שלא לשמה, וכל העוסקין שלא לשמה .

 יהי רצון שיהיו עוסקין לשמה.
י בתר צלותיה אמר הכי: ד ד ג ם כ ל  רבי א

 יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתעמידנו. בקרן אורה (בזויות אורה) ואל תעמידנו בקרן
 חשכת ואל ידוה לבנו ואל יחשפו עינינו.

א מצלי לה ורבי אלכסנדרי מצלי הכי• נ ו נ מ  איכא דאמרי הא רב ה
 דברן העולמים גלוי וידוע לפניו שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאור שבעיסה ושעבוד

 גלויות, יהי רצון מלפביד שתצילני מידם ונשוב לעשות חוקי רצונר בלבב שלם.
 רבא בתר צלותיה אמר הכי:

 אלהי עד שלא נוצרתי וכר (והשוה •וידוי זוטא דרב המנונא ליום כיפור).

 בשעת הדחק, כגון.שהוא בדרך או שהיה עומד במקום שהוא טרוד, וירא. שיפסיקוהו או. שלא יוכל להתפלל
ה ג׳ אחרונות. וצריך לאמרה י ר ח ו ואומר א נ נ י ב ה ר ג׳ ראשונות . ח  בכוונה תפלה ארוכה, מתפלל א

 מעומד וכשיגיע לביתו אין צריך לחזור ולהתפלל, (שו״ע או״ח סי׳ קי).

 הביננו יי אלהינו לדעת דרכיך. ומול את לבבנו ליראתך. ותסלח לנו להיות גאולים ורחקנו
ו ועל ט פ ש ם על דעתד י י ע ו ת ה ו ץ . ב ק ע ת ב ר א ו מ נ י ת ו צ ו פ נ ת ארצך. ו ו א נ ו ב נ נ ש ד ב ו ו א כ מ  מ
 הרשעים תניף ידיך. וישמחו צדיקים כבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך

 ובעריכת נד לבן ישי משיחך. טרם נקרא אתה תענה. ברוך אתה יי שומע תפלה.

 הביננו: תפלה זו היא בעצם נוסח מקוצר שלהי״ב ברכות אמצעיות שבתשמ״ע, שמקורה בגמ׳ ברבות
 (כט א) בצורה שלפנינו, מלבד השתי תיבות ״ענפות:.הארץ״ שהן לפי גידסת הרי״ף והרא״ש בגמ׳ הנ״ל«
 בירושלמי (ברכות פיד ה״ג) הנוסח שונה בהחלט, וראה הנוסחאות ברי״ף, בםרע״ג, בהלכות גדולות (פ״ד
 •ה׳ ברכו״) ברמב״פ (פ״י מה״ת ה״ג^ במח״ו, ברא״ש ובסוא״ח סי קי: וכאבודרהם : במשנה (ברכות
ת היא לבד בדברי בד פלוגתיזז דרבן גמליאל שם, רבי יהושע, ומסומנת בשם ״מעין יח״, ז מ ו ר  כח ב) מ
 שעל זד. העיר רש״י שם בד״ה מעין — -בגמ׳ מפרש״, שהרי מפשטות הלשון לא ניתן ^קגוע כונתה!
 ושם (כט ב) פליגי רב שמואל בבונת ר״י ובהגדרתו ««עץ יח״: רב מפרש כוונת ר״י, שיאמר בקצרה
 ההתחלות של כל ברכה וברכה מהי״ב אמצעיות (ראה רש״י שם ד׳ד, *מעין כל״ וד״ה .הביננו״) והג׳
 ראשונות והגי אחרונות בשלימותן, ושמואל קםבר, שכוונת ר״י להתפלל גי ראשונות ואחריהן התפלה
 שלפנינו המסתיימת ב״שומע תפלה״, בה נכללות הי״ב ברכות כדלקמן: הביננו — כנגד אתה חונן? ומול
 את לבבנו — כנגד השיבנו: ותסלח לנו — סלח לנו: להיות גאולים — ראה > ורחקנו ממכאוב — רפאנו:
- תקע: והתועים — השיבה! ועל הרשעים — ולמלשינים; וישמחו  ודשננו — ברך עלינו: ונפוצותינו ־
 צדיקים — על הצדיקים: בבנץ עירך — ולירושלים: ובצמיחת קרן — את צמח: מדם נקרא — שמע
 קולנו, והג׳ אחרונות בשלימותן: בגבו (בבלית וירושלמית) לא מפורט לשם איזו נסיבה חוברה: הארה
 ראשונה רואים אגו בךי״ף ,וקאמרי רבנן הני מילי בשעת הדחק אבל שלא בשעת הדחק אין מתפלל
 הביננו״ (והשוד, רא״ש) וביתר בהירות ברש״י לרי״ף שם ״בשעת הדחק כגון בדרך או במקום סכנה״ ו
 הרמב״ם (שם) עוד מרחיב גבולה: ״בבל תפלה שבכל יום מתפלל אדם תשע עשרה ברכות אלו על תסדר.
 במה דברים אמורים כשתמצא דעתו מכוונת ולשונו תמהר לקרות, אבל אם היה טרוד ודחוק או שקצרה
 לשונו ממתפלל, יתפלל ג׳ ראשונות וברכה אחת מעין כל האמצעיות ושלש אחתנות ויוצא י״ח וזוהי
 הברכה שתקנו וכו׳ הביננו״: ובספר המצות (לרמב״ם) .״ואע״ג דלייט אביי אמאן דמצלי הביננו, זהו למי
: וראה רמב״ם (פ״ד, מה״ת ה״ת) וטו״אח (שם, מד, ״ ס נ ו  שמרגיל עצמו לעשות כן תמיד בלי •שוס א
ק יגון שהוא ח ד  שהעיר על הלכה זו), ב״י, ב״ח ודרישה שם: הב״י (בשו-ע קי) מגדיר: ״בשעת ה
 בדרך או שהיד, עומד במקום שהוא טרוד וירא שיפסיקוהו או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפלה ארוכה
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 מתפלל גי ראשונות והביננו״ דכר! ולהלכה למעשה — ראה משנה בדורה םי׳ קי, בביאור הלכה שמ,
ת ההגדרה ״והתועיס על דעתך ישפטו״ ו ע מ ש ה בפירוש רשיי לרי״ף שם מ א ד  בשם האחרונים i ו
א שם ובחד״י שם והשוה ב״י (בסי׳ קי ד״ה ותפלת j העדה 5 ״ גידמת הרייף מ ק בלישנא ק י י ד  ו
י ־ שעצם הגידםא שנוי במחלוקת השנויים לפי דקדוקי' נ י ג ב  ״ורחקנו ממכאוב״ במקום ״ממכאובינו״ ש

 כופרים להגמ׳ הניל. •

ץ י ש ת ה ר ז  ה

 חזרת התפלה: התקנה שהש״ץ יחזור על תשמ-ע, מקורה*בגמ׳ (ראש השנה לד, א): והשור• רמב״פ
 >פ״ט מה״ת היג),: ומוא״ח ושו״ע בסי׳־ קכד, קבו• והמפרשים שם: הגמ׳ מנמקת שם ההחזרה ״כדי להוציא
ת מי שלא התפלל״, והטוא״ח (שם) ״שאם יש מי שאינו יודע  את שאינו בקי. ורמב״ם (שם) ״להוציא א
 להתפלל,.יכוון למה שהוא (הש״ץ) אומר ויוצא בו״: וראה ב״ח וב״י שם ושו״ע באותו הסימן והמפרשים
 שם? אבודרהם כותב: נשאל הריס במ״זל. (רמב״ם) קהל שהתפללו וכולם בקיאין בתפלה, אם ירד ש״ץ
 לפי התבה ויחזור התפלה בקול רם או אינו חוזר,; כי חזרת התפלה היא כדי שלזן לבייש את מי שאינו
 בקי ובכאן כולן בקיאין ואינו חוזר משום ברכה לבטלה וכו׳ או ירד לפגי התבה כדי שלא לקלקל תתבטל
־ הואיל ותיקנו חכמים ז״ל שירד לפני התבד, וכו׳ ואע״פ שלא יהי׳ בקהל מי  תורת הסדר וכוי. והשיב -
 שאינו בקי וכר וכמו שתקנו בקדוש כביה״כ י והיה זה עיקר מפני האורחים וכו׳ ואע״פ שאין שם אורחים
 וכש״ת ברכה אחת מעין שבע בליל שבת בשביל המאחרים וכוי ונתחייבו לאמרה •ףמיד וכוי וכן כל דבר
 שנתקן בשביל דבר אחר, אין ענינו שלא נעשית התקנה ההיא עד שיהי׳ שם אותו הדבר שנתקנה בשבילו
 וכו׳ וצריך שיובן זה הלגין שאל״כ היו חכמים נותנין דבריהם לשיעורין״ וכו׳ וכו׳: וראה ב״מדור
 • ההשלמות וההוספות שבסדורנו: ומכאן להלכה בשף׳ע, שם, ״קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפלה, אעפ״כ
 ירד ש״ץ להתפלל כדי לקיים תקנת חכמים״: בעל המחכים כותב: ״ואחרי שהתפלל בלחש, יחזור ויתפלל
 בהגבהת קול כדי לומר קדושה בצבור שאין היחיד אומר אותה״: _ . באיח מובאים השני
 נימוקים ״להוציא את מי שאינו בקי או בדי לענות קדושה״: הרמ״ק (השל״ה בסידורו בשמו) מנמק ״דאץ
 נגמר יחוד העליון אלא בהחזרת הש״ץ: בשו״ע (קכג ס״ק 0 : כשיחזור ש״ץ להתפלל התפלה יאמר ג״כ
 ה• שפתי ״פתחי, וע״ז העיר הרמ״א שם, ״אבל אינו אומר בסוף התפלה יהי לרצון״: והמג*א שם נימק
 הכרעה זו ״דםומך על תתקבל צלותהון״ ומעיד ״ובשל״ה כתוב לאמר יהיו לרצון״, ןע״ז העיד הגר״א שם
 .ודברי של״ה עיקר״: והשוה משנה ברורה (קכג): בשו״ע (שם): וכשיחזור התפלה בקול דם, אינו
 צריך לחזור לפסוע ג׳ פסיעות״: והמג״א שם כותב בהסתמך על ת׳ הרדביז (סי׳ קנג): ״ואם הוא רגיל
 לפסוע, אין למחות בידו״ ז ולהלכה ולמעשה, אם הש״ץ ירד מהתבה עם סיום החזרת תשמ״ע, ואיש אחר
 עבר לפגי התבה להתפלל אשרי ובלצ״ג, הכריע בעל עמודי אש, בבית תפלה סי׳ כז, שאז כן צריך הראשון
t לאמר יהיו לרצון וכוי וגם לפסוע חג׳ פשיעות, וכנדב בקונטרס עובר אורח הנספח לםפר אורחות חייס 

 ־כרוך הוא וכרוך שטו: עניה זו נראת להיות מתקנות הרא״ש, לפי מד, שניתן להסיק מלשון בגו.
 >טוא״ח) קכד^ שמקורו בת׳ הרא״ש כלל ד: רחיד״א (בספרו ביכי יוסף) מביא בקיפ ספר חרייש
 שתקנה זו הוזסרה סבר במדרש: והרי מש״כ הב״ח (בסי׳ קצב לטאו״ח בד״ה ומ״ש$ ,איבא לתמוה מנ״ל
 לרבינו לאמר כך (בלומר—ברוך הוא וב״ש) כי לא נזכר בגמ׳ ולא כתבו, לא הרי״ף והרא״ש (?—ואולי
 הכונה שלא הזכיר העניה קודם התחלת ברכת המזון) ולא הרמב״ם בפייה. ויש אומרים דטעות סופר הוא
 וכ״כ המהדשיל, אבל קשה מאוד, כי כך נמצא בכל ספרי רבינו״: והשוה דרכי משד, שם: ולהלכה בשו״ע (שט).
 שם: ״על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום, אומר הוא ברהוב״ש?, והמנבא שם בם״ק ט מעיר ״ופשוט
 דאמ עסוק במקום שאינו דשאי להפסיק, אמור לאמת״, ומבאן להלבה (לפי בעל דגול מרבבה שם) ״וקיו
 בברבד. שהש״ץ מוציאו יד חובתו בגון ברכת שופר ומגילה שלא יפסיק לענות בהוכ״ש: ובדיעבד —

 דאה משנה ברורה שכתב ״דבדיעבד אין להחמיר בזד, עיין בספר מגן גבודיס משיב בשם רוקח״.
: הנד,  זהרי מה שהעיר בענין זה הרה״ג בעל ,אלף המגן״ בהערותיו ל״מטד, אפדים״, סי׳ תקפה, אות ח
 הממציא הדין שלא לענות בהוב״ש בברכה שיוצא בה ידי חובתו, הוא הרב בעל שו״ת דברי שמואל
 >סי׳ רצה)., ואחריו קם בעל ונדע ביהודה (בדגו״מ באו״ח סי׳ קהד) והעתיק דבריו לדינא. וכן תפשו
 כמעט כל האחרונים דבר זה להלכה. והטעם, כיון דהשומע. (ייוי) כעונה, הוי ליה הפסק ומשגה ומוסיף,
 אולם ^מעשה רוקח, הספרדי, על הרמב״ס, פרק א מהלכות ברכות, הרחיב הדיבור להשיג על שו״ת
 דב״ש הנ״ל ומרחה ראיותיו. ועיי׳ בשו״ת מהרים שי״ק או״ה סי׳ נא שמיישב ג״כ-מנהג העולם שנוהגץ
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 שי״ח אומדים ז

 אב:ינו מל3נו מנע מןפה ?ןבמותןז.
 א?ינו מל5נו $לח ו$ח1ל (י?!סל) ל3ל

 עונותינו.
 אדנו 8?3נו ?ןחה ןסעגר פשעינו
 וס&אסינו מ? גד *יחי.
 א?ינו 9?3נו $חוק $רחמיך 0ר?ימ ןל

 שקרי חובותינו.
 אבינו מ?3נו ססזירנו ?חשובה ??9יז

•TO? 
 אבינו מל3נו ?לח ךפואה קי?9ה

 לחולי ע$ך.
 אבינו מל3נו קרע לע *זר ךיננו.

 אדנו מלפנו זכרנו ?זפרון טוב

• W W 

 בתענית צבור ו1

 אדנו מלכנו חטאנו לפניך.
 אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה.
ה עמנו למען #מןז. | ו מל3נו ע  אדנ

ו מל3נו ^רך >™״n ס1ש) עלינו  אדנ
ה טו?ה. # 

 אבינו מלכנו ב$ל מעלינו ?ל *זרות
 £#ות.

ו מל3נו באל מחבבות שוןאינו.  אדנ
ו מלכנו הפר עצת אוץדנו.  אדנ

ו מל3נו כלה כל צר ומשאין  אדנ
 מעלינו״

. ( י נ י ג ך ק ן ל מ י ו נ י נ י ט ש ת 3 ו י י ?זת1ם פ נ פ ל ו מ נ י ל $ ) 

 אג ינו מלכנו כלה י3ר וחךב ןךעב ושבי
 ומשחית וערן ו?ומד מ3גי גריתך.

י לב חייט בשם זקנו הגה״ק בעל חקרי לב* ס ד ב י ע ה  לענות בהוב״ש בברכה. שיוצאין בה ידיח, עיי״ש. ו
ל א ו ש ה ק הנ׳״ל ש ״ י ם ש ״ ר ת מ ׳ ׳ ו ש ׳ ב עי . ו ח י ד ה י ת ב א צ ע בד• ל מ ש ה ש כ ר ב ש ב - ב ו ה ת ב ו נ ע ג ל ה ו  שהיה נ
 הביא שגם בבימ״ד של הגאון חתם סופר זיל היו עונין בהוב״ש בברכת שופר ולא מיחד. בהן. אבן
, קכד םק״ה השעו על מעשה הרוקח הנ״ל והסכימו י  בם׳ שושנים לדוד״ בפי ח דברכות ובס׳ מטה יהודה ס
׳ דיג אות א, שאין בידו להכריע כאחד מן י  להלכה שלא לענות בהוב״ש, עיי״ש. וכ׳ בברכיי, או״ח ס
 . הדעות׳ אך כיון שיצא הדבר מפי גדולים להחמיר, נכון להיזהר לכתחלה שלא יפסיק בביר. וביש. אבל
ן הצדיק זצ״ל צידד לדעת ר כ בזה , מ ״ ש , מ ד ״ ס א , ב ד מ ה שדד. ח א ר ש F ו ״ י י , ע ה נ ו ע י ש מ נ ב ו ו ח מ מ איו ל ״  מ

 המג״א, כנ״ל, וראה בירוד הלכותי על נושא זה לעיל בסידורנו עמוד קנס בויעש אברהם שט..

* ״ ן מ ״ע שם: ״כשש״ץ חוזר התפלה, הקהל יש להם לשתוק ולכוין לברכות החזן ולענות א מו  אמן: בי
ן בלבו — אמת היא הברכה שבירך המבוך ו י כ  .ועוד שם: ״ויענו אמן אחר כל ברכה ופו׳ בכוונה ש י
ן בזד,״, וע״ז מעיר המנ״א (בם״ק י) ״אמת היא — וזהו בברכת הודאה כגון ברוך שאמד י מ א  ואני מ
בקדיש• ו דבריו, ו נ מ א י  וישתבח וגאל ישראל, אבל בתפלה צריך שיכוין — אמת היא ואני מתפלל ש
 צריך לכוון על העתיד לבא שימנו דבריו״: הםואיח שם בשם רב עמרם גאון: ״וזיל רע״ג מאן דק^
 »1בי כנישוגא אחורי ש״ץ בעי לכוני דעתיה ובתר דחתים ש״ץ; על כל ברכה וברכה להוי ענין אמן!
 דד״כי «2ור רבנן מ״ד(תהלים לא) אמונים נוצר ד,׳, אלו שאומרים אמן באמונה — אומר ש״ץ ברוך מחיה
 מתים, והן עמין אמן ועדיי לא ראו תחיית המתים, ומאמינים בהקב״ה שמחיה מתים. אומר ש״ץ ברוד
 גאל ישראל והן עונין אמן ועדיין לא נגאלו, ואם תאמר נגאלו, הרי הזרו ונשתעבדו, ומאמינין שעתיד
 קביה לגאלם. אומר ש״ץ ברוך בונה ירושלים ועדיין היא בחרבנה ומאמינים בהקב״ה שעתיד לבנותה
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ת י«י משובח ר מ  ל
, ם י ל ו ם ט ץ ו ר נ ^ ם י לו1לנו ל י מל$נ נ י ל $ 

. ה ץ ו ש י ל?1לנו ?5^ר ף " 0ל3נ י ל  א

» ןכ^ן^״• י 9 ה W  אליני מלןןני ??גני 9 "
. ת ו י ל י ן 9 ? י 9?»גני ל י מל3נ נ י י ? 

י 9>יסי» יםלוי^ה. ן ס ו ל נ ל ^ י ן נ ה ל ו ס נ י ל  א

 לתענית 11וי
. ם י ל ו ם ט ץ ס י ל נ ר ל ו ן י מל3נ נ י ל  א

ועה. יעי ה ו ל א ג ו ל נ ל ל י ז ו מל5ג נ י ל  א

י ל«ר»ה ובלילי- י ו?רנ ״ מ^־נ י  אי
. ת ו י כ ן ו ל נ ך ל י מ>3ני ן נ י ל $ 

 $ליני מלהבי ולדני לדליקה ומסילה.

 דעובין אמן, הוי אומר אמונים נוצר ה׳«» והשוה א״ח פ׳ עניית אמן ! וראה ג״י וב׳יח שט ושו״ע והמפרשים,
א״ר יהודה ובוזי יקלו,  עניין אמן ראה ברכות מז א׳ שבת קיט ב, סוכה נא ב, ובזהר (דברים רפה ב) ״
ד מ  מאן דלא ידע לאוקיר למאריה ולא אתכוין באמן דתגינן גדול העונה אמן יותר מהמברך׳ וכי׳ ושם •
 יפוק בר נש מהאי עלמא דהוי שומר (היה זהיר) לאתבא אמן, מאי שומר, כלומר, נטיי־ האי ברכה וכוי
 נשמתא םלקא ומכרזי קמיה — פתחו שעדים קמיה כמה איהו הוה פתח תרעין כל יומא כד הוה שומר
 אמונים ן ושם ״תאנא — כל מאן ושמע ברכה מההוא דמברך ולא אתכוין באמן וכו׳ ולא עוד, אלא
 נד נפיק מההיא עלמא מכרזי קמיה ואמרי — טרוקו גלי קמיה דפלניא ולא ליעול ולא תקבלון ליא ווי
ם ״תאנא — חייבין דגיהנס כלהו טלקי במדורין ידועין אית מדורה כתראה, חתאד, דכולהו, ש  לגשמתיד.: ו
 ובו׳ וההיא איקרא שאול ״חתית וכו׳ ותאנא — לההוא אתר נחתין להנהו גברין דמבזי לאתבא אמן״«
ן שעודן אחדי ברכות התפלה ובין של מ א  ודאה בזהר (דברים רעד, א ועמוד נ) על ההבדל שבין ה
 שאר ברכות, ומכאן בתורת הנםתר — ראה פרע״ח, שער יא, שער כוונת אמן פרק א (ודייק שם בד״ה
 בונת אמן מש*כ בשם מהר״ם דולונזנו) ושם מיק ב ד״ה ואמנם, שכתב וז״ל — ״כמו שיש חילוקים בענין
 הברכות, כך יש חילוק בענין ענית אמן, כי יש אמן בתפלה, ובעמידה ויש כברכת הנהנין והמצות ויש

! וראה לקמן ההעברות לברכות הנהנין. ׳  אמן של קדיש, הרי הם ג׳ בחינות״ וכו

 אכינו מלכנו: מקור .פסוקי ורחמי״ אלה נמצא בגמ׳ תענית (כה ב) שבעיקר נועדו לימי תענית על
 עצירת גשמים! כדגרסינן בגמ׳ (שם) ״מעשה ברבי אליעזר שגזר יג תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים
 וכר שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התבה ואמר כד .ברבות ולא נענה, ירד רבי עקיבא
 אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים״ וכוי ו
 ידאה בעין יעקב (להגמ׳ הנ״ל) ואבודרהם, ששם גתוםפו על גירםת הגמ׳ שלפנינו, שלושה חרוזים
 הבאים — ״אבינו מלכנו אבינו אתה, א״מ חטאנו לפניך, א״מ עשה עמנו למען שמך״« בסדר ובמספר
ד ארבעים וארבעה ר פ  החרוזים רבו השינויים; במנהג אשכנז ישנם רק שלושים ושמונה! במנהג ס
ם שבגוטחאתם רק עשרים ותשעה הס)! רעיג (בסדר ת׳ ר״ד,) י ד ר פ ס  ילא להחליף עם מנהג ה
, והשוה הלכות גדולות (ה׳ ת״ב):  ״:יסדר ואזיל״ כז (בצירוף ההוספות שבשנויי נוסחאות שם)
 במח״ו מסודרים לה חרוזים בהקדמת הערה ״אבינו מלכנו רגילין ובאין מימי רבי עקיבא כמו ששנינו
 כמסכת תענית פעם אחת גזרו תענית ולא נענו ירד רבי עקיבא לפני התבה ואמר אבינו מלכנו וכוי
 וכשראו שנענה בתפלה זו, הוסיפו עליהם מידי יום יום (כלומר בכל ההזדמנויות) וקבעום לימי תשובה״!
 והשוה תניא רבתי (בסי׳ עד בשם רש״י), המנהיג (ה׳ ראש השנה אות ז) והכל בו (בה׳ ד״ד,)« בטא״ח
 (תרב) רואים אנו מפורש כמנהגנו, היינו, לומר" פעמים בכל יום מעשיית וז״ל — ״ובאשכנז נוהגין
 לומר בוקר וערב אחר סיום שמיע אבינו מלכנו על אלפא ביתא וכן כתב רב עמרם גאון׳ ז (הערה
 דרך אגב: בסרע״ג לפנינו לא סודרו עפ״י א״ב)! השבלי לקט (בם׳ שה) אף הוא מביאו, וכמנהגנו,
 לומר פעמיים בכל יום מעשי״ת, ברם לפיו. אומרים אותם ״בין בחול בין בשבת״, ומסיים ״ומנהגנו
 לאמרו״! דעה זו מביא גם הב״י בסי׳ תקפד לאו״ח בשם רשב״ץ וזיל — ״והר״ש ב״צ כתב בתשובה
 המנהג הוא לומר. א״מ בר״ה בין. בשבת בעתים בין ביוהכ״פ שחרית ומנחה ואע״ג שהר״ן לא כתב בן
 (ראה להלן) טועה הוא במנהג מקומו מאחר ששמענו מתלמידיו פה אל פה וכל אלו הדברים תלויים
 במנהג והמשנה אין רוח חכמים נוחה הימנו״! ברם מנהגנו לא לאמרם, הוא עס״י הכרעת הר״י ברצלוני,
ר ברזילי אלברגילוני בחב ר יהודא ב ״ ר ה ו ה מכלל — ״ ״ ד  המובאת בר״ן (בפ-ד לר״ר.) שכתב שם ב
 שאין אומרים צדקתך בראש השנה ויכ״פ שחלו להיות בשבת ולא אבינו מלכנו. ומנהגנו עכשיו שלא



ת י ל ח ת ש ל פ  שלו ת

 אבינו מל3נו ע$ה למען ?זמחים על
 לחוןןז.

 א3ינו מל3נו ןנקזה למען באי באש
 ינמלם על קדיעי #&ןז.

 אבינו מל3נו ?קום נקמת דם ע_בךיןז

̂ןז אם לא  אךנו מלכנו עשה למע
 למןגגנו.

 א?ינו מלכנו ?!שה למענך והושיענו.
ך י מ ח  אבינומל^נו ע£ה למען ר

 הרבים.
 א3ינו מ?3נו עשה למען ש?לך הגדול
 ה*בור ןהנוךא שנקרא עלינו.
י סגנו ר^נני 3י אין בנו י 9?3נ נ י  *ג
 מעעזים. $$\ז עמנו ?דקה ו$םד

 ןה^יענו.

 אבינו מלמו ה?מח לנו ישועה ^קרוב.
 אבינו מלכנו חרם קרן לשךאל עמןזי

 אלינו מלסנו הרם קרן ??ייסןז.
. ף) י ז ן נ מלךכו י ד ו 9>א י נ כ ל ו מ נ י ל א ) 

ו &לע). נ א א59י ל י מ נ ע ל בי ה  (אלי

 א3ינו מ?הנו עזמע קולנו חום ורחם
 עלינו.

 :א:ינו 9ל3נו ק3ל ?רוזמיס וברצון את
 $פלהנו.

ם ל?ני1לסני). ? ס י ע ר ? ח ע ס ו פ נ 3 ל ו ס נ י ל א ) 

ר אןחנו.  א$ינו מלהנו זכור פי ^
 אבינו &ל9ני נא 8ל תשיגנו ריקם

 מלפ?יו•
ם י מ ח ת 7ןעת ר א » ו ןנליא 3שץח ס נ 3 ל ו מ נ י ל א  ו

ן יל9?יף)• ו צ  וזה ל

ו ן«6נו). נ י ל ל ו ל ע ע ו ו נ י ל ל ע ו מ י ח ו מל3נ נ י ל א ) 

 א3ינר מ?9נו ?נ#ד» למען ןוחירם על
 0ס קך^ף.

 לאפרו בר״ה שחל להיות בשבח״, וראה שם טעמו ונימוקו, והשוה רמ״א (בסי׳ תקפד), מהעיר על
ג במריו״, והגהותיו לשויע תקפד אות א! הלבוש מנמק מנהגנו, בשם יש אומרים, ה נ מ י ,ואין ה - 1 

 .ממני שהוא תחנה ואין אומרים תחנות בשבת, ברם דחה טעמם, שהרי אס חל דיה בשבת, כן אומרים
 החנות וסליחות, והטעים עפ״ דרכו בקדוש באופן אחר, וראה מגיא (שם) שדחה נימוקו ומיישב,מנהגנו
-עפ״י סברת הר״ן (לפ*.ד דר״ד.) כיון שהם.שאלת צרכיו (שאין שואלין בשבת)> הלבוש (בסי7־ תקפד)
 גיתב, שנתקנו כנגד ברכות אמצעיות של שמ״ע וז״ל — ,ואומרים א״מ וכו׳ שהוא נתיסד מפי רבי
ו ואלו הם חגגו ועננו נ ר מ י אחרונות כבר א ג ה  עקיבא כנגד ברכות אמצעיות של י״ח, כי הג׳ ראשונות ו
 כנגד חונן וכו׳ וכוי שמע קולנו כנגד שומע תפלה והוסיפו עליהם שאללת צרכי רבים ואומר קדיש
 עם תתקבל דאתפילת יח קאי״; והשוה מטה משד. בסי׳ תתא,- ומהאי טעמא קבעו עצם אמירתם כאן,
 וכך הי׳ מנהנ מרן הצדיק זצ״לן וראה ,ויעש אברהם״ שלפנינו, ד״ה נפילת אפים.

: הרמב״ם (הלכות תשובה פ״א ה״א) — ״כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה׳ אם י ו ד י  ז
 עבד אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני
 הזרל ברוך הוא, שנאמר איש או אשד. כי יעשו וגו׳ והתודו חטאתם אשר עשו — זה וידוי דברים;
 וידוי זה מצות עשה״« עצם המקור של הודאה על חטאים נובע מהמכילתא ומהספרא (לפ׳ אחרי מות<

k וראה כפף משנה ולחם משנה ומגדל עוז לרמב״ס שם ן המנהג להתודות בתמידות, היינו בגל »נפ 



ת שלז י ר ח ת ש ל פ  ת

 הימים שלא אומרים בהם תחנון: ראש חדש, ח1והה, טו בשבט, פורים (ב ימים), פורים קטן,
 כל חדש נים* [ פסון [ שני, ן לג בעומר, מר״ח םיון עד אחר אם״ח של שבועות, ט באב׳ טי באב,

 ערב ר״ה, ומעיוכ״פ עד אחר אס״ח של םובוח,

 8לסינו ואלסי אבמזיני ?נבוא ל?3יף זןזפלמנו ואל W&o. ojpsjpa {מני V אץ אני ע*י 9גים"וק0י
 ערף לימי ל?ניף יי ולסיני גאלסי $בוסיגר צדיקים '$ג?וני ולא סןןאני. $$ל ^נןונג

 ג^גיםיבי $?ז*ני.

 ויום, לא הוזכר כלל ברמב״ם, בטור, באבודרהם, בלבוש (קל) ובשו״ע s וז״ל הרמב״ם (ה״ת פ״ט ה״ד,)
 ״ואחר שישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו וימה מעט״ וכו׳ * הטור (בסי׳ קלא) ״ולאחר שיסיים
 הש׳־ץ חזרת התפלה, נופלים על פניהם ומתחנבין״, ומצטט גם דכרי הרמב״ם הג״ל; והשוה אבודרהם
 בסדר תפלה של חול, ושו״ע בסי׳ קלא הכותב ״אין לדבר בין תפלה לנפילת אפיס״! ולא הזכיר
 אף טלה על ענין וידוי! בסדר רע״ג מובא הוא דק בתפלת שגי וחמישי, ובהקדמת תחנות שונות,
 והשוד, שבלי לקט (בסי׳ כס), סידור רמ״ק, וההעתקה שם מספרו של המקובל, תלמיד אדיזיל, כמהר״ר
 ישראל סרוק(ראה ערכו במערכת הגדולים להרחיד״א)! רש״י (סידור רש״י, בהוצאת מק״נ עמוד כד,) מביא סתם
 ״בתר דמםיים צלותיה אי בעי לאמד וידוי, אי נמי מידי דבעי, יש רשות בידיה״! המנהג לחמותה יום
 ביום עם סיום תשמ״ע, מובא בכתבי אריזיל (פרעיח שער יא שער הסליחות פרק ח) הכותב —
 ״אחד חזרת הש״ץ העמידה יאמר וידוי בפרטות חטאיו עם הקהל קודם ויעבור ואח״כ יאמר הייג
 מדות׳, והשוה נגיד ומצוה (עמוד יג) ושליה בסידורו וסדר היום (בכוונת תחנונים), שבעיקרו הוא
 נשען על מאמר הזהר (לפ׳ בא פא א) ״כגוונא דא מאן דאשתעי ומפרט חסאוי על כל מד, דעביד וכו׳
ם בר נש ומפרט חטאוי כל חד יוחד, לא אשאיר פטרא דפומא לההוא מקטרגא י ד ק  ובו׳ כיון ד א
ר — משחעי ומקטרג: ת ב ל ! ו א ת י מ ד ק ר תבע דינא ב י ד  ולא יכיל למטבע עליה דיגא, דהא ת
א ולפרט חטאוי. כיון דמקטרגא מ ד ק א  פלוני עבד כך. וע״ד (על דא) איצטריך ליה לבר נש ל
 הפי דא, לית ליד, פטדא דפומא עליה ובו׳ וכוי עיד יאות לאזדהר בר נש בכל הני, בגין דאש״כח
א קמי קב״ה׳ וכוי! דאשכח הסדר שלפנינו להסמיכו לתפשמ״ע, מקורו בזהר (לפי פקודי נ מ י ה  עבדא מ
ם קאיס על רגלוי י י  דסב א) ה׳ ה׳ א־ל רחום וחנון הכא איהו רזא קדישא וכו וכוי בתר ד ס
 (כלומר: תמלח שמ״ע האמורה בעמידה. וכך נקראת היא בזהר ובספרי קבלה ״עמידר,׳׳) לכפרא על
 חובוי׳ וכו׳! והשוה זהר חדש לפ׳ תרומה (לה א) לבתר דמסיים צלותיה ואודי על חובי׳, נפילת אפים
 כי׳ מ״ט בגין דכיון דצלי צלותיה ואודי על חובי', מכאן והלאה אחזי גרמי׳ דמםר נמשיה למארי
 ברחימו״ (עביל בקיצור) וכו׳ וכר! ועל ערך הוידוי, כשלעצמו, שומעים אנו הסברה בזהר לפי
 פנחס (רלא א) וז״ל: אצטרך לבר נש לפרשא חובוי כל חד וחד כמה דאיהו, בגין דמאן רמפרש
ן ו י ל ע  הטאוי לא אתמסר דיגיה אלא בידא דמלכא קביה בלחודוי׳ וכוי וכו׳: על גודל התקון בעולם ה
 עם אמירת הוידוי, ראה זהר למי ויקרא (כ א) ״כל בר גש דמכסי חטאוי ולא מפרש לון קמי מלכא
 קדישא ויתבע עליהו רחמי, — לא יהבין ליד. למפתח פתחא ותשובה, בגין דאיהו אכסיף מינה, ואי
 איהו פריש לון קמי קביה, קכ״ר, חיים עליה ויתגברון רחמי על דינא, וכ״ש אי איהו בכי, דהא בל
 פתחין סתימין איהו פתח ואתקבל צלותיה״ וכר: עיקר הוידוי הוא עזיבת החטא מתוך חרטה על
 שעבר וקבלה להבא, כדגרםינן בגמ׳ תעגית (טז א) א״ר אדא בר אהבה אדם שיש בו עבירה ומתודה
 ואינו חוזר בו למה הוא דומה — לאדם שתופם שרץ בידו וכו׳ שנאמד ומודה ועוזב ירוחם (משלי כח)
ש ר פ ת  ואומר (איכה ג) נשא לבבנו אל כפים אל איל בשמים״! ובזהר (לפ׳ בא שם) — ״וכדין א
 מיניה מכל וכל, אי תב בתיובתא יאות, ואי לאו — הא מקםרגא אשתבח עליה ואמר: פלוני דאתא לקמך

 ־ בתוקפא דאפין (כלומר בעזות פני* בזה שפירט חטאיו) בעיט במאריה חיכוי כך וכך״.

 או״א אבותינו תבוא לפניך — אבל אנחנו ואבותינו חטאנו: הנוסח׳ בשנויים, עפ״י דמב״ם
 מח״ו ואבודרהס: בסרע״ג השנויים ניכרים ביותר: או״א תבא לפניך: כסדר וידוי של יוה״כ
 מתחיל הוידוי ״אנא תבא לפניך״, אבל ההתחלה שלפנינו היא עפ״י רע״ג (בסדר תפלת שני וחמישי),
 מחייו (בטדר ת׳ יוהפ״פ), אבוודהם (בםדד ת׳ יוכ״פ), רמבים (ס׳ ת׳ כל השנה) שבלי לקט (שם) ורמ״ק
 בסידורו: וראה שע״ת (בסי׳ קלא לשו״ע או״ח אות א) שכתב ״ובספר אורח לצדיק כ׳ שכל הוידויים
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 אשמנו. בגדנו. גזלנו, ךבמו זיפי: חעויגו. והרשענו. זדנו. חמסנו.

 טפלנו ?קר: יע$בד ךע. ?ז^נו. ל?נו. מרךנו. ?אצנו. םררנו. ערינו. פשענו.
 צרןנו. קשינו עךף: רשענו. שחחננו• תע3נו• תעינו• ת^ת&ננו,

ה לני. וא^ה צדיק על $ל ס?א ?ליני ?י  5ףנו מ5?יסיף ומט^טיף פטיביפ ולא #

 ?*י0 נ$גןונו וזךשענו.

 שמתוודה צ״ל בתחלתו אנא ה׳ אויא והסכימו עמו הרבנים״. והשוה סידורי הםפרדימ והוידוי שבברכת
 שומע תפלה לעיל בסידורנו! להתחלה זו יש סמך כנוסחת הוידוי של הכה״ג ביוהכ״פ ובנוסח הוידוי
 שבאגרת רבינו יונה! וראה הטעמת הנוסח שלפנינו בלקוטי תורה להרב בעל התניא זצ״ל, בדרושים
 לר״ה ד״ה שיר המעלות ובפרק ב ד״ה והעצה; וראה רבינו בחיי לפי כי תשא עה״פ אנא חטא העט!
 קשי ערף; ןיפ״י רמב״ם ואבודרהם ומח-ו (בהוספת ״בדבר הזה״) s לומר לפניו ה' א׳ וא־א: עפ״י
 *חיו« אבל אנחנו ואבותינו חטאנו: בגמ׳ יומא (פז ב) שומעים אנו הגדרה זו, מלבד המלה ״אבותינו״
 מפי בר המדודי שאמרה בשם שמואל* וזה לשון הגמ׳ שם — ״הוה י*1מינא קמיד. דשמואל והוד,
 יתיב וכי מטא שליחא לצבורא ואמר אבל אנחנו חטאנו, קם ומיקם, אמר — שמע מינה עיקר וידוי
ו נ ח נ ל א ב  האי הוא״. ומכאן במח״ו ן השל״ה (תג ב) כותב: ״לענין האמור עיקר הוידוי א
ו טועיט העולס וסודרים שרצו בו אלו ג׳ תכות, ואינו כן, אלא רצו כו בל הנוסח של נ א ט  ח
ת הענין (כלומר) אבל אנחנו חטאנו אשמנו בגדנו ג-זלנו וכוי, הרי נראת ל ח ת  אשמנו, כי אבל הוא ה
 דעתו ז״ל שהנוטח בשלמותו הוא עתיק ; הנחה זו נראת להיות מופרכת
 בדברי בעל ארוזות חיים (סדר יוכ״פ סי ל) שכתב וזה לשונו: ״כתב אחד מן המפרשים — מקובל
 אני מפי גדולים שהוידוי הנכון והנראה יותר בין ליחיד. ובין לצבור בין לש״ץ הוא הודוי המקוצר
 המסודר בסדר זה — ״אבל חטאנו אנחנו ואבותינו ועוינו ופשענו וםרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים
 ולא שוה לנוי ובו׳ ודי לנו בכך. אין לנו להוסיף על אלו וכך היה מתוודה כה״ג בסדר עבודה ולא
 היד, מזכיר בגידה גזילח וגניבה וחמס וטפול שקר וכו׳ ולזה נוסה דעת בעל העתים שכתב בחבורו ז״ל
 אצטרביגן לפרושי האי וגהיג עלמא למימי־ אגל חטאנו ועל חטא שחטאנו כולהו באלפא ביתא ולא
 דייקי בין זדונות לשגגות ומשנין סדר הוידוי, ועוד שפורטין החטאים ואין גזקקין לכך, הלכך לא
 דייקי בהנהו אל״ף בי״ת, ושמעינן דגהיגי רבוותא דווקני דלא אמרי ספי מהני ארבע ״אבל חטאנו
 אנחנו ואבותינו ועוינו ופשענו וסרנו ממצותיך״ וגו׳ — הרי ניתן להפיק מדברים אלה, שהנוסח
 ככללו. אינו מנהג קדמון מימות התלמוד, אלא
 והוספות הן מזמן מאוחר, מימי הגאונים! הרמ״ע מפנו מנמק עצם סידורם ע״פ איב, לפי שהחוטא
 מאבד את העולם שנברא באותיות התורה, לפיכך נתקן הוידוי באלפא ביתא (עשרה מאמרות, מאמר
 חקור הדין חלק א פרק ג)« הנוסח שלפנינו עפ״י דמב״ם (בהפרת ״חטאנו׳ ומתחיל עצם הוידוי
ו ובו׳) ואבודרהם (המתחיל ביאורו ״אבל אנחנו חטאנו״, ברם במרוצת הדברים מבאר הוא — נ מ ש  א
 ,.אנחנו ואבותינו וכו׳ וע״ש ויתודו על חטאיהם ועונות א ב ו ת!י ה ם) > ועוד כותב שם אבודרהם —
 ״אע״פ שנתקן וידוי זה ע״פ .אלפא ביתא, אמר תחלה חטאנו קודם לשאר וידוייו כדאמדינן בחגחומא
 (לפי חוקת) ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו, מיד נתרצה להם ואומר (במדרש לס׳ בלק) וכוי שכל
 מי שחטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו״ ־ וראה ילקוט חדש, ערך חטאים ועוונות, סימן
 טז יז מ מ״א ם״ה מר, שכתב בשם עשרד. מאמרות לרמ״ע מפנו על הזכרת חטא אבות: המהרש״א לגמ׳
 יומא (דף פג) מנמק הכללת האבות — ״ואבותינו״ בזה״ל — ״כלל האבות עפ הבנים בחט* שהוא השוגג,

 משום שלא לימדוהו אבותינו שהיא עבירה כדי שיזהר, ונמצא שהם חטאו עמו על שלא לימדוהו״ וכוי.

 אשמנו בגדנו — ואנחנו הרשענו: עפ״י רע״ג, רמב״ם ומח״ו (בהוספת ״וישר העוינו״ אחרי
ו נקרא וידוי זוטא׳ נ מ ש  !משפטיך הטובים) ואבידדהם; ואתה צדיק וגוי: פסוק בנחמי׳ לג; א
ל חטא שאומרים ביוכ״פ נקרא וידוי רבתי (לפי המנהיג הל׳ יוהכ״פ אות נז); בעל נגיד ע  ו
 ,ע־צוה (אריז״ל) (דף יג) מכביר בשם שפר הבונות זר. שאומרים בלשון רבים א״שמנו״, במקדם



ת שלט י ר ח ת ש ל פ  ת

 אל אךןז אפלט אתה ובעל סרח&ים נקראת ןןךןי תשו^ה הורית. *דלת
 יסמיןז וסםןיןז תזכור סיום ו??ל יום לזרע לדיךיןו. ת^ן אלינו ?רתמים 3י
 א$ה הוא נעל הרחמים. 3םו!נון וגוגפלה ^יןז {קךמ (יהודע^ ל^ניו מקןם.
ה מתלונן ?יום 1!!ךי § ל ?^פיןז ^ מ  מחרון אפןז שוב ?מו ^תו־ךתןז כתוב. ו
 י: נענן. תעבור על ןת^חה אשם ?יום וץו!$ב עמו שם. ת$זין #ןעםני

 ותקציב מני מאמר ?יום ולקרא ?שם לי. ושם נאמר.

 אשמתי וכו׳ וכותב — ״אחר חזרת העמידה יאמר חנזאיו עם הקהל קודפ ויעבור. היה נוהג מורי ז״ל
 דימר כל פרטי הוידוי אעפ״י שלא היו בו מאותם הדברים הנזכרים בוידוי והיה אומר, כי כל האדם
 אע״פ שלא נמצאו בו, צריך להתוודות עליהם, ולכך נתקן בלשון רבים וכן צריך לומר ״חטאנו עוינו
 פשענו״. והטעם, כי כל גוף אחד וכל אחד מישראל הוא אבר אחד, כי זה סוד ערבות הנשמות שהאדכ
 ערב לחבירו אם יחטא, ולכן נאמד בלשון רבים לאמד, כי מה שחטא חבירו נחשב לו כאילו חטאו

 שניהם ביחד מצד ערבות הנשמות כנ״ז לעיל (בונות)״: וראה םפר פלא יועץ, ערך וידוי.
ב בשעת פירוט החטאים, מקורו במדרש קהלח (מובא ל  מנהגיפ: א) המנהג להכות ביד על ה
! בספר נגיד ומצור. מובא ה ז ח  במגיא בטי׳ תרו לאו״ח, ובשם אריז״ל מביא הוא להרות על ה
 ג״כ אותו מנהג להכות על הלב, ולפי הסברתו אין כאן סתירה בעצם וז״ל שם ~ ״והנה כשתאמר
 הוידוי, אז על כל מלה ומלה שתאמר אשמנו בגדנו וכו׳ תכה באגרוף על הלב. וסוד הדבר הוא,
 כי הלוא האדם ע״י חטאיו גורם שיסתלקו המוחין ויחזרו למעלה במקום הסתום, אמנם כבר ביארגו
ה ושם היא הארת החסדים וגבורות היוצאים מן היסוד ונפסק, ז ח  בסוד לב הלב של אדם שהוא ב
 •לכן צריך האדם להכות בלבו להורות כי הוא גורס להעלות החסדים ממקום הסתום ומנעם להתגלות
! ב) המנהג להכות עם יד הימנית מקורו בכתבי אריז״ל (שם) — ״ולפי שסוד ׳  כחזה ששם הלב״ וכו
 •יד היפנית הוא סוד ה״ח כנודע, לכן יכה ביד ימינו שם! ג. המנהג להכות עם יד קפוצה הוא ממנהגי
 *ריז״ל ותלמידיו ומובא ב״לקוסי ש״ס״ למקובל ד׳ שלמה שלימל ז״ל, בעל שבח• האר״י ז״ל״ בארחוח
 תייפ שם וז״ל1 בעת אשד תכה ממודד, מודדי, תכה ב«ד ימינך כפוף כמו אגרוף וכו׳ הכאה אחר הכאה
 בזזה וכו׳ על כל תיבה ותיבה של אשמנו בגדנו הכאה אהת! ד. המנהג למתודות מתוך כ»יפת הראש
 מובא בשליה בשם אביו שהביא זה בשם מהרי״ל (של״ה מסכת ר״ה עמוד הדין) וז״ל — ״ובשעת הוידוי
 יעמוד בכפיפת הראש כדרך שהוא שוחה באמדו מודים! כשיאמר ואתה צדיק אחר הוידוי, יאמר בכוונת לבו
 זאז אומר הקביד, למלאכים״בואו וראו כמה חביבין ישראל שמצדיקין עליהם את הדין״: והשוד, מג״א תרז לאו״ח.

 n*W!p Vhv מדות: מקורן שמות לד פסוק ו ן ובגמ' ראש השגה (יז p גרסינן — ״ויעבר ה׳ על
ר י  פגיו ויפדא, איד יוחנז אלמלא מקרא כתוב א״א לאומרו, מלמד שנתעטף הקביה כשי? והראה למשה ס
ר הזה, ואגי מוחל להם״: (ויפה דייק בעל ד ס : כל זמן שישראל זזוטאין, יעשו לפגי כ  התפלה, אמר לו
ר ע״כ ב ע י  בני יששכר, מאמרי ריח אלול, מאמר ברית כרותה וכותב״ הנה הוקשה לו (לר״י) לשון ו
ר לפגי התבה״): ושם שם ״איר יהודה ברית כרוחה לי״ג מדות ב ו ע  ירש שהוא, כביכול, בש״ץ ה
 •שאינן חוזרות ריקם וכוי, ופירש״י שם, ״ברית כרותה לי״ג מדות הללו. שאם יזכירם ישראל בתפלת
 תעגויותיהם, אינם חוזרות ריקם״! ומהר (פ׳ שלח קפא ב) עה״פ ועתה יגדל נא כח ה׳ — ״למילף מהבא
ק ת א, למימר לדא בשעתא ע  כל דדין בתראין, לעלם ולעלמי עלמין, לאמר — למימר לדא בשעתא ד
, ומאי הוא — ה׳ ארך אפים וגוי״; מהיכן בעצם מתחילות הי״ג מדות? שאלד, זו שנויה א ח ו ו ר  ד
 במחלוקת: לפי תוספות (שם ד״ד, שלש עשרד.) מתחיל המספד מהשם הראשון ה׳ ה״, .דשני שמות
 הראשונים הס שני מדות״, והשוה רא״ש, שם, וראה והשוד. מדרש שוח״ט פ׳ צג עד,״פ נאמנו עדותיו!
 ושם בתוספות, כשם רבינו נסים — ״ובמגילת סתרים דרבינו נסים אין מונה שם (שיין צרוי׳) הראשון,
 שיש פסיק בין השמות״: וראה ביאור ארוך על נושא זה בהגה״ה שם: וזאת גם דעת הרי״ף (לגמי
 ישם), וראה שם דין, המביא דברי רביגו גסים המובאים בתוספות הנ״ל שציינתי, וזאת גפ דעת ה ר מ ב ״ ם



ת י ש ח ד , ת ל פ  שמ ת

 מעגר י; על פניו מקרא•
 יתוה ?הוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב ח$ד ואמת. נ$יר ח^ד לאלפים
 5שא עוץ ופשע וחטאה ןנ?ןה. ןםלדזת לעוננו ולחטאסנו ונ0לתנו.(ס2ח לני
 אבינו כי חטאנו(מסל) מחול לנו מלכנו כי פשענו. 5י אתה אזיני טוב וםלח ורב

 חסד לקל קךאיך.
פ ה ר ב ש א ע י ם שומע תפלה ו ה ר ב ש א ע י  ו

 יידזי, א—ל ארו אפים י״ג מדות: בסידורים רסב א) דיתודה ויאמר ייג מדות אחר התפלה.
 הישנים ליתא לכל זד״ והנהיגו זה בדורות המאוחרים (ראה ההערות למסה — המו״ל).

 על פי המקובלים זיל. ומובא בזוהיק (פקודי

 (בספרו פאר הדור, תשובה צ) שז״ל: (שאלה) — ״ילמדנו רבינו במה שנהגו באלכםנדרייא שהקורא
 בתורה, אם הגיע לשלש עשרה מדות שהם בפ׳ כי תשא, שותק עד שיקרא הקהל בקול גדול והיא קריאת
 הקהל מהשם ב, דהיינו ה׳ אל רחום וחנון וכו׳ ן ויש מי שאומר שאין ראוי כלל לפסוק
 בין הב שמות וכו׳ ן (תשובה) ״כל אלו הדברים לא הוזכרו בתלמוד כלל׳ והנראה לי שהוא
ו וכוי וכו׳; אמנם על זה ששאלתם על  מנהג חזנין; אכן איני יודע מזה וגם איני מונע למי שנהג כ
 הי״ג מדות — האמת שהשם הראשון אינו מן המנץ ומעולם לא שמעתי מי שחולק וכוי והגאוניס
 כולם האריכו בזה וכאשר זכרם הרב בהלכות דברי רבי האי גאון זלה״ה (הכונה לרי״ף לגמ׳ הנ״ל,
 ברם לא הוזכר שם רב האי גאון) ורב חסד שהוא מדה ששית וזה לא יתכן אלא אם תתחיל המנץ
י וכו׳ > והשוה אותה תשובה בהוצאת מק״נ (שס היא מסומנת כתשובה  מהשפ הב׳ וכו׳ אכן החשבון כו
 מח) בשנויים קטנים, המסיימת ״והי ה׳ הוא ענין אחד, אפילו שתחזור ק פעמים, ולא בא זולתי לומד
״ ע על הפסוק ויעבר ה׳ על פניו, שמות לד ח שמטיק כו בשם ב  כי היי קרא ואמר: הין והשוה ד א
ד י לגמי ראש השנה שם מתחיל למנותן מהתואר א־ל, וזה לשונו שם — ״ולעולם ירבה י  גאון? ה מ א
 אדם בתפלה ובסליחות (המדובר על ימי תשובה שבין כסה לעשור) ובהזכרת י״ג מדות ומתוו כו נענה.
ה ושבח, ״ברית כרותה לייג מדות שאינן חוזרות ריקם״! שלש עשרד, ג ל פ  אמרו חז״ל, בדרך ה
 מדות אלו יש אומרים (רבנו תם בתוספות שם ורא״ש, כנ״ל) שה׳ ה׳ נחשב בשתי מדות וכו׳ וכו׳ וכן
 נראה לי מלשון גדולי הפוסקים, ויש שמונים ה׳ ה׳ באחת וכן נוצר חסד לאלפים במדד, אחת ומונים
 מדד. יג לא ינקה, שינקה לשבים ולא ינקה לשאין שבים; וגדולי המחברים (רמב״ם בספרו פאר הדור
 הנ״ל) מונים פוקד עון אבות על בנים מדה וכן הם מונים ינקה לא ינקה מדד, אחת, ופירושו ״ישרש
 לא ישרש״. ונראה מדבריהם שה׳ ה׳ אינם כלל בכלל המדות, ,שהרי שם העצם הוא ומתחיל מונין המדות
 «מדת א־ל וכו׳ וכו, וכן נראה״! הראיה מלוניל (בספרו ארחות חיים) מתחיל, כמו רבינו תם, לפי
 הוספות הנ׳׳ל, למנותן מהשם הראשון ומבאר אותן, בהקדמת ביאורן החלקי להר״י מקורביל
 מבעלי התוספות, וז-ל: ה׳ הי — זו מדת הרחמים. לומר, שמרחם האדם ומשמרו מן החסא ומרגיל
 האדם ליד מצוד. קודם שיחטא. וה׳ השני ר״ל שיעשה כן אף לאחר שיחטא, אם שב בתשובה שלמה,
ר חטאו. ופירוש זה נראה, כי איך יתכן ב כ  ולכו לא הזכיר משה במרגלים רק ה׳ אחד, ש
 לומר שמדת הרחמים לא ייטיב לאדם אלא קודם שיחטא, אין זד, רחמים כ״א דין, למה לא ייטיב לד.
 מאחר שלא חטא ועבד את בוראו! אל — גם זה רז>«ים, כמו שנאמד א־לי א־לי למה עזבתני.
, לא היה לו לומר למה עזבתני, דפשיטא ליה למדת הדן לעזבה. וכן ד ״ ה ד  דאילו היתד. מ
ם — פי׳ שמרחם בלא דן, מאהבה כמו שהאב מרחם על הבן. ו ח  פירש״י זיל שמצא במכילתא, ר
ן — רחום ר״ל שמרחם לשואלו, וחנון בלי שאלה, לפי צרכו כראוי לו. ו נ ח  וחלוק יש בין רחום ו
 ועוד דרשו: רחום — שמכפר ערן, וחנון — שמשיב לו חנם מאוצר חנם — אין זה מן הפירוש.

ft 4 מדרש אגדה«• וחנותי את אשר אחון, הראה לו הקב״ה למשה כל אוצרות טומת והוא שואל 
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, חנם אני עושה לו. ר כ  א־צד זד, למי ? למכבדיה. הראה לו הגדול וא״ל — זה למי ל לאין לי ש
 וחנותי את אשר אחון — מאוצר חנם אטיב לו ורחמתיו, ע״כ״. (מכאן ואילך מתחיל פי׳ הא״ח ליג
; לצדיקים וגם לרשעים וגם זה לטובה להם, אולי ישובו קודם שיבא עליהם ם י פ ך א ר א  מדות) ״
; לצריכים חסדו, כשאדם שקול מחצה עוגות ומחצה זכיות ורב חסד מטה כלפי ד ס כ ח ר  הפורענות, ו
: פי׳, מחמת דברו לטובה, שלא חזר דבר טוב שאמר הקב״ד. ת מ א  הסד, כלפי הזכיות, ברוב חסדו. ו
 על ישראל ריקם, כדאשכחן גבי משה ואעשך אותך לגוי גדול וכתיב ובני רחביה רבו למעלה. אבל

 לרעה אינו כן, שמצינו בננוד, שאמר יונה עוד מ׳ יום וגנוד, נהפכת וכתיב וירא ה׳ כי שבו מדרכם
, אך לפי זה נוכל ה י מ ת  הרעה •וינחם, וכן נמי כ״יב ההוא אמר ולא יעשה. וי״מ הפסוק בולו ב
ר חסד לאלפים! צ ו א וה״פ — ההוא אמר ולא יעשה לענין רעה, אם ישובו. נ ת ו ח י נ  לפרש ב
 דרשו חז״ל, כתוב אחד אומר לאלף דור וכתוב לאלפים? ומשני — כאן לעושים מאהבה — לאלפים,

 כאן לעושים מיראה — לאלף. וכתיב ועושה חסד לאלפים לאוהבי ומדד, טובה מרובה על מדת פורענות
יק, דכתיב פוקד עדן אבות על בנים על שלשים ועל רבעים וחסד הוא מדה טובה יותר מצדקה,  על א תי
 בדכתיב וחסד ה׳ מעולם ועד עולם על יריאיו וצדקתו עומדת לבני בנים, ולכך מחלקין אותה לב׳ מדות.
: פירשו תגאים — חד אמר נושא דרשינן, פירוש כובש׳ כלומר הוא מצמצם העונות ן ו א א ש  ג ו
 בטאה שלהם ומשים המרובה במקום מועט: וחד אמר, מרים העוגות מן המשקולת ומקל אותם עד ג״פ,
 אם שב: כמה דאמרינן מעביר ראשון ראשון, וכך היא המדד.. ואס חוזר לקלקולו — מחזירין. ופשטי
, כדכתיב ונפש כי תחטא בשגגה ועוד זרי מזיר ג ג ו ה אותם כחטא שהוא ש ש ו ע  הדי — נושא עון ופשע ו
 ופעע כדכתיב מלך >נוואב פשע בי מרד, וי״מ על שנאמר על ג׳ פשעי ישראל, כשבא העון הראשון
, אינו נכנם לפני הקב״ה וכן לא בב׳ ולא בג׳ עד פשע ד, אז נכנס לנפני ה נ ו ש א  אל מחיצה ר
: ר״ל דמגקה לשבים בכל לב׳ והכי דרשינן — ונקה בכל ה ק נ  הקב״ה, וע״כ ועל ארבעה לא אשיבנו. ו
ה אינו מן המנץ, לפי שאינו ק נ א י  לב לשבים בכל לב, ולא ינקה לשאינן שבים. ולהכי י״א ל
ם הכי הוא: ה׳ — אחד, ה׳ — ב, איל — ג, רחום — ד, וחנון ג ה נ מ  mis סובה }כמו *השאר. ו
 —. ה, ארך אפים — וי, ורב חסד — ז, ואמת — חי, נוצר חסד לאלפים — ט, נושא עון — י׳ ופשע
 — יא, וחטאה — יב, ונקה — יג. וי״א שה׳ הראשון אינו מן המניו, ומונין ארך אפים לב׳ מדות, ולפי
 שדרשינן לצדיקים ולרשעים. וי״מ ארך אפים מדד, א ומונין נוצר חסד לאלפים לב׳ לפי שנוצר חסד בלב
 עד ו דורות, ולפי שנוצר חסד קאי לעושה מיראה והוא עד אלף דור, ולאפים קאי לעושה מאהבה. וי״מ
 ונקה לא ינקה לענץ אחד, והכי פירושא — אינו עושה העונות כמו דבר שמנוקד. ואינו מנוקה, אלא מנקה
 אותם לגמרי״: n חיי לפי תשא: בין השם הראשון ובין הב׳ יש הפסק ומי שלא הפסיק עתיד ליתן אה״ד:

 גם לפי קבלת אריז״ל מתחיל עצם המספר ממדת ״א־ל״, וז״ל הפרע״ח (שער הסליחות פרק ד) *והנה
 נמנה תחלה איך הם הייג מדוח: א — אל, ב — רחום, — ג — וחנון, וכוי! והשוה עץ חיים (שעד
 א״א פיט) שכתב כך מפורש בשם אריז״ל, סידור רמ״ק וסידור ר׳ שבתי מרשקוב: הגאון בעל נודע
ה לי״ג מדות״ וכוי סיוע להנחת ת ו ר  ביהודה, בספרו דורש לציון, מדייק מלשון הגמ׳ הנ״ל ״ברית כ
 הזהר וקבלת אריז״ל, ״דהרי אמרו ברית כרותה לי״ג מדות הל׳ הזה משמע בכל מקום ובכל זמן, אפילו
 בזמן שאין ביהמ״ק קיים, והנד, אם נאמר דהי״ג מדות מתחילין מן שם (שי״ן צרוי׳) הוי״ה, איך אפשר
 להזכיר את השם הנכבד ככתבו חוץ למקדש, אלא ע״ב התחלתן מן שם (שי״ן צרוי׳) א־ל״ (לפי ספר
 בני יששכר הנ״ל): מהר״ל מפראג, בם' נתיבות עולם, נתיב התשובה, פ״ד, דייק מלשון הזהר לפי
וף: ודאה מו״נ, ח״א, פ׳ כא: קרקש למו״נ, ח״א פ׳ םח1  נשא, שהי״ז מדות מתחילות מ״רחום וחנ
 ם׳ נפוצות יהודא להזר״י מוםקטו, דרוש «ז, ונחל אשכול, ה׳ תפלה וק״ש, סי׳ ג אות ו, מש״כ על
 נושא זה, בעל של״ה הקדוש כותב (בהתחלת שער האותיות): ״וי״ג עקרים הם יוצאים מי״ג מדות. מכל
 מדד, ומדד, יוצא עיקר אחד״ וכו׳ ן וראה שם ביאורן בשם בעל הדרת קודש: (ראה רא״ש וגמ׳ שם):
 בעל בני יששכר הנ״ל, בביאורו הארוך על עצם ענין י״ג מדות, מביא בשם הרב הצדיק רבי צבי
 מזידיטשוב זצ״ל דבר נחמד וז״ל: ״וכיון שבאתי לכלל זה, נדבר מענין הי״ג מדות שהתורה נדרשת,
 שהם מפתחות מכוונות לפתוח על ידיהן ולעורר הי״ג מדות של רחמים כמש״ל וכוי; הנה המפרשים
 כתבו תבת ״וכאן״ (לעיל בסיום הבריי״א של רבי ישמעאל אומד) היא כמו ״וכן״: אבל נם תבת
 וכן אין לו ביאור, וכוי. ואמר הוא ז״ל — הגה המדד, הי״ג היא ״ונקה לא ינקה״: והנה בגמ׳ רמינן:
 נאמר ונקה ונאמד לא ינקה. הא כיצד? מנקה הוא לשבים ולא ינקה לשאינם שבים. ונראה (לי) שלמדו



ת י ר ח ת ש ל פ  שמב ת

, עד ״מימי קדמ״״ (ראה גמ' ד״ה שם  הדבר מן הי״ג מדות שאמר מיכה בפסוקי *מי א־ל כמובה״ וכו
ן נגד מקד• לא יגקד.)  יז א), שהן מכוונות אל הי״ג מדות שבתורה. והנה ״מימי קדם״ (שהוא ממו
ה לעולם, והוא המכריע דבדש בתודה ונקה לא ינקה, דםתרן אהדדי, מ ד ק  הוא רמז אל התשובה ש
 הוא משום דהכל תלוי בתשובה. וזה שאמר התנא בסוף מדד, הי״ג, שהיא מכוונת והמפתה למדת ונקה
 לא ינקה — וכאן (היינו במדד, הזאת) שני כתובים המכחישים זד, את זה, היינו! נאמד ונקה, ונאמר
 לא ינקה, עד שיבא הכתוב השלישי, של מיכה, והיינו .מימי קדם״, הרומז על תשובה שנבראת קודם
 לבריאת העולם ומכריע ביניהם (לומר לך שהכל תלוי בתשובה)—מנקה הוא לשבים ולא מנקה לשאינם שבים״.
ר הפסוקים: ואתה צדיק : נחמיה ם לג! וירד ה בענן; שמות לד ה ו ויתיצב: שם« ויקרא בשע ו ק  מ

: כי אתה: תהליס פו ה. ! נוצר חסד: שם פסוק ז ן וסלחת: שם פ׳ ס  הי: שם ן ה׳ הי: שם לד ו
 מנהגים: להמנהג לקרוא בקול רם הי״ג מדות, יש סמך בהמאמר בפדד״א (סוף פרק מו) ״התחיל
x ך: גם הרמב״ם (בספרו פאר הדור הנ״ל סי׳ ו חנ  משר, צועק בקול גדול ואמר ה׳ ה׳ א־ל רחום ו

 ובהוצאות מק״נ מיי מה) מביא אותו מנהג, כפי שציינתי למעלה.

: סוף פסוק & של מזמור לד: שילוב כאן וכמ״פ הפסקאות שלאחריו, ״סלח לנו- ו נ מ ע סלחת ל  ו
 ו״כי אתה״ וכו׳ עפ״י סדר רע״ג לשני וחמישי: בםרמ״ק סודר רק הםו״פ וסלחת, והודגש
 ״ואחר שהרצה על עווניו, מיד נופל על פניו ולא יתעכב אפילו במלוא נימא״: לדעה זו נוסה, כנראה,
 השל״ה בסידורו שער השטים, כי הוא ז״ל מביא אלה דברי רמ״ק, בשמו, בזה״ל — ״אחר גמר
 הש״ץ חזרת התפלה, אומר יג מדות של רחמים וכו׳ ומיד נופל על פניו למטה׳ וכו׳« (הערה: בפנים
 הסידור של״ה, דפוס ראשון שהוצא בנוסח אשכנז, אינן בכלל הי״ג מדות, אלא כביאות ״שער השמים״ ו
 וכנראה שלפי הרמ״ק, השל״ה, רבי ישראל סרוק ור׳ שבתי מרשקוב הנד, הסוף פסוק הנ״ל נמנה על
 עצם מספר המדות, כשיבואר לקמן): מנהגנו לאמר הסו״פ הנ״ל וכמ״כ הפסקאות שאחריו, בכל יום,
 ע״פ הסידורים של המקובלים: דייק, והר״ש וימל וסידור הגר״א* הרב בעהית סידר רק הי״ג פדות
 ללא פסוקים אחריהן, וכך ראיתי בסידור עפ״י כוונות אדיז״ל, משנת תקמח, דפוס לבוב, להרב ר׳
 שלמה מרגליות, עטור הסכמות חכמי קלויז של עיר בדודי > השמטת כל הפסוקים, ואפילו של סוף פסוק
 הנ״ל בסידור הרב בעה״ת, מנמק המחבר הערות ״זכרון מנחם״ להליקוטי מהרי״ח, (שציין גם ר«-ק
 בין המשמיטים, ולא נכון, כי ברמ״ק כן סודר הם״פ הנ״ל) עפ״י שיטת הרא״ש, בפרק קמא לראש השנה,
 :־.מקבילה עם קבלת אריז״ל, שהחשבון של הי״ג מדות מסתיים במלה ״ונקה״: אבל לאלה המקובלים
, ישראל סרוק, והערת השליה,  ז״ל שכן סידרו הם״פ הגיל (רמ״ק, והשוה ההערה שם להמקובל הקדוש ר
 פנ״ל, בשם רמ״ק, ובעקבם הלך הריעב״ץ) יש סיוע בספר חסידי* סי' רנ, שבעל קרבן נתנאל על הרא״ש
 לגמ׳ ר״ה שם מעתיק וז״ל — ״ומצאתי בספר חסידים סי׳ רנ מספד בל הענין בדרך אחר וזהו: רחום — א,
 *וחנון — ב, ארך אפים — ג, ורב חסד — ד, ואמת — ד* ג״ח לאלפים — ו, נושא עון — ז,
 ופשע — ח, וחטאה — ט, ונקה — י, וסלחת לעונינו — י* ולןןטאתנו — יב, ונחלתנו — יג,
 ער כאן״ן ומסיים בעל ם״ח ״ודע שכף יש למנותם״» (וראה ברית עול* פירוש על טיח להרחיד״א
 בהוצאת הגדיר מרגליות) — הרי במפורש שהס״פ הנ״ל נמנה על עצם הי״ג מדות, ואמירתו, איפוא,
 אינו הפסק בין הייג מידות לבין נפילת אפים: המקובל ר׳ שבתי מרשקוב, המסודר עפ״י
 כוונות אריז״ל, ג״כ סודר הטוף פסוק הנ״ל, בחקדטת ביאורן עט״י דרכו בקדש, המסתיימות
 ב״ונקה״: והערה: השבלי לקט, שם, מביא בשם ״רב נתן גאון זצ״ל ושאר חכמים - אין מנהג לאמר י״ג
 מדות, אלא בצבור ואין רשות ליחיד לאמר אותן בתפל״ו אלא בצבור וכו, וכו׳ וכן השיב היד אביגדור
 כהן צדק נר״ו לר׳ צדקיהו ב״ר בנימין אחי השני זצ״ל שאין לאמדם פחות מעשרה, לא בסליחות ולא
 בתחנונים (תחנון) שהן דברים של קדושה ובל דבר שבקדושה אינו בפחות מעשרה אלא מדלג ואמר ויקרא
 בשם ה׳ ושם נאמר וסלחת וגוי ונחלתנו״: ובשו״ע (סי׳ תסקה לאו״ח) פסק להלכד״ שאין אומרים אותן
 דרך תחנה, אבל דדך קריאה בטעמים שרי («pm: והב״ח? שם, אוסר אפילו דרך קריאה בטעמים:
 ובאגדות הרמ״ז כתוב בשם אריז״ל שהיחיד לא אומר אותן ככתבן, רק בסדר אל״ף ביית של א״ת ב״ש:
 >וצ״ע על ההנחה המוחלטת זו, לפי ההערות בעל פדע״ח, שער הסליחות פרק ח), שמביא כר בשם אריז״ל
 ומעיר לבסוף (בסוגריים) ״ונלע״ד שצריך עיון, שבמ״א (שבמקום אחד) אומד להיפך״): הרמ״ק, בסידורו,
 מרחיב הדיבור על ענין זה, ומסיים ״ועב״ז מתוך דברי הרשביי ע״ה שהעתקנו, אינו נראה שצריך היחיד
 לשנות רק שני השמות שהם ה׳ ה׳ מצפ״ץ מצפ״ץ, ומסיים מתוך הסתייגות ״אמנם בתיקונים נראה שסתם
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 תמורת י־ג מדות היא א—ל—ת״ך, רחום—גםפ״י וכוי! השל״ה, בסידורו, בהגה״ד, שם, כותב: ״כן בזהר
 וכו׳ ומי שהוא בקהל שאונו נוהגין כן או מתפלל ביחידות אז יזכיר יג מדות בחילוף שני שמות הראשונות
 בא״ת ביש והם מצפ״ץ וכו׳ וכן כתב בתולעת יעקב* וכו׳ ומעתיק שם דבריו, שהם בשם רב נתן גאון,
 שהם בעצם מה שציינתי מהשבלי לקט לעיל« הדיעב״ץ (בכותרת שמעל הפסוק ״ויעבוד״ שבסידורו) בשם
, הויוח, וביחיד אומרם בניגון וטעם  ש ל״ ה —״ אומרו בכוונה ובמתון ויפסיק בין כל מדה וכ״ש בין ב
 כקורא בתורה ולא בלשון תחנונים (וביוכ״פ מותר) ויגמור הפסוק כולו או אומרם בא״ת ביש מצפ״ץ

 ת״כ כו׳ או יאמר במקום הב׳ שמות, מצפ״ץ מצפ״ץ והשאר כ ד כ ת י ב ״ :

ת א פ י מ ל י פ  נ

, רואים אנו בפעם הראשונה אצל אברהם ה י ד ו  ג&ילת אפיפ: נפילה על הפנים מתוף תפלת ה
 אבינו כשנתבשר על הולדת בן, כמו שנאמר (יראשית י« יז) וגם נתתי •ממנה לך בן
ם ומתנת חנם, רואים אנו י מ ח  וגו׳ ויפול אברהם על פניו וגו/ ואילו מתוך תפלה כדי לעורר ר
 בראשונה אצל משה־ רבינו, אחרי שבירת הלוחות, כמו שנאמר (דברים ט יח) ואתנפל לפני ה׳ וגוי, שמכאן
ן הנפילה, ברם פ ו  אגו למדים הסדר שלפנינו, בכללו, כשיבואד לקמן ז ואם אף לא כתוב שם במפורש א
 כך רואים אנו מפורש יוצא מזהד הקדוש (זהר חדש לס׳ תרומה) ״נפילת אנפץ מהו, הא אוקמוה
 דקעביד כל מאי דעביד משה — בצלותא ובעותין ונפילת א נ פ י ן ואתנפל לפני ה״ וכו׳ > ובטור או״ח
 זקלא) בפירושו על ההנדרה ״ואנחנו לא נדע מה נעשה״ שאנו אומרים אחר התחנה ״שומר ישראל״,
 כתוב כך מפורש — ״לפי שהתפללנו בכל ענין שיוכל אדם להתפלל, בישיבה ובעמידה ובנפילת אפים
, ׳ ל לפגי ה פ נ ת א י בהר וגו׳ ו ת ד מ ב בהר וכתיב ואנכי ע ש א ה רבינו, דכתיב ו ש  כמו שעשה מ
 והשוה אבודרהם, כל בו ומג״א (בסי׳ קלא ס״ק ד) בשם השל״הן הילקוט חדש, ערך יעקב, סי׳ כג,
 מביא בשם ספד עשרה מאמרות לרמ״ע מפנו, שעצם המנהג ליפול על הפנים, למדים אנו מיעקב אבינו,
 שלפי אודות חז״ל קרא הוא קיש בשעה שנפגש עם יוסף, ובוודאי הסמיך גם גאולה לתפלה, וזה שאמר
 אח״כ ״אמותה הפעם׳, היינו נ״א, שצריכים לצייד במחשבה שכאילו מוסרים עצמם על קידוש השם,
 דילפי הזהד וכתבי אדיז״ל זה עיקר התיקון בנפילת אפים, כשיבואר לפנינו לקמן ן וביהושע, אחרי העליה
 האי־מוצלחת הראשונה על עי, נאמר ״ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה״, שמכאן אנו למדים (הרוקח
 בסי, שכד) •דאין נפילת אפים אלא במקום שיש אדון וספר תורה״ (רמ״א בשו״ע או׳׳ח קלא מ״ק ב)«
 וראה טוא״ח שם, ושויע שם ונושאי כליהם ן ובגמ׳ מגילה (כב ב) דרש רבי אלעזר ״אין אדם חשוב
 דשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע״, ודאה שם דש״י ד״ה אא״כ ותוספות ד״ה אין« ובגמ׳
 ברכות (כד ב) ״איד חייא בריח דרב הונא חזינא לאביי ורבא דמצלו אצלויי״, וראה רש״י שם ד״ה
 ומצלו ותוספות דיה וחזינאן וכגמ׳ מגילה (לד ב) ״נפיל כולי עלמא על אנפייתו-, וראה שט רש״י
 ד״ה פישוט ותוספות ד״ה ואיבעית: ובגמ׳ בבא מציעא (נט ב) במעשה דרבי אליעזר שאשתו לא
 הניחתו ליפול על פניו« ודאה עטרת זקנים לשו״ע אויח קלא דיה יש אומרים« ובירושלמי עבודה זרה
 פ״ד ר,*א — ״רב אמי מפקד לאינשי ביתא כד תהוין נפקין לתעניתא לא תהוין רבעין כארחכון (כלומר
 ליפול על פניכם — דאה פני משה שם) ן ובסדור רע״ג (סי׳ םא הוצאת פדומקין) — ״נופלים צבור על
 פניהם ומבקשים רחמים ושואל כל אחד ואחד בקשתו ואומר״, ובטור או״ח שם מובא המנהג גם בשם
 דב נסרונאי גאון, ובפרדס לרש״י (סי׳ יח) בשם רב האי גאון ן והשוה שבלי לקט (סי׳ ל) ן ומכאן
 להלכה בדמב״ם (ד,״ת פ״ט ה״ה) ״ואחר שישלים כל התפלה, ישב ויפול על פניו ויטה מעטי, ובסדר
ם (השוה תוספתא ברכות פ״ג ה״ו ״אומרים י ר ב ד  הפלה של חול שם ״מנהגנו להתחנן בנפילת אפיס ב
 דברים אחר התפלה׳ היינו תחנונים) ופסוקים אלו, פעמים בכולן (כלומר בבויה) ופעמים במקצתן (כלומר
 בשאר ימות השבוע) ן מלשון הרמב״ם שם משמע, שמנהגם היה ליפול כשפניהם על הרצפה, שכתב
 וז״ל .נהגו כל העם להתחנן (כלומר: לאמר תחנונים, כמנהגנו) אחר נפילת פנים כשמגביה פניו מן
 הקרקע בפסוקים אלוי וכו׳« מנהגנו מוגבל לשימת הפנים על הזרוע, וראה מש״כ על נקודה זו במפרשי
 הטור והשו״ע בסימנים הנ״ל שציינתי t רוקח (שבל), המנהיג (סי׳ שט), אבודרהם ומטה משה t וראה
 כשנה ברורה סי׳ קלא אות גן עצם כוונת נפילת אפים מנומק בטוא״ח, שם, באבודרהם וביתר בהירות
 בב״ח (סי׳ קלא ד״ה ולאחר) — ״הטעם כד• שיסדר התפלה בג׳ סדרים: תחלה מתפלל מיושב (תפלת
 יייצר), ואחים מתפלל יח בעמידה (תשמ״ע), ואח״כ מתפלל בנפילה כאשר עשה משהי וכו׳« לפי הזהר,



ת י ר ח ת ש ל פ  שמר ת

 ומכאן בכתבי אריז״ל הנה זה ענין של מסירת הנפש. וצריכים לכוון בשעת אמידת הפסוקים, שכאילו
 מוסרים את הנפש על קידוש השם ן וז״ל הזהר (במדבר קב ב): בתר דםיים צלותי׳ בעמידה וכו׳
י אשא, בקדמיתא (כלומר: בלילה) יהיבנא לך בפקדונא, השתא ש פ  ולמינפל ולימא לגביה אליו ה׳ נ
 וכו׳ הא נ פ ש א מםיי־א לך״ t (וראה בסדר היום שהאריך בביאור נקודה זו)! ובזהר חדש (עמוד לה)
ה למאריה ברחימו״ וכו׳ י ש פ  ״דכיון דצלי צלותיה ואודי על חובוי, מכאן ולהלאה אחזי גרמיה דמסר נ
ת בשעתא דיימר נפילת אנפין, בגין דאית חובין דלא מתכפרין ער מ  וכוי, וע״ד צריך למינפל בארעא כ
 ד א ת פ ט ד ב״נ מעלמא״; בכתבי אריז״ל (פרע״ח שער נפ״א פ׳׳ד) — ״ענין נפ״א למורינו ז״ל הועתק
 מכת״י — הנה בתפלה ב׳ מיני מסירות למיתה, עם מה שמוסרים עצמינו על קידוש השם בק״ש,
 ועם מסירה למיתה בנפ״א, כנודע״, וכו׳ s השל״ה (בסידורו) בשם ״המקובל מהר״ש הלוי אלקב״ץ ובדברי
 חכמי הקבלה עמדו בסוד ה׳ דברו בענין נפ״א אשר הוא כמוסר עצמו למיתה, כי וכו׳ ויש עוונות אשר
 לא ניתנו לכפרה אלא במות אדם רשע״ וכו׳: הגר׳׳א (ב״לקוטי הגר״א שבסידורו) — ״נפ״א שאנו עושים
 — שכל מעשינו בשביל השכינה, והיא נופלת לרגליו, בשביל הצדיק שהוא לבר, והוא לרגליו דרגלין
 הן לבר מגופא, ואיתנפלת קדמיה בנפ״א בגין צדיק דאיהו ח״י עמין עני בגלותא״ ן הרב בעל התניא
 !:סידורו) — ״סוד עניו נפ״א שאומרים אליך וגוי אשא ממש לרלל כאחד דמס״נ גמור והוא התכללות
 דכנס״י במקור חוצבם בתכלית הייחוד והאחדות״ וכו׳! ושפ — ״והנה עיקר ענין ההפרש שבין מסה״נ
 דק״ש וש״ע, ומם״נ דנפ״א הוא שמסירת הנפש דק״ש אינו אלא בכח ולא בפועל ממש, ומס״נ דנפ״א
 הוא בפועל ממש, ואע״פ שאינו בפו״מ, יכוין עד שיהי׳ נכון לבו ליפול באש על קדה״ש אם הי׳ מתרחש
 הדבר״; ואותה נקודה עפ״י ההסבר של הגריעב״ץ (בסידורו) — ״ואין זה דומה לקבלת עול מלכות
 שמים בק״ש, כי שם עושה הסכמה בלבו למסור עצמו על קידוש השם, להריגה ולכל מיני מיתות קשות
 כשיבואו לידו, משא״כ כאן מראה עצמו כנופל ארצה מת ממש, וכוונה זו מועלת שימחלו לו כל
 עוונותיו, אפילו אותן חטאים שאין להן כפרה אלא ע״י מיתה ממש, כגון חילול השם, כי הקב״ה מצרף
 מחשבתו למעשה, אס הוא מכוון בלבשלם״ ושם בשם ספר כנפי יונה — ״סוד נ״א כי עתה הוא
, ומוסר עצמו ה י י ש ע  אחר סיום התפלה שהיא עולם האצילות, אדם מפיל עצמו מאצילות עד למטה ב
 למיתה״! רבינו בחיי, לפי קרח, מנמק — בענין נפילת אפים יש בו שלש כוונות: האחת — למורא
 השכינה, והשנית — להוראת צער והכנעה. והשלישית — להראות אסירת חושיו ובטול הרגשותיו.
 מנהגיט: מנהג מקובל בכל תפוצות ישראל להרכין הראש ולהשען המצח על הזרוע הימנית בשעת
 אמירת התחנה ״רחום וחנון״ בתפלת שחרית, ועל זרוע השמאלית בתפלת מנחה, כמנהג אשכנז, ובמנחה
: בכל המקומות שציינתי לעיל, מגמ׳ מגילת ה ר א  של תע״צ גם לפי מנהג ספרד -, למנהג זה הערה מתוך ה
 כב ב, ברכות כד ב, בבא מציעא נט ב, וירושלמי עבודה זרה פ״ד ה״א, מדובר על השתטחות ממש,
 ברם מנהג זה הוגבל ונשתמר אצלינו רק ביום הכפורים בשעת אמירת ה״עבודה״, בתפלת מוסף של יום
 הכפורים, וזוהי עפ״י הכרעת הרמ״א (בסי׳ קלא לשו״ע ס״ק ח) שכתב ״וכן אסור לכל אדם ליפול ע״פ
 בפשוט ידים ורגלים אפילו אין שם אבן משכית (הגהות אשר״ר .סוף פרק ת׳ השחר וריב״ש סי׳ תיב), אבל
 אם נוטה קצת על צדו, מותר אם אין אבן משכית, וכן יעשו ביוכ״פ כשנופלים ע״פ אם יציעו שם עשבים,
 כדי להפסיק בין הקרקע, וכן נוהגין (מרדכי)״; ומכאן להלכה למעשה באחרונים« הריעב״ץ בסידורו (דיני
, אלא שאין אדם ראוי לכך בדורות הללו״ ז ץ ר א  נפ״א) כותב ״ומהרין היה ליפול ע״פ (עם פנים) ל
ם (בסי׳ הנ״ל אות ה שבשער הציון שם) ״ועכשיו לא נהגו י נ ו ר ח  כעל משנה ברורה (בסי׳ קלא) בשם א
 ליפול על פניהם ממש, אלא בהטיית הראש וכסוי הפנים בלבד״, ובביאור הלכה שם ״ענין ההטיה הוא:
 משום ד ב י מ י ה ם היו נוהגים ליפול ע״פ ארצה על הרצפה״; ומתקנת הגאונים היה להטות על צד שמאל״,
 כפי מה שאנו שומעים מפי רבנו צדקיהו ב״ר אברהם הרופא, בעל שבלי לקט, (בסי ל) הכותב — ״והנופל
 ע״פ אינו כובש פניו בקרקע אלא נוטה לצד אחד וכו׳ וכו/ ומצאתי בשם רב האי גאון זצ״ל — הנופל על
, והטעם, משום ת י ל א מ ש  פניו צריך להטות לצד אחד ולא יהיה מוטה על צדו הימנית אל על צדו ה
 דתנינן תמן הסיבת שמאל שמה הסיבה וזוהי הסבת בני חורין ומלכים, הלכך באותו צד שנראה כבן מלך
ו תחת ל א מ  ואיש חורין, באותו צד צריך ליכרע לפני המקום. והר״ר מאיר נר״ו נתן סימן לדבר, ע״ש ש
 לראשי. ורבי בנימין אחי נר״ו פירש הטעם, לפי שמצינו כשאדם מתפלל, שכינה מימינו, שנאמר ה׳ צילר
 על יד ימינך, ואומר שויתי ה׳ לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט, נמצא כשהוא נוטה על שמאלו פניו כלפי
 שכינה ואם היה מוטה על צדו הימני, הפך הדבר, ולא יתכן לעבד לחזור אחוריו כנגד רבו״! רבינו בחיי
•̂  (לפרשת קרח) אף הוא נוטה לדעת הגאונים וכותב ״דעל צד הקבלה יש ליפול על השמאל״ (לשון הרמ״
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 בסי׳ קלא אות א שם) ״וכן דעת הרקנטי שם״ (הרמ״א שם)! הטור (או״ח סי׳ קלא) אף הוא מביא המנהג
, רב נטרונאי גאון, וכותב ״ואדם חשוב לצד שמאל ומגביה הימין״; ברם, אותו דרש עה״פ ן ו א  כשם ג
 ״וימינו תחבקנו״, שהגאונים ז״ל הסתייעו בו ״להטות על צד שמאל״, מביא הטור שם, כסיוע וטמן־ להטות
- וד!כי איתא במדרש, במקרא הימינו ן י מ ן וכותב — ״ובאשכנז נוהגין להטות על צד י י מ  על צד י
ן כי השכינה כנגד האדם, ״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״ י מ י  תחבקני״! הרוקח (בסי׳ שכד) — ״אנו מטין ה
 וכשמוטה על ימינו והשכינה כנגדו ״שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני״, וכ״כ הריב״ש בתשובה
ן מדכתיב שמאלו תחת י מ  (י׳ ריב) וזה לשונו — ״רש״י כתב בשם רבותיו שראוי שתהיה ההטיה לצד י
 לראשי וימינו תחבקני, וכן הוא בבר״ר —עכ״ל״ (לשון הב״י בסי׳ קלא ד״ה ומ״ש)! ברם, להלכה ולמעשה,
 מנהגנו, כפי שצינתי לעיל, הוא ע״פ הכרעת הרמ״א, המביאה בשם הגאון מהר״א טירנו, ״דבשחרית, שאדם
 מלובש בתפלין, יש לו ליפול על ימינו משום כבוד החפלין, וכשאין לו תפלין בשמאל, יפול על שמאלו״
 (לשון מהר״א טורנא) והרמ״א מסיים — ״וכן אני נוהג, ליפול בשחרית שיש תפלין בזרוע, על הימין,
nn וכמנחה על השמאל, ויש לזה טעם בדרך הקבלה כמו שמבואר למטה״ (באות ד), וז״ל, — ״וכן 
7 קרח ומטעם זה אין ליפול על משמאל כשהתפלין של יד בזרוע שהוא בעצמו רמז למדת  ברקנטי פ
 הלילה, ויש לחוש לקצץ ח״ו, כידוע למבינים 5 וראה עט״ז שם, ומג״א מש״כ בשם הלבוש! הגר״א אחז
 בשיטת אבודרהם, שנפ״א גם בשחרית משמאל (ראה שו״ע קלא בביאור הגר״א שם שציין ״ודעת הש״ע
 עיקר״) ואבוהון דכולהו רב האי גאון (מובא בשבלי לקט סי׳ ל) ״והנופל על פניו ובו׳ אלא על צדו
 השמאלית״; והשוה ליקוטי דינים שבםידורו! המצדדים ליפול בשחרית על צד ימין מנמקים משום
 כבוד התפלץ, דחה רבי יהודה, אחי בעל השבלי לקט, וכתב (שם בשב״ל) מכל מקום תימה לאחי ר׳ בנימין
 האיר יהי׳ נופל על פניו שוכב על צדו השמאלי ונמצא שוכב על התפלץ ? ותירץ ר׳ יהודה, אחי שני נר״ו,
 דאין כאן בזיון, דתפלה של יד מקומה בנובה של יד, היא קבורת, וכשהוא שוכב על. צדו השמאלי,
 נמצאת התפלה למעלה והזרוע למטה״ וכו׳! הב״י, שם שההערה זו של רמ״א מתיחסת אליו, כותב —
 »כתב רבינו הגדול מהרי״א ז״ל בשם ספר צרורות: בלילה אין בה נפילת אפים, והענין שכן מקובל
 לחכמים כי נפילת אפים רמז למדת לילה ואין נופלים על פניהם, וקרוב הדבר לקצץ בנטיעות, ובלילי
 אשמורות (הכונה לימי הסליחות) שאז כן אומרים תחנון לפנות בוקר ונופלים על פניהם) נוהגים ליפול
 ע״פ שהוא קרוב ליום*! וראה שו״ע שם, ם״ק ג, ט״ז ומג״א; בעל אליהו דבא מכריע להקל מחצות ולהלן
 ובעל משנה ברורה מדייק כך גם מלשון המג״א (הכונה להערתו בסי׳ קלא ס״ק ט שהעיר על הרקנטי
 שכתב ״להאריך בסליחות עוד נכון היום ואז יפלו על פניהם״ — ״ומנהג זה לא יתכן בערב ראש השנה״,
, מקורו בקבלה ב ש ו י  (כיון שלא אומרים בו סליחות וראה שם סי׳ תקפא); ב) המנהג לאמר התחנה מ
 (ב״י שם ד״ד, כתב הריביש)! ובשם הריב?ש מביא הוא ״שאין להקפיד בנפילת אפים שתהיה מיושב,
j ואם דצה לעשותה מעומד, הרשות בידו״, והרמ״א שם (אות ב) מעיר ״וכן הוא במהרי״ל שנפל מעומד״ 
 ובמשנה ברורה שם אות י: כתבו האחרונים — בשעת הדחק נוכל לסמוך על הריב״ש ג ג) קביעת
 מקומה של נפ״א שנויה במחלוקת; לפי מנהג אשכנז אומרים והוא רחום תחלה, ואח״כ נפ״א, ואילו לפי
 מנהנ ספרד נופלים קודם על פניהם ואח״כ והוא רחום:. מנהג אשכנז מקורו בסדר רב עמרם גאון, שכן
 כך סידר וכתב — ״והוא רחום כו׳ כו׳ ונופלים ע״פ ותובעים צרכם״; במח״ו (בהוצאת מק״נ עמוד ע)
 — ״ולאחר שסיים והוא רחום נופלים ע״פ ומבקשים רחמים״; והשוה אבודרהם (בסדר שני וחמישי)
 וטור (בסי׳ קלח; וכך נראת להיות דעת בעל המנהיג (ראה שם הסדר) והשוה תניא סי׳ ה; מנהג ספרד
 לסדר נפ״א תחלה ואח״כ והוא רחום, מקורו בקבלת אריז״ל, המיוסד בעיקרו על פשטות לשון הזהר
 (פ׳ תרומה שציינתי לעיל) ״בתר צלותיה לא בעי בר נש למשאל שאילתין אלא למינפל על אנפץ״; וז״ל
 דח״ו בפרי עץ חיים, שער הסליחות, פרק ח ד״ה אחר — ״אחר חזרת הש״ץ העמידה יאמר וידוי בפרטות
 חטאיו וכו׳ אח״כ והוא רחום מעומד וכו׳״; וראה ויעש אברהם שלפנינו. ד) אין נופלץ ע׳׳פ בימים
 המפורטים בהכותרת שמעל סדר נפילת אפים, והרי נימוקו וטעמו של דבר עפ״י השבלי לקט, שו״ע, רמ״א
ש — אין נופלין ע״ס ״דאשכדן דאיקרי מועד, ואפילו לנחה שלפניו אין נופלין, ד ו ש ח א ר  ומנ״א: ב
 דהא קיימא לן אם באו עדים מן המנחה ולמעלה, נוהגין אותו יום קודש ולמחר קודש (שב״ל) ו
ט — לא אומרים ב ש ו ב ״ ט ה וכוי — דקרינן הלל; ויש אוסרין גם מנחה שלפניו ן ב כ ו נ ח ב  ״
 תחנון, עפ״י הכרעת השו״ע (שם) אוח ו והשוה ב״י ד״ה כתב הרוקח; והמג״א שם אות טז מנמק המנהג,
 משוס שהוא ״ראש השנה לאילנות ונוהגץ האשכנזים להרבות במיני פידות של אילנות (תקון יששכר
״ י- אמר רב עמרם בר ששנא גאון זצ״ל: כך מנהנ בישיבה וכד ונופלין ם י ר ו פ ב  דף סב, כ״ד.)« ״
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 תפלה ויעש אברהם
 תדחה ממקומו הרבה׳ מאחד שמרבין בסליחות
 ואומרים הוידוי לאחר הסליחות כולם, ובקשות אל
. ומד, ס ו ח  רחום שמך, 1דחד, גם לאחר והוא ד
 שאמר אביגו מלכנו קודם הוידוי, י״ל משום דיש
 אומרים תתקן כנגד ברכות אמצעות דשמ״ע, ועיין
 מטה משה (סי׳ תת״א). זכמ-ש במג-א (סי׳ קפ״ד
 ס״ק גי) ועיין מחצית השקל שם. וא״כ יש ל ה ס׳
ו לשמ״ע. בימי בה׳׳ב אחר פסח וסוכות אמרו כ י  מ
 בבית מדרשו סליחות אף שלא היו עשרה מתענים,
 אבל לא קראו •ויחל. והיה מנהגו לדלג הל הסליחה
 .תענית ציבור קבעו״ וכוי, וכך גס בשני תנינא
 דלגו כל הסליחה ״אפפוני מיס״ וכוי. ובכל יום ה׳
 שבפרשיות שובבים ת״ת בשנה מעוברת אמרו
 בבימ״ד הסליחות ״סלח לנו אבינו״ עד ״על עירך
 ועל עמך״ והשאר דלגו והתחילו מיד ״זכור רחמיד״
 וכו׳ ״א־ל רחום שמך״ וכוי. ביום כ׳ במיון אמד

 סליחות בשחרית ובמנחה קראו ויחל.

 ויעש אברהם שומע
 נ9ילת אפים: מנהגו של רבינו זקני זצ״ל
 היה להקדים נפילת אפים לוהוא
 רחום, אע״פ שהקהל אמר גפ״א אחר והוא רחום,
 כמנהג אשכנז. לבד ביום שאמרו סליחות ונ״א הוד
 חה ממילא עד אחר הסליחות, אידחי עד לבתר
ה מנהג זה להקדים נ״א לוהוא ב ה . ו ם ו ח  והוא ר
 רחום אינו כמנהג אשכנז, כנ״ל, ונראה לי הטעם,
 משום דצריך להסמיך נפילת אפים לתפלה כל מה
 שאפשר, ובדאיתא (באו״ה בסי׳ קל״א) ומ״מ סליחות
 מקדימין לנפילת אפים, כיון שאומרין ויעבור לכל
 סליחה. וי״ג מדות קודמין לנפילת אפים כמו
 שכתבתי לעיל בשם הזוה״ק. ואף שבפרי עץ חיים
ה/ שאומרים  משמע לפי מנהגם שאמרו סליחות בבי ו
ר נפילת אפים, מכל מקום הוה משמע ח  הסליחות א
 ליה לדבינו זקני זצ״ל, שכל פעם שאומרים
 ויעבור ,אומרים קודם נפילת אפים, משא״כ והוא
ר ח  רהום שמבואר להדיא בפרי עץ חיים שמקומו א
 נפילת אפים. ומ״מ ביום שאמרו סליחות, הואיל

 ע״פ, שאין דומה פורים לכל המועדות וחנוכה שבכולם אנו גומרין את ההלל, וכוי אבל בפורים אין
 אנו אומרים הלל, וכוי, וגאון אחר כתב שאין נ״א בפורים כל עיקר דכתיב בהו ימי משתה ושמחה, וכך
 מנהג פשוט אצלנו וכו׳ אך לפניו ולאחריו מותר״ (שב״ל); והערה; מנהגנו, ע״פ אחרונים, לא לאמר
f (גם למחרת של פורים וגם לא בפורים קטן בשנה מעוברת, וראה משנה ברורה בסי׳ קלא אות לג 
ש ד ק מ  כל חדש גיסן; המקור במסכת סופרים, (פ׳ כא פי׳ א בהוצאת ךיגר) ״וכן לעתיד לבא עתיד ה
 להבנות בניסן, לקיים מה שנאמר ״אין חדש תחת השמש״, לפיכך אין אומרים תחנונים כל ימי גיסן״
 ןוכו׳ : אבל רב האי גאון מנמק המנהג, משום שזמן שמחה הוא (שערי תשובה, תשובות י הגאונים סי׳
 שלו—שלז, וסי׳ רמג, לייפציג תריח)! ומכאן בשו״ע, שם ס״ק ז ומכאן בשבלי לקט, שם, שמביא המנהג גפ
ת אין נופלין ע״פ בוורמש״א אבל ו ע ו ב ע כולו של חג ש ו ב ש ב ! ״  בשם רש״י ובשו״ע שם ס״ק ז
 במגנצא נופלים״ (שב״ל), ברם מנהגנו עפ״י הרמ״א (בשו״ע שם) ״ולא מתחלת ר״ח מיון עד אחר שבועות-,
 והמג״א מעיר שם בשם כנסת הגדולה ״ויש מקומות נוהגין לא ליפול שבעה ימים אחר שבועות, מפני
ר — מ ו ע ג ב ״  שהקרבנות היה להם תשלומין כל שבעה״ והשוה פרי מגדים שם ומשנה ברורה! ל
 הר״מ מר״ב במנהגים: וא״א תחינות בלגב״ע בבוקר במקום שנהגו, משום תלמידי ר״ע שמתו ופסקו בלגב״ע>
 המנהג המקובל שלא לומר בו תחנון, מיוסד על הכרעת הרמ״א (שם ס״ק ו) ״בל״ג בעומר אין נופלין״ ז
ם בבונה ירושלים ח  המג״א (בם״ק יז) מביא בשם כוונות אריז״ל — ״מעשה באחד שנהג כל ימיו לומר נ
ב — שחרית אין נופלים ע״פ, א ה ב ע ש ת ב  ואמרו בל״ג בעומר, ונענש על זה, מפני שהוא יו״ט״: ״
 דאיקרי אבל, דכתיב ״שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה״, ואבל איתקש לחג, דכתיב והפכתי חגיכם
 לאבל, אבל מנחה, הואיל ושעת נחמה הוא, נופלין ע״פ״ (שביל): ט ״ ו באב — עפ״י רוקח סי׳ שיב
 ושב״ל סי׳ ל כן נופלים בו, אבל מנהגנו מבוסס על הכרעת הב״י ״ועכשיו נוהגו העולם שלא ליפול על
 פניהם בו״: ״בין יוהכ״פ לחג הסוכות ובו׳ אין נופלים על פניהם וכן מצאתי בשם הד״ר שמחר. זצ״ל
 שאין וכו׳ שבהם נשלם בנין בית המקדש״ (שב״ל שם) והשוה ב״י שם ובשו״ע שלו: ״בערב ראש
 השנה ובערב יוכ״פ — אין אומרים, עפ״י הכרעת בעל המנהגים, שהרמ״א מביא (שם) ״בעי״כ אין
 נופלין וכן בערב ראש השנה אפילו שחרית״: בבית האבל — הלבוש מנמק, כדי שלא להגביר כח
 הדינם, כיון שהאבל, כבר מדת הדין מתוחה נגדו, ר״ל: בבית החתן (כל ז ימים לבחור אפילו הנושא
 אלמנה אלמןהנושא בתולה) — באה״ט בשם שכה״ג מנמק, משום שהחתן דומה למלך: ביום המילה —
 ״שאליהו בא לעי3 והכל שמחים״ (ספר מנהגים למהר״מ ב״ר ברוך מרוטנבורג): וראה שבלי לקט סי׳
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 נפ״א לפי ׳מנהג אשכנז בשבי וחמישי לפני זד־
 אלקי ישראל ובשאר ה ימים לפני שומר ישראל

. צר לי ד  (ויאמר דוד אל ג
ם יח^יו׳ ו3!ד י  נפלה נא 5!ד י:׳ פי מ
 אדם אל אפלה). רחון ןוזנון ןןטאסי
̂יןז לל מלא רוזמים בסם ע2י ו2ן3ל  לפ

 תחנתי.

̂ף י ן8ל 3י>9 ג ס י כ י י 8ל ?5?ך ת  ן

* , w ס^י זז יי א?לל איי ו9»י ת ?י ג?חלי 
ד $$י. שו?ה ד ן$8ה יי ע א ה מ ^ ן ;  ן3פ?י ג
ן י ה נפ׳ןיי הוציאי ל3ען ס?יוף. 9י א ^  ןי ס

. יג??י ?8{סמי ף  נ9ג» ולוף ??אול סי יולה ל
. י »9?ה ה $קו1י ?ךמ?מי עךי ל ן  5«סה ן?ל ל
 ןי׳קושה 39עם עיני ng^y ?ןל צון!ךי. סורו
 ממ3י ?ל &?לי $n ?י שמע ןן קול ?סע

ד א י ף?ן1לו ? ש ב  יי QJOQ» יי ןנפלסי ?ng. י

ו יבשי רגע. ע ן  $ל אילי י

 ןדךןד לבחר. נוישו ?טוב $לין ןיזךעו

 נפילת אפים לפי מנהג ספרד

 רחום וחנון חטא^י לפ3יף לחם עלינו
 והודיענו.

 לדוד א?יף ן; נ??זי א&א. אלמי
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 לי, גם כל קויןז לאלבשו, לבשו הבו^ךים
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י ?י מ מ  לעוניי סןרימי ו
 אתה §לל,י ל#עי אותןז קויתי כל היום.
 זצר רחמיןי ן: וחםךןז 3י מעולם חמה.
 ם3*א1ת {עורי ופשעי אל $ץכר «יחמךך
 !?ר לי א$ה ל8ען טו3ןז ל;. טוב וישר
ם בךךף. !ךרך י א  ל; על p יוךה ^
 ענוים במשפט וילמד עברים דךכו. כל
 $ךחות לל 0$ד נן*$ת לנ?רי בריתו
 ןעדו^יו. למען ?יןוןז ל; ןסלחת 2ע1ןי

 3י רב הוא. מי ןה לאי# לרא לל יוךנו

! בית בסי׳ קלא לאו״ח דיה אר״א, רמ״א שם ושו״ןן א ד ו  לא« מנהגי ר׳ אייזיק סירנו בשם מנהגי ד
 >ןלא והמפרשים שם,

 קביעת מקומה של נפלת אפיפ שנוי במחלוקת: רב עמדן גאון קבע מקומר. אחד ״והוא רדום׳' וז״ל
 בסדר שני וחמישי — ״והוא רחום כו׳ כוי ונופלים על פגיהם ותובעים צרכם״ t בעל מחיו (בהוצאת
 מק״נ עמוד ע) ו •לאתר שםייס והוא רחום נופלים על פניהם ומבקשים דחפים״ ן במנהג זה אחזו
 האשכנזים, ובקבלת אריז״ל נופלים על פניהם תחלה ואח״כ אומרים והוא רחום וכר, מנהג שאחזו בו
 המתפללים בנ״םו בא״ח הוזכרו השני מנהגים, כנראה, שגם המנהג ספרד כבר היי ידוע בתקופת הראשונים.

ם דחכדן — והושיענו : נוסח ספרד עפ״י רם״ג ואבודרהם (הטםייס ב״עלינו״), וכך מנוסח בסידורי ו ח  ר
 הספרדים ובסידור הדג בעה-ת ? בסרמ-ק איננו; הפיםקא בנוסחת אבודרהמ מובאת בםדם״ג, בהוספת
 תחנות ופסוקים שונים מהתחנון בכללו, שיצויין לקמן! אמירתו בשעת נפ״א נזכיר די חננאל מגילה כד ב.

: פםוק בשמואל ב, כד יד ן הוזכר בקיצור של״ה (דפוס ראשון), אמםטדדפ תםא) בשם ר י ר ד מ א י  ו
j ,״שער השמים״ להשל״ד *am ספר עולת תמיד (דאה ערכו במערכת ספרים להרחיד״א){ לעומת זה לא 
 גם בשאר סעודי המקובלים ובספר משנת חסידים לא מובא, וגפ בסידור המקובל ר׳ שבתי מרשקוב
 הודגש, שלא לאמר אותו, וכמ״כ הגר״א (״במעשה רב״) ״לא יאמר הפסוק ויאמר דוד שגאמר גבי פרעניות,
 רק יתחיל רחום וחנון׳! והשוה ליקוטי הגר״א שם בסידורו ן גם הרב בעה״ת והריעב״ץ



ת י ר ח ת ש ל פ  שמח ת

 לירעז ארץ. סוד לל ליראיו ובריתו להודיעם. עיני תמיד אל לל פי הוא יוציא
 מרשת וץלי. פגי אלי וח3ני פי לחיד ועני אני. צרות לב3י חךחיבו מ^צוקותי
 הוציאני. ראה עגלי ועמלי ושא לכל חפזאותי. ןאה אולבי כי ךבו ושנאח
 חמ!ם עינאוני. שמךה 3?שי והצילני אל אבוש >יי חםיתי בך. תם וי#ר לגרוני
 כי קויתיף. פדה אלקים את לקזךאל מכל צרוסיו. (והוא לפןה את לשראל

 מכל עונותיו.)
T * " -

 אבינו מלכנו וכוי, ואנחנו לא נדע וכו׳ תמצא בסוף תחנון לקמן.

 ^שהוצא בחייו) לא םידרוהו; בסידורי אשכנז וברוב סידורים שע״פ נוסח ספרד כן סודר; עצם אמירתו
ת אפים; ל י פ  מנמק בעל ״נוהג כצאן יוסף״, משום שנאמר בו ״נפלה נא״•, ובכי מקומו לפני נ

 רחום וחנון — וקבל תחנוני: נ״א עפ״י הלבוש ושל״ד, (בצואתו המודפסת בסידורו).

 ה׳ אל •באפך תוכיחני (תהלים 0 : נ״א לאמר בשעת נפ״א, והוא עפ״י בעל הלבושים (לבוש התכלת
 קלד) וספר המנהגים{ המג״א (בסי׳ קלד ס״ק ה ד״ה במדינות אלו), מנמק שנוי זה של האשכנזים ומביא
 בשם הב״י מש״כ בזהר, במדבר קכא א, וז״ל הזהר שם — ״ווי ליה למאן דאתי למפתי למארי בליבא
 רחיקא ולא ברעותא כד״א (תהלים עח) ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו, הוא
 אומר: אליך ה׳ נפשי אשא — ולאוו כל מילוי אלא בלבא רחיקא, הא גרם עליה לאסתלקא מעלמא
 עד דלא מטין יומוי וכוי ולא ייתי לגביה ברעותא כדיבא, בגין דכתיב (שם קא) דובר שקרים לא יכון
 לנגד עיני״ וכוי. והמג־־א מסיים ״ונ״ל דמהאי טעמא לא אומרים אותו במדינות אלו ן בעל אליהו רבא
 ממליץ לאמרו ללא נפ״א, כיון שאזהרת הזהר מכוונת, כאמור, לאלה האומרים אותו בשעת נפ״א,
 שצריכים לכוון אז כאלו.מוסרים עצמם על קידוש השם, כנ״ל! ברמב״ם םודר המזמור אחר שיר של יום.

 >דוד אליד ה׳ נפשי אשא (תהלים כה) ג נ״ם! דע׳׳ג, רמב״ם וטור לא הזכירו אמירת מזמורים בנפ״א <
 בםרע״ג — ״ונופלים צבור על פניהם ומבקשים רחמים ושואל כל אחד ואחד בקשתו״, (והשוה טור) וסידר
 ארבע תחנות המתחילות ״רבון כל העולמים״ ועוד תחנות; בדמב״ם (סדר תפלה של חול) ״מנהגנו
 להתחנן בנפילת אפים בדברים ותחנונים״: הראשון המזכיר אמירתו, הוא בעל מח״ו, הכותב — ״לאחר
 והוא• רחום נופלם ע״פ ומבקשים רחמים״, מפרט שם כמד. דינים השייכים לאותו ענין, ואח״כ סידר
 המזמור ״לדוד אליך ה׳ נפשי אשא״ עד הסוף! אכודרהם כותב — ״ונופלים כל הצבור ע״פ בצדם השמאלית
ז גם בעל המנהג אשכנז, שלפיו אומרים המזמור מ  וכו׳ ואומרים מזמור אליך ה׳ נפשי אשא, וגו׳״, ברם ר
, כל אחד ואחד לפי רצונו ם י ר ח  ״ה׳ אל באפך תוכיחני״, כי מעיר שם ״ויש יחידים שמתחננים מזמורים א
 ודעתו״; המקור והיסוד לבחירת המזמור שלפנינו, הוא עפ״י זהר לפי במדבר (קב ב) — ״תא חזי כיון
 דבר נש עביר צלותיה וכו׳ וכוי דהא אודי חטאוי (וידוי) וצלי עלייהו, השתא בעי לאתכנשא כו׳ ולמינפל
 ולימא לגבי ״אליך ה׳ נפשי אשא״ וכוי: וראה מאמרי זהר: ויקהל כב. ב! פנחס רמא א (הב״י בסי׳ קלא
 מביאו) ומכאן בכתבי אריז״ל ובסידורי המקובלים: רמ״ק, רי״ק, ר׳ שבתי מרשקוב, בסידור הרב בעה״ת,
 בדיעב״ץ ובכל הסידורים שע״פ נ״ם: מופיע גם במחזור רומא ד׳ בולוניא משנת שא עם פ׳ קמחא
 דאבושינא, ברמ שם הוגדלה אמירתו להחזן, אבודרהם כותב: ומזמור זד, חברו דוד באלפא ביתא
 וחסר ממנו שלש אותיות, שהן כוי!, לפי שהלשון הו׳ לשון ריק׳ ומורה על ריקות מתשובה וממעשים
 •טובים והיא התשובה שנאמר במזמור זה, יבושו הבוגדים ריקם, שר״ל ריקם מתשובה, וכוי, ולפי
 שהמזמור הזה חברו למי ששב בתשובה להתפלל אותו תמיד, לא רצה להזכיר בו תשובה; ואעפ׳׳פ חזר
 דוד ורפאה ברוח הקדש, שכפל במזמור זה שלשה אותיות שהם א ר ף, לשון רפואה (הכוונה לפסוקים
 — אלוקי בך, ראה איבי, פדה אלוקים): והערה לשם הארה: הזהר, שם, מסביר השמטת הווא״ו מסדר אל״ף
 כי״ת שבמזמור, בזה״ל — ״ויחזי בר נש גרמיה כאילו פטור מן עלמא, דנפשיה מסור להאי אתר דמותא,
 בגין כך לא אית ביה ווא״ו, דווא״ו אילנא דחיי הוא, והאי אילנא דמותא הוא, והא קמ״ל דרזא דמלה
/ הריעב׳״ץ בו  ם״א: מאי קמ״ל רזא דמלר.) דאית חובין דלא מתכפרין עד ד א ת פ סר בר נש מעלמא״: ו



ת שמט י ר ח ת ש ל פ ת . 

 והרב בעה״ת מילאו חסרון הווא״ו ע״י הוספת הפסוק ״והוא יפדה״ בסוף המזמור, כמו בסידור של״די;
 נוסח מרן הצדיק ומרן מחברנו, ז״ל, לא ידוע, לכן הצגתי הפסוק האחרון בסוגריים, כמו בסי׳
 רי״ק, בהסתמך על העובדה שמרן הצדיק היה רגיל להתפלל כל תפילותיו מתוך אותו סידור*
 :קבלת אריז-ל, לפי המבואר בפרע״ח שער נפ״א פ״ב בסוף ד״ה מחברים, גם הווא׳׳ו
 מרומזת בעצם המזמור, בפ׳ האחרון המתחיל באות פ ״פדה אלוקים את ישראל
 מכל צרותיו״), שבסדר אל״ף בי״ת של א״ת ב״ש, הווא״ו מתחלפת באות פ); בעל סדר היום, שאף הוא
 סידר המזמור, מאיר נקודה זו ע״פ דרכו בקדש וכותב — ״וכתוב בזהר כי אין קו״ף במזמור הזה, שצריך
 האום להיות דומה לקוף שמראה עצמו כמת לפי שעה ואינו מדעת שלימה וכו׳ ולזה חסרים בו ג
 אותיות בוק שהוא בו״ק גיהנום (כלומר — בגימטרי׳ גיהנם) וכו׳ מ״ק ר״ת בוקר, ומבוקר, ומבולקה
 רמז שנוצל מגיהנם, המכוין בו ן גם יש לו ג אותיות נוספות (כפולות) א—ב פעמים, (אליך אלוקי), פ״א
 ב׳ פעמים (פנה אלי פדה אלוקים), רי״ש — ב פעמים (ראה עניי, ראה איבי) וגו׳ סימנך פאר, רמז שיש
 לו חלק במקום הפאר והוא גן עדן״ וכוי! וראה ספר תולעת יעקב המבאר נקודה זו ע׳׳פ דרכו בקדש ן

ן ו נ ח  ת
 והוא לחופ: התחנות שלפנינו, בכללן, אנו רגילים לקרוא ״תחנון״, והן כוללות וידוי על חטאים ופשעים
 ובקשת סליחה עליהן, ושבזה אנו מדגישים, שלא באנו לבקש במשפט ובצדק, שהרי אין בידינו מעשים
 וזכויות לבוא ולתבוע שכרן; נקודה זאת באה לידי ביטוי במאמר הזהד ;פקודי רס ב) ״כגוונא דא כל
ם ובבעותין לקמיה מאריה ולא יצדיק גרמיה מיניה״; ובדניאל (ט יז) ועתה י נ ו נ ח ת  שאלתוי יהון ב
ו נ י נ ו נ ח ? ושם יח ״כי לא על צדקותינו אנחנו •מפילים ת ו י נ ו נ ח  שמע אלוקינו אלתפלת עבדך ואל ת
 לפניך כי על רחמיך הרבים״; ושם כ״ועוד אני מתפלל מדבר ומתפלל ומתודה חטאתי וגוי ומפיל
י לפני ה׳ וגוי; ואצל מנשה (ד״ה ב לג יג) ״וכהצר לו חלה את פני ה׳ אלוקיו וגוי ויעתר ת נ ח  ת
 לו וישמע תחנתו״ ונוי; וכך הוגדר כבר במסכת סופרים, כנ׳׳ל, ״לפיכך אין אומרים תחנונים כל!
 ימי ניסן״; תחנות הללו נאמרות רק בבו״ה של השבוע, כשיבואר לקמן; רע״ג מביא אמירת והוא
 רחום בהקדם סליחות ותחנות אחרות, במח״ו הנוסח, בשנויים קטנים, כמו שלפנינו, הטור (בסי׳ קלד)
 מעיד לנו : ״אבל בכל הארצות אלו אין נוהגים לומד אלא והוא רחום כאשר הוא כתוב בסידורים! ומה
 שמוסיפים תחנונים בבו״ה, לפי שהם ימי רצון (ראה תוספות בבא קמא פב ב ד״ד. בדי) לפי שמי יום של
 קבלת הלוחות שהיו ימי רצון, עלה משה רבינו ביום ה׳ וירד ביום ב״ וכו׳; הארחות חיים כותב:
 ״נהגו בכל מקומות ישראל להרבות בתפלה ותחנונים כדי שיכופו תחנונים את העליונים. וי״א
 לפי שמשה רבינו ע״ה עלה בבי וירד בה׳ (כנ״ל בתוספת ב״ק) כשקבל את התורה. ורמז מן הפסוק ״דרשו
 את ה׳ בהמצאו, פירוש •המצאו וכוי, וכתבו הגאונים ז״ל כי כן קבלנו עלינו ועל בנינו עד עולם
 וכל העובר עלהתקנה, גקרא פורץ גדר״ וכו׳ ן הב״י (בסי׳ קלד ד״ה ומד.) כותב — ״ומה שמוסיפים תחנונים
 בבו״ה לפי שהם ימי רצון וכו׳ כן כתבו התוספות בס״פ מרובה ופלפלו בדבר להוכיח כן״; עצם החשבון,
 שלפיו עלה משד. רבינו ביום ה וירד ביום ב, מביא הב״י (שם) בשם הרוקח, סי׳ רט, המביא זה בשם
 תנחומא עה״פ והי המטיר על סדום ובשם מדרש ויבולו לפ׳ בהעלותך; המטה משה (בסי׳ ריט) כותב —
ן משום שלאחר מעשה העגל עלה משה לקבל לוחות אחרונות וירד, לפי החשבון ביום ב ו צ  ״ונקראו ימי ר
ה להם הקב־ה, ודורשי רמזים דרשו — וזה אלד, תולדות השמים ואp בהגראם״ שראה הקב׳׳ד, צ ר ת נ  ו
 לבו״ה ונתנום לבריות להכפר בהם״ וכו׳! ויש נוהגין להתענות בבו״ה, כמובא בטור או״ח קלד ״ולכך
 נוהגין גם להתענות בהן״; מנהג זה מובא בתוספות ב״ק פב א ד״ה כדי, ושבעיקרו הוא נובע ממדרש
ם י נ ע ת  בר״ר פרשה עו אות ג — ״והיה המחנה הנשאר לפליטה וכוי א״ר הושעיה אע״פ שנשאר לפליטה מ
 היו עלינו בבו״ה״; הב״י (שם ד״ה ומה) מנמק המנהג בשם הרוקח (סי׳ ט) בזה״ל — ״מה שמתענים
 בבו״ה, אומר בתנחומא בפסוק והי המטיר על טדום, כשחטאו בעגל, עלה משה בה׳ וסוף ארבעים יום היד,
 יום שני, מכאן תיקנו חכמים שמתענים יום ב ויום ה״ וכוי. מי חיבר וניסח התחנות ומתי י מפי רבותינו,
 הראשונים ז״ל, שומעים אנו, שהן עתיקות יומין, מזמן חורבן הבית שני, ושמחבריהם היו שלושה זקנים ן
ת נ י 3  ובך היה המעשה, לפי בעל המנהיג, (סי׳ סח), ״והוא רחום — שמעתי שיפדוהו שלושה זקנים על ס
 ירושלים גלות שהגיע אל ממשלת הגמון אחד, ויאמר לנחותם בכבשן האש כחנניה משאל ועזריה, אם הם
 מזרע ישראל ונתן להם זמן שלושים יום. לסוף הזמן חלם אחד מקרא שכתוב בו תרין כי ותלת לא
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 לשני וחמישי

 והוא רחום ?כפר עוז ולא ישחית והרכה להכזיב אפו ולא יעיר כל
 דזמתו. אתה לל לא תכלא ריןמיף ממנו חםךןז י^מתןז תמיד לצרונו. הודיענו
 לל 8לר,ינו ולדיני מן הגולם להודות ל#ט לןןשןז לה^תנח בתהןתןוי אמ עונות
 ףןשמר״לה איני מי!עמד. 3י עמף הסליחה למען תוךא. לא 3!זטאנו תע^ה־
 לנו ולא נעונתנו ת^מל ??ינו. אם־עוגינו ?נו 5» לל ע£ה למען שמןו. זפר
 רןזמויןז לל וחםךןז פי מעו?ם חמה. לעגנו לל ביום צרה לש*3נו #ם אלהי
 לעלןב. לל הושיעה המלןד לעגנו ?יום־יןךאנו. אלינו &ל3נל חננו ועגנו 9י אין
) למען ש$ןז. אדוגינו אלחינו י נ ע י ד ו ה (פרב ךח^יף ו ו  בנו מעשים ?ןלןה עשה עמנ
 !??מע קול תחניגינו וזכר־לנו #ת־?רית אבותינו והודיענו למען £מןו. ועתה
 &יני אלהינו אשר הוןיאת את־עמןז מארץ מ?רלם $לד חזקה ותעש־זןז שם
י ??זיני ???־?ן^יןי י^ב־נא $8ז וךןמתןז מעיךןז י ל^?נ נ ׳ 0^א Q סי ^ 
 לרושללם הר ןןן^ןו כי בחטאינו ובעונות אבותינו לרושללם ךעמןז לחןפה
 ?3ל־?ןבי2!תינו. ועתה #מע ?*לסיני אל־תפלת ע?ךןז ןאל־תחנ^יו ןהאר פןיןז

 על־מ?ןןשף ה#מם למען אדני;

 ולא ידע מה הוא. אמרו שלשה הזקנים זה הפסוק שכתוב בו ״כי תעבור במים אתך אני הלא הבטיחן•
 הצור״; ונכנס באש ונחלק לשלושה חלקים ונכנסו אליו שלושה הזקנים ויסדו והוא רחום על
 הנס. הגדול. כל אחד מהם התחיל ברחוס וסיים בדחום. האחד והוא רחום, והשני אנא מלר רחום,
 השלישי אין כמוך מנון ורחום״ הארחות חיים מביא אותו המעשה באריכות ובלשון ארמית, וכמ״כ
 הכל בו (סי׳ יח) ז בסידור עבודת ישראל העתיק המחבר ז״ל מכתב יד, מיסודו של ח יהודא ביד אליעזר,
 תלמיד ר׳ מנחם ש״ץ טריו״ש, שראה אותו מעשה בנוסח דלקמן — ״והו״ר שאנו אומרים בכ׳ והי, יסדוהו
 אנשי השם שהוגלו מירושלים, בחורבן בית שני, שהגלה אותם אםפסינום שחיק עצמות, וציוה לעשות להם
 ג אניות והושיבם בהם בלא רב חובל והגרישם בים, ועמד עליהם הרוח והשליכם ליבשה, בכל פלך ופלך.
 ספיגה אחת נתישבה ללפנדא, ואחת במדינת ארלא בצרפת, ואחת בורדייל. ואותם שנתישבו בבורדייל קבלם
 בסבר פ״י ונתן להם שדוח וכרמים והיו שם ימים רבים בשלוה עד שמת אותו השד, וקם עליהם
 מלך חדש, ומה שתקן להם ראשון, סתר להם השני וחדש עליהם גזרות. והיו שם שני אחים, יוסף ובנימין,
 : ועמהם שמואל בן דודם, והם היו מאנשי ירושלים. ויצעקו אל ה׳ בצר להם, וישבו בצומות ובתעניות. ולבשו
 שקים על בשרם, ויסדו והוא רחוב בין שלשתם. יוסף יסד והוא רחום עד מלך רחום וחנון אתה, ובנימין
 יסד מאנא עד אין כמוך׳ ושמואל יסד כל השאר עד ה׳ אחד. את״כ הושיעם ה׳ וגואלם והמית את הצר
 הצורר במיתה מעוגה יקשה. ושלחו והודיעו כל המאות בכל מקומות ישראל וגס התפלה כתבו והודיעו להם

 וקבלו עליהם לאמרה בב׳ והי״.

 מקור התחניות
; שם מ יב, בשנוי, מלשון יחיד לרבים! הושיענו: שם ׳ : פסיק בתהלים עח, לח; אתה ה ש ו ח א ל ו ה  ו
 קו מז! אם עונות: שמ קל ה ו!! לא כהטאינו תעשה לנו: פיםקא מעובדת עפ״י הפסוק שבתהלים קג י
 בשנוי, מלשון עבר לבקשה, לפי מחזור ויטרי (בהשמטת ״ולא כעונינו תגמול עלינו), וכך מנסחים —
ק והסידורים: ״הדרת קדש״ (ד׳ יניציה שנש), ,פ>אה הארץ דעה״ (ד׳ טיהינגען משנת שיך), י י  השלייה, ר
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 ה&ה ןןלהי אזנן; ו#מע פלןת עיחז יראה שו^תיני ו^עיר אשר־נקןךא
 שמן; עןיה פי לא על־צךל!תינו אנחנו מפילים ©םניגינר לפניןז פי על־רחמיןז
י שמועה אדני מלחה אלגי הקציבה וע^ה אל־תאםר למע?ןז נ י ז  הרבים. א
 אלר״י 3י־#?ןןז ג?ןךא על-עיךן; ועל־עפ1ןז. אבינו האב הר$מן הראנו אות
 לטובה ו2ן3ץ נפוצותינו מ8ר3ע נגפות האךץ!?ירי ףדעי ^ל־קגולם פי אתה
 לל אלחינו. ועתה לי א?ינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה לךןז ^לבו.
̂ןו >א?י» מל?ינ0 צורנו מלכנו וגואלנו. הוםה לל על עמןז ואל״  הושיעני למען ש
ה £לחילןם. לךענו ל  ת^ן בחלומן; ?יזךפה למשלי־בם גולם למה יאמרו בעמים א
 מ0 ?י דןטאנו ואין מי !עמד בעדני (אלא) שמןז הגדול לעמד לנו 3עת צרה.
 לדענו 9י אין בני מןעןים $ךקןה ע#ה עמנו ל&ען שמןז. ?רחם אב על־מים
 (us ?!רחס לל ??ינו והודיענו למען ^מף. חמול על־עמף רסם על־נןזלסף חוסה־
 ןא ?רב רמיןי 30נו (0ל*ני< ועגנו ?י לך לל סצדל!ה עשה ??לאות ?5ל־עת:
א ןיאן ן ־ ה ע י י ^ ו ה א ן ן ־ ם ס *{א י ט  ניס ס3

ה ? י ש :  מרעיסף ואל •nr^W ל!צף 9י לוי ל; ס
. א?א 9לח ןא ?י ת ו ח י ל ס ן ו ל י $ נ ס ל ח ו  ?ף ת

3 והלח א$ד•; ל טי  א

ת ט ל?רי 3 ס ר ן ו כ ן ן י נ ס ם ן ו ח ך ר ל  $?א מ

ן ע 9 ל ת לדויד י ר ק ף ע י ; ? ה ל א ר ם ן ת י ך ת ץ  5י1 ס

י ןאל 0?#ני נ י כ י א נ 3 ן ע ל ס . א ו נ י כ  ?ק1ךאל א
ל ©s« ?ק!ני ?ליי א י ו נ ר מ ו ו י נ ס ? ? ל ^ א י ו נ  מל3

: ה $ ם א ו ח ב ל 9לך סגיז ו י 5י א סנ  ?{לי

 נ״» סןט־נא רסם־נא על־ע^ןז נ?סךה

 למען ?רןז^יןז 3״ר?ים לל אלחיני
 חום ורחם והודיעה מךעיתןז ואל״
 למשל־בני £צף ?י לןז עיגיני בלויות
 הודיענו למען שמןז. רחם עלינו למען
 ?ריתןז ס?יטה ועגני 3עת צרה ?י לןז
 ל; סלשי^ה $ז תוחלתנו אלוה סליחות

 אנא סלח־נא אל טוב ו9!ח ?י אל מלך חנון ורחום אתה:

 ,כל בו״ לר׳ דוד לידא (n פרנקפורט תפז), הגר״א, הריעב״ץ והרב בעל התניא: הרמ״ק סידר הפסוק
י פסוק מירמיהו יד ז! ו צ  בצירתו המקורית הרב עמרם גאון וכך מנסחים הספרדים: אם עונינו: ח
 (הערה •י דאה מג״א לאו״ח די״ס דפב, ועמק ברכה, לעיל עמוד ריח אות ד, לענין אמירת ח צ י פסוק):
: יעננו הי: מעובד מהפסוק שבתהלים כ ב, עפ״י מח״ו, בשנוי. ״ענינו- ״שגבנו׳*  זכי דחימיך: תהלים בה ו
 במקום ״יעננו״ ״ישגבנו״ שלפנינו עפ״י של״ה ורי״ק וכך מנסחים הגד״א ורב בעה״ת וסידורי אשכנז:
 הרמ״ק וד׳ שבתי וסידורי הספרדים סידרו הפסוק בצורתו המקורית שבתהליט שם: ה׳ הושיעה: שם
? ההגדרה ״כי אין בנו מעשים׳* רואיס אגו ם י י ו נ ש  שפ י! אבינו מלכנו: הפיםקה, דכללה, עפ״י מח״ו, ב
 במדרש תהלים למזמור כב: אדוננו — למען שמך: עפ״י מח״ו בשנויים, וכך מנסחים של״ה ורי״ק
 והגד׳׳א ודיעב״ץ: לפי עדותו של בעל עבודת ישראל הושמט הפסוק בסידור ״דסז״: גם בסידור ד׳ שבתי
 ויב בעה׳׳ת איננו ובם״כ בסידורי הספרדים ורמ״ק: ועתה אדני: מכאן עד ״ועל עמך״ לקוח מדניאל ט
כ עפ״י מה״ו בשנוי קלן ועתה הי: ישעיהו סד ז ן הושיענו למען שמך: במח״ו סודר חלק זה של - י  ט
 הפיסקה בכללה, בהפיםקא ״אבינו אב הרחמן״: לפי עבודת שראל הושמט הוא נם בסי׳ ״רפד: אבינו
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TO? אנא £לך חנון לרחום זכור וסנט ללדת 3ין חן^ףיס וסךאה K־* 
 עקדת :חיד ?&ען ?קוראל. אלינו מל?נו חגנו ועגנו פי שמך הגדול נקרא
 ,עלינו £שה ןפלאות ל3ל־עת >ג#ה עמנו ?חסןןז חנון ןרחום הביטה ועגנו
 בעת ?רה פי לך יי הלשועה. אבינו מלהנו מךזםנר אל־תעש עמנו ?רוע
 מעללינו זפר רחפןיך ל; ווןסךיף ו?רב טולך הושיענו וחמל־נא עלינו פי אין
ך צורנו. אל־תעזלנו ל; הלחינו אל־תךחק ממנו. >יי ך ע ל ב  לנו אלוה אסר מ
 נ?שנו קצרה מחרב ומטובי ומןלר וממצפה ומכל־צךה ולגון ה?ילנו פי לך
̂יןו בנו וזכר־לני את־נרית אבותינו  קןייני ואל־ת?לי&נו יל 8להינו והאר פ
 והודיענו למען #מך. ךאה לצרותינו ו#מע קול תפלתנו ?י אתה שומע

 תפלת כל־פה:
 נ׳א אל רחום וחנון רחם עלינו ועל כל־מע^יך כי אין כמוך לל הלחינו.
 אנא שא נא פשעינו אלינו מלמו צורנו וגואלנו אל חי וקלם החסין בפח
 חסיד וטוב £ל ?ל־מעשיך ?י אתה הוא יל אלחינו. אל ארך אפלם ומלא רחמים
 ע£ה עמנו ?רב רךומיך והושיענו למען שמך ??מע מלכנו תפלתני ומלד
 אוללינו ה?ילנו קזמע מלמו תפלתנו ומכל״צךה ולגון הצילנו. אלינו מל?נו
 אתת ושמך עלינו נקרא אל־ת?חנו. אל־תעזלנו אלינו ואל~ת$#נו בוךאנו

 ואל־תשכחנו יוקרנו ?י אל מלך סנון ורחום אתה:
 אין כמוך סנון ורחום יל אלחינו אץ כמוך אל ארך אפים ןרב חסד

 מלכנו צורנו וגואלנו: עפ״י מה״ו ן חוסה ה׳ ונו׳ איה אלהיהם: חצי פסוק ביואל ב יז: יש מנסחים ״איה
 נא אלהיהם״ עפ״י רמ״ק שנימק הוספה זו ע״פ דרכו בקדש; ידענו כי חטאנו! בשנוי סדר עפ״י רע״ג,
 ובצורתה שלפנינו עפ״י רמ״ק וסידורי הספרדים והתימנים•, ידענו כי אין בנו מעשים! עפ״י מח״ו:
 כרחם אב ע״ב כן תרחם: עפ״י מחייו וכך מנסחים השל״ה ורי״ק! כרחם אב ע״ב תרחם עלינו: נ״א
 עפ׳׳י רע׳׳ג (בשנוי — וכרחמ): המול — בכל עת« עפ״י מח״ו > המט נא! הקטע׳ בנוסח אשכנז עפ״י
 מה״ו. בשנויים — ״מהרה״ במקום ״במהרה" ובהשמטת ״חוט״ שלפנינו׳ וכד מנסחים השל״ה, רי״ק ר׳
 שבתי והגר״א וכך םודר בהסידודים! דפוס טיהינגן משנת שך, חדרת קדש ד׳ ויניציד, שנט, מחוזר
 ולהלנירשדורף הנ״ל וכל בו הנ״ל: הקטע בנוסח ספרד עמ״י רמ״ק וסידורי הספרדים וכן סידרו

 הרב בעה״ת והדיעב״ץ.
 א-א מלד: הקטע בנ״א עפ״י מח״ו, בשנויים, וכד סידר די״ק וכך מוכח משער השמים להשל״ה וכד
) אנא מלך: הקטע בנ״ם עפ״י רמ״ק וסידורי  מנוסח בסידורים: הדרת קדש.., כל בו, וטיהינגן משנת שך
 ד,ספ>־דיס > ואל תעש ע«גי כלה בגלותנו י• «ד מנסח הדמ״ק ובעקביו דילד הדיעג״ץ וכך מנופח בהסידודיס
 שע״ם נ״ם: ר׳ אשר והרב בעה״ת מנסחים ״אל וכו׳ כלה כחטאתנו״ וכוי, ע״פ מחייו (בקטעי ״אל

 רדונ!״ עלאהריי:
 אד רחופ וחנון: קטע זד, שמוםיפים בנ״א הוא עפ״י מח״ו בשנויים! הצורה שלפנינו עפ״י שלייה,

 רי״ק, וכר סודר בהסידורים — טיד״ינגן הנ״ל, הדרת קדש וכל בו:
ן כמור - לבד תשתחוד!: הנוטה. בשנויים, עשיי מח״ו! הושיענו ברחמיך הרבים,, מר«« ומרט  אי



ר י ת ו ת שז ל פ  ת

 ואמת הושיענו(ירןן&ני) לרחמיך דןרלים מרעש ומרגז ון?י?יניי* !*י לןנבךןי
 לאברהם לל?חק וללעקב אל תפן אל ma ואל ר׳קזעי ןאל &?את0 לןשינו ןאל
ן אפף והנחם על־הך^ה לעמך. והסר מ&נו ^  רשענו ואל חטאתנו. שוב מ
 מבת המות פי רחום אתה פי כן דרכך(#$ה)(לעשות) חסד ח$ם ??ל דור ודור,
 חוסה ל: על-עמך והצילנו מ!עמך והסר מ$נו מכת המ&פה ו^ךה ק^ה ?י אתה
̂זוימר לקזךאל. לך אדני ה?ךל!ה ולנו ב#ת הפגים. מה־3תאוגן מה־נא&ר מה״  
 נדלר ומה״נ?טדק נחפשה ןרלינד ונחקרה ונ^וןה אליף 9י ללויגך פשוטה
 לקלל שלים. אנא לל הוגיעה נא. אנא לל הצליחה 3א אנא לל עגנו ליום
 קךאגו. לך לל ח>יינו ?ך לל קיינו לך לל גלהל אל־תחשה ויגעננו פי נאמו גולם

 אלדה תקותם כל־לךך (לף הללע) וכל־קומח (לך)(ל?ח0 לבד ת?יס{!וה.
w y p B ס מפיסס ;ד $3שוןה לק3ל י  נ
"D?tfW נפשני 9רב ע?בי?ני אל n ) t # l .וסנאים 
 ^צח קיקוה ןד.ו?1יןןנו. אל ר1ק1פ1ך 5רינך $לינו
̂ף. אל. ס?יקה ול  ?י אגןוני 5מןי ?גי ?ריר
 ןבוךנו בגולם וקימןצוני ?^מאת קנךה. עד 09י
ד ןיר. עוךךה *בוךתף י י וספאךתף ? ?  ןןןןי 3?
 ןה1קוי?נו למען קןמיך. אל !?עטו ל39יף ?!לאוסינו.
ף ?*ת ןירותינו, לא ל9עננו י  סל,ר ןקךמיני כ^
 אלא למענך פעל ןאל סקןוןית את 1?ר קן^ךית״
 ?י לף ןו!ןןלות «י3יני ?י אל 9לך 0נין ןרחיט
̂>»יד אומךים  ן«^ה, וןכור ¥״סנו ןןל יום 
אוןןה, קז©ע י?ךאל « ןןלהינו ן; אקד.  ןעסים ?

י ו ג י א5ד.י ו  י

 נ»א הפותח לד לתשובה לקלל פושעים
 וחטאים נלןזלה נ?שני מרב עלבוננו
 8ל־תשכחנו גצח קומה והושיענו 5י
 חסינו ?ך. אלינו מלכנו אם אין בנו
 ?ןקה ומעשים טולים ןכר־לנו את־
 לרית אבותינו ועדותנו לכל״יום יל
 אחד. הלי^ה בזעגינו לי רבו מלאולינו
 וצרות לבלינו. חוסה (יל) עלינו(?אךץ
ך ?לינו פי  חיללנו) ו8ל־ת#פוך {!ר̂ו

 אנחנו עמך ?ני בריסך. (אל הליטה
 ול ?בוןנו לגולש ףןזקצונו ?^מאת ה3ןה. עד מתי ע!ך 3?3י ות?אך?1ןו ?לד

 הצילני: נ״א עפ״י מדיו וכך מנסחים של״ה ורי״ק וסידורים הנ״ל! הושיענו ורחמנו ברחמיו
 הרבים מרעש וכר: נ״ם עפ״י דע״ג (בהשמטת ״ברחמיו הרבים״) וכך מנסחים רמ״ק, ד׳ שבתי״ רש״ו
 ורב בעה״ת וסידורי הספרדים: אל תפו אל קשינו ואל רשענו ואל חטאתנו: נ״א עפ׳׳י מח״ו וכך
 טנםחיט השל״ה, רי״ק, הרב בעה״ת והגר״א: אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו: ג״ס עפ״י
 רע״ג, וכו מנסחים הרמ״ק, סידורי הספרדים וסידור טיהינגן, והדרת קדש הנ״ל וריעב״ץ: כי כן דרכו
 עושה חסד זכו* נ״א עפ״י פח״ו, וכך מנסחים השליה, רי׳׳ק, ד שבתי, הרב בעה״ת והגר״א: לעשות
 רסד: נ״ם עפ״י רע״ג, וכך מנסחים הרפ״ק וסידורי הספרדים ודיעב״ץ: חוסה ה׳ — לקבל שבים:
 הוספה זו שבנ״א עפ״י רע״ג ומח״ו, בשנויים קטנים וכך סודר בשל״ה ודי״ק« כל ברך וכל קומה לך
 לבד תשתחוה: נ״א עפ״י מח״ו ובך מנסחים הדי״? והשלייה: בל בדך לך תכרע וכל קומה לפניך

 תשתחוה: ג״ס עפ״י רע״ג: בסידורי הספרדים, ברמ״ק ובסידור הרב כעה״ת הושמטו פיסקאות אלו ו ;
ה יד בתשובה: הגוניח בכללו עפ״י רעיג ומח״ו בשנויים: בנוסח אשכנז מגוםח בשלזיה ורי״ק ת ו פ  ה



י ת ד ת ש ח ל פ  ת

 גר). (אלןעווזרה *בוךתך ןקנאהך על־אולביך הם לבוניו ולסתי קבורתם ואל־
̂יןז ?גלאותינו. מהר לקדמוני רה#יך ?יום צרתנו ואם-לא ?מעגני  למעטו ?פ
 ?מע$ך פעל ואל״תשהית זלר #אריהנו. ןחן אם המלחדים ש?ןך פעמים ל?ל־

 יום תמיד ?אהבה ואומרים #&ע לקזךאל לל אלהינו לל אחד.
 לל אלמי ל^ךאל שוב מןןרון א ןך ןל,נהם ?3ל הךעה ?עמך.

 ס3ט מ#מלם וךאה פי הלינו לעג וק?ם בנולים נחשבנו 3&אן לטבח
 יובל ?$רוג וןאלד ולמכה ולוןךפה. ובכל tאת ש$ך לא שכחנו, נא אל ת^ופהנו.

י ול׳?םט על 5ר?ה לעמד• ן ? » ז י י ח ה ל « ל ? י ל ס * J 8 : 
 זרים אוגרים אין תוהלת ךתלןוה. הן &ם ל#?!ןז מקיה. טהור ל#ועהנו
 ^ךבה. לגעני ולא הונח לנו רחמיך ל??שי את כעסך מעלינו. אנא שוב

 &!ץרו?ך ןרסם מגלה אשר בחךת.
ן א^ף ן?!?סס על 0ר?ה לע^ף. ו ר ח ל שוב ה א ל ז ק י ל ח ל ? ? » 

 חוסה לל עלינו לרון??יך ךאל ת13גנו לידי אכזרים. למה יאמרו הגולם
 אלה(נא) אלהיהם. למעגןז ?!שה עמנו ןזסד ואל תאמר. אנא שוב מ^רוגןז ןרסם

 סןלה אשר בחךת.
̂נף. ל 0ר«ה לע ם « ם נ ה ן אןך ו י ר ן ן ן י ?שלאל שוב נ ק ל ן  יי ן

 קולנו ת#מע וחתן ואל תט#נו ?לד אוללינו לפזחות את #מני. זכור א$ר
זה נשאךנו מעט מהךלה.  ???בעת לאבותינו. ככו?לי השמלם ארנה את זךע?ם וע;

 ול?ל *את ?ימן! לא הלווני. נא אל ת^?הנו.
. י ן $ ע ה ל ע ל ן ם על ו ן ל נ ח ל שוב מןןויון א§ף ו א ל ש  « 8לקי !

 עזךנר §לחי ז#ענו על ךבר כבוד שמך !־הצילנו ןכ?!ד על םטאתינו למען
 ?מך. לל אלהי לשךאל שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך.

ת ״ ה ע ב ב ר ! ה ת צ י ק ו נ ש , ב ק ״ מ י ר ״ פ ם ע ״ נ ע ב ט ק ! ה ו ל ב כ ש ו ד ת ק ר ד , ה ן ג נ י ה י ׳ ט ם — ד י ר ו ד י ס ב  ו

״ ר ד צ י ב ד ״ ״ ע ה ט י ב ל ה א ״ ל ט נ י מ ש ק ה ״ י : ר א ״ נ ו ב מ ו כ ״ ח י מ פ ״ ל ו ט ע מ ל י א ו " ״ ד ו פ ש ל ת א ו ה ״ כ י  נ

ו ׳ ׳ ח מ ו ב נ י נ פ י ל , כ ת ו א ד ו ו ע ב ו ב ק ן ל ת י א נ ה ל ז , ו ק י ת ע מ י ה ״ ט ע מ ש ו ה ו ש , א ו ״ ח מ ו ב ר ק י ע ד ב ס ח ־ ה פ  ל

א ״ ו נ ה : ז ר כ ך ו ת ר ו ב ה ג ר ד ו : ע ה ע ו ט א ק ק ס י א פ י ה ה ש א ר נ כ , ו ״ ו נ ד ו ב ל כ ה ד ט י ב ל ה א ה ״ ל ה ת ה ק ה ה ד נ ש  י

ך ו פ ש ל ת א ו ו נ י ל ה ע ס ו ק t ח ״ י י ר ״ פ ״ ע ד ת ר ב ה ג ר ר ו ל ע א ח ״ ה ו ג , מ א ״ נ ב ע ש ט ק ה , ב ו נ י נ פ ל ל ג , א ם י י ב  ו

ה — ט י ב ל ה : א ל י ג ר ז ה נ כ ש ח א ס ו י נ פ ן ל ם ה י ר ג ו ס ת ב ו פ ס ו ה ! ה ק ״ י ר ס ן ב א כ מ ג ו ״ ע י ר ״ פ ! ע ו נ ל ו ע נ ו ר  ח

» ו ״ ח י מ ״ פ ן ע ט י מ ש ת ה ״ ה ע ב ב ר ם ה ג ק ו ״ י ר ר ו ד י ס ו ב ט מ ש ו ם ה י ר ג ו ם ב ו ש ל ת א ו א ק ם י י פ ת * ש ר ד צ י  ב

ם ו ן א ח : ו ס ״ נ מ א ו ״ נ ת מ י ק ל ה ח ב כ ר , ה ק ״ י ר ד ו ד י ס ה ב ס ו נ ו ה ה : ז ׳ ו כ ו ו נ י נ י ת ע ו ל ח י ך מ י ל ם כ ו ן א י ח  ו

ל כ ו ב נ ת ו ד ר ע ו כ ז ! ו א ״ ר ג ה ה ו ל ש , ה ד ס נ ך מ כ ) ו ם ו ל א ן ע ח ו ( י י ח פ מ ״ , ע ז נ כ ש ח א ס ו : נ י ו כ ם ו י ד ח ־ מ  ה

. ( ת ״ ה צ ו ר א ו ד י ס ה ב ל פ ן ת ו ק ל ת ע ם (לפי ב י נ מ י ת י ה ר ו ד י ס ו ב ר ו ק מ ם ש ״ ! נ י ו כ ם ו י ד מ ו ד א י מ ה ת ו  י

ל כ ב ם ו י י ס מ ר ו ג ל ״ה׳ ניוע בעפר פינו״ ו י ח ת מ ז ה ו ד ם ובהוספת ה י י ו נ ש  ה׳ אלתי ישראל * עפ״י מח״ו ב



ת שנה י ר ח ת ש ל פ  ת

 שומר לשךאל. ?מור ?וארית לשךאל. ן«ל יא3ל ל?ך8ל 0אי־?זרים ?מע
 לשראל.

 • ז

 שומר ג1י אחד. ?מור שארית עם אחד. ואל יאבד גוי אחד. סמלחדים
 ?מןז לל ןןיסינו ל: אחד.

ם י ש ו מ  שומר גוי קדוש. ?מור שארית עם קדו #י ואל יאנד גוי קדוש. ח
 ?שלש קןשות ?קדוש.

 מו1רצה ?בחמים ומוןפלם ?תמנונים חו1ר?יה ןחתפלם לדור עד פי אין עו!ר.
 עד כאן מוסיפים בשבי וחמישי.

 זאת וכו׳ : בסדע״ג הוזכרה רק ההתחלה ״ה׳ אלוהי ישראל״ וכו׳: לפי בעל מקור הברכות בםרע״ג הוצאת
 פרזמקין יש להם להסםדדים תחנה מיוחדת לשני ומיוחדת לחמישי; ואולי לזה כוון הכל־בו שכתב
ת התחנות המפויטות״: בעל תיקון תפלה שבאוצה״ת מעתיק ח א  ״ו«*ימר החזן ה׳ א׳ ישראל ו
 לשון המח״ו *ובן בעל תחנת שני וחמישי עזדיאל עזרנו אלהי ישענו״ ומעתיק מש״כ על זה המפרש
 הקדמון בזה״ל ״ואני שמתי עיני בתחנות ומצאתי שם חתום חזקיהו — חוסה, זרים, קולנו, ה׳ הבט«
 ונ־ר, שלא חתם את שמו כסדר, מפני ענותו״« בעל מטה משה (בסי׳ דיט) מביא בשם ד״י הדסיד,
 שרדרוזים אלה הם מיסודו של חזקיהו המלך, שחיברם בעת שהיה במצור בירושלים; והשוה אוד

 הישר למהר״ם פאפידש.
: חרוזים אלה לא הוזכרו בסידורי הגאונים, ואף לא בראשונים, מנסחי ומסדרי ל א ר ש ר י מ ו  ש
 החפלות; לפי עדותו של בעל מקור הברכות שבסידור רע״ג הוצאת פרומקין, מובאים הם במחזור כתב
 יד משנת חמש לאלף השישי, ונועדו לסליחות בעשרה בטבת: הספרדים אומרים אותו בעשי״ת,
 בהשמטת ההדוז ״מתרצה ברחמים" ובמקומו סידרו הס חרוז ״שומר גוי רבא ואל יאבד גוי רבא
 האיטדימ בכל יום אמן יהא שמיח רבא״« חשל״ח סידר אותם בין התפלות היום יומיות (כד ניתן
 להכיק מלשון צואתו שבסידורו (דפוס ראשון, וגם הוזכר שם החרוז שומר גוי דבא)! רי״ק סידר אותם
 לש:י וחמישי לבד וכמ״כ הרב בעה״ת: הגד״א כותב בביאור הגר״א ״וא״א שומר ישראל כי אם
 בתענית צבור, כן משמע ממושו״ע שם, שתיכף אדר נס״א סידר שם ואנחנו לא נדע .ולא הביא זד, דשומד
 י?! י״אל, ובן מצינו בסליחות קודם ד״ה שאומרים שומר ישראל וכן מנהג אשכנז שלא לאמרו״« גפ
 הד־עב״ז מביאו לימי תענית לבד: וכך דאיתי בסידור הדרת קודש הב״ל: מלשון מדן הגאון מחברנו זצ״ל
 ב1יעש אברהם (בהוצאה שלי משנת תרצו דפוס לוח) שרשם סדר התפלה של מרן הצדיק זצ״ל בזח״ל
 ״7יאחר שמונה עשרה וידוי א׳ א׳ א׳ י״ג מדות נפ״א״, ניתז להסיק שמנהגו של מרן הצדיק היה לאמרט
 בשיי וחמישי בלבד, וזה עפ״י רי״ק, כיון שדרכו בקדש היה להתפלל כל התפלות בסידורו, כמו שהערתי
 בהקדמתי לםידודנו. בשלש קדושות: כך מנסחים השל״ה (בסוף מסבת חולין) רי״ק ודי שבתי והרב
 בעה״ת: ובםידורטיהינגן ״בשלוש (שי״ן בחיריק) קדוש קדוש קדוש״ והריעב״ץ מנסח ״בשלוש
ס בתחנונים: דאה הערת הט״ז בסו״ם י פ ת מ  (שי״ן בחיריק) קדושה לקדוש״: מתרצה ברחמים ו
 קב קכז לאו״ח מביא בשם עץ חיים וז״ל — ״בנוסח מתרצה ברחמים ומתפיס בתחנונים הוגה בדפוס
ה בתחנונים. והוא שלא כדין, דהדמב״ן כתב בפ׳ משפטים בפסוק וכי יפתה, פתוי הוא ת פ ת מ  הדש ו
! לפי עדותו של בעל תקון תפלה הנ״ל מנוסח בד במחזור סלונים • והדי מש״ה על ״ ר ק  על דבר ש
 זד, המדקדק המפורסם ר׳ שבתי מפרמיסלא (העט״ז לשו״ע מזכירו תכופית) בהקדמתו לסידורו שלא
 נדפס: ״ואגב שזכרתי מלת יתרצה ״ויתפתה״ אמרתי להודיע הנוסח האמיתי בבקשת מתרצה ברחמים
 שאנו נוהגים לאמר וכד, כי הנה דאיתי במחזור ישן בקלץ ״מתרצה ברחמים ומתפתה בתחנונים התרצה
 והתפיס״ ובו׳ ונכתב בצדו וז״ל: י״א ״ומתפיס״ לפי שאין לאמד פתוי כלפי מעלה והעזריאל כתב שנאמר
 פתר בו, כדכתיב בתהלים במזמור עח ויפתוהו בפיהם. ואינו מלשון כי יפתה איש, אלא מלשון
 משיבת לב, דתרגום כי ירחיב - ארי יפתה״ - עכ״ל ר׳ שבתי זצ-ל (העתקתי מהקדמתו לסידורו
 שלא הוצאלאור לבד ההקדמה בהוצאת הרא״ב המעיר שראה כד מנוסח במחזור ויניציה
 ישכר היה ביד! לאמר המשורר החסיד מהר״ר יצדק בן הרב יקיתיאל כ״? ש״ץ): ובך דאיתי׳ מנוסח



ת י ר ח ׳ ש ת ל פ  שנו ת

 אלינו מלכנו אלינו אתה. אלינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו
 רחם עלינו.) אלינו מלכנו חננו ועגנו לי אין בנו מעשים ע#ה עמנו צדקה

 וחמד ךהושיענו(למען שמך).
 ואנחנו לא גדע מה 3ע?ה לי עליך עיגינו: זלר מזמיןז לל וןזםךןז כי
 מעולם חמה; לחי חקזךןז •ן; עלינו כאשר לםלני ?ך; אל ו1זכר לנו עונות
n (עזרנו ל#ם לל עשה שמלם ' m ראשוגימ מחר לקךמונו רה#יך כי ךלובי 
 ואךץ): חגנולל חננו לי רב שבענו בוז: ?רגז רחם תןכר. (לו^ז עקידה תץלר.
 בר^ז תמימות $זלר. לל הוגיעה המלך לעגנו ביום קראנו): לי הוא לדע ?צךני
 זכור לי עפר אנחנו. עורנו אלחי לשענו על ןבר לבוד שמך !הפילנו וכפר

 על ח&אתינו למען £טןף, הש״ץ אומר חצי קדיש

 בסידור סיהיגגן הנ׳׳לז הגאון מהדש״ק מנסה להפריך זזנחה זו של הרמב״ן, כנ״ל, מהפםוק ״פיתני
 ה׳ ואפת״ (ירמיהו כ 0״ ברם העיד מזהד לפ׳ בא עמוד לג שנגע בנקודה זו ושלפיו אין כאן קושיא
 מעיקרא, וזה לשון הזהר — ״כגוונא דא ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו, ויפתוהו ויכזבו לו
 לא כתיב אלא ויפתוהו בפיהם — בפיהם קיימה מלה דא דהא אתפתה״« בספר כרם שלמה העיד המחבר
 על הנוסח שאנו אומרים בפוט לד״ה ״בשופר אפתנו״, והגאון מהרש״ק בספרו החיים העיר על
 מויח דומה בילקוט לפ׳ אמור עה״פ ״אשרי העם יודעי תרועה״ — שיודעים לפתות את בוראם
 בתרועה״, ומסיים ״וכך אפילו בלשון פתוי אין קפידא וצדקו הפייטנים« הפר׳ מגדים, במ״ז לסי׳ קכז
 לאו״ח אות ד מיישב הפידכות בהארתו על הערת הט״ז הנ״ל בשם ספר עץ החיים, וכתב — ״.מ״ש
 מתפתה אין לאמר, כי אע״ג דמצינו בקרא ג׳׳כ במקרא פתר (במובן) הסתה, כמ״ש בקונקורדנסים
 בשורש פתה, ירמיהו כ ו וכדומה, מ״מ עפ״י הרוב הוא נמהרות וסכלות וכדומה! וערד דבתפלה ראוי
ם על דברי שקר, לכן טוב לומר והתפיס ויהיה ארמית״. י מ ע פ  לאמד לשהן מבורר טפי, ופתר ל
 אבינו מלכנו: לפנינו ד פעמים א״מ עפ״י אבודדהם, וכך הסדר עפ״׳׳ קבלת אדיז״ל (פרע״ח שעד
 י״ג, ש׳ נפ׳׳א, פרק ו) וסדר היום! ברע״ג ובטור הוזכר דק החרוז •האחרון, שלפי נוסח האחד בסדר
- ״א״א וכוי כי אין בנו מעשים עשה עמנו למען שמך׳, ולפי שנויי נוםדאות שם  רע״ג כה תוארו ־
 מסיים הוא ״עשה עמנו צדקה והושיענו״! בטור הנוסח כהנוסח שלפנינו, ובהשמטת המלה ״וחסד״!
 הסיום בחרוז האחרון ״והושיענו למען שמך״ הוא עפ״י די״ק, שניסח כך עפ״י רע״ג, כנ״ל: הרפ״ק

 מסיים ״למען שמך הגדול והושיענו״ ובעקביו הלך הרב בעה״ת. במחזור רומא כמו שלפנינו.
 ואנחנו לא נדע: הנוסח עפ״י דע״ג ומח״ו, בשנויים, כיבואר לקמן! הוזכר גם בטור, באבודרהם,
 בכל בו וברוקח (שיט): הםוד מנמק עצם ההגדרה ״לא נדע״ בזה״ל — ״והטעם — לפי שהתפללנו
 בכל ענין שיוכל האדם להתפלל, בישיבה, בעמידה ובנפילת אפים כאשר עשה פשה רבנו, דכתיב
ל לפני ה׳ ומאחר שאין בנו כח להתפלל פ נ ת א י בהר וגו׳ ו ת ד מ ב בהר, וכתיב ואנכי ע ש א  ו
 בעניי אחד, אנו אומרים ואנחנו לא נדע״! והשוה אבודדהפ וכל בו! וראה הערת הפרישה לסי׳
 קלא אות י. וראה מג״א שם שמביא בשם של״ה שיאמר ״ואנחנו לא נדע״ מיושב, ״ומה נעשה״
 מעומד« הנוסד, בכללו הוא ליקוט פסוקים שונים« הראשון הוא חצי פסוק מדה״י ב כ יב! זכר:
 תהלים כה ו: יהי: שם לג כב! עזרנו: שם עט מ: חננו: שם קכג ד: ברגז רחם תזכד: חבקוק ג ב ו
 עזרנו בשם ה׳: הוספה זו שבג״ס עפ״י רמ״ק וסידורי הספרדים: חננו ה׳ וגו׳: עפ״י דע״ג ומח״ו,
 ולך מנסחים ר»״ק, של״ד״ די״ק, דיעב״ץ ורב בעה״ת: בנ״ט מוםיפי׳פ ״ברגז עקידה תזכור ברגז
 חפיפות תזכו״, ורב בעה׳ית הוסיף בסוף ״בוגז אהבה תזכר״, ועל זה הארה: כוונת הסדר שבנ״ם
 המק־בל ״רחם עקידה תמימות״ הוא לפי סדר האבות, כידוע, וכך סידר המקובל ד׳ אשר, אבל
 הטק־בלים שלפניו (ר״ח כהן בשערי רהב,ים שלו ובשער , השמים — לפי ר׳ יעקב רוקח בספרו שערי
 תפילו) סידרו ״דדם, אהבה, עקידה, תמימות״: במשנת חסידים, עמי.עד. ב ובמנ״א. כלל יז אות ט;
 כידי ״אהבה״ בסוף (וזה מרומז ננד דוד המלך ובכללם נרמזו כאן ד רגלי המרכבה שהם חגת״ם)״
 ה׳ הושיעה: דע״ג ורמב״ם וכך סידרו רס״ק, ומכאן בכל סידורי ספרד! עזרנו וגו׳ כבוד שמך: דע״ג
 לרטב״ב ומכאן בכל הנוסחאות. חצ« קדיש ג ראה כש״כ על קדיש זה בכל בו בשם רבי נתן ז״ל,
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 לשני וחמישי
 לא אומרים אל ארך אפים בדיה ולא בחנוכה, פוריפ (גדול וקטן), ערב פסח ותשעה באב.

 ואומרים בעמידה מפני שהוא וידוי (באה״ט ומגי׳א קלד)

 אל ארך אפ?ם ורב חסד ואמת אל ?אפך תוכיחנו. חוסה יי על עמןז
 ןהו?יענו ??כל ךע. חטאנו לך אדון סלח נא ?לב מזמיך אל.

< (ורב חםד ואמת) אל ת$9ר TO ממנו. חוםח 0 י ^  אל ארך אפים(י9לא ל
 ן; על ז?ךאל ע^ף והאילנו מכל ךע. חטאנו לך אדון סלח נא ?רב רםפ!יך אל.

 אל איך אפימ: לפנינו סדורות השתי תחנות זו אחר זו ולא כרגיל בסידורים זו על יד זו, כשעל
 גביחז כותרות ״מנהג אשכנז״ ו״מגהג קצת קהלות״ או ״מנהג פולין גדול״! לנקודה זו הארה; במחזור
 ויטרי צויין — ״ואומר הש״ץ אל ארד אפים ורב חסד ואמת״ וגו׳ ״ועונין הצבור אל ארך אפיס מלא
 והגיש״, בלומד, האדת לשליח צבור והשניה לקהלי, אבודדהם מונה בשתיהן יחד ג תבות ״בנגד
 עשרת הדברות וארבעים יום שעמד משה בהר לקבל התורה״* לפיו תיקנו עצם אמירתן בבו״ה במקום
 את•: הראית שאומרים בשבת (דאה שם בסדר ערב שבת)•, כונת השתי נוסחאות וההבדל ביניהן
 מנמק הוא בזה״ל — ״בראשונה והושיענו ובאחרונה והצילנו — בי תחלה אבו מבקשין על הגאולה
 מהגלות והיא הישועה שלמה, ואחייב אנו מבקשין דחפים, כי גם תור זמן היותנו בגלות הוא יצילנו
 מכל רע, מצרות האויבים וגזרותם״: והשוה אדחות חיים להר״א מלוניל המדגיש, מתוך אותו
 הטעם, ״וכן אמר דוד הושיעני «כל רודפי והצילני״, ותשוח כל בו ולבוש סי׳ קלד — הרי מדבריהם
 יש ללמוד ששתיהן נועדו.לקהל, ובעקבם הלך המקובל ד׳ יעקב קאפיל והציג אותן זו אחד זו, והיות
 שמרן הצדיק זצ״ל התפלל כל תפלותיו בםידורו של אותו המקובל זצ״ל, כפי מה שיש לנו בקבלה
 מפי נכדו מרן מחברנו, לכן סידרתי אותן בצורה שהן בסידור חג״ל ובטי׳ ר״ש! המט״מ מנמק עצם כוונתה
 וסידורה לפני קדה״ת, משום שעבדנו עה׳׳ת ולכן אנו מבקשים שברוב רחמיו וחסדיו יכפר לנו, והעשרים
 וארבע׳ תבות שבה (בנוסח הראשון) רומזים על כד ספדי קדש! מקור זעוםדאות שלפנינו! א׳ א׳ א׳
! אל באפד תוכיחנו: מח״ו (בהוספת ואל בחמתך תיסרנו) ואבודרהם:  ורב חסד ואמת: שמות לד ו
: יואל ב יז» וכך ניסחו  וכד נדאה ממשה משה שהדגיש שיש בהנוםח בד תבות! חוסה ה׳ על עמן
 הכקיבלים ר׳ שבתי זרי״ק ובעקבם הלכו הרב בעה״ת, הגד״א וריעב״ץ! יש מנסחים ״על ישראל
 עמד״ כפו ומ״ק בסידורו, וזה עפ״י מח״ו ואבודרהםן חטאנו לך אדון: בפח״ו אינה הגדרה ״אדון״
 רק באבודדהפ, ולבן, לפי הנוסח ״על עמך״, יש כאן להוסיף ״אדון" עפ״י אבודרהם כדי להשלים
 מנין כד, וכך ניסחו, כאמור לעיל, ר׳ שבתי, די״ק ורב בעה״ת, הגר״א והריעב״ץ« אבל אבודרהס
 מנסד! ״על ישראל עמו״ וכאן ״חטאנו לד אדון״, משום שהוא לא מדגיש מספר התבות שבנוסח
 א, דק שבכללם הן נ> ורב חסד ואמת אל תסתר פניך! נוסח המקובלים די״ק וד׳ שבתי, הגר״א
 וריעב״ץ: ר׳ אשר ורב בעה״ת הציגו הנוסח א לבד: ברמ״ק דמכאן בסידורי ספרד א. א. א.
 ומלא רחמים״ עפ״י מח״ו ואבודרהם: והצילנו: בקטע הקודם ״והושיענו' לפי הנמקת אבודרהט,
 באמור; חטאנו לו אדון: כאן מנוסח אליבא דבל הדעות ״אדון״, כדי לשמור על המספד כו הרומז על
-השם הוי״ה, כידוע: בהדפוסים עד שנת תז מוצאים אנו, לפי עדותו של רא״ב הנ״ל, אם את הנוסח הראשון
 (כהרב בעה״ת) או את השני, ועם הופעת סידור דפוס אמסטרדם משנת תז ודפוס דיהדנפודט משנת תנד
 רואיה כבד השתי נוסחאות, כשחן מסומנות האחת בשביל מנהג אשכנז והשני׳ בשביל מנהג פולין.

 הקריאה בחורה
ת ויקרא באזני העם״ וגו׳ — זוהי הפעם הראשונה שאנו שומעים על עגמ י ר ב  ״דיקח ספר ה
 קריאת פרקים מתור התורה הכתובה על ידי משה רבינו ומפיו (ראה רש״י שם): ובמשנה תודה,
 דבדים לא כו, שומעים אנו מפיו — ״רצו משה וגו׳ במועד שנת השמטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל
א את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם״ וגר — הצו הראשון, לדורות, על הרצאת ר ק  וגז׳ ת
 דברים ברבים מתוך •אותה התורה המסומנת לעיל (דברים כח סא) בפעם הראשונה בשם ״םפד תודה׳׳,
 ומכאן ההגדרות ״קריאת התורה״ ו״םפר תורה״; במשנה תורה, שם. לא *ידיין מפורש תוכו הקריאה
 ומקום ביצועה ואף לא המקריא, אבל זוהי הלבה למשה מסיני (דאה תוספות יו״ש למשנה ח סוטה
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 פרק ז) וכך שנינו (במשנה שם) ״פרשת המלך כיצד י מוציוי׳ט הראשון של תג וכו׳ במוצאי שבועות
 עושין לו (למלך) בימה של עץ בעזרה והוא יושב על ה וכו׳ הזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש
 הכנסת וכוי וכהן גדול נותנה למלך וכו׳ וקורא מתחילת אלה הדברים וכו׳ וכו׳ ופרשת המלך (שום
 תשיט מליד «לד) * ברם, גם המנהג לקדוא בכל יום בו״ה בשבוע, מנהג עתיק יומין הוא ותחלתו נעוץ,
 לפי מה ששנינו בגמרא בבא קמא (פב א) בתקופת משה רבינו! (שם) הגמ׳ מונה בין עשר התקנות
 שתיקן עזרא, גם תקנה זו של קרה״ת, והגמ׳ שואלת ״ושיהיו קורץ בשני וחמישי עזרא תיקן והוא
 מעיקרא הוי מותקנא, דתניא ״וילבו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים״, דורשי רשומות אמרו
 אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים (ישעיהו נה) כיון שהלכו שלשת ימים בלא תודה,
 נלאו. עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהיו קורין בשבת ומפסיקין באחד בשבת, וקורץ בשני
 ומפכיקיו ג׳ ודי וקודין חמישי ומפסיקין ערב שבת כדי שלא ילינו ג ימים בלא תורה״? והגמרא
 מתרצת — ״מעיקרא תיקנו חד גברא ותלתא פסוקי, אי נמי תלתא גברא תלתא פסוקי כנגד כהנים לויים
 יישואליט, אתא הוא (עזרא) תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי״ וכו׳ ן וראה שם תוספות ד״ה כדי, והשוה
ן אמידת תחנון בבו״ה( לפי הגמ' הירושלמית מגילה פ״ד ה״א) ״משה התקין  ההערות לעיל לענ
 את ישראל שיהיו קורץ בתודה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד״, ו״עזדא
 התקין לישראל שיה ו קורין בתודה בשבי ובחמישי״ (שם)! במכילתא (שמות טו כב) מיחסים התקנה
 לזקנים ונביאים, ״התקינו הזקנים והנביאים שיהיו קורין בתודה בשבת בשני ובחמישי״! בגמ׳ מגילה
 כא א, במשנה שם מפורט מספד הקרואים בבו״ה, במנחה של שבת, בראשי חדשים, בחולו של מועד,
 כיו״ט, יוכ״ם ושבת ! ובמשנה שם כט א מפורטות הקריאות של ״ארבע פרשיות״ > ושם ל ב קובעת
 המשנה הקריאות, כלומר, הפרשיות הנקראות — ביו״ט א של כל חג, בכל ימי חג הסוכות, בחנוכה,
 •׳בפורים, בראש חדש ובתעניות״ וכו׳) בתוספתא לגמ׳ מגילה (פ״ג) נמנו גם הפרשיות הנקראות בכל
 •ימי הפסח, ובגמ׳ מגילה (לא א) מונה הגמ׳ הקריאות ביו״ט של גליות קריאות ההפטרות ושם
 •עמוד ב רואים אנו כבר הימוד והמקור למנהגנו — ״אמול רב זירא הלכה — מקום שמפסיקיז בשבת
 שהרית, קורין במנחה (של אותו שבת), בשני ובחמישי ולשבת הבאה״, והשוה טוא״ח סי׳ דצב! עצם
 כוונת הקריאה מנמק ומסביר בעל ה״חינוך״ (סי׳ תריב) ״משרשי המצוה — לפי שכל עיקרן של עם
 הישראלי היא התורה ובה נפרדים מכל אומה ולשון להיות זוכים לחיי עד וכוי, ע״כ בהיות כל עיקרן
 בה ראויה שלא ישהו ג ימים בלא תורה וע״י תקנו חז״ל שיקהלו הכל בידד בזמן אחד מן הזמנים
 לשמוע דברים ולהיות הקול יוצא בתוך העם כולו וכו׳ לאמר: מד, •הקבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד
 כולנו? ותהי׳ התשובה — לשמוע דברי התורה, שהיא כל ייקרנו״ וכוי וכוי? הכל בו (בדיני קריאת
 התירה) מנמק קביעת ימי בו״ה לעצם הקריאה, ״שכל העומד שלשה ימים בלא תורה, אויב ם נופלים
 עליו שנאמר וילכו וגו׳ וכתיב בתריה ויבוא עמלק וילחם בשדאל״! הלבוש מנמק ״מפני שמדבין
 בתפלות ובתחנונים בימים אלה, לכן קורץ ג״כ בתורה, כדי שתגן עלינו גט זכות קריאתה בבל
 צרותינו״ ז בקבלת אריז״ל מנומקת קביעת בו״ה נפרע״ח שעד יד שער קרה״ת פרק א) בקצור —
 ביוש א מסתלקת הנשמה וביום ב גם הרוח, לכן קורץ באותו יום! מום ד מתחילים הימים שלפני
 שבת ובו מתחילה החזרת הגשמה וביום ה׳ חוזרת גם הדוח והתורה היא ננד סוד הרוח, לכן קוךין
 בו ביום! וראה שם עוד הסברים על פי תורת הנסתר! ב״נגיד ומצוה״ מנומקת נקודה זו כדלקמן:
 ״דטעם שקורץ בתורה ביום ב וביום ה בשבת, כי נודע כי ג עולמות בי״ע (בריאה יצירה עשיה)
 עולים בעילם האצילות, כנזכר בבונה של מנחה, עיי״ש! והנה כפי עלייתם כן ירידתם של כל ימי
 הישמע, •'כי ביום א לשבת יורד (עולם) הבריאה, וביום ב יורד היצירה, שהיא ואייו בחינת תודה,
 כנודע, ול5ן אז קורין בתורה. וביום ג׳ יורד העשייה ואינו יורד אור התורה שם. יום ד הוא משבת
 הבאה וחוזר לעלות מד, שירד, ועולה עולם העשייה, ולכן אין ביום ג וד ספר תורה. יום ה עולה
 היצירה ולכן מוציאין הם״ת, כנ״ל. יום ו עולה בריאה, ובשבת עולה האצילות, ומפני שיום א ויום ו
 הם עולם הבריאה, כנ״ל, הנה לרוב הארתם אין צריך להוציא בהט ם״ת. (בונות. כוונת הקריאה
 עם״ י זהר (תיקונים, תיקון כא ־־מוד סג א) — ״אדם כי יקריב מכם וגו׳ האי איהו דמקרב קרבן לה׳
 ודא אורייתא, ובגין דא תקינו בצלותא למשמע ספר תודה למהוי בי׳ קרבנא שליט באדם דאיתמר
 בי זאת תורת האדם ובגין דא — מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפלתו תועבה״ ז ועל ערך הקריאה,
 כשלעצמה (ויקהל רו א) ״אר״ש כד מפקין ם״ת בצבורא מקרי ביי, מתפתחי תרעי שמיא דדחמין
 ומעוררין את האהבה לעילא״ וכו׳! ובזהר לפי פנחס (רכט א) ״ואינון דחשות לס״ת בזמנא דדבור
 נפיק מפי הקורא, איהו חשיב לגבייתו כאילו מקבליט אורייתא בטורא דםני דםיני ובו׳ ואלין אינון
 דחשות לס״ת אינון בדיוקנייהו דחיון ומני לון קב״ה לאעלא לון בחדר דמראה אש בית לד.״«
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 על גודל החיוב המוטל על הבעל קורא לסדר את פרשיות הקריאה, למדים אנו מ״מעשה בדבי עקיבא
 (מובא במדרש תנחומא לפ׳ יתרו אות טו) שקראו החזן ברבים לקרות בתורה בצבור ולא רצה לעלות.
 אמרו לו תלמידיו: דבינו, לא כן למדתנו — כי היא חייך ואודך ימיך, ולמה נמנעת מלעלות ז
י אותה פרשה שנים ושלושה ת ר ד י  אמד להן — העבודה, לא מנעתי לקרות אלא על שלא ס
 פעמים, שאין אדם רשאי לומד דברי תורה לפני הצבור עד שיפשוט אותו ב או נ פעמים וכו׳ שכן
 מצינו הקב״ה שהוא נותן מענה לכל הבריות, והתורה גלויה לפניו ככוכב אחד, וכשבא ליתן אותה
 לישראל כתיב בו ״אז ראה ויספרה הפינה וגם חקרה״ ואח״כ ויאמר לאדם וגר וכן
 כתיב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה — בינו לבין עצמו ואחרי כן — לאמוד: והשוה
 אוחד• מעשה בדבי יוחנן בן תורתא (במדרש שמדיר פרשה מ אות א)׳ כשבא לפני דבי עקיבא, ואותו
 הדרש שעל הפסוק ״אז ראה״ וגו׳ (איוב כח), אלא ששם הודגש ״ד פעמים (כי כך היה מונה שם
 ״ואה ויספרה הכינה וגם חקרה): וראה טו״ר או״ח (סי׳ קלט וקמא) ב״י (שם) ושו״ע (קלט וקמא)
 ואבודרהם (בסדר ש״ש חול): אותו דרש מובא גם מהר (ויקהל) דהא איהו (בן אדם) קאים כדוגמא
 עילאה, בג׳״כ מאן דםליק למקרי באורייתא, יסדר אינון מילין בקדמייתא בביתיה, ואי לא, לא יקרא
 באורייתא. מנלן, מהוא דבור, עד לא השמיע אורייתא לעמא קדישא מה כתיב, ״אז דאה״ כר ולבתר
 — ״ויאמר לאדם הן יראת ה״׳! אזהרה חמורה כלפי המזלזלים בקריאה נכונה, שומעים אנו בזהר
 (תיקונים, תיקץ ג וד קמב א) ״וברי בודאי אברו שלוחיא דצבורא צריכין כד קראן ס״ת דיחתבון
 מלי ולאן יימרו! להון בהלעטה כגוונא דעדב דב דאתמד בהון ״הבשר עודנו בין שיניהם״ והוין
 אכליו בהלעטה ויגווגא דעשוו דאתמר רי׳ הלעיטני גא ואי לא הוי טחנין ליי, אתמד בהון ״ואף ה׳
 חדה בעם״ ן הב״י (בסי׳ קמב) מביא בשם ארחות חיים ״מנהג ספרד אחר קריאת התורה בשבת לומד
 והיא רחוב יכפר עון לכפר על שגגת הטעיות במקרא״ ומסיים שם ״והיום אין זכר למנהג זה״:
 מנה1״י& שהם משוט כבוד התורה : א. המנהג לעמוד בפני ספר תורה מובא ברמב״ם (ה׳ ספר תודה
 ה׳ ט) ״כל הרואה ם״ת כשהוא מהלך מחייב לעמוד מפניו ויהיו הכל עומדים עד שיעמוד זה שהוא
 מהלך בו כשיגיענו למקומו או עד שיתכסה מעיניהם ואח״כ יהיו מותרין לישב״, והשוה טור (יו״ד
 דפב) שבעיקרו הוא נובע מבעיה דאפשיטא בגמ׳ (קדושין לג ב) ״איבעיא להו מהו לעמוד בפני
 ספר תורה״: וראה מש״כ הפרישה (שם בסי׳ רפב) על מה שהביא רע״ג בשם רב שר שלום גאון
 »םפר תודה בין שמוציאין אותה תחלה (בין בחול בין בשבת) בין כשמחזירין אותה למקומה, עומדין
 ב&גיה לאלתר ויושבין לפניה לאלתר״: והשוה טור או״ח קמו: וראה הגהת הרמ״א (שם) ״השומע
 ק ו ל הנושא ספר תורה אע״פ שאינו רואה אותו, חייב לעמוד״, שבעיקרה היא מסתמכת על מה
ם לכתר תורה, למען י נ ו מ ע פ  שמביא הב״י (שם) בשם מהר״ר מנוח שכתב ״שלתכלית וה נעשים ה
ו העם שנושאים הס״ת וכד ירנישו שמוציאין, מיד יקומו מפניה״ ולמדו זה מגמ׳ קידושין ע מ ש  י
 (לא ב) ״רב יוסף (סגי נהור הוי) כד הוי שמע ק ל כרעא דאמיה, אמד איקום מקמי שכינה דאתיא״ ז
 ולהלכה למעשה ראה באחרונים ושלחן הקריאה מש״כ בשם אחרונים * ודרך אגב: דאת ט־ז (ליו׳יד
 סי׳ רפב, םק״ב) מש״כ בענין שימת הכתר תורה שיש בו פעמונים, בשבת, שהוא ז״ל אסר משום
 משמיע קול, ובט״ז לאו״ח (שלח סק-א) שאסר לתלות רצועה בשבת שבה תלויים פעמונים על הפרוכת 5
 וראה מג״א שם המתיר ומצדיק המנהג והשוה עמדה זאת בשו״ת נודע ביהודה (מהדודה תנינא יו״ד סב)
 הכותב שעצם המנהג לתלות פעמונים בכתר תורה מסתמך על הפסוק ״ונשמע קולו בבואו אל הקודש״
 (שמות כח) »וא״כ איפוא שהמנהג מיוסד על הקרא, אין לאל יד הבאים אחריהם לאמור מ״שוס גזרה
 ושמא יתקן כלי שיר, בקושיית הסיז, משום דמדויל ידיה משתלם דפסק דהיבי דפפורקי בפירוש
 להיתר, אץ כח ביד חז״ל לגזור ולאסור ואץ לו מפורש בפירוש להיתר יותר מזה, דמאחר שחייבה
 התודה לכהן הגדול שיהיה לבוש שמונה בגדים בעת שעבד עבודתו, ואם פיחת אחד מאלו, דינו כור,
 ופוסל עבודתו (רמב״ם ה׳ כלי המקדש פ״י ה״ד) ואחת מאלו הבגדים היה המעיל והיא היתה עשויה
 עם דמונים (רמבים שם וכו׳ ועכ״ז ראינו שכה״ג עובד בהן אף בשבתות ויו״ס שאסור להשמיע קול״
 זכו׳ ומסיים ״ולכן גם אנחנו עושים פה היום פעמונים בהעטרות שישמיע קול בדרף הילוכו שהולך

 אד הקדש וכוי להשמיע מצות וחוקים, ואין לנו לגזור משום השמעת קול בשבת ויו״ט״ ן
ו כפי שמורה פשטות לשון הפסוק ח י נ ה ד ספד תורה בארון הקדש ולא ל י מ ע ה  ב. המנהג ל
ם אותו מצד ארון ברית ה׳ אלוקיכם והיה שם ת מ ש  (דברים לא כו) ״לקח את ספר התורה הזה ו
 בך לעד״ מצדיק הגהות מיימוניות וכותב בשם רבו ובשם ר״ת — ״וששאלתם למה אין משכיבין
 הפר תורה בארון כמו לוחות — יפר. שאלת ן ור״ת כתב בתשורות שכן היה יותר טוב מטעם זה,
 ועוד כתב: אלו נזכרתי כשעשיתי ארון, הרחבתיו — עד כאן״: והרדב״ז (תשובה תקל) ״בשלמא
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 לוחות לא לקריאה היו, לפיכך נשכבו לא כן ס״ת דלקדיאה היא עומדת ומשום הכי בעמן שיהא מובן
 ומזומן, שתהי וכו׳ לקרות בו״ וראה שם עוד טעמים ז

 ג. לשון הרמב״ם (שמ): *מצוד, לייחד לפפר תורה מקום ולכבדו וכו׳ ולא יחזיר אחוריו לספר תורה
 אלא אם כן היה גבוה ממנו עשרה טפחים״ — וחנה נקודה זו מבאר בעל שלחן הקריאה בשם פש״ע
 ש״ג וכותב ״אעפ״כ מחזירין הנהנים פניהם כלפי העם, והדרשנים גם הם פונים כלפי הקהל לפי
 שצריכים פנים אל פנים וגם פנים שלמעלה, כביכול, פונה אל העם וכו׳ וכמ״ש יאר ה׳ פניו אלין
 וגוי{ ועיין כנה״ג (בסי׳ קכח)« ומה שנוהגים שהדורש ברבים עומד לפני ארון •הקודש ומחזיר פניו
 כלפי העם, אין זה רק דרך עראי וכ״כ הפר״מ (בטי׳ קנ) וכבר התשובה מאהבה התנצל בזה, ע״ש,
 וכבר דשו בה רבים וגדולים שהחזיקו לעשות כן ומנהג ישראל תורה! אך מי.שלא הוטל עליו חובה
פ זכו׳ אין טפק שלא יקבל שכד על הדרישה, אלא ענש יענש על שמיק׳ו ראשו כלפי ע  לדרוש ל
ה ועולים עליו במעלות, ראוי לעשות בענין ו ב  הקודש וכו׳: וברוב מקומות עושין האה״ק במקום ג
 שלא יגיע תחתית ארון הקודש סמוך להריצפד, ולדקדק שיהי׳ סיום מקום עמידת הס״ת שבהיכל
 למעלה מחצי קומת איש כדי שעכ״פ שכשעמלד הדורש שמה, לא יהיה אחוריו ממש כלפי הם״ת״!
 וראה ט״ז (ביו״ד רפב) שננע בנקודה זו ומצדד להיתר משום שארה״ק נחשב כרשות בפני עצמה!

 ד. המנהג המקובל להרים .קצת למעלה הספר תורה עם אמירת ״גדלו לה׳ אתי״, מקורו במסכת
 סופרים פרק יד ה״ה (בהוצאת היגר) ״וצריך להגביה את התורה בשמע ישראל ובאילו ג יחודין (ג״פ

 אחד אלוקינו שלפניו שם) ובגדלו לה׳ אתי״! והשוה שבלי לקט (סי׳ עז) ומג״א קלד)!
 ה. מנהג מקובל לכבד עם הוצאת הספר תורה ויש לו מקור במרדכי ((מגילה אות תחלג) שבחג
 ״סמך למנהגן של ישראל שנהגו שאחד מוציא הס״ת ונותנת לש״ץ, מגמ׳ פסחים (םד) דאמרינן שט
 שחט ישראל וקבל הכהן נתנו לחבירו וחבירו לחבירו וכו׳ כהן הקרוב אל המזבח זרקו, וכו׳ ופריך
 מי קמ״ל ומשני דברוב עם הדרת מלו, כש״כ בנידון זה״! ובס׳ מקראי קודש שער ב׳ טק״א מסתמך
 על גמ׳ סוטה מא שבדומה לו מצינו אצל קריאת פ׳ המלו במוצאי שבועות כדאמרינן התם חזן הכנסת
 נוטל ס״ת ונותנה לראש הכנסת ובו׳ : והשוה רמב״ם בפירושו למשנה יומא ״היו נותנין מיד ליד
 לתפארת וגדולה״! הרמ״א (בסי׳ קמז ס״ק ב) מביא זה רק במנהג מקומות ומגייס (מתוו ציון המרדכי
ן השץ יכול למחות כי א״ז שייך לחזניד, ״וגיתנד, למחזן בימינו״ (טט״מ לפי מם״ם). י א  ואו״ז) ״
 ו. המנהג לקרוא לכהן ראשון, מקורו בגמ׳ — ראה: מו״ק בת ב ״דתנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו
 לבל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון״, ודאה — גיסין גט א, נדרים סב א וב, הוריות יב ב,
 ירושלמי הוריות פ״ג מ״ח ותוספות חולין פז א ד״ה וחייבו, טאו״ח קלה ושו״ע: להמנהג המקובל
 לקרוא בהן ראשון, מתנגד המאירי (למט׳ גיטין עמוד דלו בהוצאת שלזיגגד) וזד. לשונו — ״דע שזת
 הדבר מפורסם בכל הארצות מהיות הכהן קורא בבית הכגםת ראשון והוא תלמיד חכם או עם הארץ.
 הנה אין לו שורש בתורה כלל ולא נזכר זה בתלמוד ואין זה הכוונה ברמיזה בזאת ההלכה. ונפלאתי
 הפלא ופלא מהיות ארצות הדרומיים גם כן על זה המנהג עם ״בהאים ממחלי המנהגים״ ומדעת
 אחרונים ומנהגיהם ואץ אצלם כי אם מנינים מסכימים ואיני יודע אנא נמצא זה הכבוד וכו׳ וכו׳
 ומפי דבותי שמעתי על גדולי המפרשים שהנהנים בנרבוניא נוהגים להם כבוד ומפצירים בם לקרות
 לפניהם ראשון, שאף שהם היו חכמים גדולים״ וכוי! ברם להלכה ולמעשה נוהגין לקרוא, באין
 יזצא מהכלל, לכהן ראשון לפי הגדרת נקודה זו בטור או״ח (שם) שכתב בשם גאונים וז״ל — ״אבל
 רב עמרם כתב כל היכא דאיכא כהן לית ליה דשות לישראל למיקרי קמיד, אפילו הוא נשיא
ח קודם לישראל ת״ח״:' וראה בירור הענין שם א  בישראל וכ״ רב נטרונאי גאון דאפלו כהן עם ה
 בב״י ובהמפרשים, ובירור יסודי על ההגדרה ״נתפרדה חבילה״ באם אין כהן בביהכ״נ, פרשה השנויה
 במחלוקת הגאונים וגדולי ד״דאשוגימ# ודאה שבלי לקט היי לב שמביא 09ק הלכה מרבינו ישעיהו זצ״ל
 ״דליכא למקרי ישראל בכהני אלא א״כ הוא גדול הדוד שאין כמותו אפילו בעיר אחרת״ ובו׳
 ובח״ס האו״ח, סי׳ כד־ה שמסיק להלכה ולמעשה שלא צריכים תמיד לקרות בהן ראשון: עמדה
 מניגדת נקט המד״ר״ם שיק (חאו״ח בסימנים: נה, נו, נט, ס) המסיק להלכה, שבדרך כלל אין
 רשות לכהן לוותר, רק בזמנים פיודודים־ יוכל הוא למחול! ובסי׳ ם שם מנסר, הוא להםיק מדברי
 הרמב״ם, בספר המצות שלו, מ״ע׳ לב, שאפילו למחול אינו יכול: ודאה שו״ת פהרי׳י אםאד, סי מה,

 שלומד מאותם דברי הר-מב״ם שם, שכן יכול למחול.

 ז. המנהג שהגולל והמגביר, מלווים הס״ת עם החזירתו להיכל, מובא בהגהות מיימוניות (ה׳ תפלת
 פי״ב אות ב) ״וכן נוהגין שהגולל הולך אחר הם״ת ועומד לפני הארון עד שתחזור ם״ת למקומה״!



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 בימים שיש בהם קריאת התורה אומדים עם מתיחת הארון הקודש:

 מהי הארון ו*אמר משה קומה יי ולפצו אןביןז ועםו ?׳!ש3איןז
 והשוה מהרי״ל (מובא במ״ג שם) ודאה ט״ז שם! ח. המנהג לכרוע׳ בברכת התורה מביא הרוקח (היי
 שיט)! ואע״ה שבדיד בלל אסור לכרוע במקום שלא תיקנו חכמים, באן שאבי, משום ,שאין כוונתנו
 לשחות בברכה אלא לכבוד התורה וכן מוכח מלבוש םי׳ קיץ״ (לשון מג״א בסי׳ קלט ם״ק ו)! ויש
 סוברים שהכורע בבה״ת טועה (לחם חמודות על הרא״ש לגמי ברכות פרק ה׳ אות סה, והשוה מג״א
 (שב) שהדגיש ״ולא כאותן שאין נוהגיך! י. המנהג לאחוז עמודי הם״ת בשעת ברכה, מביא המרדכי
 (לגמי סוכה פ״ג אות תשם) והשוה המנהיג (ח׳ שבת סי׳ כה) ושו״ע (שם סעיף יא)! לפי קבלת אריז״ל
ת הברכה להסיר ידו השמאלית ע ש ב ם הברכה בשני העמודים ו ד ו  יש לאחוז, לפי דעה האחת, ק
 כדי להגביר הימין, ולפי דעה ב יש לאחוז בשתי ידיו ביריעות התורה על ידי מפה (מגי׳א שט ם׳׳ק
 יב בשם כתבים וכוונות)! יא. המנהג לנענע קצת הספר תודה עם אמידת ״נותן לנו את תודתו״,
 מובא במג״א (קלט ס׳׳ק יב) בשם מטה משה! יב. יש מקומות שנוהגיז לומר לכל הקרואים, עם סיום
 הקריאה, ״חזק״! מנהג זה מביא אחד מגדולי רבותינו הראשונים, רבינו אברהם הירחי, בספרו המנהיג
ן בקול רם חזק״, וכותב ״ומצאתי סמך ז ח  (ה׳ שבת מי׳ נו) במנהג צרפת ופדוונציה ״שאומר להם ה
 לדבר בב״ר, לא ימוש ספר התורה וגו׳ חזק ואמץ וגו׳ אין אומרים חזק אלא למי שתופס החפץ בידו
 מלגיד שהיה הספר תורה בחיקו של יהושע ואמר לו הקב״ה חזק ואמץ, מכאן למסיים בתורה אומר
 לו החזן חזק״: ואבדרהם (בסדר ש״ש שבת) ״ואנו נוהגקן לומר חזק אהד כל ספד וספר של ה ח׳
 תודה וכן נוהגין בספרד"! והרמ׳־א (שם) ״ומזה נהגו לומר למסיים לקרות בתורה בכל פעם חזק״:
 יג. מנהג מקובל שכל העולה לתורה אינו יורד מהבימה עד שסיים העולה אחריו את הברכה השניה!
 לשון הרמ״א (קלט) ״ולא ירד עד שעלה כבר הראוי לקרות אחריו״, שבעיקרו הוא מבוסס על פסק
 הלבה של חמרדכי, שהבעל מטה משה מביאו וכותב ״דאיתא בפ׳ תמיד נשחט מקבל את המלא
 ומחזיר את הדיקן, ופסק מרדכי הגדול שלא ירד הקורא, עד יעמוד שם אצל התורה הנקרא
 לעלות אחריו״: והשוה דמ״א בשמו בסי׳ קלט ברם מנהגנו לחכות עד שגמר העולה אחריו את
 ברכתו שלאחרי׳, כאמור, עס״י מג״א הבותב ״והמדקדקים היראים שלא יוכלו לשמוע הקריאה
 כהוגן בדרך הילוכן, ממתינין עד שיסיים השני ויורד בין גברא לגברא״: יד. מנהג מקובל ששלושה
 אנשים עומדים על הבימה בשעת קה״ת« ואולי יש לראות םטד לדבר 0«סכת סופרים, פי״ד ח״ח
 ״וכיוצא בו אינו מן המובחר שיעמוד החזן יחידי לפני התיבה, אלא שיעמדו עמו אחד לימינו ואחד
 לשמאלו כנגד שלשה אבות״! והשוה פרד״א, ריש פמ״ד: האשכול, סדר הפרשיות, סי׳ בב: אור זרוע
 חייב ה׳ שבת, סי׳ מב! ולקט יושר, או״ח, עמוד ל ושם קמא! ובלבוש (קלה)* הקונה המצות (הגבאי)
 עומד אצל הס״ת וזח נקרא סגן והוא, כביכול, במקום השי״ת שהוא מצרה לקרות לכל מי שירצה,
 דהקידא הוא הנקרא הסרסור, במקום משה, שהיה ג״כ הסרסור במתן תורה, והעולה הוא המקבלה,
 במקום כל ישראל ובשליחותם — עב״ל: יש מקומות שעולה עומד באמצע והסגן לי,מינו והקורא
 בהירה לשמאלו, ויש מקומות שהקורא עומד באמצע והעולה לשמאלו! וראה בברכי יוסף ובשיורי
 ברכד סי׳ ק«א« טו. נוחגין שהעולה מעביר טליתו על גבי ס״ת ונושקת — לד״מנהג יש מקור
 בספר חסידים (ם׳ דנה), מובא במג״א (קלט אות יד) ״לאחר שקרא בתורה מנשקה״! והשוה שערי
 אפרים (ה׳ קרה״ת). טז. לענין שמיעת הקריאה מעומד—בשו״ע (קמו): ״א״צ לעמוד בעת שקורין בתורה״,
 שע״ז העיר הרמ״א שם ״וש •מחמירין ועומדין וכן עשה מהד״מ (מרדכי פרא״ד): הט״ז מצריד לעמוד בברכו
 לבד, והמג״א כתב לעמוד בשעת אמירת כל הברכה: בכתבי אריז״ל מובא בשם אריז״ל שמנהגו
 בהדש היה לשבת מרגע שהבעל קורא התחיל הקריאה, עד הקדיש שלאחר הקריאה (פרע״ח שער
 קדה״ת פ׳יא): יז. נוהגין לכרוע בברכות התודה: והדי •מש״כ השלייה בשם מהרש״ל — ״אותן העולים
 לס״ת ומשתחוים בברכות התורה ,ילמדו אותם שלא ישתחוו וכן שמעתי ממורי הגאון מהרש״ל ז״ל,
 או היה מנהגו כשעלה לס״ת וראה הפרשה שיקרא, השתהות, ולא משום השתחואה של ברכה, רק
״ ה פ י ק ז  לכבוד ס״ת השתחוה ואח״כ אמד הברכות, ולפי מה שכתב רבינו ירוחם צריך לבדו ב
 (שלה עניני ת׳ וקריאה בם״ת): יח. נוהגין להתנענע קצת בשעת קרה״ת! מנהג זה מביא אבודרהס
 והד-כי משה לטור או״ח (סי׳ מוז אות א) ובדמ״א (מח) בשם אבודדהם וכתב ״ונהגו המדקדקים

 להתנועע בשעה שקורץ בתודה דוגמת התודה שנתנה ברתת" ובו׳. והשוה של״ה שם:

 פדר הוצאת וקריאת החווה:
ן המזכיר המנהג לאמד פסוק זה, הוא בעל ו ש א ר  ויה• גנהיוע הארון: במדבר י לח! ה



ת י ר ח ת ש ל פ  שסב ת

 מפניך. 3י מציון תצא תורה וךנר לל &ירושללם.
 בשעת הוצאת הם״ת מהיכל אומרים ;

 ?רוך שנתן תורה לעמו לשךאל ?לןןשת1.
 בעשי״ת היה מוסיף לאמר י״ג מדות (ויעש אברהש עמוד תג) ז

 יי יי אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה.
V להא ךעוןזך עם עמן• לשךאל M  בךיך שמה ךמרא עלמא ?ריןד פר1רןי 1

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 כריך שמיא: בסידורים הישנים לא נמצא זה הכתוב (דניאל ג׳) ורוה דמי לבר אלהיןן.
 שהרי אמרו על זה בשה״ש (רבה פרשת ז׳
 אות י״ד) דבא מיכאל המלאך וסטרן
 לנבוכדנצר על פיו אמר ליה אי רשע בר
 אית ליה. וכן הוא בירושלמי שבת סוף פרי;
 ר, עיי׳׳ש. ואמ כן אין לקרות למלאד בר
 אלד׳ין. ועל כרחך דהפיתש •הוא גבור ורב
 כח, וכענין פשטות הכתוב (בראשית ר ב׳}
 בני אלהים. ומכל מקום נראה׳ כיון שיש
 מקום לטעות כאותן המינים שאומרים׳ שלו
 בן, לא נכון לומר בזה הלשון. והכי איתא
 נמי (בבר״ר פרשה כ״ו) בפסוק ויראו בני
 האלהים וגו׳ רשב״י קרא לון בני דיניא.
 רשב״י מקלל לכל מאן דקרא לון בני אלהיא.
 והדברים ק״ו, אם על אותן שהכתוב קוראן•
 בגי האלהים, היה רשג״י מקלל, מכש״כ

 שאין לומר כאן כלל מלאכין.

 כלל, אכל נתפשט המנהג במדינתנו
 בדורות האחרונים לאומרו. והוא מהזוה״ק
 (.ויק־הל ר״ו ע״א). וכתב בפרי עץ חיים
 בהגהת מהר״י צמח ז״ל, שמשמע מהזוה״ק
 שאין לאומרו אלא בשבת. ומזה העתיק
 המג״א (ריש סי׳ רפ״ב) דבשבת יאמר כריך
 שמיה, עיי״ש. ולא זכיתי לדעת היכן משמע
 כן מדברי הזוה״ק, והכי איתא התם: סדורא
 לסדרא עמא קדישא ביומא דא ובשאר יומין
 דספר תורה ם״. אמר רבי שמעון כד מפקין
 ספד תורה גצבורא למקרי ביה כר ואיבעי
 ליה לבר נש למימר הכי בדיך שמיר. כו׳ —
י דספר מ ו  א״כ מבואר להדיא דעל כל י
 תורה, פירוש, שקורין בתורת, בעי למימר

 ליה, .וצ״ע.
 ולא על בר אלד״ין םמיכנא: פירוש, גבור
 ורפ כח. אבל אין הפירוש מלאך, ובלשון

 המחכים (ראה עליו לעיל בםידורנו בהתערות עמ׳ קסו) הכותב (עמוד סו) ״ובהוציאו ספר תורה מן הארון
 נכון לאמך ויהי בגםוע הארון״( ואחריו מביאו באדחות חייט ומכאן בכל בו (במי׳ לז) המגדיל אמירתו ליום
 השבת, ח״ל שפ — ״קדש שלם ואח״כ מוציאי! ספר תורה ואומרים ויהי בנסוע וכו׳״ י, לפי עדותו
 של רא״ב, בהערותיו לסידור התפלה, מובא הוא בראשונה בסידורים, דפוסי פראג, משנות שא, שכו, דפוס
 ויניציה שה, ד׳ מנטובד, שיד, ולעומת זד, לא מופיע הוא בסידור ד׳ סלוניקי משגת שמ, כנראה, של»
 נתקבל הוא אז כמנהג קבוע, אלא אח״כ, במרוצת הזמן« וראיתי בסידור רש״בן שהמחבר מנסה למצוא
 סמך לבחירת פסוק זה דווקא עם פתיחת ארון הקודש, עפ״י מאמר חז״ל בגמ׳ ע״ז (כד ב) עה״פ (שמואל
 א ו יב) וישימו את ארון ה׳ אל העגלה וגו׳ וישרנה הפרות וגו׳ — מה וישרנה 1 ישרו פניהט כנגד
ע וגו׳ קומה וגו׳ רוני רוני וכוי, ולזכר הנם שנעשה ו ם נ  הארון ואמרו שירה. מד. שידה אמרו — ויהי ב
 אז לישראל בארון ואמרו שירד. ויהי בנםוע ושירת משה׳ תיקנו לומר אותו׳ הפסוק עם פתיחת ארון
 הקודש ? ברוך שנתן תודה לעמו ישראל בקדושתו: במח״ו סודרה פיסקה זו רק בנוסח ״תגלה ותראה*

 לפני אמירת הפסוקים השונים שם, כמו שלפנינו! והשוה כל בו בסי׳ כ ן
 בריף שמיח: התפלה ע״פ אריז״ל, ומקורה בזהר (ויקהל רו) ״כדמפקינן ם״ת בציבורא למקרי ביה, מתפתחן
 תרעי שמייא זדחמן ובעי בד נש למימר בדיך שמיה דמארי עלמא״ וכוי! לפי עדותו של הרא״ב הנ״ל
 הונהג באיטליה בשנת ש לאלף השישי לאמר מאמר הזהר הזה רק ליחיד, ומשנת שנס, עם הופעת הספר
 ״סדר היום״ התפשט הוא על מנהגי התפלה ומאז נכנם הוא לכל הסידורים! בנוגע לאמירת תפלה זאת
 גס בימות החול, ראה עמק ברכה שלפנינו, ושנקווה זו הארה נוספת: כוונת אריז״ל בעניין זה שנויה
 במחלוקת t המג״א (בסי׳ רפב לשו״ע או״ח), מזס ״כתבים״, מביאה בתפלת שבת, וכך כותב במפורש
רי זלה״ד. שהיד. נוהג לומר בדיך שמיד. הנזכר גזהר למו \ תי  רח״ו בפרע״ח (שער יט שער חשכת) ״ראי



ת שםג י ר ח ת ש ל פ  ת

 ן$לם ופךקן למינך אןןזי ?עמך בלית מקדשך וןא^טו״ לנא ??טוב נהוךך
 1־לקלל ?מתנא לריןמין. להא רעוא קןךמך ךתו־ריך לן ס?ין ?טיבותא ןלהוי אנא
 פקיד** בגו צדיקלא למךחם עלי ולמנטר :תי ןית לל ךי לי ודי לעמך לשךאל.
 JTV^K הוא זן לללא ומפךגס לפלא אנו! הוא שליט על צלא אנינ הוא ךשליט

א ד^יךנא קמה י , 1י ה ^ ?רי H 1 1  על מלכלא ומלכותא ךילך קיא. §נא ?נךא 5
ר  *מקמא ךיקר אורלסה בכל עדן ועדן. לא על אנש ךחיצנא ולא על נ
 $לז;ין סמילנא אלא ב$להא ךשמלא ךהוא אןדןא קשוט ואורלתה קשוט ו^ליאוסי
 קש1ט ומ^א למעלד טלון ףקשוט. לה אנא ךמיץ ול^מה :?ןיךא קדישא אנא
 אמר 13שלחן. לסא רעוא קןךמך דתפתח ללאי באורלתא ותשלים לן^אלין

 ןללאי ולבא ך?ל עמך 3ית לק1ךאל לטב ולוזלין ולשלם׳

ת מהיכל בשחרית״ והשוד. נגיד ומצדה (דפוס לובלין עמוד יו) ב ש  פ׳ •ויקהל כשהיו מוציאין הם״ת ב
 ״מורי זלה״ה היד, אומר בדיך שמיד, ומארי עלמא עד סופו בהוצאת ם״ת מן ההיכל בשחרית של
 שבת״ וכו׳« אבל בפדע״ע שער יג פרק א בשער נפילת אפימ כותב הוא בהםתייגזת על גקודד. זו
 וז״ל — ״בעת פתיחות ההיכל להוציא הס״ת ביום שבת היה נוהג מורי ז״ל לומר בריך שמיד. מ״ש
 נזהר ויקהל דרי״ו (דף ריו) ובקונטרים אומר ג״כ גם מורי זלה״ה היה אומר הסדר הכתוב בזהר שצריך
 לומר בעת הוצאת הסית כריך שמיד, ולא הזכיר יום שבת אלא םתם בדיך שמיה דמארי עלמא עד
ח שם: נראה מלשון זהר שם דקאמר רזא דס״ת וכו׳ דיומא דא וכוי אח״כ מ  ולשלם״: והגהות צ
 דף רו קאמר — בריך שמיה משמע שאין לאמרו כי אם ביום שבת: ואפ״ד. אינו אסור לאמרו גם
 בחול בשעת הוצאת ס״ת״: במשנת חסידים מובאת היא לשבת לבד: לעומת זה מובאת היא בסדר
 היום נם בתפלת חול, והבאר היטב (בסי׳ רפב לשו״ע או״ח) כותב בשם אריז״ל ג״כ לאמרה גם בהול,
 ולדעה זו נוטה גם הפרמ״ג הטתב ״ה״ד. בחול בשחרית, ומנחה בתענית אומרים בריך שמיד.״ וכו׳:
 גם בסידורים שע״פ נוסח אריז״ל וברמ״ק סודרה היא בתפלת חול ג״כ« וראה ספר יסוד ושורש
 העבודה, שער ה׳ שער הקרבן, ת׳ י״ח: ולא על בר אלהין סמיכנא: ראה עמק ברכה שלפנינו ותורת
 משד, לח״פ לפ׳ בחקותי: בקצור ד־של״ה הנוסח ״ולא על מלאכא דשמייא פמיכנא״, אבל בזהו שלפנינו
 וכמ״כ בסדר היום הנוסח כמו שלפנינו ? ולהוי אנא פקידא בגו צדיקיא: בסדר היום מנוסח ״ולהוי
 אנא פלוני עבדד עני דדך פקידא״ וכוי, ובזהר עצמו הנוסח ״וליהוי אנא עבדך פקידא וכוי, אבל בכל
 הסידורים מנוסח כמו שלפנינו: בספר יסוד יוסף כותב המחבר שכשלמד אצל המקובל הקדוש מהר״מ
 פאפירש העתיק הוא ההגהות שעל גלימות הזהר שלו, וביניהן הגהה על מאמר הנ״ל שבזהד —
 ״הנוסחא קל תבות והוא תיקון קרי״, והנה זה מתאים עט הנוסח המקובל שלפנינו: גדלו לה׳ אתי:
 תהלים לד ד! אמירתו הוזכר במסכת סופרים (פרק יד הלכה יא): גם רע״ג מביאו וכמ״כ המח״ו, הטור,
 הכל בו ואבודרהם הכותב ״ומוציא (החזן) ס״ת וכו׳ ואומר בקול רם גדלו לה׳ וגו׳ ומגביה ספר תורה
 למעלה (מס׳ סופרים שם) ונהגו לאמר גדלו מפני שיש בו ששה תבות ועל שם ויהי כי צעדו נושאי
 ארון ה׳ ששה צעדים ונהגו לאמר גדלו מפני שיש בו ששה תבות, ועוד מפני שיש בו ששה ועשרים
 אותיות כחשבון השם — לומד שצריך לגדלו״, שמקורו במח״ו (ה׳ שבת): לך ה׳ הגדולה: דהי״א
 כט יא? פסוק זה לא הוזכר בראשונים: הכל בו כותב ״ופותח החזן בעצמו הספר תורה ואומר גדלו
ה בלחש, גדול ה׳ ומהולל מאוד, גדול אתה וכוי, רוממו ה׳ — ל ו ד  ונהגו הצבור לומר פסוק של ג
 קדוש הוא, רוממו ה׳ וגו׳ ה״א: תהלים צט ה ו־ט: מקראות הללו מובאים בסרע״ג בהוספת עוד
 פסוקים שאין אנו נוהגים לאמרם: גם המח״ו מביאם (בה׳ שבת) ובת׳ חול כותב הוא ״גדלו וגוי ועונין
 הצבור ש נ י המקראות הללו — ומביא רק פסוק אחד ״רוממו ה׳ וגו׳ כי קדוש ה׳ אלוקינו: וכך
 נראה מפשטות לשון הטור (בסי׳ קלד) ואומר גדלו וכו׳ ועונין ואומרים הקהל רוממו ה׳ אלוקינו
 ועולין על התיבה ואומרים הכל הבו וכוי: והשוה רמ״א באותו סימן ״אבל כשמוציאי! אותו אומר



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 המוציא ס״ת נוטלו ביד ימינו וש״ץ מקבלו בשתי ידיו, מחזירו לימינו ואומד;
ו •• שמו לחךו. נ  גךליי ללי אתי וגרו

 הקהל עונה:

 לןו ז: ה$ן?ה והגבורה והתפארת והנצח וההוד פי צל נקומלם ולאךץ, ?ןז
ה ,והמתנשא לצל לראש. חירפנו לל אלהיני וךושתחוו ל^דם ר^ליו ^ מ  יי ה

 גןדוש הוא. רו$מו לל אלחינו וחשתןזוו לקר לןךשו פי קדו# ן; הלחינו.
 הש״ץ מגביה הס״ת למעלה והולך ופונה דרך ימינו למקום הקריאה, וכל מי שס״ת עובד לפניו, חייב

 לעמוד, ואם אפשר, גם לנשק. ובדרך הליכתו אומרים;

 אב הרחמים הוא לרחם עם עמוסים ולזכור ?רית איתנים ולאיל נפשותינו
 מן השעות הרעות ךלגער בלצר ד,ךע p הנשואים ולהן או$נו לפליטת

 עי־למים וימלא משאל1תינו במןה טולה לשועה ורחמים.
 הש״ץ מניח הס״ת על השולחן ואומר:

ו ופליטת(?ל) עמו 3ית ?שלאל לסן  >ן)תןלה יסך$ה מלכותו ?לינו ?ז?ן ןןרוב ןייון ?לי^נ
p 7ולןןםד ולרחמים ולךצון וצאסר אמן• ס&ל {,בו צךל לאלקינו י$נז כביד למילה. צהן קןבb3 

 עמל, כרכה שומע תפלה עמלי, הרבה
 גדלו לה׳ אתי: הנוהגין לומר עם הש״ץ רוצה לדבר זה אל העם, מכש״כ דצריך
 גדלו׳ הוא שיבוש. כי הש״ץ אומר לגדלו לה׳ אתי. ועוד, שלפי המנהג שהולכין
 להקהל גדלו לה׳ אתי, ועל זה עונין הקהל להתיבה עם הספר תורה לצד צפון, נמצא
 עמו - לך ד׳ הגדולה וגו/ ועל מה שאומר שהוא פונה לשמאל. אבל כשאומר גדלו ופניו
 ונרוממה שמו יחדיו, עונין הקהל עמו - למערב, ומתחיל לילך לצד צפון, הוא פונד,
 רוממו ה׳ אלקינו וגו׳. וכן הוא ברמ״א (או״ח לימין, כמו שאמדו ז״ל כל פינות שאתה פונד,

ו אחר הש״ץ. לא תהיה פונה אלא לימין. י ב ו  &״& קל״ד) שהקהל ע
 וראיתי שהחזנים משבשים ואומרים בשבת ועוד יש להעיר כאן׳ שמה שנדפס בסידורים
 שמע ישראל כשפניהם למערב, כלפי העם, ״פליטתנו ופליטת עמו ישראל״, שנכון יותר
 ואח״כ מחזירין פניהם למזרח, כלפי הארון, לומר ״כל עמו בית ישראל״, שלא יהא נראה
 ואומרים גדלו וגר, וטועים בשתים — דכמו כמוציא עצמו מן הכלל, כמו שיתאר, אי׳יה,

 שאומר כלפי העם שמע ישראל לפי שהוא לקמן.

 הע״־י׳ץ גדלו והקהל עונה רוכומו־־ זכרו הראשון מזכיר פסוקיענייר, זו כאן, כעל קיצור של״ה,
 אבל, לפיו, מקומו בשעת גלילה. הרב בעה״ת סידר בין בחול ובין בשבת דק הפסוק השני«

 אכ הרחמים: תפלה זו מביא בעל מח״ו בתפלת שבת לבד ומבאר הבטויים שבד. בזה״ל — ״על
 העמוסים (לפנינו עם עמוסים) ישראל שכ׳ בהם העמוסים מני בטן (ישעיהו מו ג): ויזכר בדית
 איתנים, אבות נקראו איתנים, שנאמר (מלכים א ו) בירח האיתנים בחג, ואמרו בירח שנולדו בו איתני
 העולם (ראה גמ׳ ר״ה יא א): וראה מיכה ו ב ״והאיתנים מוסדי ארץ״ והתרגום שם: מן הנשואים:
 ישראל שכ׳ בהן (ישעיהו שם) הנשואים מני רחם וכוי״: גם האור זרוע מביאה (בסי׳ קע0! במנהגים
 מובאת היא לשויו״ט לבד:.מנהגנו לאמרה גם בחול עפ״י דרכי משה (קלד), רמ״א (באותו סימן בשו״ע

 או״ד ולבוש וקלד)! ״בל עמו בית ישראל״: על פי מחזור ויטדי, יראה עמק ברכה כאן.
 ותגלה ותראה —ונאמר אמן: זהו קטע מ״על הכל״ שבמסכת סופרים, בשנויים: במח״ו, עפ״י מ״ס,
 ״תגלה ותראה״ וכך גורם הלבוש! דלפי עדותו של בעל עבודת ישראל גם בסידורים כת״י ו״רפז״ ו

 הלבוש מנמק השמטת ״על הכל״ בימות החול, ״משום טורח הצבור שלא לבטלן ממלאכתן״!



ת שסה י ר ח ת ש ל פ  ת
ן תוןה לעמו ?«ך«ל 3קךשתו. (תורת יי ת?י9ה מ?יגת ערות יי ם  >«׳•) ןז&ןזן. לרוך ^
ה מאירת מיגים: יי עז לעמו ך  (g9nj מחכימת פתי. 9: פקודי יי ן^ךים משמחי־לב ם?נת ל

0 ךךכו א9רת ן: ןריןה 39! היא לצל סחוטים פו:)  ז»ן י; ןלרן את עמי גשלום: ל«ל 99י
 הקהל אומר :

 ואתם הדלקים בלי אלהיכם הזים כלבם היום.

 ונאמד אמן: במה״!1 ״ואמרו העם אמן״, אבל גם ״ונאמר אמן״ שלפנינו בכל הנוסחאות, גם הוא מקורו
 במח״ו, וכך מסיים הוא ״אב הרחמים״ שלפני זה; הכל הבו וכו׳ כבוד לתורה: במם׳ סופרים ״הכל
 תנו עוז לאלוהינו ותנו כבוד לתורה״: הנוסח שלפנינו הוא עפ״י רע״ג ומח״ו (בתפלת חול) וטור שם;
 כהן קרב: עפ״י רע״ג (בשנויי נוסחאות שם ״קרא״ וכך גורם בעל א״ח בשם המנהיג המסתמך על
 הירושלמי (מגילד.) ״כל הקורא בתורה ולא אמרו לו קרא״ וכו׳ ועל התוספתא (לגמי מגילה) .ראש
 הכנכת וחזן הכנסת לא יקרא עד שיאמרו לו קרא״! הנוסח המקובל ״קרב״ הוא עפ״י רע״ג, כנ״ל,
 ופח״ו: ואם ישראל עולה במקום כהן, אז לפי רע״ג קורץ גם לו ״ישראל קרב״, אבל מנהגנו לקרוא
 ״ישראל במקום כהן״: בעל אוצה״ת, בספרו שמואל בדודו״, סי׳ לט, מנמק את הנוסח עפ״י דרשת
 חז״ל במדרש בד״ד, פ׳ נד, סי׳ ו עה״פ ״אל תקרב הלם (שמות ג ה) ״אין קריבה אלא כהונה, היך
 מד״א והזר הקרב יומת״, ומבסס הנחתו מתוך הבאת ראיה מהתרגום על הפסוק ״קח את אהרן״
 (רקדא ח ב) שתירגם ״קריב ית אהרן״, ואילו אותה הגדרה ״קח את אהרן והעל אותו על הר ההר״,
 תירגם הוא ״דבר ית אהרן״(כמו שתירגם ״קח את יהושע״), כי הלקיחה או הקריאה לעבודת השי״ת, שהיא
 מיוחדת אצל הבחנים, היא היא נקראת בשם קריבה> יעמוד: ברב עמרם גאון ובמחזור ויטרי
 ובאור זרוע ״עמוד״, אבל מנהגנו עפ״י א״ח ודרכי משה: באור זרוע כתוב, שבזמן הגמרא לא היו
 מזכירין ״כהן״ או לוי״, דק סתם, פלוני בן פלוני, ובדרכי משה (סי׳ קלה אות ח) בשם המרדכי
ם הקרואים וכו׳ מ״מ אינו חובה ש ה לקרות פלוני לכהן אלא שנהגו כן לקרות ב ב ו  ״דאין לקבוע ח
) אפילו שמו אין צריך להזכיר אלא מרמז לו שיעלה״, ומביא גם  להזכירו (כלומר — התואר כהן
ן ובימי התלמוד לא ה כ  בשם אור זרוע, כנ״ל, ״וכ״כ אור זרוע דאינו אלא מנהג מה שקורץ פלוני ״
 היו נוהנין כן״: ברם למעשה יצאה ההלכה מפיהם כן לקרות בשם, פב״פ ״ואין לשנות המנהג וכל
 המשנה, ידו על התחתונה (מרדכי גיטין אות תריב) ן והדרכי משה (שם קלט אות א) ״ע״ל (עיין לעיל)
 מימן קלה כתבתי דא״צ לקרות לעולה בשמו אלא ברמז בעלמא פגי, מיהו המנהג הפשוט בכ״מ (בכל
 מקום) לקרות יעמוד פב״פ״: ברור שנתן: פיסקה זו והפסוקים שלאתדיה לפי הסדר שלפנינו מובאים
 במח״ו בצורתם השלמה; רב עמרם גאון מביא רק ״הכל הבו וכו׳ כהן קרב וכו׳ ועונץ הצבור
 תורת ה׳ תמימה וגו׳ עדות ה׳ נאמנה וגו׳ פקודי ה׳ וגו׳ מצות ה׳ וגו׳ אחד אלוקים לישראל ה׳ עוז
 לעמו יתן וגו׳״: בתוספות מגילה (לב א) דיה וגולל מובאים ״הני פסוקי דרחמי תודת ה׳ תמימה
 עדות ה׳ נאמנה פקודי היישרים מצות ה׳ ברה״, אבל מההערה שם ״ומ תיבות יש בתורת ה׳ תמימה
 כנגד המ׳ יום שבהם ניתנה התורה״ ניתן להפיק, שגם לפני הבעלי תוספות הי׳ כבר הנוסח שלפנינו,
 כי החשבון של מ תבות מתאים בדיוק עם הנוסח שלפנינו, דוק ותשכח, והשוה א״ח להרא״ד, מלוניל
 ומכאן בכל בו, שאף שם מובא רמז זה של ״מ יום שעמד משה בהר״: בתוספות שם הוזכר נם
 הפסוק ״גדלו שיש בו שש תבות כנגד ששד, צעדים של נושאי האדון (המנהיג והשוד. אפודרהט,
ת הספר תורד. ולפני ״גדלו׳, אבל מנהגנו לפי א צ ו  כנ״ל), אלא שלפיהם נאמרים פסוקים אלו בשעת ה
 מחיו, אבודרהם, אדחות חיים ומכאן בכל בו: ספר המנהגים, הלבוש ורמ״א הזכירו רק ״ברוך שנתן״
 וכוי, ולפי הלבוש והרמ״א אומר רק הקהל ״בדוך שנתן״, ולפי המסה משה אומר הקהל מ״ברוך״
 עד הסוף: מנהגנו — שהחזן אומר הפסוקים עד החוסים בו והקהל עונה אחרי החזן ״ואתם
 הדבקים״ וגו׳ (דברים ד ד) עפ״י של״ה (בסידורו): הגר״א והרב כעה״ת הציגו רק הפיסקה ברוך

 שנתן וכו׳ ועניית הקהל (לבד) ואתם הדבקים וגוי, ובריעכ״ץ כמנהגנו:

 ברבות החידה
 עצם החיוב לברך על התורה לפני הקריאה ולאחריה, מקורו במשנה (מגילה פ״ג מ״א) ״הפותח
 וחדותם בתורה מברך לפניה ולאחריה״, והגמ׳ ש־ם מבארת — ״תנא הפותח מברך לפניה והחותם •מברך
 לאחריה, והאימא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה היינו טעמא דתקינו רבנן גזירה משום הנכנסין ומשום
 הייצאין״: (ראה — רש״י שם), ובמדרש (דברים רבה פרשה ח אות ב) — ״בי המצוה הזאת —



ת י ר ח ת ש ל פ  שסו ת

 תפלה ויעש אכרהט
: ר ו ר י ב ן ו ו י  ע

: ובהיותי בזת ה ד י מ ע  קריאת התורה ב
 להעיד בעניו קריאת התורה
 בצבור: לפי מה דאיתא התם בגמרא, דאמד ר׳
 אבוהו דלהכי צריך קריאה מעומד, מהכתיב ואתה
 פת עמוד עמדי, כביכול, אף הקב״ה בעמידה, כלומר,
 לאו דוקא משה רבינו השומע, דבר ה׳ צריך
 לעמוד, אלא אף הקב״ה, הקורא, ג״כ כביכול,
 בעמידה. א״כ משמע ד ה ש ו מ ע פשיטא ליה דצריך
 לעמוד. ולא בא לרבות אלא אף הקורא. משופ
 דהשומע, שבשבילו היא הקריאה מדברי ה׳ שישמעו
ד באימה. וכההוא מ ו  העם דברי תורה, צריך להיות ע
 דאהוד (שופטים ג׳) ויאמד אהוד דבר ה׳ לי אליך
ק ם מעל הכסא, ומלשון עמדי יליף לת י  המלך ו

 שגם הקורא צריו לעמוד.
 ולפי זה קשה לי אמאי שכתב הב״י (או״ח סי׳
א צריך לעמוד אבל לא ר ו ק  קמא), דמשמע דרק ה
 שאר הצבור. ומה שכתב המרדכי (בר״פ ר״א דמילה)
 שהר״מ ז״ל היה עומד בעת קריאת התורה, מכל
 מקום בהלכות קטנות כתב ״יש שעומדים בשעת
 קןרי^ת התורה״. ומביאים ראיה מדכת*ב בעזרא
 ״ובפתחו עמדו כל העם". ואין ראיה מכאן, דבםוטה
. והכי ה ק י ת  (לט ע״א) מפרש דעמידה לשון ש
 משמע בירושלמי דההוא גברא דחוה קרי וסמיך על
 העמוד כו׳ מה נתינה בעמידה ובאימה בו׳ משמע
 דוקא לחזן יש לעמוד וכן כתב הטור שט (בסון*
 סימן קמו) בשם רב שד שלום גאון, עיי״ש. וקשה
 דהא משמע מפשטות לשון הגמרא כאן, דכש״כ
 שהשזמע צריך לעמוד. ומה שהביאו ראיה מירושלמי

 עמק כרכה שופ
 קריאת התורה: וראיתי להעיר כאן, למד!
 בשחרית קורין בתורה
 לאחר התפלה, ובמנחה קודם התפלה. ולא
 מצאתי טעם לזה בספרים. ונראה לי, משום
ם ד ו  דלעולם היו צריכין לקרות בתורה ק
 התפלה, וכההיא דאמר בירושלמי (ריש
 ברכות) אם כן למה קורין אותה בבית הכנסת,
 וכדאיתא נמי התם (בריש פרק אין עומדין)
 לא יעמוד אדם ויתפלל כו׳ אלא מתוך דבר
 של תורה. אלא דבשחרית אי אפשר, דא״כ
 יהא צריך להקדים קודם פסוקי דזמרה, ולית
 תמן כל עמא לשמוע קריאת התודה, שהרבה
 מתאחרים לבוא, להכי אחרוה לאחר התפלה.
 אבל במנחה, שמי שרוצה לבוא להתפלל בבית
 הכנסת, מזדרז לבוא, שאין כאן אלא שמונת

 עשרה בלבד, קורין בתורה קודם התפלה.
 ואגב אכתוב מה שראיתי הוראה למעשה
ם ז״ל האבד״ק בדיסק, י י  מהגאון הצדיק ר׳ ח
 כשהייתי עמו בועד, לא היה לנו ביום ב׳
 בשחרית להתפלל בצבור, ולמנחה היה לנו
 מנין׳ מות להוציא ספר תורה ולקרות בו
 קודם המנחה. והוראה יפזז היא (הוראה זו
 אינה חדשה כל עיקר, וראה תשובות

 הלכה:אדם בישראל שעומר לקרות בתורה כיצד מברך? כך שנו חכמים — הפותח והחותם בתודה
ו נחמן בש״ד יונתן,  מברך לפניה ולאחריה ומנין שטעונה ברכה לפניה ולאחריה, א״ר שמואל ב
 שכתיב (תהלים קיט) בא״י ואח״כ לימדני הקיד, הדי ברבה לפגיה. ומנין שטעונה דרכה לאחריה? א״ר
, מששנה להן את התורה, אח״כ ה כ ר ב  שמואל בר נחמן בש״ד יונתן שכתוב אחד השירה וזאת ה
 בידך — הרי ברכה לאחריה״. ובירושלמי (מגילה פרק ד מ״ב) לומדת הגפ׳ עיקר הברכה שלפניה
 מהפסוק ״כי שט ח׳ אקרא הבו גודל לאלוקינו״, ולאחריה מק״ו מברכת המזון — ״ומד, אם מזון שהוא
i חיי שעה טעון ברכה לפניו ולאחריו, תורה שיש בה עולם הבא דין הוא שתסעון ברכה לפניה ולאחריה״ 
ת טוב) ״רבנן אמרי זו ו כ ר  והשוה ברכות כא א: ובמדרש שוחד טוב (סי׳ כא עה״פ תקדמנו ב
ה סל תורה״: לפי אגדת חז״ל (דברים רבה יא אות ה) למדים אנו הברכה שלפניה ממשה י ת ו כ ר  ב
 רב׳נו, וז״ל שם ״וזאת הברכה — אדם בישראל שעלה לתורה וכו׳ ומשה בשעה שזכה לקבל את
ה בידך ואח״כ קרא. א״ר אלעזר אי זו היא הברכה שבירך משה בתודה תחלה — ל ח  התירה ת
י שקרא נ פ  בא״י אמ״ה אשר בחד בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה״: וכן בעזרא פצינו שבירך ל
ד לעיני כל העם וגר ויברך עזרא את ה׳ אלוקים פ ס  בה־דה, שנאמר (נחמיה ח ה) ויפתח עזרא ה
 הגדול ויענו כל העם אמן אמן וגו׳« — ומכאן להלכה ברמב״ם (פי״ב מה׳ תפלה ה׳ ד,), ובטור או״ח
 קלט סעיף ד ובשו״ע שם: וראה מג״א (קלט םע״ק ה) שמביא בשם בית שמואל שהברכה שלפניה
 היא מדאורייתא ומסיים מתוך הסתייגות ״ונ״ל דמ׳ימ אם בירך עה״ת שחרית, יוצא י״ח ובצבור
 נתקנה משוס כבוד הצבור כצ״ש בפ״ח״> וראה שט מחצית השקל «ש״ב בשם הפד״ח המפריד עמדת

 הב״ש.



ת שםז י ר ח ת ש ל פ  ת

 לה ויעש אבדהפ
 מגילה (פר? ד׳ דיש הלכה גי) בההוא דהוד, מתרגט
 וסמיך עצמו לעמוד ואמר ליה ד׳ יצחק אסור לך
 כשם שניתנה באימה וביראה הד אנו צריכין לנהוג
 בה באימה וביראה, עיי״ש, אינני רואה ראיה לזה.
 דהא דצדיך להיות באימה וביראה, ילפינן מקרא
 דיום אשר עמדת לפני ה׳ אלקיך בחורב, כדאיתא
 (ברכות כב ע״א). והתם ישראל השומעים היו באימה
 וביראה, כדכתיב ויחרד כל העם אשר במחנה וירא
 העם וינועו. אלא דמסחברא, דגם משה דבינו עמד
 באימה וביראה. ומינה ילפינן למתרגם, שהוא במקום
 משה דבינו, שהיה סרסור, כדאיתא בירושלמי שם,

 שגם הוא צריד להיות בעמידה.
 ומה שהביאו ראיה מסוטה (דף לט) כיון שנפתח
 ספר תורה אסור לספר, שנאמר בעזרא כשקרא
 בתורה ויעמוד כל העם ואין עמידה אלא שתיקה,
 כנאמר כי עמדו לא ענו עוד, הנה לכאורה קשה על
 הגמרא, למה פירשו דהאי עמידה שתיקה, שמצינו כן
 דק פעם אחת בכתוב. ומה לא כפשוטו, כבכל מקום,
 עמידה ממש על דגליהם. ועל כרחך זריך לומר,
 כיון דכתיב אח״ב (נחמי׳ ח׳ ז׳) והלוים מבינים את
 העם בתורת האלקים והעם על עמדם, כבד שמענו
 שהעם עמדו אפילו בעת שהלוים היו מתרגמים
 להם דברי תורה, וא״כ בש״כ שעמדו כשעזרא קרא
 לפניהם התורה עצמה. ועל כדחך דבא לרבות אפילו
 שתיקה״ וכן פירש רש״י שם — עמדו לשון שתיקה.
 על עמרם שהיו עומדין על רגליהן, ע׳־י״ש. דלא שייך
 לומר והעם על שתיקתם. ובאמת תימה על המביאים
 ראיה מהא דעזדא, והלא מפורש שם שעמדו אפיי
 בשעת התרגום וגם מהגמרא מגילה שהבאתי מוכח
ע קריאת התורה. מ ו ש  להדיא, שצריד לעמוד ה
 ומה שכתבו בשם רב שר שלום גאון ז״ל, יש לומר,
 דלא קאמר אלא להוציא מהנהו שעומדין משעת
 הוצאת ספד תודה עד שעת חזרה, ואפילו בין גברא
ר ו ס  לגברא. וסוברין דכיון שנפתח ספד תודה א
 לישב עד שעת חזרה. ודחה זה, דעמידה דהתם
 דדשינן לשתיקה.. וםבירא ליה דלדבד אסור אפילו
 בין גברא לגברא, כדאי' בתלידי דבינו יונה (פ״ק
ן צריך י  דברכות) ובשו״ע (סימן קמו). אבל א

 לעמוד בין.גברא לגברא.
 והכי מוכח מלשונו שבםדוד רב עמרם גאון
 ז״ל בקריאת התורה דשבת שכתב, דאין צריך
 לעמוד בפני מפר תודה עד שאומר ברכו או יהא
 שמיה דבא, פירוש ברכו של ברכת התודה ויהא
 שמיה דבא של קדיש שלאחד קריאת התורה, אין
 צריך לעמוד ביניהם מפני כבוד ספר תודה, במו
 שאומד שם דלא חמיר מתלמיד חכם עצמו, דמיניה
 ו עצמו אין צריך לעמוד מפניו אלא בל זמן שהוא

 תורה על שלחן הקריאה, שוב אין צריך לעמוד.

 עמק כדכח שומע ת
 מהרי״א, סי׳ נא לאו״ח — המסדר והמו״ל
 י. וו.), דהא קריאת התורה אינו תלוי בתפלה,
 אלא הוא תיקון לעצמו׳ שלא יעמדו ישראל ג׳
 ימים בלא תורד,, בדאיתא (ב״ק פ״ב ע״א).
 ועיין באו׳׳ח (סימן נה סעי׳ ג׳) ברמ״א דאם
 יצאו ואין עשרה לקריאת התורה, אף שהי׳
 בתפלה, מכל מקום אין קורין בתורה, דזה
 ענין אחר׳ וא״כ וודאי דצריך לקרות במנחה
 וקודם שמונה עשרה, כמו בשבת ותענית צבור.
 מיהו מה שכתב זקני חעטרת זקנים ז״ל
 (בריש סימן קל״ה) דאם לא קראו בב׳ יקראו
 בג׳, כדי שלא יהיו ג׳ ימים בלא תורה, ויום
 ג׳ הוא יום השלישי להקריאד, של שבת׳ עיין
 שם, אינו מוכרח׳ דהא איתא התם בגמרא
 דעזרא תיקן נמי קריאה במנחה בשבת משום
 יושבי קרנות, שאיןלהס פנאי לבוא ולשמוע
 קריאת התורה בב׳ וה׳ ותיקן להם קריאה
 מיוחדת׳ עיין רש״י שם׳ וא״כ מאן דלא קרי
 בב׳, סומך על הקריאה של שבת במנחה,
 דלהכי איתקן׳ ולא שמענו מעולם מי שהורה
 כן למעשה שיהא קורין בג׳. ומסתימת
 הפוסקים ז״ל שכתבו גבי שבת, דאם בטלו
 הקריאה, יקראו פרשה זו בשבת הבאה, ולא
 כתבו מה יעשו אם לא קראו בשני, ש״מ, דלא
 סבירא להו דיש לקרות בשלישי. וגם לשון
 הגמרא שם *עמדו נביאים שביניהם ותקנו
 להם שיהיו קורין בשבת ומפםיקין באחד
 בשבת וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי״
 כר, וא״כ מאחר שהיתר, בדרך תקנה, ואמרו
 הלשון ו מ פ ס י ק י ן שלישי ורביעי שהוא
 שפת יתר, דסגי במה שאומר ״שקורין בשבת
 ובשני ובחמישי״׳ ועל כרחך שבך היתד.
י נ ש  התקנה, מטעם ידוע להם, שיהיה דוקא ב
. ועיין שם בתום׳ שכתבו טעם י ש י מ ח ב  ו
 לזה, וכן כל לשון תקנה אין לך אלא מה

 שאמרו חכמים בתקנתם.

 ילפינן ק״ו לספר תורה. פירוש — דבתלמיד הב
 עומד, ולא כשהוא יושב, והכי נמי בשחניחו הםפר
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 ויעש אפדהפ שומע תפלה ויעש אפרהפ
 חוקי האלקים ואת תורותיו״, ש״מ שהיה יושב
 בעת שלמד עם התלמידים. וכן (בעירובין גד ע״ב)
 כיצד סדר משבה כוי נסתלק אהרן וישב לשמאל
 משה. ש״מ שמשה ישב ואהרן לשמאלו בלימודו.
 ומעיקרא למד ר״א קרא זה, למאי דתניא
 התם, דקריאת התורה מעומד, דכתיב ואתה פה
 עמוד עמדי ואדברה אליך וגוי, ואח״כ ד׳ אברתו
 דידיה אמר, דמלשון עמוד עמדי משמע, שיהיו
 הרב והתלמיד ש ו י ן, ולא הקפידה התורה שיהא
 דוקא עומד, כיון דמצינו במשה שהיה יושב והן
ה הקפידה שיהיו מ צ  עומדין, אלא בענין הישיבה ע
 שוין, שלא יהא הרב יושב על גבי מטה והתלמידים
. והוא החן אם הרב עומד, אין ע ק ר  על גבי ק
 לו לתלמיד להיות יושב. אבל רב יושב ותלמיד
 עומד, שרי. וכן היו נוהגין גם קודם רבן גמליאל

 הזקן, כמו שכתב הדמב״ם ז״ל.
 תו איתא התם בגמרא (מגילה שם). כתיב
 אחד אומר ואשב בהר וכתיב אחד אומר ואנכי
 עמדתי בהר. אמר רב עומד ולומד כיושב ושונה.
 פידש״י ז״ל — למד מפי הגבורה מעומד ושונה
 שנית לעצמו בישיבה מה שלמד מקודם. רבי חנינא
 אמר לא עומד ולא יושב אלא שוחה. ר' יוחנן אמד
 אין ישיבה אלא עכבה שנאמר ותשבו בקדש ימים
 רבים. דבא אמד רבות מעומד קשות מיושב, עיי״ש.
 והנה צריך לומר, לרב דסבירא ליה יושב ושונה,
 וכן לרבא דאטד קשות מיושב, א״כ הא דתני
 בברייתא דמימות משה ועד רבן גמליאל היו לומדין
 תודה מעומד, היינו כשלמדו לפני רבן, אבל הלומד
, אין קפידא כלל ללמוד מעומד לרב. ו מ צ ע  ל
ק א ו  ולד׳ יוחנן דאמר ישיבה לשון עכבה בעינן ד
 עמידה, קודם שירדה ׳חולשה לעולם. ולדבא דהוא
 בתרא, והלכתא כוותיה, צריד לומד דבקשות נהגו
 מעולם בישיבה, ורק תלמידים לפני רבן נהגו
 בעמידה. ולהרמב״ם ז״ל גט אז נהגו שהרב היי
 יושב, לפי שהוא צריך לעיין טפי, והכל הוי כקשות.
 ולפי זה הקורא בחומש, שנים מקרא ואחד
 תרגום, יש ל כ ת ח ל ח להחמיר לקרות מעומד
 למי שאפשר לו. וכן ראיתי לרבינו זקני זצ״ל
 שנהג כן לקרות מעומד. דיש לומר, דלא התירו
ד שיהי׳ מיושב. ו מ י ל  לאחד רבן גמליאל אלא ה
. והכי משמע נמי ה א י ר  אבל לא מה שהוא דרך ק
 מהא דאיתא בגמרא התם על הקורא את המגילה
 עומד ויושב, תנא מה שאין כן בתורה. מנא חני
 מילי, אמד ר׳ אברתו דאמר קרא ואתה פה עמוד
 עמדי, ואמר ד' אבוהו אלמלא מקרא כתוב אי
 אפשר לאומרו, כביכול, אף הקב״ה בעמידה, עיי״ש.
. ואף דאיתא ה כ ל ה  וכתבו זה כל הפוסקים ז״ל ל
 התם בברייתא דכן הי׳ דרכם גם בלימוד ובטלוה

 ומדבריו יש ללמוד, דםבירא ליה דאפילו השלחן
 אינו רשות בפני עצמו, אין צריך לעמוד. עיין
 רמ״א יו״ד (סימן דמב סעי׳ י״ח). וטעמו דלא
 עדיף מתלמיד חכם. והרשב״א, שמביא הדמ״א,
 שכתב ההיתר משום שהבימה ברשות אחרת, לא
 םבירא דיה כרב שר שלום, אלא בהעמידה שהיא
 לכבוד הספר תורה. אבל העמידה שבקריאת
 התורה, הא משמע מהגמרא שהבאתי שהשומע,
כ דצריך לעמוד. וכדאיתא גבי אהוד. ׳ י ש כ  מ
 וכדאיתא נמי בקרא דנתגיה והעם על עמדם אפילו

 בשעת התרגום.
 ושפיר החמיר מהר״ם מרוטנבורג ז״ל לעמוד
 בקריאת התורה. ונהג דבינו זקני זצ״ל אחריו.
 בזה. דהא משמע מהמגרא דאסמכוה אקרא, עיין שם.
 ובל מי שאינו זקן או חלוש, בודאי שצריך להחמיר
 ובנוגע למנהגו של רבינו זקני זצ״ל בשעת
 הלימוד והתפלה, הנה לא דאיתי מעולם שיהא יושב
 בבית המדרש, אלא כל סדר התפלה והלימוד היד.
 הכל בעמידה. ושמעתי כי בימים הקודמים למד
 ד ק בעמידה. והטעם בראה משום דאיתא (במגילת
 כ״א ע״א): תנו רבנן מימות משה ועד רבן גמליאל
 (בלומר רבן גמליאל הזקן) לא היו למידין תורד,
 אלא מעומד, משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם
 והיו למידיו תורה מיושב. והיינו דתנן משמת רבן
 גמליאל בטל כבוד התורה. (פירוש, רבן גמליאל
 הזקן. ואע״ג דסתם רבן גמליאל הוא רבן גמליאל
 דיבנד, כמו שכתבו התוס׳ (נדה ו׳ ע״ב). הכא על
 כרחך דרבן גמליאל הזקן הוא. דבימי רבן גמליאל
 דיבנה כבר לכדו תורה מיושב ובדאיתא (ברבות
 כ״ח ע״א) דביום שנדחה רבן גמליאל מנשיאותו
 אתוםפו כמה מאה ספסלי בבי מדרשא. וכן בסוטה
 (דף מ״ט) הגירםא רבן גמליאל הזקן). וכיון דזה
 מיקרי כבוד התורה, החמיר לעצמו ללמוד מעומד,
 א!* כי היה חולה ועמום דיםורין, ל״ע, על דגליו.

 ועיין רמב״ם (פרק ד׳ מהל׳ תלמוד תורה הל׳
 בי). כיצד מלמדים כו׳ ולא ישב הרב על הכסא
 ותלמידו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ או על
 הכםאות. ובראשונה היה הרב יושב והתלמידים
 עומדים. ומקודם חורבן בית שני נהגו הכל ללמד
 לתלמידים והם •יושבים, ועיין שם בלחם משנה
 שהקשה, דמאחר שפסק כר״א, במגילה שם, דיליף
 מקרא ואתה פה עמוד עמדי, שיהיו הרב והתלמיד
 שורן, וא״כ איד אפשר שהרב יושב והתלמידין
 עומדין. ועוד מאין דאה דבינו בברייתא שהרב היה
 יושב, עיי״ש. ונראה לי דרגינו ז״ל למד זה ממקרא
 מפורש דכתיב גבי משה רביגו (בפרשת יתרו),
 מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן
 הבוקר עד הערב• ועל זה השיב ״והודעתיו את
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 דיעש אגררה שומע תפלה ומךט אגרהס
 לאחר פטירת רבן !מליאל משום חולשה, מכל להחמיר. כיון דלרבא גט משד! רבינו ישב בקשות,
 מקום דוקןא בלימוד בטלוה, לא בקריאה. אלא ורבינו זקני זצ״ל שהחמיר, לגרמיה הוא דעביד,
 דבירושלמי (מנילה פד? ד׳ ריש הלכה א׳) מבואר, ומרוב זריזותו לכבוד התורה׳ לא הרגיש בנפשו
 דביחיד לא הוצרבוהו לעמוד בקריאה כדי שלא שום כבדות בגופו, שיגרום לביטול עיון בתורה,
. ו ד ו מ י ר לעצמו, בעוד כוחו בו, בכל ל י מ ח ה ן מקום ו י  יתעגל מלקרות. עיי״ש.. מיהו בלימוד א

ד ה׳ המבורך לעו״ו: על מקור קריאה־עניה זו ראה לעיל עמוד דמד י ר ו את זד•!!מבורו — ג ל י  כ
 בסידודגו: וזה לשון הטור או״ח (סי׳ קלט) — ,,וזה נוסח הברכות — ברכו וכו׳ בקול רם כדי שיענו
 הצבזר ברזך הי זכר ואע״פ שאומר ברבו אינו כמוציא עצמו מן הכלל, כיון שאמר המבורך. וה״ר
 יהודה ברצלוגי בתב בשם רב ם״ג אע״פ שאומר המבורך ולא הוציא עצמו מן הכלל, צריך להחזיר
 עצביו להכלי ולומר ברוך ה׳ המבורך, מירי דהוי אברכת המזון, דאע״פ שאומר נברך שאכלנו משלו,
 צריך לחזור למקום שפסק ולאמר בדור הוא שאכלנו משלו ובטובו חיינו: ברכות התורה: עצם
 החיוב לברך לפגי הקריאה ולאחריה, מקורו בגמ׳ מגילה (כא א) כאמור לעיל: רב םעדיה גאון
 (מובא בטאו״ח קלט בשם ד״י ברצלוני בשמו) מנמק עצם אמירתה לפני הקריאה, ״אע״פ שכבר בידד
 עה״ת בבוקר קודם אמירת הקרבנות, חוזר ומברך אשר בחר בנו כשקורא בתורה, ולא הוי ברכה
 לבטלה דמשום כבוד התודה נתקנה כשקורא בצבור״ ז והשוה תוספות ד״ה לג א ד״ה הא ד״י,
 הדא״ש (בפרק ג שאכלו, בברכות), אבודדהם (בסדר ש״ש שבת, סמ״ג (סי׳ יט) וב״י בסי׳ קלט,
 מקיר הברכה שלפניה: ברכות יא ב ומיסודה של רב המנונא שכינה אותה בשם ״מעולה שבברכות" ו
 הברכה שלפניה במם׳ טופרימ כה תוארה: ״הנותן תורה מן השמים חיי עולם ממרומים בא״י נותן
 התורה״: אבל בסדס״ג, ברע״ג במח״ו ברמב״ט ובכל הפוסקים הנוסח המקובל שלפנינו! ושם אחריה
 הנוסח במסכת םופדיס כמו שלפנינו, ובך מנסחים רע״ג ומח״ו ודמב״ם בפירושו למשנה יומא פ״ז
 (ואייו ברמב״ם ה׳ ת׳ ,י״ב הי ה הנוסח ״אשר נתן לנו תורתו תורת אמת״, והפרי חדש מדגיש שזו
 הניםחא המדויקת); אשר נתן לנו תורת אמת: זו תורה שבכתב (טור) וחיי עולם נטע בתוכנו:
 זו תשבע״פ (טור): מספר התבות שבשתיהן ארבעים ״כנגד מיום שעמד משה בהר״ו והעדה דדך אגב:
 הדמב״ן (בספד המצות שלו בהוספותיו למ״ע, מצוה טו) מנה ברכה זו במנין המצות וכתב (שפ)
 ״גדר המצוה הוא שנצטוינו לברך להשם יתברך בכל עת שנקרא בתודה״ ובר! ויש סוברים שאפילו
 כשק־רא אותה ביחיד, הרי ברכתה מן התודה, ומי שקרא שחרית בתודה ולא בידך, ביטל מצוה
 של תורה (החינוך מ״ע תל: הרא״ש לנדרים פא א ד״ה לפי וד״ה את תורתי: פר״ח לאו״ח סי׳ מז
 וקלט): ולכן, אם בבר בירך בבוקר ברבת התורה ביחיד וכבד יצא יד״ח בברכה זו מן התודה, אז
 שכשעולה אח״כ לתורה בצבור, אינו מברך אלא מתקנת החכמים (רשב״א, בדכות מח ב* דא״ש,
 בדנית פ״א סי׳ יג: טאו״ח סי׳ מז וקלט: אבודרהם (סדר ת׳ של חול בשם ד״י בדצלוני בשם רם״ג)
 וראה מג״א קלט ם״ק ה ופר״ח סי׳ 0ז וקלט: ומהאחרונים יש שסוברים שברכת התורה בצבור בלבד
 היא מן התודה, ומנמקים בזה, שהפסוק שממנו אנו יןמדים עצם החיוב לברך, כי שם ה׳ אקרא,
 בצביר נאמר ולא ביחיד, אבל ביחיד היא מדרבנן לבד (באר שבע לסוטה לג א: ושם פא א« שו״ת
 מ ע כנות יעקב סי׳ ס על פי ירושלמי, ברכות פ״ז ה״יא— לא למדו ברכת התורה מב׳ הזימון אלא
ם וכר, ומפרש שד״ל מפסוק בי שם וגר שלמדנו משם גם ברכת הזימון! גס ממדרש דברים י ב ר  ל
 רבה, פ״ח, שלמדו מהפסוק למדני חקיך, המדובר דק על קרה״ת בצבור)! ואפילו בשבידד בשחרית
 ברבת התורה כיחיד, כשעולה אח״כ לתורה בצבור חייב לירד מן התורה. שברכתו ביחיד לא היתה
 אלא מדרבנן (באר שבע שם): ויש חולקים על בל עיקר חיוב ברכת התורה מן התורה, וסוברים
 שהדרשה מהכתוב אינה אלא אסמכתא וברכת התורה היא מדרבנן (מרה״פ לירושלמי ברבות פ״ז ח״א
 3ד.שתמך על העובדה שהרמב״ם לא מנאה בין המצות! עו״ת פני משה ח״א םי׳ א בהטתהך על
 הרי״ף ודאי׳ש שלא הזכירו דרשה זו כל עיקר, ועל הרמב״ם וטור שלא כתבו שהיא מה״ת)« הברכות
 יש לאמר בקול רם, כדי שישמע הצבור ויענה אמן (רב סעדיה גאון, בסידורו עמ׳ שם: הגהות
 פיימוניות ה״ת פי״ב ה״ה ושו״ע קלט ו): וראה משנה ברורה, בביאו הלבה, שצידד לדעת
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 לפני הקריאה מברך העולה:

 ברוך אתה ל: הלחינו מ?ך ?עולם א#ר ןחר בנו ?וכל ?עמים ןנהן
 ?נו את תורתו, ברוך אתה לל נותן סתורה.

 ואחר הקריאה מברך:

 ^רוך אתה לל אלסינו $לך קעולם §#ר נםן לנו תורת $$ת וחיי ע1?ם
 נטע ?תוהנו. ברוך אתה לל נימן התורה.

 המחויב לבדך ברכת הגומל אומר אחרי הברכת חאחרונד.:

 ברוך אתה לל אלסינו מןך העולם הגומל לסלבים טובות, #גמל3י כל טוב,
ה מי שגמלך כל טוב. הוא יג^ך בל טוב. םלה. נ ו ל ע ה  ק

 האומרים שהברכות קול דם •מעכב בהן, שהרי כל עיקר הברכות על היית, אחרי שכבר בירך אותה
 בוכה בשחרית, אינה אלא משום כבוד התורה, כשקורא אותה בצבור, ומה כבוד יש בזה אם אומרה
 בלחש והצבור אינו שומע. במם׳ סופרים (פי״ד ה״ב) מובאת גם ברכה מיוחדת קורם קריאת כתבי
 קודש וכה תוארה — ״בא״י אמ״ה אקב״ו לקרות בכתבי קודש״. ברט בפוסקים לא הוזכרה* ודאה
 גמ׳ שבת קטז ב, שמשם ניתן ללמוד שהיו מנהגם לקרות בצבור גם כתובים, והשוה תוספות, שבת

 כד א ד״ה שאלמלא, שהיה מנהגם לקרות כתובים במנחה של שבת.

 כרכת הגזשל
 הרימב׳ים (בה׳ ברכות ה״ד) חילק הברכות בכללן לשלושה מינים וז״ל — ״נמצאו כל הברכות כולן
 שלישה מינים: ברכות הנייה וברכות המצות וברכות הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה, כדי לזכור
 את הבורא תמיד וליראה ממנו״( אבודרהט (ה׳ ברכות) חילקן לארבעה סוגים והיינו: ב׳ התפלות
 וני באמור (לפי רמב״ם נמנות ב׳ הת׳ בין ב׳ הודאה — רמב״ס שם פרק י ה״א)! הברכה שלפנינו,
 ברכת הגומל זו אחת מברכות הודאה שחכמז״ל קבעו להודות על כל מאורע׳ של טובה או, ח״ו,
 של רעה שבאה על ב״א! מקור הברכה וחיובה בגמ׳ (ברכות נד א) ומיסודה של ר׳ יהודה ״ד צריבין
ת — יורדי הים, הולכי מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים  לה ת
 דצא״> ומכאן ברמב״ס (ה״ב פ״י ה״ה) וטור שו״ע או״ח (ריט א): ובטור שם — ״וסימנך וכל ד׳דזיים
 יודוך סלה — חולה יםודין ים מדבר״! והשוה אבודדהם בשער ח> וראה שם פרישה מד, שהקשה
 בעם רב האי גאון« הגמ׳ •לא מפרשת מתי חל החיוב להודות, אלא דבר זה אנו למדים מדסב״פ
ו ל ע ש  (ה׳ ברכות פ״י ה״ה) וטא״ח (דיט) ומכאן בשו״ע (שם) ״ארבעה צריכים להודות יורדי הים כ
א ומי שהיד, חבוש בבית פ ר ת נ , ומי שהיה חולה ו ב ו ש י  ממנה, והולכי מדבריות כשיגיעו ל
! — כלומר: החיוב לברך את הברכה חל רק עם יציאה מוחלטת מהסכנה שהיו ״ א צ י  האסורים ו
, אבל כשהספינה י ר מ ג  נתונים בה, והיינו! יודח הים שהגיעו למחוז חפצם ועזבו את הספינה ל
 עמדה והתעכבה בנמל לזמן מה, והנוסעים יורדים בינתיים ליבשה, וכן חולה שנתרפא לגמרי וחוזר
 לבוריו, וביוצא בו(עט״ז ואליהו רבה שם ס״ק א ודאה משנה בדורה שם)! בעצם החיוב נחלקו רבותינו
 הראשונים ז״תע — יש סוברים שהחיוב חל דק אם אירע׳ להם סכנה רצינית הכרוכה עם סכנת
.  נפשות, כגון: יורדי הים כשעמד עליהם נחשול (ראה יומא לח, גיטין נו ב ותרגום ליונה א. ח
 ודולכי מדבריות, שתעו במדבר וחולה שיש בו סכנה (מאירי לגמי ברכות בשם יש מי שאומר
 וטור בשם דאב״ד ורמ״א בשו״ע שם בשם י״א) כגון מכה של חלל שיש בה סכנה (טור ודמ״א שם) ו
, ברם יש ת ו  המאירי לומד תנאי זה מפשטות לשון הכתוב ״תעו במדבר וגו׳ ויגיעו עד שעדי מ
 מרבותינו הראשונים ז״ל הסוברים שאפילו אם לא קרה סכנה רצינית בים או ביבשה, וכן בכל חולי,
 אף אפ הוא אינו של סכנה, אלא כל שנפל למשכב, צריך לברך (רמב״ן בתורת האדם, ענין הודאה: שו״ת
 הרעיב״א ח״א סי׳ פב! מאירי שם (דעתו), תשב״ץ חלק א טור שלישי ושו״ע שם: ודאה בשדה חמד
 אכ״ד מערכת ה שמביא בשם ספד יד המלך שאין צריך לבדד במקרים שלא כרוכים עם סכנה ממש.
 ושבכפר עמודי אש חולק עליו בזה, והשד״ח •מצדד כן לבדך! ו״אין הפרש אט בין שיש לו מיחוש
 קבוע ובא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע״ (רשב״א שט ושו״ע שם)! ויש מצריכים לברך אפילו כשלא



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 מי שבנו נעשה בר מצוה, אומר ברכה זו. בשעה שהנער עולה לתורה בפעם הראשונה*

ל ןה. י מ^שזי # מ ט ?  ברוך #
 י 1

 גפל למשכב, אלא כשחש בגרונו או בראשו בלבד (ערוד, עדך ארבע, בשם רב האי גאון) דא״ש,
 בדרות שם בשמו הגורס ״במיעיו״ במקום ״גרונו"« וטור שם ״אפילו חש בעיניו או בראשו חייב
 לבדך וכן נוהגין בספרד״); וכן יש חילוקים בנוגע להולכי דרכים: דאה טור ושו״ע שם ולהלכה
 למעשה במשנה בדורה: בנוגע לחבוש בבית האסורים: יש אומרים שאפילו החבוש על עסקי ממון,
 כגון על מסים וארנוניות, ג״כ מברך (רב האי־גאון בערוך שם ותד״י שם ז שו״ת הד״י מיגאש סי׳'

 צ והובאה בברכי יוסף לחיד״א סי׳ ריס וא״ר שם): ויש שמחלקים — על עסקי נפשות מבדד לעולםר־
 ועל עסקי ממון אינו מברך אלא אם כן היה מעונה בכבלי ברזל ז (הרב בעה״ת בסידורו, בב׳ גומל•.
 •וראה שם בשעה הכולל ם׳ כג)« ובעוד פרט אחד נחלקו הפוסקים.־ מי שאירע לו סכנה אחרת, מלבד

 אלו הארבעה, שהגמ׳ מפרטת, וז״ל השו״ע שם ״חני ארבעה לאוו דווקא דה״ה אם למי שנעשה לו.
 גם (אחד) כגון שנפל עליו כותל או ניצל מדריסת שור וגניחותיו או שעמד עליו אריה לטרפו, או אם
 נגביב באו לו או שודדי לילה וניצל מהם וכיוצא מהם וכיוצא בהם, כולם צריכים לברך הגומליי
 (שו״ע שם דעה אחת), מאירי שם, שות״ הריב״ש סי׳ שלז: ״ויש אומרים שאין מברכין הגומל אלא
 הני ארבעה דווקא״ (שו״ע דעה ב, אבודדהט בשער השמיני בשם ה״ד גרשון ב״ר שלמה: ויש
 אומרים שאין מברכים על שאר נסים בתורת חובה אלא בתורת רשות (מאירי שם בשם יש חולקים):

 השו״ע שם אחדי שמביא השתי דעות, כנ״ל, מסיים ״וטוב לברד בלא הזכרת שם ומלכות״! ולהלכה.
 למעשה הסכימו האחרונים לדעה הראשונה שבשו״ע שם, והיינו כו לבדד על כל הנסים (לבוש הו״ם
 דיס! ב״ח סו״ס דיה! ט״ז סי׳ דיט ס״ק ז ״שכן נוהגין״! א״ר שם! ומשנה בדודה שם! עצם החיוב
 לכ־יך ב׳ הנומל מנמק הרא״ש (ברכות פ״ט סי׳ ג) משום שהיא נתקנה במקום קרבן (שהארבעה אלה
 צריכים להביא בגלל הנם שנעשה להט) כמש״ב באותו מזמור של הודאה ״ויזבחו זבחי חודה״ (תהלים
 קז כ ב) וראה דש״י עה״ת ויקרא ז יב ולגמ׳ זבחים ז א ד״ה לא דידיה! ״ונהגו לברך אחד קריאת
 ההורה לפי שיש שם עשרה״ (בגמ׳ וצריך לאדויי קמי עשרה ומכאן בשו״ע שם סעי׳ ד), או משום
 ׳שקריאת התורה היא במקום חכמים (לפי מר זוטרא בגמ׳ ברכות שם — ״ותרי מינייהו רבנן״, (ודאה
 תוספות שם ד״ה ואימא), או משום כשבאים להתפלל ולהודות על הנסים, רוצים לעשות אז מצוה
 (הרא״ה על הרי״ף שם): ודאה שו״ת ח״ס לאו״ח סי׳ נא שמנמק משום שהעליה לתודה היא למיקום
 הקרבת קרבן, כמו״ש המג״א בסו״ם רפב לענין יולדת: ״אם איחד (מלברך הברכה סמוך לזמן
 הכאורע) יש לו זמן תשלומין כל זמן שירצה" (טור ושו״ע שם), ויש אומרים שזמנו עד שלושה
 ־ימיט (ארחות חיים בשם הרמב״ן, בב״י שם ומכאן בשו״ע שלו), או עד ה ימיט (ב״י שם בשם רשב״א),
 ״ונכון שלא לאחר שלשה ימים (שו״ע שם), ואפילו אם יצטרך ע״י כך לברך שלא בפני ס״ת, כפי
 המנהג, לא יאחר את הזמן (מג״א שם ס״ק ו)! ודאה להלכה ולמעשה במ״ב: נשים: זה לשון מג״א
 (בהתחלת טי׳ דים) בכ״ה (כנסת הגדולה) תמה, למה אין הנשים מברכות ברכה זו״ ומסיים ״ואפשר
 ׳שמנהגן משום דם״ל שברכות אלו דשות״: בעל א״ר ממליץ שהבעל יברך בפניה ״ברוך וכו׳ גמלך
 כל טוב״ והיא תענה אמן: ובשם ת״ח מביא הוא שהבעל יכוון כשאומר ברכו בעת עליתו לתורה,
 ־שנותן הודאה בגלל הנס שנעשה לאשתו והיא תענה אמן על ברכתו! וראה באר היטב מש״כ
 בשם כנה״ג: ולהלכה למעשה ראה משנה בדודה מש״כ בשם אחרונים: קטן: יש אומרים שלא יברך,

 •משום שאינו בר עונשין ולא יכול בגלל זה לומר ״חייבים טובים״, ויש אומרים שכן יברך (ראה,
 •חידושי דבי עקיבא איגד שם בשו״ע מש״כ בשם הד״י בסאן! בוטח הברכה! בגמ׳ הגידםא ״ברוד
 נומל חסדים טובים״, אבל הנוסח שלפנינו עפ״י גירסת הרי״ף ורא״ש לגמי הנ״ל (״גומל״ במקום
 ״הגימל" והשוה רוקח) שהיא עפ״י דמב״ם, טור, אבודרהם, כל בו ושו״ע! עניית הקהל! הנוטח שלפנינו
 עפ״י שו״ע, הגהות מנהגים וא״ר (סי׳ קמא): ההגדרה ״שגמלך כל טוב״ רואים אנו במכילתא לפ׳
 בא, פ׳ טז עה״פ ״על הארץ הטובה אשר נתן לד״! ברמב״ם, אבודרהם וכל בו הנוסח בשנויים:
 חייבים: הב״י (ריט): ופירוש וכו׳ כלומד לאותם שהם חייבים דהיינו רשעים דתדגום רשעים חייבאו
 לעני! אמירתה בלילה, ראה חת״ם סי׳ נא לאו״ח, ומהד״פ שיק, או״ח, סי׳ פח, שהפריד מסקנתו
 ושד״ח אם״ד מערכת ב אות י! וראה ספר שפתי כהן (ש״ך עה״ת) לפ׳ יתרו, שכתב עה״פ ויאמר
 יתרו ברוך וגו׳ אשר הציל וגו׳ — ברוך ה׳ שבירך ברכת הגומל כמו שאמדו חז״ל, שאם היה חייב
 לברך ובא אחד ובידך ברוך אשר גמלך כל טוב, ואמר אמן יצא יד״ח, לזה ישראל היו חייבין לבדן

 ובא יתרו ובידך להוציאם ידי חובתם״ (לפי תורה שלמה לפי יתרו):

 ברוך שפטרני
 avx שגער נעשה בן יג שנה שלמות, נעשה הוא בר מצוה, וכבר חייב בעונשץ: ולפי הראיש



ת י ר ח ת ש ל פ  ת

 אחרי הקריאה אומר דיש״ץ חצי קדיש
א ??ל9» לי ?לא ?ךעילןד. ןימליןי 9ל»סה (ויץסח פךהןנה ? ׳ כ לע קמי ל {?£ל) י  י^ג

 ויקרב ממיסה). ?סייכיז י?יי0יכין י?סיי ך?ל 3יח לשר«ל 3??לא י5והן ?!ריב ואליי 9»ז-
 קהל ןןזא קזמה לבא מ?ךף לעלם ולעלמי ?למ;א•

 ל?1?רך ול^ת3ח ולחנפאר ןלרגרימם ולותנ&א ןל^ןזךר ןל?נעלה ולת3?!ל npp ךקךשא

ןןןןתא וןון^תא ךאמיךן ?עלמא ת יל??לא) מן ?ל ?ך^תא ו?זיך$א ת׳ ״ ש ע ג  ?ריף היא. לןןלא (

 וא^רו $מן.

 (תשובות כלל טז) הא הלכה למשה מסיגי! וראה ילקוט למגילת רות עה״פ דמותו גם שביהמ, שעד יג
 שנה האב נלקה בעוון הבן, ומכאן ואילך איש בחטאו ימות: הברכה: ז״ל הדרבי משה (סי׳ רכה)
 ״;הב מהרי״ל בשם המרדכי, דאדם שנעשה בנו בר מצוה, חייב לברך בא״י אמ״ה אשר פטרני מענשו
 שלזה! וכן נהג מהרי״ל ולא מצאתי ברכה זו בגמ׳, וקשה עלי שיברכו ברכה שלא הוזכרה בגמ׳
 ופוסקים, ובבד״ד דיש תולדות יצחק הזכיר ׳דין זה בשם ר אליעזר" ומסיים שם בסוגרים ״וטוב לברכה
 בלא שם ומלכות״ — עכ״ל הרס״א: וזה לשון המדרש הנ״ל — ״ויגדלו הנערים א״ר אליעזר צדיד
 אדם להטפל בבנו עד יג שנה, מכאן ואלך צריך שיאמר ברוך שפטרני מענשו של זה״: וראה ביאור
 הגר׳׳א (לשו״ע שם) שמביא דברי מהרי״ל הנ״ל בשם המרדכי שצריך לברך בשם ומלכות ומסיים
 ״וכן עיקר״! והשוה רמ״א (רכה): והשוה מגלה עמוקות עה״ת, פ׳ תולדות, וסידור הרב בעה״ת הנדפס
 בענת תקפב בהסכמת אחי הרב ז״ל, בעל שארית יהודה המסתמך על פתחי שעדים לשער אפריט
 על קה״ת שמביא דברי מגלה עמוקות הנ״ל המדגיש ״אם יזכני השם יתברך אקיימנה בעזהשי״ת״-
ש ^  ומסיים ״לכן נלענ״ד שמי שעושה כן אין גוערין בו״ — עכ״ל בעל שערי אפרים: ודעת ד
 לברך בלי שם ומלכות וכן דעת היעב״ץ בסידורו וכמ״כ בס׳ דדך החיים: לפי לשון הד״מ חל החיוב
 לבדך מרגעי שנכום לשנה יד, אבל מנהגנו ״לכרך כשעה שהנער מתפלל או קורא בשבת ראשונה,
 שאז נודע לרבים שהוא נעשה בד מצוה״ (מג״א שם ס״ק ד): וראה שם בסג״א ״שמצוה על אדט
 לעשות סעודה ביום שנעשה בנו בר מצוה כיום שנכנס לחופה, ומשמע ביום שנכנס לשנת יד!
 וביש״ש פ״ז דבכא ק«א כתב דא0 הנער דורש הזי סעודת מצוד, אפילו אינו כאותו יוט״, חמנהג
 בעיקרו יסודו ומקורו בזהר חדש (בראשית דך יד) שביום שנכנס ר אליעזר לשנת יד ״רשב״י
 זמין למארי מתניתין למיכל בסעודתא דכא דעביד להון וחפי כל ביתא במאנין דיקר״: ודאה זהר
י לתליסד שנין והלאה איקרי בן לכנסת ישראל וכר,  לפ׳ משפטים צח ב — ״ת״ח כל ההוא חכ
 כד מטא דוד לתליםר שנין וזכה בההיא יומא דאעל לארביסד, כדין כתיב (תהלים מ ה׳ אמר אלי
 בגי אתה אני היום ילדתיך, מ״ט דהא מקדמת דנא לא הוי ליה ברא ולא שראת עליה נשמתא עילאה
 דדא בשני ערלה הוה״ וכר! מענשו של זה: ראה מג״א שפירש הגדרה זו ״רעד עכשיו נענש האב
 כשחטא הבן בשביל שלא חנכו״, ומסיים שם ״ובלבוש פירש איפכא, דעד עתה נענש הבן בעוון האב״*
 מכאן סמך למש״כ הש״ך (עה״ת) בפ׳ לך לך — ומבית אביך, הוא אחר יג שנה שהבן מבדד ״ברוד
 שפטרני מענשו של אבא״ ולמלכה למעשה ראה משנה

 בדורה טי׳ דמו.
: מקומו של קדיש זה שנוי בכ(חלוקת! רע״ג כותב! ״ולעניך לומר קדיש יש שההזיקד  SffT, קד*4ז
 לומר אחר קריאת התורה לאלתר, קודם גוללו, ויש שהחזיקו לומר לאחד שמחזירין אותו למקומו״,
 ומסיים ״ומםתבדא לאחד קריאת ס״ת, שמה טעם לקדש ואח״כ לפתוח באשרי״: דש״י (בפרדס
 הוצ׳ ערגרייך צד שב) מצדיק השתי דעות ומסייט. ״ואלו ואלו נוהגין המנהג ההגון ואין לשנות מן
 המנהג״: והשוה מח״ו! הרמב״ם ,פי׳יב לה״ת ה״כ כותב: וכשגומרין, מחזיר ס״ת למקומה ואגטד
 קדיש׳ץוכ״כ אור זרוע בשם ספד המקצועות): מנהגנו — ע״ם הכרעת האו״ז (דעת עצמו), טור (קמט),
 אבודרהט וכל בו הכותב ״אחר קריאת התורה אומר קדיש זוטא ואח״כ גוללין ם״ת! ברם, במנחה
 של שבת, של יוהכ״פ ושל תשעה באב אחד הקריאה, אומדים הקדיש לאהל החזרת הם״ת להיכל!
 והטעם - כתב הלבוש (בסי׳ קלב) - שבזמנים אלו אין מפםיקין באשרי (באמירת אשרי) והקדש
 שלפני התפלה, אצל העמוד, קאי על הקריאה, דגלילה לא חשיבא הפסק, אבל בב׳ וד,׳, אע״פ שבלאוו
 הכי אומרים קדיש שלם אחדי ובא לציון, לא קאי הקדיש על קריאת ם״ת אלא על סדר קדושה,

 וקריאה בצבור היא חשיבא בפני נפשה. ועדיף לומר חצי קדיש קודמ גלילה.
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 כשמגביהים הס״ת ישתדל כל אחד לראות את הכתב ויאמר;

 ו«את התורה אשר״שם משה לפגי 39י ל?ן!ךאל.(על־פי לל ?לד־מ^ה): עץ-
 חלים ל\א למחזיקים ןה ותמסיה מאשר: ךך^יה דךכי־צעם וכל־^תיביסיס
 שלום; &ךןי למים ?ימינה ?שמאלה עשר ו?בוד: לל ח&ץ למן «ןק1 ל?דיל

 ת*־ךה ויאדיר.

 הגבהה וגלילה
 הגבהת ספר תורה וגלילתו: זה לשון מסכת סופרים (פי״ד ה״ח בהוצאת הנ״ל) ״מיד גולל ס״ת עד
 שלשה דפים (מג״א בסי׳ קלד ס״ק ג ״ואפשר דדוקא נקט ג׳ דפים״) ומגביהו ומראה פני כתיבתו
י הקריאה, נ פ  לכל העומדים לימינו ולשמאלו״ וכוי: ברם, האמור מוסב, לפי מרוצת הענין שם, ל
 וכן משמע מלשון השו״ע (קלד ב) ובמנהג זה אחזו הספרדים, אבל מנהגנו עפ״י לבוש והכרעת הרמ״א
ד שקראו בחורה״: לפי הרמב״ן בפירושו עה״ת פ׳ תבא, עה״פ ח  שפ בשו״ע ״ונהגו לעשות כן א
ם את דברי תודה הזאת״ (דברים כז כו) המבאר המאמר הירושלמי (סוטה פ״ז) ו ק  ארור אשר לא י
ת וכו׳ דשב״י אומר זה החזן״ — וכותב: ול״נ ל פ ו ם וכו׳ וכי יש תורה נ ו ק  ״אדור אשר לא י
ם על הצבור להראות פני כתיבתו לכל כמ״ש במס׳ סופרים שמגביהין אותו י ק  על החזן שאינו מ
ה פני כתיבתו לעם״ א ר מ ו  וגו׳ וכן נהגו״ — ניתן ללמוד שהמנהג הוא יותר קדום: מלשון מם׳ סופדים ״
ה פני כתיבת ס״ת לעם״ שיש לה גם סמך במדרש שוחד טוב א ר מ  נקבעה ההלכה (בשו״ע שם) ״
 (סי׳ טז) ״עץ חיים היא למחזיקים בד, וגו׳ — אמד דוד לפני הקב״ה: רבון עולמים, תודיעני אורח
ה לתורה שני עץ חיים״ וגוי! ודאה בענין זה: מדרש פ  חיים, אמר לו: דוד, חיים את בעי? צ
 רבה ויקרא פ׳ כה אות א: רש״י לגמ׳ מגילה לב א ד״ה וכשהוא מהדקו,׳ מרדכי, הגהות להלכות
 קטגית סי׳ תתרצה ותתרצט (מזכירו הב״ח בסי׳ קלד ד״ד, ועולין): תשב״ץ דיני ם״ת סי׳ קפח צד טו ב
ז מסה משה,  (דפוס קרימונא שטז): הרוקח ה׳ שבת סי׳ גג: המחכים צד קכז: כל בו ה׳ קרה״ת סי׳ כ
 סדר הקריאה: ודאה בב״ח שם המעיר על דברי המרדני הנ״ל בזה״ל — ״משמע שאחורי הכתב צריך
 שיהי״ נגד פניו ודלא כמנהג שלנו דאל״כ מאי רבותיה דמהד״מ, וכו׳ ועכשיו נהגו שפני הכתב כנגד
 המגביה וכו׳ ום״ל (לרמב״ן הנ״ל) דבכך נמי שפיר מדאה פני כתיבתו לכל ואין לשנות וכבד האריך
 בזה מהרי״ק שורש לד״: וראה ב״ח שם סי׳ קמז ד״ה ומ׳׳ש t בקבלת אריז״ל מיוחם ערד רב לההםתכלות
 באותיות התורה, וז״ל הפרע״ח (שער קם״ת פרק א) ״והיה אומד (אדיז״ל) שהיה נמשד אוד גדול
 עי״י הסתכלותו בס״ת מקרוב עד שיוכל לקרות האותיות" וכר: והשוה שו״ע אריז״ל! מש״ד (עה״ת<
 כותב: ״סוד הקפת ם״ת ופראין כתיבתו לעם, לפי שיש בם״ת ם דבוא אותיות וישראל ס רבוא
 נשמית, וכל נשמה ונשמה מושפעת מאות אחת, וכשרואה אותה אות, מושכת לה שפע רב ע״י אותה

 ראיה ומצא הין את פינן וניעור״:
 האת מתורה וגר בני ישראל* דברים ד םד: אמירתו הוזכרה במס׳ סופרים (שם), לפי מנהגם אז,
 בשעת הגבהתה לפני הקריאה, כנ״ל, ומכאן בכל בו (שם): וכן סידרו המקובלים רמ״ק. רי״ק ודי שבתי
 מרשקוב ור״ש ויטל (בהקדמת פסוק שמע ישראל ופיסקא ״משה אמת תורתו אמת ואלוקים אמת״)*
 ובסדר המקובל שלפנינו מופיע הוא בצורתו המקורית במחזור רומא. דפוס בולוניא משנת שא,
 בסידור עם כוונת אריז״ל דפוס לבוב משנת תקמח, בסידור הגד״א והרב בעה״ת ובכל הסידורים,
 אשכנז וספרד: יש מוסיפים על הפסוק הנ״ל הסוף פסוק ״על פי ה׳ ביד משה״, וכך מנוסח בסידור
 ד״של״ה (העדה * בפנים סידורו, אבל בפירושו שער השמים לא מעיר על זה), בדיעב״ץ, וברוב סידורים:
 המסדר ,שערי רחמים״ להגר״א מביא שם בשם הגאון ר חיים פוואלאזין זצ״ל שהיה אומר שהמנהג
 הנכ!ו jtw לומר הפסוק (בהעלותד, ט כב) על פי ה׳ יחנו ועל פי ה׳ יטעו את מש&רת
 ה׳ שמרו על פי ה׳ ביד משה: והשוה אותה מימרא בשמו ב״דובד שלום״ שבאוצר התפילות: יש
 נוהגין להקדים ״ה׳ אלקינו אמת ותודתו אמת״ ל־וזאת התורה״ וכר, אבל יש מתנגדים לאמירת נוסח
 זה• לפי מד, דאטרינן בגמ׳ (נדרים י) וטעמא מאי תקינו רבנן כנויין וכו׳ דלמא אמר לה׳ ולא אםר
 קדבן וקא מפיק שם שמים לבטלה וכר, ומהר (יתדו) דלא איצטריד למידכר שמא קדישא אלא בתר
 מלה דהא שמא קדישא לא אידכר באורייתא אלא בתר תרין מלין דכתיב בראשית ברא אלקים«
 וכספי נחל קרומים (עה״ת, לפ׳ בראשית) מעיר ע״ז שאמר בועז ״ה׳ עמכם״ וכן הזכיר השם תחלה,
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 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכח
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 ותירץ שם, משום שבועז הי׳ מהדהד בתורה, וכן כך כאן, שהרי עוסק בעניני תפלה ותחנונים ובכגון
, ז  דא אין קפידא עץ חיים: משלי ג יח> דרכיה דרכי נועם* שם י
 ארך ימים: שם טז! ה׳ עוז: ישעיהו מב כא! פסוקים הללו מסודרים במח״וילפני הקריאה נוסף על
 הנוסח ״ברוך שנתן״ וכו׳, ומכאן בסידורי המקובלים ר׳ שבתי ורי״ק, אבל ברוב סידורי אשכנז
 וספרד הם מסודרים אחד הקריאה! יש מוסיפים הפסוק ״תורה גוה (דברים לג 0 וגר אחר הגבהת התורה
 זנר * לד ה׳ הנדולה — לשם תפארתך! דה״י כט יא« וז״ל הכל בו (שם) ״ונהגו שיאמר הגולל בשעת
ו ״ ד פ ה  הגלילה לד ה׳ הגדולה וגו׳ וכל הסרק עד לשם תפארתך וכר ואומי אותה כשהוא מלביש את ה
 יה רצון מלפניך: נוסח זה, שיש נוהגין לאמד, הוזכר בקצור של״ה שמביאו בשם גדול אחד, ומ
 כתוב בספר אוד צדיקים למהר״מ פאפירש ובפתחי שערים שבספר שער אפרים (על דיני קריאת
ן ב י ס ד ג ד , כ ו מ צ ע ל ש ה לב א) להגולל, כ ל י ג מ ם בגמ׳ ( ח ו י ד מ ח ו י « ערך ה א ר ו ב ת ה ד ו ב י ע פ ם מ ש ה) ב י י  התי
 שם ״דאמר ד' יהושע p לוי עשרה שקראו בתורה, הגולל ספר תורה קיבל שכר כולם״. ובמסקנא

 שב ״כנגד כולן״*
 יה״י מלפני אבינו שבשמים: מקוד הנוסח, בשנויים, בסרע״ג לשני וחמישי* במח״ו מובא בסדר מנחה
 לעדת אחד קרה״ת, והנוסח כמו בסדע״ג, בשנויים! אבודרהס והכל בו מגבילים אמירתו לשבת מברכיו«
 ח״ל אבודרהם: שבת קודם ר״ח אחר קריאת ההפטרה קודם אשרי, מכריז של״צ ומודיע לקהל באיזה
ל ר״ח וכו׳ ואומר תחלה יה״ר וכוי* וכן בכל־בו* המקובלים רנדק, רי״ק, ר׳ שבתי ור׳ אשר ו ח  יוב י
 לא סידרוהו* ונאמד אמן: ברע״ג ובאבודרהם הנוסח ״ואמרו אמן" אבל הנוסח שלפנינו הוא עפ״י מח״ו,

 לבד החרוז האחרון, אחינו כל בית ישראל, שאף, שם מסיים הוא ״ואמרו אמן״!
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 חזן ?הללו את־שם * כי־גקוגב #מו לבדו.
̂וזלה לכל־ס?<יךו ללגי זקיראל עם קרובו הללוזיה:  והקהל עוגה הודו גל-אךץ ן#זלם. נ:ךם 3ןךן לעמו י

 ויעש אפרהט שומע תפלה ויעש אפדחט
ה מטפחת הספר תורה: יהללו: בבימ״ד של רבנו זקני זצ״ל הכניםו פ  ולא היה מניח לנשק ב
 נראה לי הטעם כמו שכתב הרמב״ם ז״ל ספר תורה להיכל ואח״כ • אמרו אשרי
 (בפרק י״ב מרוצח ושמירת נפש הל׳ די) והוא מה־ וגוי. וזה לפי מנהג אשכנז והכי איתא נמי בסדור
 ירושלמי (פרק ח׳ דתרומות הל׳ גי), אסור לאדם רע״ג ז״ל וכן בטור (או״ח ם״ם קמט). וכתב שם
 ליתן מעות מן דינרים לתוך פיו שמא יש עליהן ויש מקומות שאומרים תהלה לדוד וסדר קדושה
 רוק יבש של מוכר. שחין או מצורעין או זיעה. מיד. והס כדברי הגאון שהביא הטור ז״ל. ומשמע
ם שמצניע ד ו  שכל זיעת אדם סם המות חוץ מזיעת הפנים, ועיין מדבריו, שגם קדיש בתרא אומר ק
 ם״ז או״ח (סי׳ קמ״א ם״ק ח׳) שכתב בשם צוואות הספר תורה, וכן הוא מנהג הספרדים. ולפי מאי
 ר״א הגדול שמזהיר מאוד שלא לשתות מכוס דאיתא (בסי׳ קלב) בשם רב עמרם גאון, דאסור
 ששייר חבירו, כי שמא יש לו איזה חולי בתוך לצאת קודם קדושה דםידרא, יש מקום להוכיח מגמ׳
. דאיתא התם מש ד ר פ  גופו ויצא רוח מפיו לאותו שיור, וכתב שם דלהכי (דפוסה לט ע״ב) כמנהג ס
ת נפשות, עיי-ש. מיד. דריב״ל, שאין הצבור דשאי לצאת עד שינטל נ כ  אמר התפ בשו״ע שיש בזה ס
 ולהכי לא הניח חכינו זקני 7צ״ל שינשקו כולם ספר תורה. ושמואל אמד עד שיצא ולא פליגי
 מטפחת הספר תורה בפה, שמא נשאר. רוק חבירו כוי, עיי״ש, וא״ב על ברחו דמנהגם היד, להחזיר
 על המספחת ויש חשש סכנה. אבל כשנוגע ביו. םפר תודה אחרי קרושה דסידרא, הרי בלאו הכי
 הו לית לן בה. אסור לצאת, משום קדושה דסידרא, ועל ברחו

 דמיירי בשכבר אמדו קדושה דסידרא.

ז מנהג זד, הוזכר באור זרוע ומובא בדרבי  מנהגיפ! א. נוהגין לקנות הזכות להוצאת והכנסת ם״ת
 «שד (קמז אות ג) בשמו ״וכתב א״ז דיש לקנות הוצאה ליתן הס״ת לחזן והוא כבוד לתורה״! וברמ״א
 (קמזב לשו״ע) בשם מרדכי למגילה וא״ז ״וכן במקומות שנוהגין לקנות הוצאה והכנסה, אין הש״ץ יבול
 למחות כי אין זה שייך לחזנים״; ב. ובטור (שם) הוזכר המנהג לקנות זכות לגלילה — ״ורגילים באשכנז
 לקנותה בדמים יקרים לחבב המצוה״« וראה ב״י שם ן ג. נוהגין לתת צדקה בבו״ה אחר קדה״ת * הש־ך
 (ליו״ד סי׳ דמט) מנמק את המנהג, כיון שמצד הדין מחויב בל בר ישראל לתת לכה״פ שלישית השקל לשנה,
 ואם יתן אפילו הנתינה הבי קטנה בכל יום בו״ה, יעלה הסכום ליותר משליש השקל! מהד״מ פאפירש
 בספרו אור ישר ממליץ לתת ביד ימינה ומעומד דווקא, ודאה בשל״ה (עמוד התשובה) שזה ע״פ סוד
 בתורת הנסתר« בספר צדה לדרך כחוב, ״דבעלי מעשה דגילין לעשות בהם (בבו״ה) תוספות צדקה על

 הימים אחדים ומנהג ישראל תורד, (לפי הליקוטי מהרי״ס).

 יהללו את שם ה׳: חצי פסוק בתהלים (קמח יג) שהחזן אומד והקהל עונה אחריו ״הודו על ארץ
 ושמים״ וגו׳ שהוא חצי השני של אותו הפסוק. והפסוק שלאחריו וירם קרן וגו׳ ז רע״ג כותב —
 •ועימד (אחרי אמידת יה״ר וכר) ומחזיר ס״ת למקומו ואומד יחללו ונו׳ הודו וגוי וירט וגוי, הרי שכל
 הנוסח אומר החזן ל ב ד ו ו בפח״ו רואים אנו מעין מנהגנו, והיינו, שהחזן מתחיל ואומר יהללו וגו׳
 לבדו, ומכאן עד הללוי־ה עוגין הקהל ״יחדיו״! לדעה זו נוטה, כנראה, בעל מטה משה, שמביא
 מה שהקשה הדוקה (שיט) בשם דאב״ן וז״ל — ״תמה אחי ד׳ יחזקיהו על שחולקים פסוק זה יהללו שש״ץ
/ ומבאר נקודה זו — וממשיך ר ג  אימר חציו והקהל חציו השני וגומרים פסוק אחר עמו, וידם קרן לעמו ו
 הרוקח — ״ואומר אני הלא הפסוק וקרא זא״ז ואמר במ״כ עושים כזאת וגם בברכת המילה אומד הש״ץ
 הודי לה׳ כי טוב, והקהל מסיימין כי לעולם חסדו, וטעם כולם אפרש לפי קט שכלי — לפי שהשרפים
 קוראים זא״ז להקדיש ליוצרם יחד ומקדישים אח״כ כולם יחד, כמו כן ש״ץ אומר ואח״כ מקדישים
ו ובו׳« עצם אמירת חצי פסוק הנ״ל מנמק הרוקח שם וכותב ״לפי שבברכת ה״ת משתחוים מ  הקהל ע
 לנבוד התורה אומדים יהללו להודיעך שלא בשביל אלהות שבתודה הוא משתחוה, אלא להקב״ה הוא
 משתחוה, ששכינתו שודד, עליה ולא בשביל שגם היא אלוה, שהרי נשגב שמו לבדו״; וראה מג״א
 (בסי׳ נא) שמפקפק בטעמו של רוקח וכותב ״וצ״ע מנ״ל לחלק מאחד דבגמ׳ מפורש לאיסור, ולמצוא
 טעם בלבנו״* וראה מג״א (בריש סימן רפב) לענין אמירת חצי פסוק, ובסטי העתים עמוד רגז

 ולעיל בםידורנו עמוד ריט בעמק ברכה בירור הלכות,
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ל כ י ה ת ל ״ ס ר ה י ז ח ה ז ל נ כ ש ג א ה נ : מ ה ר א ך ה ו ת ה מ ד ע ל ה כ י ה , ל ד ר ו ר ת פ ס ת ה ר ז ח ה ע ל ג ו נ . ב ה ו ז י נ ע  ב

ר י ז ח מ ד ו מ ו ע ו ם ״ ב ש ת כ ג ש ״ ע ר ר ד ס ו ב ר ו ק מ ג ש ה נ , מ ג ״ צ ל ב י ו ר ש ם א י ד מ ו כ א ״ ח א ה ו א י ר ק י ה ר ח ף א כ י  ת

ג ספרד ה נ מ < ב ( ג ד ע י מ ע ו ( ״ ח , מ ד ו ש ח , ו י ו ג ג ו ״ צ ל ב ׳ ו ו ג ח ו צ נ מ ׳ ל ו ג י ו ר ש ר א מ ו א ו ׳ ״ ו כ ״ ו ו מ ו ק מ ת ל ״  ס

ר ו ט : ב ו ל ב כ ם ו ה ר ד ו ב י א פ ם ל צ ע ה ב ז , ש ר פ ס ן ה י ר י ז ח כ מ ״ ח א ג ו ״ צ ל ב , ו ח צ נ מ , ל י ר ש ם א י ר מ ו  א

ו מ ו ק מ ד ל פ ס ר ה י ז ח מ ש ו י ד ץ ק ״ ר ש מ ו ר א פ ס ת ה א ר ר ק מ ג ר ש ח א ל ו ) ״ ט מ ׳ ק י ס ב ל ( ״ ז ם ו י ג ה נ י מ נ ש ם ה י א ב ו  מ

ם י א ב ו ו מ ל ב כ ן ב א כ מ ה ו י י א ם ב ! ג ׳ ו כ ״ ו ן י ר י ז ח ב מ י י ח א ׳ ו ו כ ד ו ו ד ה ל ל ה ם ת י ר מ ו א ת ש ו מ ו ק ש מ י , ו ׳ י כ  ו

ם ו ק מ ו ב נ י י ה ו ב ״ ת ו כ ז ו ״ ר ע י ע ) מ ט ש א ( ״ מ ר : ה ם ר ש ו ט ב ה ב ש ע ד ר ה ב ח מ א ה י ב ) מ ז א כ ע ( ״ ו ש : ב ם ה י נ  ש

: י ו כ " ו ה א י ר ק ד ה ח א ד ל י ה מ ד ו ת ם ה י ס י נ כ מ ו ש ל ת א ו נ י ד ג מ ה נ י מ פ ל ל ב , א ג ״ צ ל ב ד ו ח ת א ״ ס ן ה י ס י נ כ מ  ש

ר פ ם ן ה י ד י ז ח ש מ ו — י נ י י ה , ו ם י ג ה נ ׳ מ ב ק ל ל ח ו נ מ צ ד ע ר פ ג ס ה נ ל מ ב ! א ק א ״ ט ם מ ׳ ק י ס א ב ״ ג ה מ א ד  ו

ש עם י ד ו ק י ר ח א ג ו ״ צ ל ב ם ו י ר מ ו ש א י , ו ו ל ב כ ם ו ה ד ר ר ב י א פ ה ל ז ) ו ל ב ק ת ת ש ( י ד ם ק ד ו ק ג ו ״ צ ל ב י ו ד ח  א

ת נ ש מ ל ( ״ ז י ר ג א ה נ י מ פ ר ל כ ם ו ו ל י ר ש י ם ש י ד מ ו א ל ו כ י ה ת ל ״ ם ן ה י ס י נ כ כ מ ״ ח א ל ו ב ק ת  ת

ת < ״ ה ע ב ב ר ר ה ו ד י ס ן ב כ ל ו ״ ז י ר ת א נ ו ו פ כ ״ ע ם ש י ר ו ד י ס ר ב ד ו ס ך מ כ , ו ( ם י ד י ס  ח

ר פ ס ת ה ר ז ח ת ה ע ש ם ב י ל ה ת ב ר ש ו מ ז ד מ מ א ג ל ה נ מ א ה י ב מ ן ה ו ש א ר : ה ד ם כ י ל ה  לדוד מזמור: ת
ל — ״ ז ) ו א ׳ מ י ת ס ב י ש ה ב ב ( ת כ , ש ג י ה נ מ ל ה ע , ב ם י נ ו ש א ר ו ה נ י ת ו ב י ר ל ו ד ג ד מ ח א א ו , ה ל כ י ה ה ל ר ו  ת

ם י ל י א נ ׳ ב ה ו ל ב ד ה ו ד ר ל ו מ ז ר מ מ ו ד ל ר פ ג ס ה נ מ ן > ו ו ד א ה ב ר ו ס ת י נ כ ה ם ל י ד מ ו ע ר ו ת ל א ן ל י ש ד ק י מ מ י י ם ד כ ו  ״

ן ו ד צ ד ה ת מ , ל ל ג ו ע מ ם כ ד י ק ר י , ו ד מ א ה נ ר ו ת ן ה ת ל מ ר ע ו מ ז מ ה ה ׳ ז , ש ם ע ט ל ה ״ י « ו ׳ ו כ ) ו ת ב ש ו ב נ ג ה נ מ , כ ט כ ) 

, ו נ י נ פ ל ד ש ד כ ו מ ז מ ה ם מ י ק ו ס ם פ ו ג ב י ל ש ם ה ו ש י ר ב י ד פ ל ל ב ן א ״ ן ת ו י מ ע ז ל ו ׳ ע ב ה י ת כ , ו ם י נ ו נ ב ם ג י ר  ה

ת ם א ל ו ע ת ה ו מ ו ו א ע מ ש ש ׳ כ ו ג ם ו כ י ש א ם ר י ר ע ו ש א ש ו ם — ״ ל ש ״ ז ׳ ו ו ג ״ ו ם כ י ש א ם ר י ר ע ו ש א ש ״ ל מ ה  ה

ה ר ו ת ן ה ת ו ה נ ״ ב ק ם ה ה ר ל מ א ׳ ו ו כ ה ו ה ז ל מ ע ה ו ה ז ת מ ע ד ם ל ע ל ל ב צ ו א כ ל ם ה י ק ר ב ת ה א ת ו י ל ו ק  ה

ס י נ כ ה ש ן כ ר מ ה א ״ ה ע מ ל ׳ ש ו ג ם ו כ י ש א ם ר י ד ע ו ש א ) ש ן ט א ט ד ק ע ו מ ז א ו ט ם ק י ח ב ה ז א ד ) ׳ ו כ ל ו א ר ש י  ל

ב — ת ו כ ד ו ב ד ל ר פ ג ס ה נ מ ו כ א י ב ) מ ד פ ר ר ( ו ט ם ה : ג ( ת ל א ב ש ׳ ( ו כ ״ ו ם י ש ד ק ש ה ד ת ק י ב ן ל ו ר א  ה

ר 1 כ ״ ו ה ר ו ן ת ת ר על מ מ א נ י ש נ פ ר מ פ ס ן ה י ר י ז ח מ ש ם ב י ל י א נ ׳ ב ה ו ל ב ר ה ו מ ז ד מ ר פ ס ר ב מ א ם ל י ג ה ו נ  ו

ו ח ו ר א מ א ם ל ל ו ע ו ה ג ה נ ה ש מ ן • כ ל ׳ ו ו כ ת ו ב ש א ב ק ו ד ע ד מ ש מ ל — ״ ״ ה ז ז ב ״ ר ע י ע מ , ה ם , ש ח ״ ה ב א ר  ו

ת ב ש א ב ק ו ו ן אלא ד ק ת א נ י ל , כ ת ו ר ו ג ב ה נ א מ ו , ה מ ״ ש ו ח ט ו ״ ו י ב ת ו ו י נ ע ת ח ו ״ ר ב י ו ש י מ ח י ו נ ם ש ע ל פ כ  ב

ה א ר « ו ״ ל ו ח ו ב מ ו ק מ ת ל ״ ס ת ה ר ז ח ן ה י ב ד ת כ ש ט כ מ ם ק ״ ל ס י ע ) ל ר ו ט ה ו ( נ י ב ו ר ב ת א כ ן ל כ ל ף ו ס ו כ מ ד ד  ק

ט ו י ר ה ד ה ס ו ש ה : ו ( ת ב ל ש ת ש י ר ח ר ש ד ס ב ו ( ר י כ ז ם מ ה ר ד ו ב ם א ח t ג ״ ו ע א ״ ו ש ט ל ל ׳ ק י ס ה ב ב ו ר ה י ל  א

ט ר כ ו מ ז מ ה ו — ש נ י י ה , ו ה א ר נ , כ י ו נ ל ש ן ח מ ז ת ה צ ו ר מ ! ב ב ק ע ת י ע ל ו ד ת פ ס ) ו ה א י ר ק ר ה ד ס ב ) 

ת ו מ י כ ׳ ר מ א ו נ נ י נ פ ל ר ש ו מ ז מ ו ה ל י א , ו י ו כ ׳ ו ו ג ״ ו ם י ר ע ו ש א ש ם ״ י ק ו ס ף פ ו ס ת ה פ ס ו א ה ל ת ל ב ש ר ב מ א  נ

ט ד ו פ נ ר י ס ד ו פ ד ״ ( ה ״ ל ר ש ו צ י ק ל ״ ע ו ב ר י כ ז ) מ ן מ ו ש א ר : ה ת ב ל ש ה ש ח נ מ ב ל ו ו ח ל ב ח ט ש ר י , ב ל ו ח  ה

ר ו מ ז ר מ מ א ך ל י ר א צ ל א ם ״ י י ס מ ל ו ״ נ ח ה ״ ב י ה ר ב ק ד י ת ע מ ) ה א ם ת ת נ ש ו מ נ י נ פ ל ם ש ד ר ט ס מ ס א ו פ ד ג ו נ  ת

ח 1 ״ ו ע א ״ ו ש ד ל ל ׳ ק י , ס ם ה ר ב ל א ש א , ב ם י ד ג י מ ר ה פ ו ש ה ! ו ׳ ו כ ה ו ״ ה ע מ ל ד ש מ א ה ש א ו ל מ ץ ו ר א ׳ ה ה ד ל  כ

א א ל י ג ת ל ה ע ב ב ר ד ו ש , ד׳ א י ת ב ׳ ש , ר ק ״ י ם ד י ל ב ו ק מ י ה ר ו ד י ס ם ב ג א ו ב ו א מ ל ל ״ ז י ר י א ב ת כ  ב

ר ד ו ק ס , ר ה ל ז ר ע ב ו א ד ״ ל ם י מ ש ר ה ע ש ו ״ ש ו ר י פ י ב , כ ת ו א ד ו ו ע ב ו ב ק ה ל נ ת י א נ ה ל ״ ל ש ת ה ד מ ! ע ע י פ ו  מ

, א ו ר ה ד ו ״ ס א ״ ד ג ר ה ו ד י ס ' ״ ה נ ו כ מ ר ה ו ד י ס כ ב ״ מ כ ) ו ן ו ש א ס ר ו פ ד ״ ( ה ״ ל ר ש ו ד י ס ה ״ נ ו כ מ ר ה ו ד י ס  ב

ך ץ כ ״ ב ע י ד ו 1 ה י ל ר ע ב ו א ד ) ל ״ ר פ י ש ר מ א ״ ״ ו י ל ת פ ד נ ע ש ם ״ ם ש י ר ו א י ב ם ה ו ע ם פ ד נ ה א ( ׳ ׳ ר ג י ה ט ו ק י ל ם ב ד  ב

ו ד י ו מפי נ נ ד ל ס מ א נ ל ל ״ צ ק ז י ד צ ן ה ר ל מ ו ש ג ה נ « מ 0 * ח א ב צ ו ה ן ש ו ש א ס ר ו פ ד ו ( א י ב  מ

״ י ש פ נ ה ״ ל מ ל ה ב ש י ת כ ה י ו ר ק ה ע ל ג ו נ ה ב ר ע ה ה ו ר א ו ה י ש כ ע . ו ם י ר ג ו ס ו ב י ת ר ג ן ס כ , ל ל ״ צ ו ז נ ר ב ח ן מ ר  מ

. א ו ש י ל ש פ נ ב י ו מ ש ע ב ב ש א נ ל ן — ״ א י כ ״ ש : ד ״ י ש פ א נ ו ש א ל ש א נ ר ל ש א ק ״ ו ס פ ״ ב ו ש פ נ ו ״  א

ן י. ״ונפשו — א ע כ ״ ב א : ר ( ם ו ח ו מ ע ״ ( ו ש פ נ ׳ ב ׳ א ע ד ב ש ר נ מ א נ ש ש פ ל נ ל ע פ ו ה נ ע ו ב ן ש ו ש ו ל נ י צ  מ



ת שעז י ר ח ת ש ל פ  ת

 (ו^נחה יאמר שובה ?הוה רבבות &ל9י ?קזךאל: קומה ?הוה למנוחתו
. בעבור ןןד עץדןז 8ל־ ו ק נח?זידיף :מנ ן ן ־ ף לן? *י י ^  $8ה ו$*רון עזף; פ
 תשב פגי ^?זיחף. פי ?קח טוב נתתי ?קם תורתי אל־תע*בו• עץ־ס?ים ל»יא

0 ךךכי־נעם ו5ל־;תיבוסיד׳ #ל1ם. ^ $אשר. דהי ת  למחזיקים בה ן
 ?הוה אליןז ןנשו5ה חדש ;מינו פקדם):

 אשרי יושבי7 ביתן יוגד (לעיל קצב).
 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה

 אשרי יושבי וגר: כן הוא מנהג אשכנז והכי הוא מנהג הספרדים. ולפי מאי דאיתא (בסי׳
 איתא נמי בסדור רע״ג ובטור (או״ח קלב) בשם רב עמרם גאון, דאסור לצאת קודם
ח מגמ׳ י כ ו ה  ס״ס קמט). וכתב שם ויש מקומות שאומרים קדושה דםידרא, יש מקום ל
. דאיתא התם ד ר פ  תהלה לדוד סדר קדושה מיד• והם בדברי הגאון (דםוטד׳ לט ע״ב) כמנהג ס
 שהביא הטור ז״ל. ומשמע מדבריו, שגם קדיש משמיה דריב״ל׳ שאין הצבור רשאי לצאת עד
ם שמצניע הספר תורה, וכן שניטל ספר תורה. ושמואל אמר עד שיצא ולא ד ו  בתרא אומר ק

 עצם כבוד השם, כמו(כאילו היה כתוב) נשבע השם בנפשו, ולחוב נפשי דרד כבוי בעבור כבוד השמ״ * דבי
 יהודה הלוי(בספרו הכוזרי ג כג) לא הביע דעה בדודה בנוגע לנקודה זו שהעיר שם! וכמ״כ ר׳ יוסף אלבו
ז וראה מנחת שי שהביא ג דעות כזד, — א. ייזהקרי וכתיב שוים בווא״ו וחולם. (  בספרו עקרים ג ל
 ושכך נראה מהתרגום (שתירגם ״לחייבא נפשיה״) ומהמה «אמרי חז״ל ותדב״א! ב. דעת •הראב׳׳ע
 כנ״ל! ג. דעת דד״ק שהכתיב נפשו והקרי נפשי: והצביע על זהר בראשית קא א המביא פסוק זה
 בנוסה ״נפשי״, וביותר בהירות בפ׳ תזריע מה ב — ״אשר לא נשא לשוא נפשי ונו׳ נפשו כתיב,
 מהו נפשי ונפשו 1 אלא כלא חד מלה כד״א (עמוס ו ח) נשבע ה׳ בנפשו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה
 (שמואל א ב) ודוד מלכא אתאחיד בההוא לב ובההוא נפש ועל דא לא נשא לשוא נפשו״; והשוה
 פירוש ״מראות אלוהים״ ו״יפה תואר״ על מדרש בראשית דגה (פב״ט); ודאה דד״ק במקום, וספר
( י ש פ  ״מסורת המסורת״ לד׳ אליהו הבחור המסיק מסקנא ברורה, שהנוסח הנכון והיחיד הוא נ
: ליקוט פסוקים אלה לא הוזכר בראשונים, מנסחי ומסדרי התפלות, לבד בכל בו ר מ א  ובנחה י
 (קודם מוסף של שבת) שציין רק התחלתו וזה לשונו — ״יאמר מי שבידד וכו׳ ומחזירין הספד
י דברים אלה ניתן, ש א : מתוך ציון מצומצם של ר ״ י ו כ ה ו ח נ ב  למקומו ואומר יהללו וכו׳ ו
 אולי, להניח, שהנוסח בכללו היה כבד ידוע והונהג בזמנו לכה״פ, או כבר לפניו, ומשום זה לא היה
 צורך לפרס אותו מלה במלה; וכיוצא בו — אבודרהפ הכותב (בסדר מוסף של שבת) ״ואומר
 יהללו את שם ה׳ וגו׳ ואומדים שובה למעונך וכוי״ (העתקתי בדיוק), גם מדבריו אלה ניתן, אולי,
ה ב ו  להפיק שהליקוט שלפנינו היה ידוע ומקובל בדורו, אם לא כבר לפניו, כיון שהנוסח המתחיל ש
 וכי׳, שהספרדים החזיקו בו, כה תוארו (לפי רמ״ק בסידורו) — ״שובה למעוגד ושכון בבית מאויך,
ה יאמר שובה ה׳ רבבות אלפי ישראל. ח נ ב  ב׳ כל פה וכל לשון יתנו כבוד והדר למלכותך. ו
 העיבנו ה׳ אליך ונשובה חדש ימינו בקדם״ — הרי לנו במפורש שהפסוק ובנחה וגו׳ שולב בנוסח
 הפפדדיט, ומכאן w מקופ להניח, שכוונת אבזדדהס שציין, כמל הכל בל, רק הראשי דברים, ״שלכד,
 לכעונך ובו״׳, מוסבת על הנוסח בשלימותו, שהיה כבד מקובל וידוע ולא היה מהצורך לפרט אותו מלה
 במלה; בסידורי המקובלים די״ק ודי שבתי ושל הרב בעה״ת הושמט הוא! בסידורים —
 יי אשר, ריעב״ץ והגר״א הוא כן םודר! וכן ברוב סידורי אשכנז וספרד! מנהג מרן הצדיק לא נמסר
 *נו מפי נכדו מרן מחברנו, לכן הצגתי אותו בסוגרים! מקור הפסוקים: ובנחה — במדבר י לו!
 קומה, כחניך, בעבור — תחלים קלב ח ט י« כי לקח טוב - משלי ד ב: עץ חיים - שם ג יח יז:

 השיבנו — מסיים מגילת איכה.
 אשדי: המנהג לאסרו כאן, מובא בסרס״ג, בסרע״ג׳ בשב״ל בשם רש״י, תוספות מגילה ד. מח״ו,
 רמב״ם, המחכים, אבודרהם, א״ח, טור רוקח וכ״ב,׳ בזהר׳, פנחס ע׳ רמו,
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 אין אומדים למנצח! בד״ח, חנוכה, פוריט גדול וקטן(יד וטו לחודש), חוה״מ, ערב פסח,
 ערב וכ׳׳פ, תשעה באב (אפילו כשהוא נדחה) ובבית האבל (דה״ה)«

ם אלמי !aft: ?קילח ןןךןי $?ךס ו9*יון  2?!נצס מןסיר לךןד: .יע^ף יי ?יום ?לה ישןןף ע
 ילןךןז: לן&ר ?ל 3י?ז*סיף ןעול^ף יד?3ה §לה: ימן לף כלללף ו?ל עצתף ימלא: ןלבןה >יישי$סף
 י?#ם »לסיני נד*ל והלא ן: ?ל 9?י»אסיף: ע$ה י1??גי ?י הישי• י: מ?יחmap 1 מש$י
 £ךשו אבירות .ישע ן9ינו: אלר. ?ל^ב ןאלח גסו$ים נאנקונו ?עם לי אלקיני נןכיר: ס9ד, ?ךעז

 ה9לי נ»נ»זני 2ן?בי נ(0עוךד: לי ה0י?ה סמלך יעננו ?יום ^ךאנו:

 עמק ברכה שומע תפלה עמק כרכה
 פליגי כר, עיי״ש, וא״כ על כרחך דמנהגם חיה דאם היו מכניסין הספד תוריי קודם קדושא דםידרא,
י הרי בלאוו הכי אסור לצאת, משוט קדושא דסידדא, ר , ה א ר ד י ס  להחזיר ספר תורה אחרי קדושה ד
 אלא ע״כ מיידי כשכבד אמדו קדושא דסידרא.

 מיוחס ערד מיוחד לאמירת המזמור כאן, אחר תפלת יח, וז״ל שם — ״אר״א תנינן על מאן דאמר
 תהלה לדוד בכל יומא תלת זמניו, איהו בר עלמא דאתי. והא איתמר שעמא — אי בגין פרנסה ומזוני
 דבל עלמא, חדי זמניו אינון בכל יומא, בצפדא ובפניא, דבתיב בתת ה׳ לכם בערב בשר וגר, אי הכי
א על גר נש וכוי בגין י ו ב  אמאי תלת זמנין בכל יומא, אלא תרץ כו׳ זמנא בכל יומא האלין ח
 דפינסה לא חזי למישאל אלא בתר צלותא ופיוסא דמאדיה ובו׳ וע״ד לית חיובא דמזונא אלא לבתר
 צליתיה וכוי״: הערוך, בעדך קדיש, מביא ג״כ המנהג לומר כאן אשרי בהסתמך על מאמרם ז״ל
 במכ׳ סוטה (מס א) ותוכן דבריו בקיצור — לפי שהחיוב רק לאמר ק״ש וברכותיה ותפלה, ובגלל זה
 שמיםיפין ״האימא על החובה ואמדין אשדי ובלצ״ג וכו׳ מקיים עלמא האידנא״? אבודדהם מנמק
 אמירתו המשולשת — ״לפי שא״א שלא יכוין דעתו באחת משלשתן", וראה שם עוד נימוקים!
 רב נטרונאי גאון (מובא בסדע״ג דפוס ירושלים סי׳ קג) ״כשאמרו חכמים כל האומר תחלה לדוד בכל יום,
 לא אמרו שתים או שלושה פעמים, ומשמע אפילו פעם אחת, אלא חכמים אחרונים התקינו לישראל שבעיירות
 לאיכרם בפסוקי תמרה, ובםדר (כאן) ובמנחה, שמא יפסעו(ידלגו) בפעם אחת או שתיים, תשתייד אחת בידם !
 מפנ־ שאינו חייב לומר ג פעמים! וראיה לדבר, דהא שבת אין בה סדדא בשחרית ואין בה תהלה לדוד
 #לא ב פעמים, ואף קדושא דםידרא בשני ישיבות תחלה לדוד אומרים ובבית רבנו שבבל תהלה לדוד
 אין אנו אומרים, אבל בשאר בתי כנסיות י ש שאומרים תחלה לדוד ו י ש שאומרים יענד ה׳ ביום צדד.״*
 הרוקח והכל בו מנמקים המנהג, .משום מימרא דר׳ אלעזר בשם ר׳ אבינא (ברכות ד ב) ״כל האומר
 תהלה לדוד ג׳ פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בז עולם הבא״, וזד, לא ייתכן אלא בג׳ תפלות,
 אבל תפלת עריית ״דאית דאמדי ערבית דשות ופעמים שבשביל צורך היו •מדטלין אותה, אבל לא
 בחנם, התקנו לאמרה פעמים בשחרית״ (כל בו)! מהרש״א (בחלק האגדות לברכות ד) מטעים, משוס
 שרצו להסמיכו לםדרא דקדושא שע״ז מתקיים העולם, כמבואר בפ״ב דםוטה, ״ובשחרית איכא ב״פ

 םידדא דקדושא ואחת במנחה, משא״כ במעריב דלית ביד, קדושה כלל׳׳.
 למנצח : אמירת מזמור זה ולפי הסדר שלפנינו, מזכיר כבד רב נטרונאי גאון (דאה ההערות
 ל״יבא לציון גואל״ שלפנינו), ומחזור ויטדי מביאו בשלמותו וגם לפי הסדר המקובל!
 כן מזכירים אוחו תוספות שם, המחכים:, והמנהיג הכותב (״למנצח מדבר מן הקץ וכו׳ במיי׳ש בדגיאל :
 ישלח עזרך מקדש — משיח בן דוד הנקרא ענני בן ששון! יזכור, אלה ברכב — גוג ולעוג ורשעי
 ישראל! המה כרעו ונפלו וגו׳ והצור יואל ובלצ״ג״! והטור (בס״ס קלא) הכותב — ״ואומר ש״ץ קדיש
 ואה״כ אומר אשרי יושבי ביתך וכתב רב עמרם ואחייב אומד ובא לציון ואני זאת בדיתי ואתה קדוש
 וכ״כ הרמב״ט ז״ל ולא הזכירו למנצח מזמור לדוד יענך ה׳ ביום צרה. ונוהגין עתה לומר אשרי יושבי
 ווענך ה׳ ביום צרה לפי שיש בו מעניו הישועה״, (במידור רע״ג בהוצאת פרומקין מביא המחבר מגן

 האלף שם מכת״י של סידור רע״ג, שכן הוזכר שם מזמור שלפנינו, אבל מפקפק בדייקנותו של המעתיק1
 בענין זה, ונאמנים עלינו דברי הטור כנ״ל): גט הארחות חיים, אבודרהם, כל בו ורוקח (שכד)"
 מביאים אותו! הא״ח כותב: ״למנצח לפי שהוא מדבר מן הקץ - ישלח עזרך מקדש זח •משיח, אלד,
 ברכב זה גוג ומגע״: אבודרהם כותב: ״ומה שתיקנו לאומרו בסוף התפלח, מפני שאומר במדרש
 הדלים (שוחר טוב מזמור כ) אתה מוצא יח מזמורים מראש הספר עד פסוק זה, ואשרי האיש ולמה
 רגשו גויס חד הוא כנגד יח ברכות שאדם מתפלל בכל יום וכו/ כך דוד המלך לאחד ששר יח שירות
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ן ?ריךלקרא דלי ם»סי  cwfrw יי0אףז?*ת ניזרי קל זיעמ*יא ז9ע?וחמ9די

 זכ״, אמר יענך זד וכר, והכי איתא בירושלמי״ וכף, ומביא גט הדרש של המנהיג ובעל א״ח עה״פ
 ישלח עזרו וגר ומסיים ״ולבר נהגו לאמרו סמוך לסדר קדושה שמתחיל ובא לצ״ג״ו וגם מעיר שם
 שאמירת המזמור כשלעצמו היא סגולה לאשה המקשה לילד, כיוון שהט׳ פסוקים שהוא מכיל, רומזים
 על ט חדשי ההריון. ודאה שם עוד טעמים« הרוקח (בסי׳ כח) מנמק השמטת האות ט במזמור, מפגי
ר מיוחס ערך רב ת ס נ  שתשעה דברים מעכבים את התפלה, לכן אין ט במזמור יענך וגר: בתורת ה
 לאמירת המזמור ולםמיכותו לאשרי* וזד, לשון הזהר (פנחס רמא ב) ״צלותא דבר נש כגוובא דא
 בקדמיתא וכר מכאן ולמלאת לימא ב״נ עאקו ־דלבי׳ הה״ד יענך ה׳ ביום צרר״ עאקו כעוברתא דיתבא
 בעאקו (השוה אבודרהם כנ״ל) לאתהפכא כלהון סניגורין עלי׳ דב״נ על דא כתיב אשרי העם שבכה
 לו" וגו׳> וראה תוספות זהר ?דברים שו« ובכתבי אריז״ל; הפרע״ח כותב (שער יד, קרה״ת פרק 0
; ״ ת ד ל ו י  — .אך דע כי הלא במזמור הזה יש ע תיבין ובזהר אמרו בי הם ע קלין שצועקת ה
 וראה שם עוד רמזים« ודאה ספד נגיד ומצות« הלבוש (בסי׳ קלב) מנמק תיקון אמירתו וקביעת מקומו
 לפני ובלצ״ג, מפני שסדר קדושה שבולצ״ג כשלעצמה תוקנה בגלל צרה שהיתה, בשיבואד לקמן«
 ההגדרה המצומצמת ״אלוקי יעקב״ מנומקת בגמ׳ (ברכות סד א) וא״ד אבין הלוי מייד ובו׳
/ ודאה רש״י ה ר ו ק  אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק, מכאן לכה״ק שירנם בעובי ה
 ומדרש״א שם« וראה מדרש שוח״ט למזמור כ והשוה ילקוט שמעוני למזמור זה ״אברהם
י וכו הוא ת ד  ויצחק לא נאמר אלא אלוקי יעקב וכר ביעקב נאמד לאל העונה אותי ביום צ
 יענה אתכם ביום צ ד ת כ ם״» הימים שלא אומדים בהם המזמורt ר״ח, חנוכה, פורים, ערב
 פסח, עיוכ״ס וט באב (לפי השו״ע קלא) והוא הדין בשנה מעובדת לא אומרים ביד ובטו לאדר א (לפי
 ס* חרצז)« גם לא אומריס אותו בבית האבל (לפי באה״ט לסי׳ קלא) דכללא הוא דא׳ א׳ א׳ ולמנצת
 דינט שוה (לפי פרמ״ג לסי׳ תרצז)> ולענין חתן דאה בקונטרס נועם מגדים יןבעל פרט״ג, ״דהחתן גופא

 איני אומר למנצח יענך״ (לפי דרך חיים).

א לציון נואל; הנופח, בכללו, שהוא בעצם ליקוט פסוקים שוניס בשייפורט לקמן. מובא ברס״ג כ  י
 בשינויים, בדע״ג (״ד.׳ צבאות מליא כל ארעא זיו יקריה״ הושמט שם וכן הפלה ״אהבתו״ והקטע
 שאתרי ״לעולם אודך- הושמט לגמרי, והנוסח בכללו מסיים שם בהפסוק ,יהיו לרצון אמדי פי״ וגו׳),
 מחזור ויםדי (בשנויים קלים), ואבודרהם (בפירוט חלקי)« ברמב״ט (פרק ט מה׳ תפלה הי ה) התבדו
 רק ראשי דברים ״ובא לציון גואל״, ״ואני זאת״, ״ואתה קדוש וקרא זא״ז ואמר קדוש/ ״ותשאני
 רוח* ״ה׳ ימלוך לעו״ו״, ואילו בסדר תפלות כל השנה, שם, מתחיל הנוסח ״ה׳ אלוקי ישראל״ עד
 ,לעולם אודך* (בשנויים) ומסיים כמו בסרע״ג ״יהיו לרצון״ וגר« הוזכר בפרדס לרש״י (עמוד שד*
ת, מגילה ד א ד״ה ופסק, ברא״ש (תשובות ובטור קלב בשמו), בטור (שם) הוזכרו ראשי דברים  נחטפו
ג ורמב״ם (ובלצ״ג, ואני זאת, ואתה קדוש), בתוספות שפ, בהמחכים׳ במנהיג (עו) בא״ח, בכל כן  בש«רע״
 ורוקח! והרי מה שכתב רב נטרונאי נאון (תשובות הגאונים דפוס ליק סי׳ צ): ״וששאלתם וקרא זא״ז
 ואמר וגו׳ ותשאגי דוח וגר מה טעם יש לקרות ולתרגם? בך מנהג ראשונים, מקום שיש שם תלמידי
 חכמים כשהיו מתפלליז ונופלי על פניהם ומקדשין (ואומרים קדיש), לאחד שעונין אמן יהא שמיד, רבא,
 מכיאין נביא וקורין גו עשרה פסוקים, הן חסר הן יתיר וטתרגפין אותם ואח״כ אומרים וקרא זא״}



ר י מ ח ת ש ל פ  ת

 &ית ש?י3תה. לל לנןלןו לעולם ןןד. ן: פןכיםה קאים ?ע?ם וןןןמי עלמלא.
 ל:$לכ\אבךד.ם ל?0ק ןלקוךאל אביסיני ^ךד.־^תןע1ןסןיןרה^ב1ת יןבב
 ע&ף ןחכן ?מט א?יןז. ןחוא רחום ל2פר עין ולא !?חית ןחך?ה ??שיב אפוי
 ולא לעיר כל־ןץמתו. פי־אתה $*1ני טוב וסלח ןרב־^םד מל־קחךןי. $ךקו1ןז
 ?דק לעו?ם ותוךו1ןז א$ת. תתן $ן$ת ?לעקב דן9ד ?*?וסם א#ר־3?זבעת

פ י ן אותו כדי  ואמר ומתרגמין בשם שתרגמו אות הפרשה של נביא ואומרים ותשאגי רוח ו מ ת ד ג
 לסיים בשבחו של הקב׳יה ואח״כ מקדשין ועוםקין בתורה. חרוצה במשנה עוסק, הרוצח בתלמוד עוסק,
 לקיים מה שאמדו חכמים לעולם ישליש אדם וכו׳ וכוי. וכיון שרבתה עניות ודלות והוצרכו התלמידים
 להתפרנס ממעשי ידיהם ולא היו יכולים לעסוק בתודה תמיד ולהשליש בכל יום, סמכו על התלמוד בלבד,
 ועזבו מקרא ומשנה וכו׳ ועקרו (ובטלו) לקרות בנביא בכל יום אחר התפלה. ואע״פ שעקדו לקרות
 בנביא, אותן שני פשוקים (של קדושה) לא עקרו אותן. .ומפני מר. לא עקרום, שהקדושה משולשת קק״ק
 ושלשות ג פעמים בתפלה« ולאמד יענך ה׳ ביום צדה — בך מנהג בבית רבינו שבבבל, לאחר שמתפללין
 כל התפלה וממרין ופוםקין, תנאים עוסקין במשנה ובמדרש ובתוספתות עד ד שעות, ולאחד ד שעות
 אוכירים יענך (המזמור כ) וגומדין אותו ואח״כ אוסרים וקרא זא״א ואמר זגומרין שני פסוקים אלו
 ומקדשיו ויוצאין לבתיהם. ובא לציון, ואני זאת בריתי לא היו אומרים, ואם דצה יחיד לאומרם, אין בכך
 כלום, שלא אמרו חכמים לא יהא פחות מעשרה, אלא דבר שבקדושה, אבל ובא לציון ואני זאת בדיתי
 אין בהם משום קדושה, וכיון שתקינו רבנן קדושא דסדרא, אע״ג דמשום לקרות בהו איתקון, כיון
 דאקבעו בתפלה, כדבר שבקדושה הוא ולא יהא בפחות מי׳״ז והשוה פרדס לרש״, עמוד שה ושו,

 וסידור רש״י, עמוד לז! מח״ו סי׳ מז ז
 בגמרא (סוטה מט א) הוזכר ברמיזא ״ואלא עלמא אמאי מקיים אקדושא דםדרא ,פירש׳יי (ד״ה אקדושא) סדר
 קדושה שלא תקנוה אלא שיהיו כל ישראל עוסקין בתודה בכל יום דבר מועט שאומר קריאתו ותרגומו
 והן כשעוםקין בתורה״ וכוי! עצם קביעת הקדושה כאן, מנמק דש״י (בפרדם עמוד שד•) בזה״ל —
 •״שמדד הקדושה שאנו אומרים תוך ובא לציון בבוקר, בשעת השמד תיקנוהו, שגזרו המינים, הם תדמיתי
 ה:צדי שלא לענות קדושה באגודה אחת בתוך יח ברכות ולאחר שעה שהלכו משם האורבים היו
 איבזרים :׳.קראות חללו של קדושת לייחד השם״ וכו׳! והשוה שבלי לקט (סי׳ מד וראה שם הענין
 באריכות) המביא זה בשם ״מצאתי בשם רבינו שלמה״ וכותב — ״עוד הוסיפו לומר וקרא זא״א ואמר,
ת שגזרו ס נ כ  שלא היו יכולין לענות הקדושה בתוך התפלה מפני האורבים שהיו עומדים בבית ה
 עלא יענו קדושה ולאחר התפלה כשהיו האורבים הולכים, היו קורין וקרא זא״ז ואסר דהיינו שלש
 קדישה ומתדגמין אותו מפני החבה, כלומר, כאילו אמרנו ב פעמים קדוש דיוצר ודתפלה (שבוטלה
 אגירתם על הסדר, כנ״.ל)« ואע״ג דבזמן הזה אנו אומדים קדושה בחטיבה אחת
 בתוך התפלה, לא בטלו קידושא דםדרא, קא םברי גזירה שמא יגרום החטא״ וכו/• הטור מדגיש ״וצריך
 ליזהר בו מאוד לאומרו בכוונה״ ומיחס עצם התקנה לדורות הקודמים (שם) ״אבל סדר קדושה זקנים
 ונביאים הראשונים תקנוה״ וכו׳( וראה ב״ח וב״י שם> ובעל אור זרוע (הלכות שבת 0י׳ נ) כותב —
 ״ועוד כתב בספר מקצועות דסדר קדושא נמי גזרה מלכות הרשעה דלא למימר קדושה מה עשו כשדין
 שבאותו דור׳ כיון שהלכו שלוחי מלכות, נכנסין לבתי כנסיות ומתחילין פסוקי גאולה ובא לציון גואל
 ואני זאת בדיתי ואתה קדוש ואומר כעין קריאה וקרא זא״ז ואמר קדוש ק״ק וחוזרין ומתרגמין לה
 לקדושה ופסוקי דרחמי אחרים. ואע״ג שחזרה קדושה למקומה, לא מלקו קדושה זו, אבל אומר אותה
 בהול אחרי חפלה ובשבתות ויו״ט במנחה וביוכ״פ בנעילה קודם תפלה״ן גם הרוקח (שכח) הדגיש שתוקנה
 בשעת השמד! החל מ״אתה קדוש״ עד ״ימלוך לעודט ועד״ (עם תרגומו) נקרא ״קדושא דסדדא״, מה שניתן

 להניח מלשון רב נטרונאי גאון, כאמור לפני זה (״אבל ובלצ״ג ואני זאת בריתי אין בהם משום קדושות
 וכיון דתקינו רבנן קדושא דסדרא״), ממרוצת לשון בעל הערוך, ערך קדש, ומדברי רמב״ם (ה׳ תפלה פר*
 ט הלכה ו) וביתר בהירות מהלכה ז שם שכתב ״ואלו הפסוקים שלפני הקדושה ושל אחריה עם תירגומן
 הן נקראין סדר קדושא״; וכן מרש״י (בפרדס עמוד שה) ״נראה לרבי שסדר הקדושה שאנו אומרים בתוך
 ובא לציון בבוקר״; ופלא על מחבר שער הכולל לסידור הרב בעה״ת, שמכנה שם הקטע כולו מההתחלה
 עד ברוך אלוקינו בשם קדושא דסדדאן ואולי הבין הוא כך מדברי בעל סדר היום שכתב וז״ל ״ואומר



ת שחרית שפא ל פ  ת

 ?אסמינו ?!ימי קןמ. ברוך איני יום יום :עמס־לני 0אל ?זיעתנו 9לה.יזי ??אות
 עמנו מ^ב־לנו^לסי ?עקב 9לה, ןי ?באות א^רי אדם ב?1ח ?ך. יי הושיעה
 דמלןי ?עגנו ?יום קךאנו. ברוך(הוא) אלהינו #?ךאנו להבודו וה?דילנו מן־

י ן ואומד ברוך אלוקינו״ וכף נ ע ש א זאת וכוי וגומר ה ו  ובא לציון ועניו ק ד
 ובראיה נוספת יש לציין דברי רמב״ס (בסדר תפלה של חול) שכתב ״וכן נהגו העם להתחנן אחד סדר
 היום בתחנונים אלו: ה׳ אלוקי אברהם יצחק וישראל״ ובר — הרי במפורש, שהקטע מכאן ואילך נקרא
 בשם תחנונים ולא כהמשך קדושא דגזדרא 5 המונח קדושא דםדרא רואים אני בזהר
 (תרומה קכט א קלג א) בזה״ל — ״בשעתא דמטן ישראל לקדושא דםדדא כדין האי גוונא דגניז נפיק
 בנץ דהאי איהו קדישתא דקא מקדשא ישראל, יתיר על מלאכי עלאי דאיגון חברי בהדייהו״ וכף
 (תרומה שט)> ובעמוד קלג שם ״קדושא אחרא איהי תוססות קדושה בנין כך בתר צלותא״: ותיקנו
, כדי שיעלה במקום לימוד התורה (לפי רש״י שם); הזהר (שם) מנמק התקנה ם ו ג ר ת  לאמר גם ה
 ״ובגין דבל חד וחד בעי לאמשכא עליה מההוא תוספות, איתקן לכל יחיד ויחיד קדושת תרגום. ואי
 תימא — הא אית בה קדושת לשון קודש 7 ההוא לצבור, לאתקדשא כלהו בכלל בההוא תוספות קדושא,
 ובגין דיחיד לית ליה רשות לאומרה בלשון הקודש ולאיתקדשא יחידאה, אתקינו לה בלשון תרגום״
ד  ועל ערך קדושה זו, כשלעצמה, — ״קדושתא דא איהי םלקא בכל סטרין דלעילא ותתא וכו׳ י ת ב
 מנעילין וגושטנקין דפרזלא וקליפין בישין לאסתלקא, יקרא דקוב״ה על כולא״ וכוי! ובשבלי לקט
 (שש) בשם רב עמרם גאון — ״וכתב רע״ג שאסור לאדם לצאת מביהכ״נ קודם קידושא דסדרא אלא
 חייב אדם לעמוד עד אחר שיסיים של״צ, לעשות סייג והידור לתפלה וכו׳ וחייב הוא לאמר קידושא
 דה׳ דאמוד רבנן חאידנא אמאי מקיים עלמא אקד׳ דם׳ וכו׳ ודבר שהעולם מתקיים עליו, א״א לזלזולי ביה״:
 קביעת מקומה אחר תפלת יח מנמק אבודרהם ״כעבור עמי הארץ המאחרין לבוא לתפלה שלא יפסידו
 שמיעת דוקדושה״ וכוי; החזרתה בארמית מנומקת בתוספות (ברכות ג א ד״ה ועוגין) בזה״ל — ״ושם
 היי עמי הארצות ולא היו מבינין כולם לשון הקודש, לכד תקנונהו בלשון תרגום שהיו הכל מבינים,
 שזה היה לשונם״; והשוה דמב״ם (הלכות תפלה, פרק ט, הלכה ו — ״וקודאהו תרגום
 כוי להבין העם״! והשוה אבודרהם שם: ובב״ח (סי׳ קלב ד״ה אלא) ״דהטעם הוא דהקריאה
 זו ,••בתרגומו שמבינים מה שקראו, איבא תרתי למעליותא — חדא דאיכא קידוש השם ואידך דבל
 ישראל תלמידים ועמי הארץ כולם עוסקים בתורה (כלומר החזרתם בארמית נחשבה להם בלימוד
 התירה); לפי רמ״א (קלב) לא אומרים התרגום בקול רם, (וראה ב״י בסי׳ גט): ודאה פרע״ח (שם)
 ״מורי ז״ל היה נוהג לומר זאת הקדושה בקול רם ולא היה חושש למי שאומר שצ״ל הקדושה דתדגום
 בלחש״! ובשע״ת (קלב) בשם ספד הכוונות ״שהאריז״ל לא הי׳ חושש לזה והיי אומד מלות הת׳
 בק״ל רם״: וראה שם הסברתו, שלפי׳ אין כאן סתירה בין קבלת אריז״ל והפוסקים — א״ך לפי מה
 דמשמע מב״י סי׳ נט, עיקר הטעם שלא יקראו בקו״ר כדי שלא יהי׳ הצבור אומרים ביחד, ולשון
 תרגום ביחיד דווקא כמ״ש בזהר, אבל לקרות בקו״ר בפני עצמו וכו׳ יבול לומד אפילו בקו״ר, וב׳׳כ
 בש״צ וכי דזהר מיידי לענין שלא ישתתפו לקרות שנים ביחד״ ולא אומרים ובלצ״ג בשבתות ויו״ט

 (שהרית) ״מפני שכולם באים בביהכ״נ בתפלה ראשונה״ ושומעים הקדושה על הסדר (אבודרזע);
 ומקבלין — בית שכינתיה.: תרגומו של הפסוק; ברע״ג, במח״ו ובאבודרהם הושמטה המלה ״עילאה״ז
 הווםח שלפנינו עפ״י גידםת התרגום יהונתן שם: וכן גורס הרב ד׳ מאיר ב״ר שלמח, תלמיד הדשב״א,
 דכיזיורו על הרמב״ן לפי ויצא קדיש בעלם עלמיא: הנוסח שלפנינו עפ״י אבודרהם,
 שבעיקרו הוא נובע מפירושו של ר׳ משה הבהן להפסוק הנ״ל, שהבונה על המקום ולא על הזמן
 (ההפך ממה שכתב המהרש״א לגמ׳ חולין צא ב, בחידושי אגודות שם) והיינו, ש״בעלם עלמיא״, מוסב
 על עולם המלאכים (השוה פירוש ב ברד״ק שם): אבודדהם מסיים שם — ״והמון העם קודים קדיש
 לעלם ולעלמי עלמיא וטעות היא, והנכון לומר בעלם עלפיא וכן הוא בסדר ד׳ עמרם ורבעו סעדיח
 (לפנינו בדע״ג כרגיל), ומכאן בסידור של״ה, רי״ק ודיעב״ץ; המקובל ר׳ שבתי מנסח
 ״בעלם ולעלמי עלמיא״ — הרכבה, באילז פשרנית, המורה גם על המקום וגס על הזמן! לנוטת
ב — גם בתורה הנגלית כןסמר׳ים, שכך יוצא מבואר מפי רבותינו הראשונים, כעל ספר כ ר ו מ  ה
 המנהגות (ראה עליו בהערות שלפנינו למזמור שיר לאסף הנאמר לפי מנהג אשכנז אחר שיר על
 יושן ובעל ארחות חיים המביא פירושו זה בשמו ומסכים לו: הראשון כותב — ״יונתן ב״ע תירגם:



ת י ר ח ת ש ל פ  שפב ת

 סתועים ןנםן לנו תורת אמ!ת ןח!י ע1לם נטע בתוכנו. הוא לפתח ל3נו בתורתי
 ןל$ם ?ל3נו אה?תו ןלךאתו ןלעשות ךצונו ו?ע?דו בלבב שלם ?מען לא ניגע
 לריק ןלא נלד לןל-לה. לחי רצון מןפ^יןז לי אלהיבו נאלסי אבותינו #$?זמר
 חקיןז ?עולם חזה ונןפה ,מחלה וגךאה ןגירש טובה ו?ךכה לשגי למות המשיח

 קדיש בשמי מרומא — היא עולם העליון וגוי, קדש על ארעא — עףלם השפל, קדיש לעלם — העולם
׳ והנבון סעיני: קדיש בעזה״ז, למעלה ולמטה, קדיש ו ס  האמצעי בשבעה רקיעים (והשוה המחכים) ו
א שהן עולמות קיימין וכו׳ 5 א״ח מביאו, כאמיר׳ וכותב — ״וכן נטי ב ת המשיח ובעולם ה ו י מ י  כ
 כתב הר׳ אשר ז״ל בס׳ המנהגות וכו׳: והנכון םעיני״ וכו׳ % •במח״ו הנוסח הרגיל, ״לעלם״, והשוה פירוש
 ג ברד״ק במקום, וכך גיסה הרב בעד׳״ת •וזדיח הנוסח המקובל ברוב נוסחאות,
ו מישתמעי מרש״י שם, שהוראתו ״לעולם ועד״, ודאה מאמרי הזהר: ם׳ נח עא ב: וירא כ  ו
: נוסח מדן הצדיק זצ״ל לא ידוע, לכן הצגתי י ב: בשלח נב ב? אמוד צג אן עקב רעא ב  קנ
 הנוסח שבסידור רי״ק, בו התפלל, ואת הנוסח המקובל ברוב נוסחאות, הקפתי בסוגרים!
 ותשאני רוח: יחזקאל ג יב! ונטלתני רוחא* תרגומו של הפסוק! ובילקוט שמעוני (לפי עקב רמז
 תתנה), מובא 0שם מדרש פליאה — ״ועתה ישראל מה ה׳ אלוקיד שואל מעמד, אל תקרא מה אלא
 מאה וכו׳ ושאל הקס״ה שיתנו לו שני פסוקים, אחד כנגד געשה ואחד כנגד נשמע, ומאן איבון ב
ן ואמרין״, עכ״ל המאמר הסתום הזה! ותשאני רוח ״• יחזקאל ג יב: ונטלתני  פסוקים, ומקבלין דין מן ד
 רוחא: תרגומו של הפסוק > ניקודו שנוי במחלוקת הרז״ה וריעב״ץ: הראשון מנקד כמו שלפנינו,
 והריעב״ץ וכן הגד״א (בפירושו שערי רחמים) :מנקדים כמו בסוגרים שלפנינו: ה׳ ימלוך לעולם ועד:
 שמות טו יח: ה׳ מלכותיה* תרגומו של הפסוק! אבודרהם כותב: שמעתי בשם הדא״ש שאמר, כי
 קבלה היא בידו שעל תרגום פסוק ימלוך ה׳ לעולם שאומרים בקדושה, יצאה בת קול ואמרה ליונתן
 rra —ו מי הוא זה שגילה סוד זה לבני אדם, כי יש בו קץ משיח! ובעבודת הקודש להדחיד״א,
 קשר אגודל, סימן כ אות ה הפריד אלו דברי הרא״ש מתוספות הדא״ש לפ״ק דמגילה, שלפיהם שמע
 הוא הב״ק כשרצה לרתגם דניאל, מפני שבו מרומז קץ משיח ומסיים שם ״הרי להדיא דסבר (הרא״ש)
 דב״ק יצא על דניאל לבד, וזה הפך מה ששמע משט הדא״ש הר״ד אבודרהם״: קאימ לעלם ולעלמי
 עלטיא: ברע״ג השמיט המלה ״קאים״ ומכאן הושמטה בסידור ר«״ק, כמח״ו כן סודרה ומכאן בדוכ
 נ. אשכנז וספד! ריעב״ץ מפריך עצם הצורה, שאינה לפי חוקי הלשון, כי ״מלכותיה״ ל.נ. היא, ואילו הפעל
 ״קאים״ לשון זכר הוא: ר׳ שבתי מבאר זה עפ״י דרכו בקודש! ודאה בסידור עבודת ישראל 1
 הרב בעה״ת ניסח ״קאם״, (דניאל א לא) ובמח״ו ״קאים״, לכן הצגתז שנ״הן,> ה׳ אלק״
 ישראל וגו׳: דה״י א כט יח: והוא רחום: תהלים עח לח: בי אתה ה׳: שם פו ה: צדקתך: שמ
: הרמב״ם (בסדר ת׳ ש״ח) םידר כאן גם השעי פטוקים שלפני  קיט קמב ז תחן אמת ליעקב: מיכה ז כ
 הפםוק הזה, ״מי א־ל כמוך וגו׳ ישוב ירחמנו וגו׳״ ורמ״ק (בפירושו) הזכירם וכתב
 ״ויש אומרים כאן מי איל כמוך כל ג פסוקים שהם יג תיקונים״! גם בר&״ג סידרו פסוקים אלה. הנופת
: ה׳ צבאות: שם מו ח; ה׳ צבאות אשרי אדם: שט  שלפנינו עפ״י מח״ו: ברוך אדני: תהלימ סח כ
 פד יד: ה׳ הושיעה: שם כ י: (במח״ו סודר הפסוק ברוך אדני אחרי פ׳ זה, אבל הסדר שלפנינו עפ״י•
 רע״ג ורמב״ם): ברוך הוא אלוקינו: עפ״ר רע״ג (דפוס ירושלים) מח״ו, וכך מנוסח בסידורים שע״ם
ו (פרע״ח שער יד, שקריה״ת פ׳ ה) ומהר״מ פאפירש (באור ״ ח  בובת אריז״ל. וין נראת דעת ד
 הישר שלו ובספר אור צדיקים) וכך מנוסח בעידור ד׳ אשר, ובמחזור ד׳ ויניציד, שכח: לההגדרה,
 כשלעצמה, מיוחם עדך רב בכתבי אריז״ל, והפרע״ח (שם) כותב ״באמרו ברוד הוא אלקינו שבראנו לכבודו
 תכוין בו היטב, כי שם סוד הבריאה ומשם סוד תורתנו ומשם טוו נשמותינו״ וכו׳ והשוה נגיד
 ומצוה עמוד יד ב! אבררדהם מנסח ״ברוך אלוקינו״ ומכאן בסידורי הספרדים ורמ״ק, של״ה ודי״ק
 בסידיר ״רפב״ (עב״י), ר׳ שבתי ודיעב״ץ: וכן נראה דעת השבלי לקט הכותב ״ועל כן מסייסין
; וכך מנוסח ברע״ג דפוס ודשה תרכ״ה ! ״ ם י ע ו ת  ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן ה
 ברמב״ם הנוסח ״ברוך שבראנו לכבודו״ ן והבדלנו מן התועים: עפ״י רע״ג, רס״ג, מח״ו ואבודרהם:
ם בלבנו אהבתו ויראתו: ברע״ג — ״וישם בלבנו יראתו״׳ וכן ש י  ברמב״ם ״והבדילנו מן העמים״: ו
 במח״ו ואבודרהם: ברמב״ם .(סדר תפלה) ״ י ת ן בלבנו אהבתו ויראתו״: הנוסח המקובל הורכב, איפוא,



ת י ר ח ! ש ו ל פ  ת

 י?ס!י עילם סבא. למען יז^ךך כבוד ולא ?זים, ;; אלתי ןע1ןם אידוי-
בר #8ר ללטח נלי וקלה יי ה^טחו. 5?זחו בלי עךי־עד 9י $לה לל גור  ןרוןו ד̂ז
̂ןז 5י לאיעז?ת ^{Vt ?:״ ספץ ל9ען ?דקי  עולמים. ויבטחו בןז יוןעי ש

ה ומגדיר• י ד י  !?דיל ת
 (יי אדונינו ממ אדיר ש0ך בבל הארץ. חזקו ויאמץ לב0כם פל המיזולים ליי.)
 (ועתה יגדל נא כת אדני כאשר דברת לאמד, זכר רחמיך יי והסדיר כי מעולמ המה).

 ש״ץ אומר קדיש שלם עם תתקבל
ת $?ןן: ו  >!1ו3£1ל ?לו^ד״ון ו^עו^הון ך?ל 3ית ל>ןוך8ל £ךם $בוהח ד 3?מיא ןאן

 מאלו הנוסחאות ן ולעשות רצונו: עפ״י רע׳׳ג ן ברמבים ואבודרהם ,לעשות רצונו״ ומכאן ברמ״ק וםה״ס ו
 ול**בדו בלבב שלם: ברמב״ם נוסף ״ובנפש חפצה״ ן וכך מנוסח במחזור רומא: ,הרחמן יפתח לבנו
 לבנו לתורתו ויטע אהבתו ויראתו בלבנו וכר ולעשות רצונו בלבב שלם ובנפש חפצתי!
: בעל עסרת זקנים לשו״ע ׳ ט  וכן בםידוד־מחזור ד׳ ויניציה, במברג ״רפ״ב: למען לא ניגע לריק ו
 או״ח (מז) ושליה אות ד ממליצים לבקש כאן שהבנים יהיו תלמידי חכמים: יהר״ט ה׳ או״א
 עפ״י רע״ג (הוצאת פרומקין, ואילו בעל עיון תפלה שבאוצהית מביא בשמו הגידסא ״כן יהי רצון׳׳
 (כנראה ע״פ רע״ג דפוס ורשה תרכה), ומת״ו: גם אבודרהם ורמב״ם מנסחים ״כן יהי רצון״, ובעקבם
 הלכי רמ״ק וםה״ם! הרב בעה״ת מנסח ״ובכן״ וכן במחזור רומא: שנשמור חקיך בעוה״ז* עפ״י
: הערה אגב אדחא: יש חולצין התפלין כאן, עם אמידת שנשמור וכר; ויש קצת סמך ו י ה נ  1ע*ג :
 למנהגם בסדר היום הכותב (עמוד יב וכן ראיתי מדקדקין כשמגיעין יה״ר מלפניך שנשמור וכו׳ מתחילין
 להסיר הרצועה מעל יד וממתינים עד שיאמר ש״ תתקבל ומסירים של ראש, אבל לי נראה שאין ראוי
ד התפלץ והטלית כי אם אחר ברכו ועלינו״ וכו׳: כאסמכתא להמנהג כשלעצמו להמירם עם  למדקדק למי
 אמירת ״שנשמור חקך״ הצביע הוא על מנהג בני מערבא (ברכות מד ב) ״דבתר דמסלקי תפילייהו מברכי
: למען יזמרך כבוד: תהלים ל יג: ברוך הגבר: ירמיהו יז ז« עפ״י מח״ו; ״ ו י ק ר ח ו מ ש  אקב״ו ל
 בטחו בהי עדי עד: ישעיהו כו ד: פסוק זה אינו ברע״ג ובמח״ו ובאבודרהם; גם השליה השמיט אותו:
 רייק והרב בעה״ת כן הציגו אותו וכמ״כ מופיע הוא בכל הסידורים, אשכנז וספרד! ויבטחו בך יודעי

 שמך : עפ״י מחיו: הי חפץ: ישעיהו מב כא * עפ״י מה׳״ו,
 ח׳ אדונינו וגו׳ חזקי וגוי: תהלים ח י, לה כה: על הוספת אלה פסוקי תחלים כאן, העדה: אבודרהם
 המבאר עם״י דרכו בקדש ובא לציון גואל, מסיים פירושו שם בזה״ל — ,ובזה נזכה ונחיה ונירש טובה
 וברכה לחיי עולם הבא״, ומוסיף לבסוף — ״ומסיים הענין בפסוקים מתחלים״: הנה עצם הנוסח של ובלצ״ג
 מסיים ״ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר״, שהוא פסוק כא בישעיהו מב, ומכיון שכך, יש, אולי,
 מקים להניח, שכונת אבודרהם מוסבת על הפסוקים שלפנינו, שכנראה, כבד היה הנוהג לאמדם, ולא
 היה צורך לפורטם: בסידורי אשכנז לא סודרו וכמ״כ לא בסידורי שלייה בעה״ת והגר״א! בסידור
 קול יעקב להמקובל רי״ק סודר דק הפסוק הראשון, ובריעב״ץ וברוב סידורים שניהם: מנהג מדן
 ה»דיק זצ״ל לא ידוע, לכן הצגתי שניהם בסוגרים: ולבסוף העדה! עצם הוספת הפסוק זד־
 אדונינו וגו׳ והצמדתו לובל״ג, שלפי •האפור לעיל נשלבה הקדושה בתוכו בגלל גזרה שהיתה, יש, אולי,
 להסביר עפ״י המאמר בזהר (בשלח עמ׳ לב בהוצאת ״סלם הזהר״) — ״פתח ר׳ יוסי ואמר: ה׳ אדונינו
 וגי׳ כד בעי קוב״ה לתבדא חילא דעמין עכו״ם, אתקוף דינא עלייהו ותבר לון ואצבר מקמיה שולטניתא
 דלתון״, ועל ״יום נקם ושלם" זד, אנו מתפללים, ומסיימים מתוך בטחון ״חזקו ויאמץ לבבכם" וגר.
ר ו ד י  ועתח ינדל וגר: במדבר יד יז: זכר רחמך וגר: מנהג אמירת פסוקים אלה ומקורו טעונים ב
, והכי אוליפנא בהקדמת תיקוני זהר (עמוד סו ב): ז זמנין אתקריאת בה יקוק י ד ו ס  י
ה לקדיש,) דאחית בהון ועתה יגדל וגר ועלייתו  (שם הוי״ה, ק במקום ה) ואית בהון כח אתוון (הכונ

, לאמידת הפסוק, בתורת הנסתר, ז מ ר  וכר שבע ביום הללתיך* וגוי — זהו המקור, או ה
 ובתורה הנגלית: מובא במח״ו בשם דש״י וכן בפרדם לרש״י ״ומלחשין ועתה יגדל׳ (עמי שבגא ובטור
 (נו לאו״ח) — ,ועל כן נהגו לומר זכר רחמיך וחסדיך כשמתחיל שיץ קדיש, עיש מדת דחפים שזוכר
 באותה שעה, ואומר גם ועתה יגדל נא וגר שהוא לשון יתגדל שאומר ש״ץ״* מפי רחיד״א, בספרו
 ברכי יוסף, בסי׳ גו לאו״ח, שומעים אנו על מנהג זה שהיה נהוג בימי הרשב״א ורבו הרמב״ן, וזח
 לשונו שם — ״כתב בספר צרור החיים (כתב יד שלא ראה אור הדפוס) יש בני אדם שאומרים בשעת
 שמתחיל החזן לומר קדיש, ועתה יגדל וכו׳ ושמעתי למורי הדשב״א ששמע למורי(לפודוז) הרמב״ן שאינו

 אומר «ום ענין,יאגל היה נוהג לומר זפר רחמיך ה׳ ודםליך וגו׳



י מ ר ח  ת פ ל ת ש
 ןן׳א ^ללא ר?א םן ?8;א ימןים (טיכים) ןלינו ן5ל ןל י^ךאל ןאמרו $מן:

 עו^ה ?ל1ס 9מרי9יו הוא (?ו$0יו) nfrjp שאם עלינו ןעל ?ל זשך$ל ואמרו א9ן.

 •לפי שאמדו בברכות (ג א) וקב״זז מנענע בראשו וכר — כן כתב מד זקננו הדב החסיד מהד׳׳א אזולאי
י ט  בעל חסד לאברהם בהגהותיו" > והשוה אותו המחבר בספרו עבויה״ק, קשר גודל, סי׳ ח. אות י
 •הלביש (בסי׳ נו לאו״ח) כותב — ״וכשיאמר יתגדל החזן כו׳ יאמרו הקהל בלחש ועתה יגדל נא כה
 ־׳ה׳ וגו׳ וכו׳ וא׳׳כ אומרים זכר רחמיך ה׳ וגו׳ וכו׳ וע״ז העיר האליהו זוטא שם בזה״ל — ״מהרי״ל כתב
-שאין לומר כללי ועתה יגדל נא ופסקי תוספות כתב דבקדיש בין ישתבח ליוצר ובקדיש שקודם תפלת
 ערבית אין לומר, אבל בשאר קרישים אומרים וכ״פ כשל״ה דף דנד״ז והשוה אליהו רבא בסי׳ נו
 לאויח, אות ד! הרמ״א, בדרכי משה שם, לא העיר על הטור, כדלעיל, (ואף לא הב״י שם) אלא בשו״ע
 סי׳ נו העיד הוא לענין שלא נגע בו המחבר שם וכתב — ״וכשמתחיל יתגדל י״ל (יש לומר) ועתה
 יגדל נא כח וגו׳ זכר רחמיך וגוי״, וע״ז העיר המג״א שם שתי העדות: בם״ק ו — ״וכשמתחיל —
ם שהתהיל, דבשעה שאומר החזן יתגדל, צריך לשמוע ולשתוק כדי שידע מהו אומר ד ו  כל-מר, ק
 וכמ״ש בסי׳ רס״י קכה וגם שידע אח״כ על מה עונה אמן״, ושם ם״ק ז — ״ועתה יגדל — והאר״י
- שם) ולכן אין ו וכמעט היה מגמגם ואומר שאינו מדברי התיקונים (הבונות ־ ר מ  לא היה רוצה ל א
 לאמרו בין ישתבח ליוצר או בין גאולה לתפלה ובכל מקום שאסור להפסיק (של״ה וכ״ח סי׳ דלו בשם
 רש״ל (תשובה סד) ובתשובה (שם) כתב רש״ל שאומרים אותו בין ישתבח ליוצר״{ ומחקירה להלכה:
 עמדת הדמב״ן וכן של רשב״א ותלמידיו כבר ברורה, כנ״ל: בנוגע לאריז״ל, אם לפי פשטות לשון
 רח״ו ו«ג״א, כג״ל, באנו לחץ, אז יש להניח שזד, נוגע רק לפסוק ועתה יגדל גא, שהדי הפסוק זבד
 רחמיך לא הוזכר שם« הרש״ל בתשובה סד מצדד כן לאמרט, שתיהן, ואפלו בין ישתבח ליוצר, וכן
ר בספרו בעל מטה משד, וכן מוכח מלשון הלבוש, וראה בעל עטרת זקנים באותן סימן! מהרי״ל ד  ס
 השמיט אותם מנוםחו« לפי פסקי תוספות (לפי הגהות בא״ז, כנ״ל) וב״ד ושל״ה (ראה מג״א שם) נאמרים
 הם רק במקום, שרשאי להפסיק: ולמעשה: ״ועתה נתבטל זה וא״א כלל, אף ב^קוס שרשאי להפסיק״ —
 זוהי ההלכה ולמעשה שפסק בעל פרי מגדים, באשל אברהם אות ו (לשו״ע או״ח): ובספר כף החיים
 ביתב חמחבר ״ופוק חזי «ה עמא דבר שאין אומרים בכלל אפילו במקום שרשאי להפסיק״ ודייק דד,
 גם מלשון רח״ו הנ״ל: ובנוגע לההערת המג״א שם אות ז — ״ולכן אין לאומרו בין ישחבח ליוצר
 אי נין גאולה לתפלה ובכל מקום שאסור להפסיק״ — העיד הגאון הנ״ל — ״ולמה לא יאמרו ועתה
 יגדל נא קודם שמתחיל הש״־ץ קדיש" (לפי המבואר בסי׳ נד שם, שמפסיקין כין ישתבח ליוצר לפסוק
: בסידורי המקובלים לא סודרו ואף לא בסידורי הגר״א, הריעב״ץ והרב בעה״ת: בסידורי (  צדקז
 אעכנז בן מופיעים ובן ברוב סידורי ספרד! מנהג מרן הצדיק לא נמסר לנו מפי מדן מחברנו, לכן
 הצגתי אותם בסוגרים: ולבסוף העדה: בספר אורחות חיים מביא המחבר מספר מאורי אור, בחלק
 באר שבע, עמוד כא ב, ״שמשום שבתיקונים כח כתוב בסוגרים — ובגין דא אמרין בקדיש ועתה יגדל

 גא — היה אריז״ל מפקפק באמיתות הגירםא״(אורחות חיים לשו״ע או״ח סי׳ נו).
 והערה: הואיל ובסידור ״שער השמים״ לשל״ה כן סודרו פסוקים הללו, מה שעלול, ובצדק, להפנים
 בטעות את המעיין בו, כי הרי זה לא לפי מה שמובא לעיל בשמו, כמפורש גם במג״א, כנ״ל, לכן
 ראוי לציין ולהדגיש, ש״שעד השמים״ לחוד, וסידור המכונה ״םידור ש״לזד לחוד, והפסוקים סרדרו
 על דעת המסדר או המדפים, כי הכותרת שמעל גביהן ״ואומרים פסוקים אלד,״ שוברה בצדה, בפירוש
 ״שער השמים״ המעטרהו שט, ושזה הוא בעצם ה״סיח׳ר של״ה״. וכה כתוב שם — ״בין ישתבח
 ליוצר אור לא יפסיק, ע״כ אין לאמד הפסוקים שדרך לאמר וכו׳ ועתה וכוי, מאחר שהם
 אינם מההכרח רק מנהגא בעלמא וכן בקדיש שקודם תפ״ע וכר לא יאמר-!
 tmp : קדיש זה נקרא בשם ״קדיש בחרא״ (רמב״פ בסדר תפלת בה״ש): קביעת מקומו באן הוא מנהג
 ישן שרע״ג מביאו וכותב ~ ״ואומר (אחר ובלצ״ג) יתגדל עד דאמירן בעלמא ואמרו,אמן ומוסיף תתקבל
 צלותהון וכו׳ יהא שלמא וכו׳ עושה שלום״ ובו׳: גם הטור (בסי, קלב) מזכירו וכותב
 ״ואומדים קדיש ומוסיף בו תתקבל צלותהון עד ואמרו אמן יהא שלמאי׳ וכוי, ברמ לא הזכיר הסוף, ״עושה
 שלום״, ופו׳ ־ הפרישה (שם) דייק ״והא דלא כתב עושה שלום ג״ב״ וכו׳ ומסיק שכוונת הטור מוסבת
 על הנוסח בשלמותו: במח״ו הוזכר הוא מתם — קדש, ובאבודרהם כ״קדיש תתקבל״: על עצם אמירתו
 וקביעת מקומו כאן׳ ראה לבוש בסי׳ 1ה: פירוש מפורט על הקדיש ראה לעיל עמוד קלט בעמק ברכה שגג
 לעניו זמן חליצת תפלין של דש״י והנחת תפלין דר״ת* מנהג זה נהדא נהרא ופשטיה* וזד. לשון שו״ע
 (בב ם״ק יג) —״נהגו העולם שלא לחלוץ תפלין עד אחר קדושת ובא לציון וביום שיש בו ספר תורה
 (שקורץ בתורה) נוהגים שלא להלצם עד שיחזירו ספר תורה ויניחוהו בהיכל״: והדמ״א שם — ״ויש
 פי שכתב על צד הקבלה שלא לחלוץ תפלין עד שאמר בהט שלש קדושות וארבע קדישיט׳ דהיינו



ת שפה י ר ח ת ש ל פ  ת

 אל ׳מלך באמן
ד ח  שמע ישראל יהזה אלהינו יהרה א

 בדוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 ואהבת את יהוד! אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. והיו הדברים האלה אשד אנכי
 מצוך היום על לבבך. ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
 ובשכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך

 ובשעריך.
 ויעש אברהם שומע תפלה מעש אברהם

 והנראה בזה: דהא צריך להבין מה שאמרו ז״ל
 כל הקורא ק״ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות
 שקר בעצמו, וכמו שהסביר בתלמידי דבינו יונה
 ז״ל (בפרק הי׳ קורא), דכיון שאומד וקשרתם
ו קושר תפילין, נמצא מעיד עדות שקר נ י  והוא א
 על עצמו. וקשה — דא״כ למד, לא אמרו זה גם
 במי שקורא בתורה בסוכות פרשת הד׳ מינים
 ואינם אוחזן בידו, דהוי לי׳ ג״כ כמעיד עדות שקר
 בעצמו. ואפילו בק״ש עצמה, אס אינו מקיים
 ושמתם לבניך כשבנו מצוי לפניו, או שאין לו
 מזוזה בפתחו בבית שמתפלל בו, או שלא לבש

 ציצית, הרי זה כמעיד עדות שקר בעצמו.
 ועל כרחך צריר לומר. דשאני קריאת שמע
 כיון דעיקרה לקבלת עול מלכות שמים וקבלת
 עול מצות. וכאיתא במתניתן (דריש פרק הי׳
 קורא), ותפילין נמי לקבלת עול מלכות שמים
 הוא, וכדאיתא (בריש אין עומדים), רבי ידמי׳ הוה
 יתיב קמיה דרבי זירא חזיא דהוי קא בדח סובא,
 אמר לי׳ בכל עצב יהי׳ מותר, אמד לי׳ אנא תפילין
 מנחנא. פירש״י ז״ל והם עדות שממשלת קוני
 ומשרתו עלי, עב״ל. וא״כ מי שמקבל עליו עול
 מלכות שמים ואינו מניח התפילין, שהם עדות על
 ממשלת ה׳ עליו, הוי כמעיד עדות שקר בעצמו,
 כ*ון שלא קיבל עליו מלכות שמיס באמת. ולהכי
, ש ״ ן דוקא ובמצות ק י ל י פ ת  איכא קטידא ב

: ר ו ר י ב ן ו ו י  ע
 והניד! תפילץ דר״ת וקרא ק״ש. הנה בשו״ע
 או״ח (סימן לד סעי׳ גי) איתא, שאחד
 התפילה יניח תפילין דרכינו חם בלא ברכה ויקרא
 בהם שמע והיה אם שפוע. והטעם בב״י שם, בשם
 מד״רי״ל, ־דאמ ידאג שלא יהא נראה כמעיד עדות
 בעצמו, יקרא בהם שמע והיה אם שמוע, עיי״ש.
 כ ל הג׳ פרשיות. ו  והעולם נוהגין לקרות כ
ה לי שבן נהג רביני זקני זצ״ל. וצריך מ ו ד  מ

 לתת טעם למנהג זה.
 ונראה, דהנה לכאורה דברי מהרי״ל ז״ל צדיכין
 ביאור: דמאי מתקן בזה שהוא קורא עתה ק״ש
 בתפילין דד״ת, הדי עיקר מצות ק״ש כבר יצא
 ידי חובתו בק״ש בתפילין של רש״י. שהרי אפילו
 לר״ת, שס״ל שתפילין דרש״י פסולין, ט״מ ידי חובת
ד ב  ק״ש יוצא אפילו בלא תפילין כלל. א״כ כ
 העיד עדות שקד בעצמו. וממ״נ — אי מהני הנחת
 תפילין שאח״ב לתקן מדי שעבר וקרא ק״ש בלא
 תפילין, ביון שמניחן אח״כ ולא אמדו שהוא כמעיד
 עדות שקר, אלא באינו מניחן אח״כ, א״כ אין
ל עוד הפעם ק״ש, — ואי לא ל  צריך לקרות כ
 סהני לתקן מה שכבר קרא ק״ש בלא תפילין,
 כיון שמצות שמן התורה קרא בלא תפילין, א״כ
 פה מחני במאי שיקרא אח״כ ק״ש שהוא כקורא

 בתורה בעלמא•

 לאחד קדיש יתום (עלינו) והבי נהגו המדקדקים״* וראה מג״א שם אות כה* לפי קבלת אריז׳״ל אין
 לחלוץ התפלין קודם עלינו וכו׳ על כן נקוה לכל וכר (ספר הבונות ונגיד ומצוה) ז ודאה משנה בדודה
 לאותו סימן, אות נו, המסתמך על השלייה, שהםג״א שם מביאו בשמו בהגהת רמ״א הנ״ל, והיינו ״שצ״ל ג
 קד־שימ וארבע׳ קדושות״, זמחיקון סופדים זה של מג״א שם, יוצא מנהג שאחז בו מדן הצדיק זצ״ל,
 כי השלושה קרישים הם: חצי קדיש שקודם ברכו, וחצי קדיש שאחר תפלח יח וקדיש שלם שאהד ובא
 לצ״ג — והיינו הסדר שלפנינו* וראה פרי מגדים, באשל אברהם אות כט, שלפיו חולצין אחר קדיש
 יתום, כלומד, ארד עלינו, וכך נוהגין למעשה רוב העולם 1 וראה ארצות החיים להגאון מלבים זצ״ל,

 אותיות קז, קח, קט« בנוגע לחליצתן בראש חודש׳ ראה• לקמן בסדר דאש חודש.
 תפילין דרבינו חפ: מקור ויסוד המחלוקת בין דש״י ור״ת כאן, נובע מפירושם על כובת הגמ׳ מנחות
 (לד א) ״ת״ר כיצד סדרן (של הפרשיות המונחות בד בתים של ד״תפלין) קדש לי והיה כי יביאך מימין,
 שפע והיה אס שמע משמאל• והתניא איפבא, אמד אביי לא קשיא, כאן מימין מימינו של קורא כאן מימינו
 של מניח והקורא קורא כסדרן״, וראה שם רש״י ד״ה כאן וד״ה והקורא, ותוספות שם ד״ה והקורא. םלע
 המחלוקת מבאר היטב הסוד בכיי לד לאו״ח והב״י והב״ח במקום« והי״י בשו״ע שלו מי׳ לד מגדיר סלע
 המחלוקת והרי היא בקיצור: רש״י ורמב״ם (ודמב״ן רבינו יונה ורשב״א, שבעיקר הם מסתמכים על דברי
 עימושא דבא והמכילחא — ראה על ענין זד, בב״ח שם סי׳ לד ד״ד, &דר) םובריס שסדר הגחתם וקביעתם



ת י ר ח ת ש ל פ  שפו ת

 תפלה ויעש אכדהם
ב ק״ש, יש לומר דבל שקורא ו י  עתה מצד ח
 משום חיוב ק״ש, היתח תקנח שצריד להזכיר
 יציאת מצרים עם ק״ש ביחד. עיין (ברכות י״ד
 ע״ב) בברייתא דרשב״י דמשמע שתקנו חכמים
 םדד לג פרשיות. ועיין (שם יג ב) בק״ש של ר׳
 יהודה הגשיא פסוק ראשון לבד. ואמרינן התם,
 דאף למ״ד חוזר וגומרה, מכל מקום הוה מהדר
 אשמעתתא דאית בה יציאת מצרים, כדי להזכיר
ן קיש, מ ז  יציאת מצרים בזמנה, ופירש״י ז״ל — ב
 דהא יציאת מצרים מצוותה כל היום, ולא תלי
 בזמן קימה, כמו ק״ש, אבל הפירוש בזמן שהוא
א את שמע, לפי שכן היא תקנת חכמים ר ו  ק
 לתכוף יציאת מצדים לק״ש. ועיין (שם כ׳ ע״ב)
 בבעל קרי שהתירו לו להרהר בק״ש ולא בברכותיה.
 וכתבו, התום׳ שם, דאף למאן דאמר ק״ש דרבנן,
 מ״מ פרשת יציאת מצרים היא מן התורה, לחכי
 התירו לו להרהר בלבו, עיי׳׳ש. וקשה — למה
 התירו להרהר כל הגי פרשיו״, אלא וודאי משום
 שכך היתה תקנת חכמים שעם יציאת מצרים צריך
 לומר כל חג׳ פרשיות, וכן להיפך, כל מקום שצרין•
 לקרות ק״ש לצאת ידי חובתו, צריך הוא לקרוח

 גס פרשה ך.

 מעש אגרהם שומע
 דוקא, אבל כשהוא קורא בתורה פרשת ק״ש, שלא
 לשם קבלת עול מלכות ועול מצות, רק לקריאה
 בתורה בעלמא, אין קפידא כלל. ועיקר קפידא רק

ת ק״ש. ב ו  כשקורא לצאת ידי ח
 וצריך לומר שס״ד. להמהרי״ל ז״ל, דכל מי
 שרגיל להניח תפילין. דר״ת לאחר התפלה, א״כ
 חושש שמא התפילין דרש״י פסולין הם, הוי ליה
 כאילו התנה בהדיא דק״ש שקורא בתפלין
, אלא ו ת ב ו  דרש״י, אינו קורא לצאת בד, ידי ח
 כקורא כתורה בעלמא, ותו ליכא משום עדות
 שקר. ולהכי קורא אח״כ ק״ש, דשמא לא יצא כלל
 בק״ש שקרא בתפילין דרש״י, משום שהתכוון שלא
 לצאת ידי״ח. אלא שמכל מקום סגי בב׳ פרשיות,
 כיון דויאמר אינו אלא משום הזכרת יציאת מצרים,
 וכבר יצא ידי חובתו במה שקרא אותה. ובמה
 שהנהיג לומר בכל יום ק״ש בתפילין דר״ת,
 ממילא הוי כאילו התנה כפירוש, שק״ש הראשונה
, וכשחוזר וקורא אח״כ ק פ  הוא יוצא רק בדרך ס

 בתפילין דר״ת, מתקן הכל.
א לא יצא מ ש  מיהו כד אתית להכי לומר, ד
 גס ידי ק״ש בקריאה הראשונה, יש לומר שפיר,
 שגם פרשה ג׳ צריך לחזור ולקרות, כיון שקורא

 בהד׳ בתים שלהם הוא — קדש לי, והיה כי יביאך, שמע והיד, אס שמע, ואילו לרבינו תם (המסתמך על
 פירוש ברייתא זו לפי הנחת רבינו שיירא גאון, רב האי גאון, רבינו חננאל ורב יוטף ט״ע (טב עלם},
 ולפי המרדכי הנד, כן דעת הרי״ף והרב יהודא בר ברזילי והרב אב״ד מלוניל — ראה ב״ח שם) הסדר
 הוא: קדש לי, והיה כי יביאך, והיה אם שמע, שמע! כאסמכתא להנחת רש״י ודעימיה, מביא הב״י שם
 כשש הסמ״ג והמרדכי ח״ל ג ״ועוד כתב הסמ״ג והמרדכי ששלחו כתב מארץ ישראל שנפלה בימה שעל
, ויש דוחין, דלפי דפסולין הוו, י ״ ש ד  קבר יחזקאל (הנביא) ומצאו שם תפלין ישנים כסדר הרמב״פ ו
; הדרישה מסיק • ה  גנזוס לשם. ולא נהירא, דלא היו צריכים לגנזומ אלא להחליף הנחתן מבית דה לבית ז
 להפך* בשם מורו, ממעשר, זה, וכותב (שם) ״סדר הנחתן לרש״י כו׳ ולר״ת הוא הסדר כו׳ ושמעתי משם
 מורי דאין לסתור סדר רבינו תם ממה שמצאו תפילין בקבר של יחזקאל, בדברי רש״י׳ שאדרבא, לר״ת מצי
 למימר שפסולין היו, כיון שכתבן באותן הסדר ולבך נקברו בקברו, כדין ספרים פםולין שנקברין ונטמניו
 בלכדו של צדיק״! וראה כסף משנה רמב״ם טרק ג ה״ה ד״ה כיצד) המבאר באריכות השיטות והמחלוקות
 השנויות בנידון זה ובתוכם גם דעח הראב״ד, שהיא בעצם דעה שלישית (ראה פרי מגדים, במשבצות זהב,
 אות א׳ שהקשה על הב״י שלא הזביר שיטח ג זו, ומסיים שם ״וחידוש כעיני דהב״י לא הזכיר בלום
 מדברי הראב״ד. ואולי משום דדחדה היא דעה זו בעיניו, לא הזכירה״) ן וראה ביי שם שכתב בם״ק ב
 (שעצם מקורו בטור ובמרדכי, לפי הפרישה שם אות ב) ״ירא שמים יוצא ידי שניהם ויעשה ב זוגות
 תפלין ויניח שתיהם ויכוין בהנחתם — באותם שהם אליבא דהלכתא, אני יוצא ידי חובתי והשאר הם
 כרצועות בעלמא, כי מקום יש בראש להניח ב תפילין וכן בזרוע״ וכד וכוי ן ושם בם״ק ג — ״לא
 יעשה כן, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות״! ודאה מש״כ על נקודה המפרשים שפ« והרי מש״כ העט״ז,
ם ד״ה מצאתי, וז״ל: מצאתי בכתבי אריז״ל ששני הסברות הם אמיתיות וע״י כל אחד מהשני הזוגים  ש
 פועל בהנחתם פעולה מיוחדת, כמו שמבואר שם סודם! וז״ש בגמרא (עירובין צה) מקום יש בראש להניח
 שני תפילין! ותפלין של ר״ת הם במעלה יותר מתפלין של רש״י ומפני שהם גדולים במעלתם׳ אין דוב
ל — והם דברי הזהר חדש דף י  העולם יכוים לפעול אותה הפעולה בהנחתם, לכן נמנעו מלהניחם — מ
 יא עמוד ב וזה לשונו: וכיון דלא בקיאין אלין דדרא בתרא שווין תרי זוגין דתפלין מספק דלא ידעין
 ברוא׳ דא דתרווייהו אצמריכו, ובעין זה דברי הזהר, פנחס בעניו התקיעות״ ובו׳« וראה שו״ת חיים שאל



ת שפז י ר ח ת ש ל פ  ת

 והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצות אתכם היום לאהבה את יהוד׳ אלהיכם
. ונתתי מטד־ארצכס בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ם כ ש פ ם ובכל נ כ ב ב  ולעבדו בכל ל
 ותירשך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. השמרו לכם פן יפתה לבבכם
 וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. וחרה אף יהוד. בכם ועצר את השמים ולא
. ם כ ן ל ת ו ר יהוד! נ ש ה א ב ו ט ץ ה ר א ל ה ע  יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מ
 ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטטפת בין
 עיניכם. ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך.
 וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוד!

 לאבתיכמ לתת להם כימי השמים על הארץ.
 ויאמר יהוה אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם צצית על כנפי
 בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצת וראיתם אותו
 וזכרתם את כל מצות יהוון ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם
ד! אלהיכם י יהו נ . א ם כ י ה ל א ם ל י ש ו ד ם ק ת י ה י ו ת ו צ ל מ ת כ ם א ת י ש ע ו ו ר כ ז . למען ת ם ה י ר ח  זנים א

 אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוד. אלהיכם.

 ויעש אברהם שומע תפלה זיעש אברהם

 שאין בה מצות ציצית׳ דק דבר אל בני ישראל
י ת  ואמרת אליהם אני ה׳ אלקיכם אמת. ולפי זד. א
ם שקורץ כל הג׳ פרשיות ל ו ע ג ה ה נ ר מ י פ  ש

 בתפילין דרכינו תם זיל,
 רבנו זקני זצ״ל הקפיד מאוד שלא לגדוד הרצו
 עות ע״ג הרצפה בעת חלוצתן, וגער
 באלו שלא הקפידו על זה. עיין גשויע או״ח >סי׳
 כא סעי׳ די) שכתב, שיש ליזהר כשלובש ציצית
 שלא יהא נגררין על גבי קרקע. וכתב המג״א,
 דדוקא בדרך לבישתן, דגראה כמכבד בהן הבית,
 אבל דרך הילוכן אין קפידא. מימ ברצועות שהן
 תשמישי קדשוה ויש בהן חומד יותר, שנגנזץ,
 וכדאיתא (מגילה כו ע״ב) תנו רבנן תשמישי מצוד,
 נזרקין תשמישי קדושה גגנזין, עיי״ש. וא״כ כל
 ביזוי, אפילו כל דהוא, אסור. ומה שכתב המג״א
 (בסי* מ׳ ס״ק בי) דהיכי דהוד, אקראי בעלמא אין
 קפידא אם הרצועות תלויות למטה, עיי״ש, היינו
, אבל לא להיות נגררים על ת ו י ו ל ת  דוקא ב
י קרקע. דאיכא מייד דאפילו בציצית אסור, דהוי ב  ג

 ומד, שנראה ל\ לתת טעם לזה, משום כשאנו
 מעידין שה׳ הוא אלקינו והוא אחד, הצריכו לומר
 אח״כ פרשת ציצית, שמסיים בד, תרי זימני אני
 ה׳ אלקיכם, שהשי״ת בעצמו מעיד על עצמו, שהוא
 אלקי ישראל. ובכח זה אנו אומרים ה׳ אלקינו.
 וראיה ברורה לזה, מהא דאיתא (שם יד ע״ב)
 דבמערבא אמדי בערבית ויאמר ה׳ אל משה לאמד
 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה׳ אלקיבם
 אמת. ומקשי, והא בעי לאדכורי יציאת מצרים,
 ומשני, דאמרי הכי מורי אנחנו לך כוי, עיי-ש.
 וא״כ קשה למה התחילו כלל לומר פרשה ג׳.
 והוצרך לומר התם דפליגי אדרב, ופיל דואמרת
 אליהם לא הוי התחלה, שהוא, לכאורה, דוחק בלא
 טעם, למה לא הוי התחלה, והא עדיפא הוי עבדי,

 אי לא אמרו כלל מפרשה פ׳.
 אבל לפי מד, שכתבתי אתי שפיר, דכן היתה
 תקנח חכמים, שכל הקורא קיש לקבלת עול
 מלכות שמימ, צרי לקרות נם פדשד. הג׳ משום
 אני ה׳ אלקיכם. ותקנו לומר בשחרית כל הפרשה,

 משום מצות ציצית. ולהכי אמרי במערבא בלילהביזוי טפי.

 להרחיד״א, המסק להלכד״ שאף אם הוגבלה הנחתן לירא שמים ולמוחזק בחסידות, ברט כיון שאדיז״ל גילה
 לנו שעפ״י סוד ,תרווייהו צריכ״, יכול להניחם ג• מי שאינו מפורסם בחסידותו.

ד והעיד שעל פי סוד בחכמת ח י  וראה עט״ז (שם) שמביא בשם ספר מצת שמורים להניחם שניהם ב
 הקבלה אין להפרידם, ובשם אריז״ל כתב הוא שמנהגו בקדש היה להניחם זו אחר זו משום חשש יוהרא,
 שכחב כן כן (העס״ז) לפי שהיד, רואה בסידור אדיז״ל אחר עלינו שכתב המסדר שם בשם מורו הרב,
 והבין עט״ז זיל שמודו הרב הוא אריזיל, אך באמת זה אינו, דהמעיין בסידור האר״י ז״ל, בסדר טוגת
, רק מורו הרי״ב לא היה מניחם ד ח י  התפלץ, כתב שם בפירוש, שהאר״י ז״ל היה מניח ב זוגי תפילין ב
 כפעם אחת מפני היוהדא כי אמ אחד התפלה״ ו הבן כתוב מפורש בפרע״ח (שער התפלין פרק ם ד״ד,
 יזפלין) ודאה שם הסבר על העניו עפ״י קבלת אריז״ל, וביתר בהירות בפרק י שם ״וגם היה נוהג לחנית
ד בתפלת שחרית ב זוגות תםלין, דרש״י ודר״ח, ובתפלת המנחה לא היה מניח רק דר״ת-8 ברמ ח * 



ר י ת ח ת ש ל  שפח ת פ

 בימים שאץ אומרים תחנון, אין אומרים תפלה לדוד״ אלא מתחילים בית יעקב. ובימים
ד אפים, גם בית יעקב א״א, אלא מתחיל שיר של יום י  שאין אומרים אל א

 (סידור דיעב״ץ):

ה ת , א ך ד ב ע ע ש ו י ה נ ד א י ס י ח י כ ש פ ה נ ר מ . ש י נ ן א ו י ב א י ו נ י ע י כ נ נ ך ע נ ז י א ה י ט ד ה ו ד  ת.פלה ל
 ויעש אגימה , שומע תפלה ויעש אברהמ

 תפלה לדוד וגוי. עיין סור או״ח ;(ריש סי׳ קלג) שכתב לאחד קדיש שלם אומרים עלינו. אבל

ר התפלה, ולא יחד, מנהג המבוסם על ההסתייגות ח  להלכה ולמעשה: מנהג העולם להניח תפילין דר״ת א
 שבשו״ע שם *ואם אינו יודע לכוין המקום (לפי הנחת הגמ׳, כאמור, ״מקום יש ברא״ש על שני חסלץ)
 ולהניח 1שניהם יחד, יניח כדברי האחד כלומד: או של רש״י או של ר״ת) של יד ושל ראש ויסלקם
 מיד ויניח האחרים על סמך ברכה הראשונה ויש אומרים שאם לא יוכל להניח בבת אחת, יניח של
 רש״י ויברך עליהם ויהיו עליו בשעת ק״ש ותפלה ,ואחר התפלה יניח של ר״ת בלא ברכה ויקרא בהם
 שמע והיה אם שמע׳׳: וראה שערי תשובה שם שכתב בשם ספר מצת שמורים לברך על תפילין דר״ת,
 אבל בשם דירמ״ז מביא המחבר ז״ל ולהפך, שגם עפ״י סוד בחכמת הנסתר אין לברך עליהם« והבאר
, מביא כשם ם3ר הכוונות שהתפילין דר״ת צריכים להיות קטנים משל רש״יt המנהג שבחורים ם  היטב, ש
 לא מניחין תפלין דר״ת מנמק בעלת תורת חיים, בסי׳ לח לאו״ח, עפ״י דעת מהרי״ל, בה׳ תפלין, שכתב
א יהרהרו, מ  שם, שהבחורימ וכמ״כ הנשוי שהוא עדיין רך בשנימ, לא יניחו תפלין (דר״ית) מתוך חשש ש

א יהרהרו, מ ק ש פ  ברט משל רש״י שהם חיוב מדיגא, אין לפטרם משום ס
 תפילין של שמושא רגא: יש עוד זוג תפילין, שנקראים ״שמושא רבא״ על שם קובץ הלכות תפלין
 להגאון רב שד שלום ז״ל: הרא״ש לגמי מנחות, בהלכות קטנות הלכות תפלין מביא אותן, וכד. תואר
 הכותרת שמעל גבן — ״נשלמו הלכות תפלין הנמצאים במשנה ובגמ׳ ואכתוב הלכות תפילין הנמצאים
 ע״ש גאון ז״ל ונקרא שמושא דכאי: בעצם הן סדורות, כאמור לעיל, כסדר של רש״י, אלא השינויים הם
׳ מנחה אחר הנחת ת  בזה. שפ׳ קדש מימין המניח ולא של הקורא: אריז״ל הניח אותם (פדע״ח) ב
ת ואח״כ גוה לעשות לו תפילין - ר , וז״ל שם — ובתפלת המנחה לא היה מניח אלא תפלין ד ת ׳ ׳  תפלין דר
 של שימושא רבא כסברת רש״י זלה׳׳ה אלא שהיו אצבעיס על אצבעים רוחב וקומה מרובע כנזכר
 בשימושא רבא וכו׳ ותפלין אילו היה מניח תמיד במנחה, אחר שעשה תפלץ האלו והיה אומר כי תפלין
 האלו עולין ככ׳ הסברות, כרש״י וכר״ת, כי המוחין שניהם מתערבין יחד ונעשים תפלין א׳: ושם בד״ר,
ר כי אחרית לאיש ש  מ ה ר נ ״ ש: — ״לרבינו האי גאון על דברי תפלץ אלו: שמור ת ס וראה י
ם ובו׳ ומשם הרח״ו זלה״ד, מצאתי כתוב, ששלשתן (כלומר — הג׳ זוגות) רמוזים בפסוק הנ״ל: שמר ו ל  ש
ר — תפילין דרש״י: כי אחרית לאיש שלום — אלו תפילין דרב שר ש  תם — תפילין דר״ת; וראה י
 שלום שהן נקראץ שמושא רבא, מהרב זלה״ה: קביעת זמן הנחתם של תפלץ דר״ת: הסדר שלפנינו הוא
 עפ״י מנהג מרן הצדיק זצ״ל, כמבואר בויעש אברהם כאן: ויש גוהגין להניחם בחזרת הש״ץ, אחדי אמירת
 הקדושה: הממד, משד, מביא בשם רבותיו ודודו מהר״א שהניחו אותן אז, ברם דחה נימוק וטעמו של
 דודו הנ״ל; גם הפרי מגדים, בטי׳ לד, אות ב במשבצות זהב, מתנגד. לזה וכתב — ״וחדשים מקרוב
 חולצין תפילין דרש״י ומניחין דר״ת לאחר קדושה" של י״ח. ובאמת, מלבד שעושיו שלא בדץ המבואר
א לעסוק בדבר אחר ולא רציתי לשאול אותם כלל ולא ז םי״ג, גם צריך לכוין בתפלת יח לש״ץ, ל  בסי׳ כ
ר ך וזה לשונו י* א  רוצה אני בתירוצים: בעל ליקוטי מהדי׳׳ד* שנגע בנקודה זו כותב ומצדיק אלה שנוהגים כ
ל הד׳ עולמות גם בתפילין , ושמעתי טעם המנהג כדי שיתפללו כ  ראיתי גדולי תורה, אנשי מעשה, נהגו כן
־ דעו קדיש לאחר י״ח הוא מעולם האצילות, ימאשרי עד תפלה לדוד הוא מעולם הבריאה,  דר״ת, והוא -
 זמשם עד קוד, הוא היצירה, ומשם עד עלינו אחר עלינו הוא העשייה, כידוע׳ וכו׳: הו* בעה״ת סידר מקופ
 הנחתן אחר עלינו וכן כך הריעב״ץ, המקובלים — רי״ק, ד׳ שבתי ר׳ אשר ור״ש ויסל.
 יש נוהגץ להקדים, כשהם עטורי תפלץ דר״ת, פ׳ קדש לי, פרשה, שעצם אמירתה מזכיר בראשונה
ב ממורי ׳ מהד״ר וריש ז״ל ומציין זה ״וראיתי מעשה ר  הב״ד<(בסי׳ לוד דיה ומ״ש) בשם רבו החסיד א
ף : הרב בעה״ת א ׳ ו כ ׳ קדש והיה כי יביאך״ ו  וכד שהיה קורא בכל יום בבוקר כשהיו תפלין בראשו פ
 הוא ז״ל סידר אותה בסידורו, בדפ הקדים לה כותרת, כאילו מתוך הסתייגות, ״ויש נוהגין ג״כ לומר
ק י יביאך" ; מזכירה גם בעל אליהו רבא (בסי׳ מו לאו״ח). מרן הצדיק זצ״ל אמר ר  פ׳ קדש והיה כ
 הפרשיות של ק״ש (לפי מה שניתן ללמוד מויעש אברהם באן), ובנוגע למנהגו בעת הנחת תפלין של

 רש״י, ראה לעיל עמוד כ״ט, בויעש אברהם שם.
 תפלה לדוד: תהלים פו 1 אמירת המזמוך שלפנינו מזכיר בעל המנהיג (כפיי עז), ברמ לא בנוהג קבוע,
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 אלהי, המטח אליך. חנני אדני כי אליד אקרא כל היום, שמח נפש עבדך כי אליו אדני
 נפשי אשא. כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסי ־יכל קראיך. האזינה יי תפלתי והקשיבה בקול
ן כמעשיך. כל גויס אשר י א י ו נ ד ך באלחימ א ו מ ן כ י . א י נ נ ע י ת ך כ א ר ק . ביוט צרתי א י ת ו נ ו נ ה  ת
 עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך. כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך.
 הוריני יי דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך. אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שמד
 לעולם. כי חסדך גדול עלי והצלתי נפשי משאול תחתיה. אלהים, זדים קמו עלי ועדת עריצים
 בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם. ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. פנה אלי
 וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה

 יי עזרתני ונחמתני.

 ויעש אכרהמ שומע תפלה ויעש אפרד!ם
 כי תענני״. וכדרך שאמרו בגמ׳ (ברכות די ע״ב)
 דלאחר שמונה עשרה צריד לומר יהיו לרצון וגוי.
 ולהכי נוהגים שלא לאומרו ביום שאין אומרים בו
 תחנון, דלאו יום צרה הוא. וכמו שלפי מנהג ספרד
 אין אומרים מזמור יענך ה׳ ביום צרה, בכל יופ
 שאין בו נפילת אפים, וכמו שכתב בפרי חדש

 (סי׳ קלא סק״א), עיי״ש.
 ולפי זה, במדינוינו שנוהגין הכל כמנהגי אשכנז,
 לומר למנצח גם ביום שאין אומרים בו
 תחנון, לבד מראש חודש חנוכה ופורים וערב פסח
 וערב יוהכ״פ, כמו שכתב הרמ״א ז״ל בריש סי׳
 קל״א), עיי״ש, א״כ מי שנוהג לומר מזמור הטה

 ה׳ אזנך וגר, אומרו בכל יום שאומרים למנצח.
 ובאבודרהם כתב, דלהכי אומרים מזמור זה
 בכל יום׳ משום דכתיב ביה הורנו ה׳
 דרכך, עיי״ש. אבל יש להבין: הרי יש הרבה
 מזמורים שכתוב בהם תפלות כאלה. ובמזמור
 כ״ז יש ג״כ ״הורנו ה׳ דרכך ונחני בארץ מישור״•.
 ולמד, לא יאמרו אותו ביום שאין אומדים בו תחנון.
 ועיין בזוה״ק (בלק קצ״ה ע״א וב׳) מגודל ענין

 אמירת המזמור אחר התפלת.

 הספרדים נהגו לומר אחר קדיש מזמור הטה ה׳
 אזנך ענני וקדיש אחריו. ואח״כ עלינו. ושבםדר
 רע״ג ז״א איתא. דלאחר שסיים הש״ץ עושה שלום,
 נוהגים לומד אין כאלקינו כו׳ אתה הוא מושיעינו
 אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת
 הספים. פטום הקטורת, ואומר השיר שהיו הלוים
 אומרים בבית המקדש כוי. אמר ר״א אמד ר״ח
 ת״ת מרבים שלום בעולם. ואומר קדיש. וכן בערב
 לאחד שיגמרו תפלת ערבית אומד פטום הקטרת

 עיי״ש.
 ובנראה חשב רגינו זקני זצ״ל שכל האריכות
 לאחר החפלד, לא נהגו באשכנז משום ביטול
 מלאכה לעם, וכן פטום הקטרת בטלו מל*
 אומרו, דשמא מתוך שטרודין למלאכתם, יחסרו בו.
 ואיכא קפידא טובא. וכמו שכתב הדרכי משה (שם
 באות ד׳), עיי״ש. וא״כ מאן דלא טריד למלאכה,
 מצוד, מן המובחר לאומרן אחר התפלה, ולפיכך

 נהג בזה מנהג ספרד.
 והטעם שבחרו לומר מזמור פ״ו אחר התפלה,
 יש לומד, משום דאית ביה ״האזינה ה׳
 תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי ביום צרתי אקראך

 אלא כאילו מתוך המלצה, ומציין אותו כ״מנהג טוב״ וכותב — ״ראיתי מנהג טוב (השוה טור אויח םי׳-
 קלב) בטליטולד, וסביבותיה לומר אחרי התפלה מזמורים לפי הענינים, בחול — תפלה לדוד וכר ועוד
 דכתיב הורני ה׳ דרכך": הארחות חיים אף הוא ,מביאו כמנהג ״יש מקומות שאומרים״, ומכאן גם בכל בו
 במנהג מוגבל (טי׳ טו): הטור (שם) מביאו גם כמנהג ספרד לבד וכותב — ״ובספרד נוהגין בכל יום
 אחר קדיש (בתרא) לומר מזמור הטה ה׳ אזנך ענבי וקויש אחריו׳; >אגב: הב״י במקום לא מעיר על
 אלה דברי הטור ואף לא מזכירו בשו״ע של1ו: אבודרהם . מביאו ומגמק עצם אמירתו משום שכתוב
 בו ״הורני וגר״: לפי בעל סדר היום וקבלת אריז״ל (פרע״ח שעד יד פרק ה ד״ה ומחברים: נגיד ומצוה,
 רמ״ק ובכל הסידורים שע״פ בונת אריז״ל) יש לאמרו בכל יום לפי &דר שלפנינו, וכך היה מנהגו של
 מרן הצדיק זצ״ל (לפי ״ויעש אברהם״ עמוד שא), וראה בירור הלכותי כאן בויעש אברהם; וראה בזהר,
 פנחס דיג ב, הטעמת הצורה ״שמרד״״ ולא ״שמור נפשי״ — : רבי יהודה פתח ואמר — ״שמדד, נפשי כי
 חסיד אני וכו׳ שמור מבעי ליה והא לית אות באורייתא דלא אית בה רזיו עילאין ויקירן — שמרה לקב״ה
 קאמר, שמרה לההוא חלקא דאתאחד ביה נפש, דכד נפשא נפקאת מהאי עלמא, אתיא למירח לעמא. אי
 זכי — במה חילין עלאין נפקין לקבלה. ולנמרה לד. וכו׳ והאי ה נטיד לד, וכו׳ ודוד בעי בעותיה קמי
- שמרה נפשי דלא ידחון לה לבד וכד מטי לקבלך, יפתחון לה פתחין ותקבל לה קמר״  קב״ה ואמר י
 ובו׳: בי אליך אדני נפשי אשא 5 בשער הכולל לסידור הרב בעה״ת מעיד המחבר ז״ל על פסוק זר, המובא
 בזהר, בלק קצר. ב ושם שם ״הוי״ה״. בימים שאין אומרים חחנה, לא אומרים המזמור, אלא מתחילים
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 בית יעקב לכו ונלכה באור יי. כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלד בשס יי אלהינו
ת ו ט ה . ל ו נ ש ט ל י א ו ו נ ב ז ע ל י , א ו נ י ת ו ב ו כאשר היה עט א נ מ ו ע ב י ה ל . יהי יי א ד ע  לעולם ו
 לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשד צוה את אבותינו. ויהיו דברי
 אלה אשר התחננתי לפני יי, קרבים אל־יי אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו

 ישראל דבר יום ביומו. למען דעת כל עמי הארץ כי יי הוא האלהים אין עוד.
 שיר המעלות לדוד לולי יי שהיה לנו יאמר נא ישראל. לולי יי שהיה לנו בקום עלינו אדם. אזי
 חיים בלעוני בחרות אפם בנו. אזי חיים שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו
 המים הזידונים. ברוך יי שלא נתנונו טרף לשניהם, נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר

 ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם יי עשה שמים וארץ.

 עמי, כרכה שומע תפלה עמק ברכה

 בית יעקב יש בו ח״י פסוקים וקפיו תיבין עם
 שיר המעלות, א״כ כל שאין אומרין תפלה לדוד,
 אין אומרין בית יעקב, כיון שהכל ענין אחד.
 וכבר כתבתי לעיל׳ דלדידן שאומרים מזמור
 יענך ה׳ ביום צרה, בימים שאין אומרים בהם
. וממילא ד ו ד  תחנון, א״כ צריכין לומר גם תפלה ל
 ברי׳ח חנוכה כו׳ שאין אומרים יענך ה׳ ביום
 צרה, אין לומר תפלה לדוד. ולפי מד, שכתב
 בפרי עץ חיים שהבאתי כאן, ממילא אין אומרים

 גם בית יעקב וגר.

 אבל בסדור הרב בעל התניא זצ״ל איתא,
 שגם בחנוכה אומרין בית יעקב. וכן במידור
 ספרדי ישן שיש בידי ראיתי שנדפס םתמא,
 שביום שאין אומרים תחנון מתחילין בית יעקב.
 ומה שאין אומרין זה בשבת ויו״ט׳ יש לומר,
 משום שהולכין לבתיהם לדבר מצוה, לאכול
 ולשתות ולהתענג על ה׳, לא הוצרכו לזירת
 באמירת הפסוקים הללו, לפי הטעם שכתבתי
 לעיל, שאין בהם מלאכה משא ומתן ונשמרין
 בבתיהם, וכבר אמרנו ב׳ פעמים בשחרית ומוסף
 ״תתקבל צלותהון ובעותהוך כו׳׳ להכי לא חשו
 כל כך לבקש עוד הפעם ״ויהי דברי אלה אשר
 התחננתי לפני ה׳ קרובים אל ה׳ אלקינו״ וגוי.
 ובשביל זה אין אומרים אותו גס בר״ח וחוה״מ.

 שיש בהם מוסף.

 גי׳ת יעקכ: אח״כ נוהגין לומר פסוקי ״בית
 יעקב לכו ונלכה באור ה״׳ ופסוק
 ״כי כל העמים וגר ואנחנו נלך בשם ה׳ וגר.
 ונראה, לפי שהוא סלוק התפלה והולכין לבתיהן
 למלאכתן ולמשא ומתן, הנהיגו לומר פסוקים

 אלו בדי להזכיר ללכת כשם ה׳ ובאור הי.
ו ע מ נ ו: הוא מתפלת שלמה  יהי ה׳ אלק י נ
 המע״זז (מלכים א׳ ח). ותפלה יפה היא
 המזכירה ללכת בדרכי ה׳ ולשמור מצותיו.
 ומבקשים על קבלת התפלה כענין שמתפללין
 בקדיש בתרא תתקבל צלותהון כד. ואח״כ
 מוסיפין מזמור (תהלים קכד) שיר המעלות לדוד
 לולי ד׳ שהיה לנו וגוי׳ לפי שהולבין לבתיהם
 ואנחנו בגלות בין שונאי ישראל׳ זאבים
 שואפים לטרף, האורבים על כל צעד לבלענו,
 ר״ילכך הנהיגו לומר מזמור זה לחזק הבטחון בה׳.
 ואין המנהג לומר כאן קדיש, אף שבטור
 (אריח סי׳ קלב) משמע שכן אומרין קדיש אחר
 מזמור תפלה לדוד, מכל מקום אנחנו שנהגנו
 לומר שיר של יום, מתכיפין אליו שיר של יום
. ומכל ד ח י  ואומרים קדיש על כל המזמורים ב
 מקום אם יש הרבה אכלים, ר״ל. יכולין לומר

 גפ כאן קדיש.
 בסידורים שלנו נרשם, שבר״ח, חנוכה ופורים
 אמ אומרים גם בית יעקב, ולא ידעתי, טעם לזה,
 ולפי הנראה מפרי עץ חיים (שער קריאת התורה
 פרק ו׳) שכתב׳ הסוד שבמזמור זה עם פסוק

 מפסוקי בית יעקב וגו׳ (סידור הרב בעה״ת) משום שנאמר בו (כיום צרתי אקראך כי תענני׳ וימים אלו
 אינם ימי צרה (לפי סדר היום) ן וראה ויעש אברהם שלפנינו.

 כימ יעקכ: ישעיהו ב ח! כי כל העמים 1 מיכה ד ח! יהי ה״א עמנו: מלכים א — נז, נח, נט, ם ו
ם האחרונים מביא בעל מח״ו, וקבע מקומם, בהוספת עוד פסוקים מפוזרים לפניהם. אחרי מזמור י ק י כ  ד 3
 לאסף (נא) הנאמר, לפי אשכנז, אחרי שיד של יום, כדלקמן! הפסוקים שלפנינו, בכללם, וכן המזמור כד
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 היום יום ראשון בשבת שבו היו הלוים אומרים בבית המקדש (נ״א במקדש):
ל וישבי ^ה. פי היא על למים לםךה ןעל ב ר ליי הארץ ומלואה ת מו  ךךךר מז

ה ג י ה עמה ג ל פ  עמק ברבה שומע ת

 שיר של יום? במחזורים הישנים לא נמצא ברמב״ם, בסדר התפלה שלו, כתב ״נהגו מקצת
 כלל מנהג זה ולא הוזכר בראשונים, רק העם לקרוא בכל יום אחר תחנונים אלו שיר

 שלאחריהם, מביא בעל סדר היום המנמק עצם אמירתם וכותב — ״והענין, להורות שכבד קבל תפלתנו
 כ5ה פעמים והושיענו מיד צרינו וקמינו ולא נתננו טרף לשיניהם ואץ אנו כופין בטובתו, חלילה״ ז
א בא בסוד ל י ש מ ל ר ( ו ד א ב ר קריאת התורה פרק ה ד״ה ומחברים) ל ע ד ש ר י ע ש ם ( י י י עץ ח ר פ  ס
} אמנם הוזכר שם בית יעקב, וזה לשונו בדיוק: ״אח״ב תפלה לדוד ביצירה  הדברים) הנוטה בכללו
 ויש בו חי פסוקים עם פסוק בית יעקב ויש קפו תיבין מתפלה לדוד עד שיר המעלות, נגד הוי״ה
 שעולה קפו והרמז פו״ק חזי ובנביאים פקו פלילה. אח״כ אומד שיר המעלות ויש בו נז תיבין וכר״«
ק בלשון אבודדהם הכותב — י י ד מ , הנראה לעיניס, על אמירת הפסוקים, מאיד לעץ כל ה ז מ  ר
ו פ ו ס  ״׳נדגו לומר בכל ששת ימי החול תפלה לדוד, מפני שכתוב בו הורני ח׳ דדכד, ומוסיפים ב
! הימים, שבהם לא נאמר ביה יעקב וגר, שנוי במחלוקת, וראה מש״כ ״ ה ש ק ב ה ו נ ח  פסוקים של ת
 ע״ז מרן מחברנו בעמק ברכה כאן ובסידור הרב בעה״ח (בשער הכולל שם); הכותרת שהצגתי מעל גבי

 המזמור תפלה לדוד, העתקתי פםידור דיעב״ץ, שהוא לפי של״ה.
 שיר של יום

 במשנה, תמיד פ״ז מ״ד — ״השיר שהיו הלוים אומדים במקדש״. ביום הראשון היו אומרים, לה׳ הארץ ומלואה
ם הוא  וכו׳« ביום השני וכו׳! וזהו מה ששנינו במשגה (ג שם) ״ודברו הלוים בשיר"! סידורם ש
 ע״פ הסדר במעשה בראשית, והגמ׳ ראש השנה (לא א וב) מפרטת ומנמקת היחס והקשר שבין כל שיר
 לאותו יום לפי סדר הבריאה? הוזכר גם בשיר השירים רבה פרשה ד אות ח ובאבות דרבי נתן פ״א*
 שירה זו היתה ״שירה על הנכסים״ (ראה פרישה בסי׳ קלג לטאו״ח) ששדות בשעת ניסור היין ע״י הכהן
 גדול (או כהן הדיוט), אחר הקרבת התמיד, ובכן, חלק מעבודתם, ״עבודת הלוים״! עם חורבן בית מקדשנו
 עברה השירה, במרוצת הימים, לאמידה בתפלה, מה שאנו רואים במפורש במסכת סופדים, פרק• יח
 ה׳ ג — ״כר׳ שמעון בן לקיש (ערכין יב א) דבעי קמיה ר׳ יודגין מהו לומר שיד בלא נסכים וכו׳ וכו׳
 לפ׳־כך נהגו העם לומד מזמורץ בעונתן(כלומר: דבר יום ביומו) דתנינן חמן (במשנה תמיד) שיר שהלוים
 דו אומדים בביהמ״ק וכו׳ שכל ד״נ»כר פסוק בעונתו, מעלה עליו כאילו בנד, מזבח חדש והקריב עליו
 קרבן (סנהדרין קא א ור״ד, לא א)! בסידור רע״ג, וכן כך בטור (קלג) בשמו, סודרה המשנה ז לבד
 (תפיד פ״זץנשלבה בנוסח של אין כאלקנו שם, כמנהגנו בשבת, והמסייםת התפלה היום יומית של
ם וכותב — ת ו מ ל ש  שדדית« זאגן אברהם (קלג ס״ק ד) מדייק מלשון הטור, שהבונה למזמורים ב
 פ״כ (««אתי כתוב) דמ״ש מ שנ ת השיר שהיו הלוים וכו׳ טעות היא, דכונת הטור לומר בכל יום השיר
 השייד לאותו יום וכן פסק הדמב״ס להדיא בסדר התפלה, ע״ש, ודאה שם ביאור העגין באריכות, ודאה
 משגה ברורה, קלג, אות סו» — הרי מכאן להסיק שאמירת המזמורים, בכל יום המזמור שלו, הוא מנהג
. _ , במח״ו סודרה המשנה לבד והזגבלה לשבה, והשוה רוקח ומהדי״ל! (ומכאן נובעי ק י ת  ע
 מנדג אשכנז הקדום להשמיט אםירתט בימות החול; בסידור ד׳ טיהיגגן משנת ש״ך לא סודרו) הדמב״ם
 (םדד ת׳ כל השנה) מביאו כמנהג מוגבל, ״ונהגו מקצת העם״ ולפי סידורנו, היינו, אחרי ובלצ״ג שלפי
 ניסוחו, וכן בכל בו בשמו! באבודדהס רואים אנו אוחו כקבוע, שכן כך יש להניח, שכונתו מוסבת על
 המזנ׳ורים, ולא על ראשי פסוקים שלהם וזח לשונו — ״וגפ נהגו לומד בכל ימי השבוע השיר שהיו
 הלויס (חסרה או הושמטה המלה ״אומרים״) במקדש, ביום ראשון אומר וכוי״; הקיצור זול״ה מבא בשם
 ספר זכתן ציון, שראה סידור אריז״ל ובו היה כתוב במפורש לומר המזמורים בשלמותם בהקדם הפיסקה
 ״ת־ום וכו׳ א בשבת״, כדלקמן? בעל סדר היום אף הוא מביאו כמנהג קבוע, כנראה. לפי קבלת אריז״ל, ומנמק
 עצם כונתו בזה״ל — ״ויאמר השיר שהיו הלוים אומדים על הדוכן והוא כדי לזכור חורבן בית המקדש
 ולדאג על זד״ולבקש מאת אלקינו שיחזיר עטרה ליושנה ויחדש ימינו כקדם ונקריב לפניו קרבנות
, תוספות זהר (בסוף חלק ג, עמוד שעו ב) ״צו את בני ישראל  חובותינו״; ודאה זהר ויקרא, עמוד מד, א
 את קרבני לחמי דתקנו מארי מתניתן קרבנין בצלותא מסטרא ימינא ׳דתמן איש חסד כהן, ותקנו זמירות

 דאינון שיד דלוים אבתרייהו מםטרא מבורא״;
ו של אריז״ל היא, מורכבת הלקית ד ו ס י  היופ יום! פיסקה זו מלבד הגלים ״יום״ ו״בבית המקדש״, מ
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ב  ?הרות לכו^ה. מי!ע?ה ?הר לל ו?ןי :קום מקוים קן#ו. {קי נפלם ובר #
 א#ר לא נשא לשוא נפ#י ולא נ#נע למןמה. לשא {רכה מאת יל ו?דקה מאלחי
 ל#ע1. זה דור יךשיו נ*בק#י פניף !עקב סלחי ק*אי ?יערים ראשיהם ןה^שאו
 פתחי עולם ולב!א מלך הכבוד. מי זה מ?ך הכבוד ן: עזוז !*בור י; *בור מלחמוה.
 שאו שערים ךא#י3ם ושאו פתחי עולם ולבא ספבוד. מי הוא זה &לןז

 דןפבו־ד לל ?באות הוא מלןי הןבוד ם?ה.
 עמק פרכה שומע תפלה עמק כרכה

 מזמור שהיו הלוים אומרים בבית המקדש באותו גפני עצמה רק לצורך הקרבן הוא. וא״כ האימא
 יום״. ועיין מג״א (סי׳ קל״ב ס״ק ד׳) ונראה דליכא קרבן, אין צורך באמירתו בלל. ועיין
 שנתפשט המנהג לאומרו בדורות האחרונים על מהדי״ל (ה׳ תפלה) שהקשה ע״ז שמזכירין
 פי המקובלים ז״ל. עיין פרי עץ חיים כמה סודות שעירי מומפין בתפלה, והא לא בא אלא לכפר
 על זה. ועיין בטור או״ח (ס״ס קל״ג) שמשמע על טומאת מקדש וקדשיו׳ וא״כ האידנא דליכא
 דבספרד נהגו לומר השיר בבוקר עיי״ש. מקדש, למה אומרין אותו. ובה׳ יוהכ״פ, שם,
 ועיין בטור (בסימן קל״ג) למה אומרין השיר מתרץ, משום דגם בזמן הזה אם טמא נכנם
. במקום המקדש, חייב כרת, עיי״ש. וא״כ הוא ד ו א ע מ  בבוקר דוקא׳ וטעמו ז״ל שם צ״
ם השיר ו ק מ ת השיר ב ר י מ  ועיין שם בפרישה שהאריך בזה, דהא ודאי הדין דאין א
 אמרו השיר גם על תמיד של בין הערבים, של הלוים׳ כיון דאין קרבן, אלא הזכרה בעלמא

 כדאיתא במשנה (כ״ה ל״ב ע״ב) שנתקלקלו הוא, וסגי במה שמזכיר פעם אחת ביום.
 הלוים בשיר של תמיד של בין הערבים. והאריכו וכן פרשת הכיור שנתפשט לאומרו בבוקר.
 בענין זה במג״א שם ובספר באר שבע (סיף הוא רק הזכרה בעלמא, דלא הוי אלא הכשר
 מסכת תמיד) וכל התירוצים צריכים ביאור• הקרבן. וא״כ כשאין קרבן, אין רחיצת ידים
 ולי נראה הטעם, משום דאמירת השיר איז ורגלים. ולכן בסידורים הישנים לא נדפסה כלל
. שהרי לא הי׳ £צוה פרשת הכיור. וגם במקובלים ז״ל לא הזכירו ה ז ן ה מ ז  לו מקום ב

 מהמשנה הנ״ל ומהספרי ומבוססת עליהן ועל המכילתא, לפי שיתבאר לפנינו: ההגדרה, בכללה,
 טעונה בירור יסודי« נקדים לו מה שכתב חרמב״ן (בפירושו עה״ת, לפי יחדו כ ח) בשם המכילתא —
 ״וזו ברייתא היא ששנויה במכילתא כך: רבי אלעזר בן •חנניה בן חזקיהו בן גדיון אומר — זכור
 את יום השבת לקדשו — תהא זוכרו מאחד בשבת שאס נזדמן לך חלק יפה, תהא מתקנו לשבת״, וכוי
 והרמב״ן מסיים שט — ״ועל דרך הפשט אמרו שהיא מצוד, שנזכור תמיד, בכל יום, את השבת, שלא נשכחהו
 ולא יתחלף לנו בשאר העמים״, ומקורה בספרי: והמקובל ר׳ שבתי רשקובר כותב בסידורו — ״איתא
 בספרי מצות עשה לזכור למנות ימי השבת ולומר — היום יום א בשבת וכן בכל יום ויום וזהו זכור את
 יום השבת לקדשו וכן הוא ברמב״ן עה״ת ע״פ זכור את יום השבח לקדשו בשם הספרי״: וז״ל הדמב״ן שם
 ״ובמכילתא — רבי יצחק אומר, לא תהי׳ מונה כדרך שהאחרים מונים, אלא תהא מונח לשם שבת.
 ופירישה — שהגויים מונים בימי השבוע לשם הימים עצמן, או על שמות המשרתים כנוצרים או שמות
 אחרית שיקדאזי להם, וישראל מונים כל הימים לשם שבת — אחיד בשבת, שני בשבת, כי זו המצוד, מן
 שנצטוינו בו לזוכרו חמיד בכל יום״: בראשונים, מנסחי ומסדרי ההטלות, לא הוזכרה, אבל נתקבלה בכל
 הניסחאות, במרוצת הזמן, עפ״י הסידורים שע״פ נוסח אריז״ל, לפי המביאה הראשון (?), בעל זכרון
 ציין (מובא בקיצור שלייה בשמו), כעד ראיית הסידור של אריז״ל (אם לפי סגנון הלשון באנו לדון,
 יש להניח שהמדובר על הגהה, כתי״ק לאדיז״ל, שבסידור שהיה לפניו) והכותב בזה הלשון — ״מצאתי
 כתוב בסידור אר״י ז״ל, כשאמר מזמור של יום, היה אומר: ״היום כ ך (כלומר — ראשון) בשבת שבו
, שההגדרה, בהשמטת המלים ״יום״ ש ר ו פ מ  היי הלוים אומרים, ואח״כ אומר המזמור של יום״ — הרי ב
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ו ל; י : לי ד ס ^  הו^יןינו יזי ולסיני ן3ן?$ני מן סגויס אהודות ?ורשף לל!^ס3ס ל
ם אמן הללו.יה: ?רוך « הזדיין ש3ן ירושלים  אלקי ?קזךאל 9ן ל.עולם ועד קעולם ואמר ?ל ^
 ס^לולה: ?ריף יי אלהים 8להי ז&ו»ל nW נ?לאות לגדי: וץרוף עם ?בודו ולמלא לבידי

 את ?ל n?3 אהן ואמן:
 היום יום שני בשבת שבו היו הלוים אומרים בבית המקדש (נ״א במקדש):

 שיר מזמור ?מי קרח. גדול לל ומחלל $אד ?עיר אלהינו חר״ןךשו.
 לפה נוף $שוש כל־הארץ, הר־ציון לו?תי צפון קך:ת מ?ןי ךבי &לל.ים
p ס נודע למשגב. 5י־ח3ה ההלכים גוןגדו, ע;רו לחך. חמה ראו מ*י נ  8$הן
 י1מהי, {?הלו ןךופזו. ףגדה אחזתם שם חיל כיולדה. 1ירוח קדים 1־1ש3ר אניות
 תךשיש. נאשר שמענו כן ראינו 1יעיר לל ??אות ןעיר הלחינו. אלל״ים ;כוננה

 עמק כרכה שומע תפלה עמק ברכה
 עת. ונודה בכל עת שיש לעולם בורא וכר.
 ובמכילתא — שתהא מונה לשם שבת, פירוש
 שימנו אחד בשבת שני בשבת וכוי, עכ״ל. ומשום
 זה הנהיגו בדורות אחרונים לומר קודם שיר
 של יום *היום יום פלוני בשבת״/ לפי
 שהמזמורים אלו הוקבעו על שם מעשה בראשית
 שבכל יום, כדאיתא (בר״ה לא ע״א), עיי״ש.
 ולכן מזכירין כאן השבת, שהוא לעדות על מעשה

 בראשית,
 ומדי שאומרים ״שחלוים חיו אומרים בבית
 המקדש״, דע דאיתא במהרי״ל (הלכות תפלה)
 דרש״י גודם ״השיר שהלוימ היו אומרים בבית
 המקדש״. והרוקח גדים ״במקדש״. ומהריל עצמו
 הגיה בסידור שלו כהרוקח• וכתב על זה בדרכי
) שאינו יודע מה  משה (או״ח סי׳ קל״ג אות ד,
 נפקותא בדבר, עיי״ש. ועיין במג״א (סי׳ קל״ב

 סק״ד) מה שכתב שם על זה.

 &קריאתה. ובסידור תאר׳׳י ז״ל לא נמצאת.
 ואמירתנו רק להזכרה בעלמא, ודי בפעם אחת
, שכן צריך ד י מ ת  ביום, משא״כ פרשת ה
 לאומרה במנחה. וכמו שכתב הרמ״א (בסימן
 ולד), שאמירתה היא נגד תמיד של בין הערבים,

 עיי״ש.
 ולא ידעתי לכוון מנהג הספרדים, שאומרים
 שיר של יום קודם פטום הקסרת, והרי
 של יום נאמר על הנסכין, שאין אומרין שירה
 אלא על היין. והרי קטורת קודמת לנםכין. עיין
 כל זה ברמב״ם פרק ו׳ מתמידין ומוספין, ז צ ״ ע.
 היום יום: נוהגין להתחיל היום יום
 ראשון בשבת וכוי. ועיין רמב״ן (פרשת יתרו)
 בפסוק זכור וגו׳ שכתב: ועל דרך הפשט אמרו,
 שהוא מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת,
 שלא נשכחהו ולא יתחלף לנו בשאר הימים. כי
 בזכרנו אותו תמיד, יזכור מעשה בראשית בכל

, מיסודו של אד״י ז״ל היא« תלמידיו, גורי אריז״ל, נמנו וגמרו לנסח הפיסקה בחוםסת ״ ש ד ק מ  ו״בבית ה
 שת* מלים — ״בבית המקדש״, מה שאנו למדים מדברי בעל קיצור של״ה הכותב — ״וכתבו תלמידי
 אריז״ל ז כ כ ה יאמר — ״היום ראשון בשבת שבו היו הלוים אומדים בבית המקדש״: מדברי המקובל
 מהד״מ פאפירש ז״ל ניחן לקבוע, שבזמנו עדיין לא היה נהוג לומד המזמור, וזה לשונו — ״צריך לומר
 בכל יום מזמור של יום וצריך לומד קודם — היום יום ראשון או יום שני בשבת״ — לפיו, איפוא,
 משמיטים יןחד ממחציתה, ועצם כונתה מנומקת שם, משום שבאמירתה לכד כבר אנו מקיימים המצות
 עשה של זכור את יום השבת״ > בעל סדר היום, אחדי שמביא, על חםדר, עצם אמירת המזמור, כנ״ל,
ש ״השיר שהלוים אומרים בבית המקדש ביום א לדוד ו ר י פ  מ סיף וכותב: ״וראיתי מנהג שאומרים ב
 מזמיר וכו׳ וכן מתחילין בשאר ימי השבוע, והוא כדי להזכיר חורבן הבית, כדי לדאוג עליו״ו המקובל



ת י ר ח ת ש ל פ  שצד ת

 עד־עולם סלח. דמינו אלחים חםדןז ?קרב חיכלןו. כ^ןןז *להיט p תהלתןז
 על־ק?וי ארץ, ?דק מלאה למץןז. לשמח הר־?יון תגלנה ?נות להודה למען
 מ^פטיןז. סבו ציון לסקיפוה, ספרו מ$ד?יה. שיתו ל5^ם להילה פםגו 8ךמנ1תיה,
 למען^םפרו ?דור אחרון. ?יזה אלהיםאלהינו עולם ועד. הוא לנןזגנו על־מות:

 הושיענו וגוי זכו׳, קדיש יתום.

 עמק גרפה שומע תפלה עמל, &רכדו

 וגר. ונראה, שמבקשין אחרי אמירת המזמור,
 שהוא להזכרה בעלמא, על מה שאמרו במקדש
 שיקבצנו מן הגוים ואז נודה לשם קדשו בשירים

 הללו לשם הודאה על קרבן התמידי
! ואח״כ אומרין פסוק הסמוך לפסוק  פריד ה׳
 הושיענו (תהלים ק״ו). ברוך ה׳ אלקי ישראל
 מן העולם ועד העולם וגו׳. לפי שזה ענו העם
 במקדש על כל ברכה, כדאיתא •במשנה (פרק
 הרואה). ומזכירין זה אצל שיר של יום. ואגב
 אומרין כמה פסוקי ברוך שבספר תהלים. והם
 ברוך ה׳ מציה וגר. לומר שכל עיקר הברכה
 והשירה מציון הוא, ושם שרו שירי דוד בכל

 יום במקדש.
 ואח״כ אומרים סיום ספר ב׳ שבתהלים ברוד
 ה׳ אלקים וגר. וברוך שם כבודו לעולם וגר,
 ולא נהגו לומר גם סיים ספר א׳ *בךוך ה׳
 אלקי ישראל* וספר ג׳ ״ברוך ה׳ לעולם אמן
 ואמן״, משום דהנהו אתנייהו כבר בכלל פסוק

 של סיום ספר ד׳, שכבר אמרנו אותו.

 ולי נראה דהטעס פשוט, דבכל מקום במשנה
 וגמרא לא תמצא לשון ״בית המקדש״ אלא
 *מקדש״, והוא כולל כל מקום הקודש — הבנין
 וההיכל עצמו והעזרות כולם. רק במקום שרוצה
ת עצמו, שהוא העיקר בבנין, קורא י ב  לציין ה
 לו ״בית המקדש״. ומאי דאיתא (בריש תמיד)
 הכהנים שומרים בבית המקדש, משום דעיקר
ת הוא,־ וכמו ־שכתב י ב  השמירה בשביל כבוד ה
 הרמב״ם ז״ל ברפ״ח מהל׳ בית הבחירה. אבל

 בכל מקומות איתא הלשון ״מקדש״ לבד.
 ולהכי דקדק המהרי״ל ז״ל שלא לומר בבית
 המקדש, דהא הלוים אסורים לכנס להיכל, והיו
 אומרים השירה על חמש עשרה מעלות העולות
 מעזרת נשים לעזרת ישראל, במתניתין (פרק
י המקום, ת א צ י ע לא מ ע ל  ב׳ דמדות). ו

 שרש״י ז״ל הגיה שצ״ל ״בבית המקדש״.
: מנהג הספרדים לומר מיד אחר ׳  הושיענו ה
 שיר של יום, קודם קדיש, הושיענו
 ה׳ אלקינו וקבצנו מן הגוים להודות לשם קדשך

 ר׳ יעקב זדים צמח ז״ל, בספרו נגיד ומצוה, מביא סתם — ״תפלח לדוד ואח״כ מזמור של כל יום ויום״*
 דש״ו: היום יומ א בשבת קודש והשיר שהיו הלוים אומרים על הדוכן״* רי״ק: ״ובו״ במקום ״שבו"*
י מורי ז״ל בעניו תפלח לדוד וכר וכו׳ ואח״כ מזמור של יום נ ר י ה ז ה ו  מסרע״ח לא ברור — ״
 בכל יום ויום״ (הרי מכאן ראיה נוספת, שאמירת המזמורים, כשלעצמה, חודשה למנהג קבוע עפ״י
 אריז״ל)« ושם — ״אח״כ נהגו לומר שיר של יום שהיו הלויט אומדים וכו׳ יום א׳ בבריאה לדוד
 מזמ;ר״ — הדי המדובר רק על עצם המזמור ולא על הפיסקה שלפנינו ז ברם, גם במפורש שומעי0
 אני מצד חכמי האמת דעה הנוגדת לאמידחה בכלל, והרי מש״כ המקובל רבינו מנחם עזריה מפאנו ז״ל,
 בכפרו שו״ת דמ״ע, תשובה כה, וזה לשונו: ״אני מנעתי במקומי שלא יפתח ש״ץ בלשון המשנה דםוף
ן עם מה שהיד ו ו כ  תמיד המתחלת שהיו הלוים אומרים וכר, אלא יתחיל מראש המזמור, שאם הוא מ
 הלויט אומרים בעת ההיא מוטב, ואי לאוו, לא גרע ממזמור בעלמא״, וראה שם ביאור ני.מוקו t והשוה
ז ומחקירה לדקירה! ניסוח םופים רואים אנו בראשונה (?) בקיצור  כנסת הגדולה בשמו (סי׳ קלד)
 שלייה הכותב ״היום יום ראשון בשבת שבו היו הלוים אומדים בבית המקדש״! בסידור דפוס טיהינגען
 משנת שד עדיין לא .מופיעים המזמורים, וכן לא בסידור של״ה* בסידור דפוס אמםטדדנ£ משנת תצד.
 בשם תפלה ישרה, לבעל קיצור של״ה, כבר סודרו וכן הפיסקה בשלמותה, לפי הנוסח המקובל בנ״ם,
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 היום יום שלישי בשבת שבו היו הלויס אומרים בבית המקדש (נ״א במקדש) ז

 מזמור לאסף. אלהים ?צב 3עךת־אל ?קךב אלחים ל#פט. עד מתי
 תשפטו עול, ופגי ךשעים תשאו־9לה, ש?טו דל ולתום, ע?י ורש ה?דיקו.
 פלטו דל ואלייין, מלד ןשעים הצילו. לא לןעו ולא לבינו בהש?ה לתהלכו,
מי עליון ^?הם. א?ן ?$ן&  למוטו ^ל־מו^וי אךץ. א?י $מךתי ?*לחיה אתם ו
 ו1מותון, וכאהד ה&ריס תפלו. קומה ?*לחים שפטה האךץ, פי אתה ת?חל ?5ל הגולם:

 הושיענו וגר זכר, קדיש יתום.
 היום יום רביעי בשבת שבו היו הלוים אומרים בבית המקדש (נ״א במקדש):

 אל־^קמות לל אל ?קמות הופיע. הנשא שפט ה$ךץ, השב ?מול על-
 גאים. עד־מתי ךשעים, לל, עד •מחי ךשעים !עלזו. לביעו לדברו עתק לתאמרו
 כל־פעלי און. ע$ןז לל לן?או ונהלתף לענו. אל^נה וגר להרגו ויתומים לחיחו.
 ויאגרו לא יךאה־לה ולא לבין ?*לחי !עקב. 5ינו 1*ערים ןעס וקסילימ מם״
 תק1?ילו. הנטע ז*זן ןזלא לשמע, אם־י?ר עלן ןזלא י3יט. הימר גולם הלא יזיכיח/
 כ׳קלמדאךם ןעת. לליךע מחבבות אדם ?יהמה ה3ל.א#.רי הג3ר א#ר ת!$ךנו
 לה ימתוךתןז תלנןךנו. להשקיט לו מימי ךע עד־לכךה לך^זע שחת. פי לא־
̂ירי־לב•  לט# לל עמי ונחלתו לא !^ב. ?י עד״צךק לשוב ?(*?פט ואםךיו כל ל
 מי־לקום לי עם־נ*רעים> מי־לו1ל5ב לי עם״פןנלי און. לולי לל עןךתה לי, ?מעט
 ש?נה דומה נפשי. אם־אמרתי מטה רגלי׳ חםךןז לל יםעךני. ?רב שךעפי
̂ךןז ?©א ןזוות, יוןיר ?#ל עלי־חק. . הלדו י ^  3קך?י, ת?חו#יןז לשעשעו נ
̂זיעו• ולחי לל לי 7?ןש$ב, ואלהי לצור 8וו0י.  לגודו על־ן^ש צךיק, ןןם נקי לך

 נלשב עליחם את־או^ס וברעתם !?מיהם, !?מיהם לל אלהינו:

 «רגית המקדש״ כשיבואר לקמן: קביעת מקומם: רע׳׳ג, מח״ו וטור בשם רע״ג קבעו מקומם אחרי
 אין כאלקינו, כלומר — בסוף התפלה, (כמנהג אשכנז, כי ״עלינו לשבח״ אין בסדר התפלה שם) והשוד.
 רמ״א בסי׳ קלב וראה מג״א שם ם״ק ד: בשו״ע לא הוזכר כלל; רמב״ם — אחר ובלצ״ג, כאמור: אבוורהש
 י־ אחד תפלה לדוח נ״ם: בעל סדר היום — אחר שיר המעלות לדוד, ומכאן הסדר שע״פ נוסח ס9רד:
 בעל אליהו רבא, בסי׳ א, וקצור של״ה קבעו מקומו אחר פ׳ התמיד וראה פרישה סי׳ קלב!
 (העדה: וזה בהתאם לסדר שבבית המקדש, ששם הושרו השירים אחרי הקרבת התמיד, כנ״ל)
 ודאה עמק ברכה שלפני1ו« בבית המקדש! סידורי אשכנז מנסחים ״במקדש׳־, כבמשנה שם, וזה עש״י מח״ו
 (בתפלת שבת), אבודרהם, רוקח, ומכאן במהרי״ל, אבל בג״ם, עפ״י רע״ג ורמב״ם, ״בבית המקדש״:
 (הערה: מה שהערתי מרוקה ומהרי״ל, מתיהם למשנה תמיד הנ״ל, הנשלבת ל״אין כאלקנו״ כמנהגנו בשבת)
 הדרכי משד, בטי׳ קלב אות יד מביא שתי הנוסחאות ומעיר ״לא ידעתי מאי נפקותא בדבר״: וראה מש״כ
 על זה מרן מחברנו בעמק ברכה שלפנינו: הושיענו — אמן ואמן: בנ״ם מוסיפים אחר שיר ש״י פסוקים
 אלה עפ״י קבלת אדיז״ל (פרע״ח שער קריאת התורה פרק ה בסוף הפירוש למזמור כד) — ״ואח״כ יאמר
 הושיענו וכר, ברוד ה׳ מציון, ברוך ה׳ אלקים (ראה הגהות אשל אברהם בסי׳ קלב לטוא״ח) על התואר
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ו ?מידה. 9ן?!יר1ת ןויע לו: כי אל־$דול n נל^ה ללי, ?ויעה לציי י?י?ני: ?קךן1ה »י ) 
. ו ׳ כ ו ו נ ע י ש ו : ה ם י ה ל ^ ־ ל ן ־ ל ל ע ו ד ך ן ל ן נ , ו ;  ן

 הישיעבו וגו׳ וכר. קדיש יתוט.
 היום יום חמישי בשבת שבו היו הלוים אומרים בבית המקדש (נ״א במקדש)«

 ל?ןנ?2ח על הגתית לאסף. הרנינו ?אלהיט עוזנו, י׳ריעיי לאלהי!?!קב. שאו
 ז?ןךה ותנו תף, ?נור נעים עם נ3לי תקעו בחןש שו^ר, ב^^ה ליום סגנו,
ק ליבראל הוא מ#פט לאלחי !עקב. עדות ביהוםף שמו $5אתו על ארץ  פי ח
 מצךלם, שפת לא לדעתי א?זמע. הםיר ותי מם^ל ש?מו, 3פיו מדוד תעגךנה
̂ןז 93תר רעם, א3ח?ןז על־מי ?!ריבה סלה. #מע  בצרה קראת ואחלצןז אע
 עמי ואעיךה ?ף, לקוךאל אם ת^מע ?י• לא לחלה 3ןז אל זי ולא תשתןווה
ב פיך ואמלאהו. 1לא ח ו  לאל גכר. אנכי לל £לחיף סמ?3לןו מאךץ מצךלם, ס
ת לבם, ללבו ו ר י ד  #מע עמי לקוילי, ול&ךאל לא א$ה לי. וא#לחהו א
 במועצוהיחם. לו עמי שומע לי, לקוךאל בךך3י להלכו. כמעט א1לגיחם אהניע.
 ועל ?ריחם אשיב לדי. ?ן^אי לל לנחשדלו, ויהי אתם לעוןם. ולאכילהו מחלב,

 חטה, ומצור דב# א^יעןו:
 הושיענו וגו׳ ובר, קדיש יתום.

 היום יום ששי בשבת שבו היו הלוים אומרים בבית המקדש (נ״» במקדש)*
ל בל תמוט. נכון ג  לל מלןי גאות ל3ש ל3ש לל עז התאזר אף 3פ1ן ת
ת ו ר  פםאןז מאז מעולם אתה. נק<או נהרות לל, 3ק1או נהרות קולם, לקיאו ^
 ד?לם. מקלות מלם ר3ים אדירים מ^רי־לם, אןיר נחרזים לל. עי$יןז $א$נו

 ?!אד ?גיר1ף ן$*וה קד#, ל: ל*ךןו למים;
 הושיענו וגו׳ וכר, קדיש יתום.

 ״אלקים״ כאן) אלקי ישראל וכו׳ ל ברוך שם כבות" וכו׳> יש מוסיפים אחרי הפזפור של יום ד, הפסוקים
 לכי נרננה לה׳ נריעה לצור ישענו וכו׳ וכד סודר ברוב סידורים! כנראה שיסוד הוספה זו בקבלת
 אריז״ל היא, כיון שסודרו בסידור ר׳ אשר, המיוסד עפ״ג אריז״ל« כהסבר למנהג כשלעצמו ואסמכתא
 לו ניתן, אולי, להצביע על מנחג דומה, שאנו נוחגים בסיוט קריאת מגילת איכה, המסיים בפורענות,
 כי אם •מאם מאסתנו וגו׳ (ראה מהרש״א, לברכות לא א, בחלק אגדות שט, המפלפל בדברי תוספות, שם
 ד״ה שכן מצעו, ומביא הירושלמי ״השיבנו תחת כי מאט" זכר ומעיר ״והיינו דהדר קרינן השיבנו
 וגי׳,כמו שפירש ביפה מראה״ וכוי) ומשום כך חוזרים על הפסוק הקודם לו, השיבנו וגר, וכן כאן,
 שעצב המזמור של יום לא מסתיים בדברי תנחומין, לפיבןך מוסיפים פסוקים מהמזמוד הבא אחריו, כדי
 לשיים הענין בדברי שבח, לכו נ ר נ נ ה (ראה דש״י שם ד״ה רנה — זו תפלה של שבח * ודאה מנילה
ה פסוקים, דאה תוספות שם ד״ה מתחיל ש ל  לא ב ״ואין מפסיקין בקללות״! וכאסמכתא להוספת ש
 ״,־אין מ ח ח י ל י ן ומשיירין בפחות משלשה פסוקים״ (אמנפ, זה מתיחם לקריאה בתודה, אבל רמז מיהו
 א־כא) > קריש: הקדיש באן, הוא לפי קבלת אדיז״ל חובה, וכונת אמירתו היא — להעלות את (עולם)

 העשיה ליצירה (פרע״ח שם).
: יש מצביעים על מסכת סופרים (פרק יט בסוף שם) כמקור לעצם אמירת קדיש יתום S W הדי^י. 
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ק בלשון, נראה שההנחה שלהט איבנה מבוססת כל עיקר, י י ד נ ש  על ידי היתומים בעצמם, אבל כ
ן תפלה של מומן•׳ הילד לו אחורי דלת ביהכנ׳׳ם או בפגי ז ח  וזה לשונם שם — ״לאחר שיגמור ה
 ביהכנ״ס, ומוציא שם האבלים וכל קרוביו ואומד עליהן ברכה ואח״כ אומר (החזן) קדיש״ — הרי
 במפורש, שהחזן ולא היתומים, אומר הקדיש« הראשון המזכיר ומביא המנהג, שהיתומים
 בעצמם אומרים אותו הקדיש, הוא דבינו יצחק מוינא, בעל אוד זרוע, הכותב (בספרו חלק ב הלכות
 שבת סי׳ נ) וזה לשונו — ״מנהגנו בארץ כנען וכן מנהג בני דיינוס, לאחר שיאמר
. אבל בצרפת ראיתי שאינם מקפידים ש י ד ד ק מ י ו א ם ו ו ת י  הכהל הצבור ״אין כאלקינו׳׳ עומד ה
, משם מעשה א ר ב ת ם  על כך מי שיאמר קדיש, אם נער יתום או נער שיש לו אב ואם, וכמנהגנו מ
 שהיה דמעשה דרבי עקיבא״, ומביא שם סיפור, שתוכנו בקיצור — פעם אחת היה דבי עקיבא מהלך
 בדיך ופגע בו אחד שכבר היה מת ובכה לפניו שילמוד את בנו קדיש וברכו, ובזה יינצל מעונשו של
! ב״י (ליו״ד שעו) מביא אוחו ו כ ר  גיהנפ: המעשה מובא גם בתנדב״א, ובנוסח אחר ולענין אמידת ב
 הניעשה בשם זהר חדש (לפ׳ אחרי) ז וראה מח״ו (סדר מוצ״ש) ומנה׳יימ (כלל א נר א חלק ב) וספר
; •מסכת כלה סדק ג« «דרש תנחומא לפי תולדות• זהר חרש לרות > (  ראשית חכמה (גידול בנים שער י
ה תמימה, נמצא בכל בו (סי׳ קיד, הלכות אבל)) מנהגגו לאמר קדיש נ הנ לאמד קדיש משד ש נ י . י  ד.
 דק יא חודש, עפ״י ד״י קורביל (מובא בד״« ליו״ד שעו), מהדי״ל (תשובה כב) ורמ״א (שם) שכתב —
 נהגי שאין אומדים קדיש רק יא חדשיפ, כדי שלא יעשו אביהם ואמם רשעים, כי משפט רשעים יב חדש,
ד שעו), מביא בשם הכל־בו וריב״ש, שמצוה גם לצום  עכ״ל (ראה עדיות פרק ב משגה י)ז הדמ״א «
 שנה שנה ביום פטירתם (ראה שבועות כ מדדים יב)! על עריכת אמירתו, כשלעצמו, כעלוי להנשמה,
 דאה ב״י שם, ד״מ שם, ומטה משה (םי׳ ריג)« הרמ״א (שם) ממליץ לעבור נם לפני התכה לת׳ ערבית
 שבמוצאי שבויו״ט ולאמר בדכון במח״ו (הג״ל) כתוב בסוף אותו המעשה עם המת, בזה״ל — ועל כן

* ! ש י ד ת אדם שאין לו אב או אם לומר ברכו או ק ב י ש א צ ו מ  נהגו לעבור לפני החבה ב
 כרנלת אדיז״ל על הקדיש כעלוי לנשמת הנפטר: דח״ו (בשער הבונות, דרשו הקדיש) — ״לפי שאין
 הטעם כפי מה שחושבימ המון העם, שמועיל להציל נפש המת מדינה של גיהנום לבד, כי הנה יש עור
 תועלת אי, והוא — להכניסו לגן עדן ולהעלותו מדרגה לדרגה׳* ומסיים, מתיד הארת הענין באורה של
 ח:מת הקבלה, בזה״ל — ״נמצא לפי דברי הר״ב ז״ל, דקדיש המועיל לנשמת המת, הוא דווקא קדיש
 בתרא (הכנה לקדיש שאחרי א״כ) s ודאה מש״כ בילקוט חדש, ערך תשובה, סי׳ קכד« וכן נכוו ורצוי להעיר
 כאן על פרט שהבנים—יתומים צריכים לדקדק עליו, לשם עלוי ותיקון גשמות ההורים; בכל יב חודש,
 כעימזכיד שם ההודים, להוסיף ״הריני כפרת משכבו״ (קידושין לא א) ורש״י שם — ״עלי יבוא כל רע
 הראוי לבוא על נפשו", ואחר יב חדש יאמר, !שמזכירו, ״זכרונו לברכה לחיי עולם הבא״, כי הגדרה זו היא
 מכלל כבוד אב ואס, לפי המחבר, סי׳ רמ ליו״ד סעיף ט% וראה בט״ז שם שהעיר, שהחותמים ״זצלה״ח״
 מוסרים אות למ״ד אחת, וזה שלא כדין, כיון שבגמרא איתא בשני למדי״ן, כפו שבפרטתי! והנה עצם
״ ה מקורה בירושלמי, שבעל אדחות חיים, ה׳ יוהכ״פ, מביא וכותב — ״כשם שהקשת  ההגדרה ז צ ל
ה מוציאים נשמתו מדינא של גיהנופ ״ ל צ  יודז•״ כחץ, כד אם מזכירים נשמת הצדיק לברכה, ואומד ז
 ולכן מזכירים נשמות ביוהכ״פ״! וראה בתוספות זהר לס׳ נח סב ב על ערד אמירת הקדיש ושל העניה
 ירא שמיה דבא וכוחם לצנן הגיהנום לשעה ומחצה בכל פעם« וראה במטה משה (סי׳ תיא) ובאר היטב
 לאו״ח (סי׳ נו מ״ק א בשם ספד חסידים) מש״כ על עדך עניית אמן בקדיש. הקדיש וד׳ שמותיו: קדיש
ל נאמר — ביום שיש בו ב ק ת ן ז קדיש ת נ ב ר י קדיש וקדיש ד צ , ח ם ל , קדיש ש ל ב ק ת  ת
 הדל, אחרי ההלל, ואחרי ובא לציון גואל (הנקרא גט ״קדיש גתדא״) ואחרי אמידת הליחות ומהאי
ם — נקראו ל  טעמא קבעו לומר לפניהן אשרי ואחריהן תחנון), ואחרי ת׳ שפ״ע בערבית; קדיש ש
 הקד־שיס הנאמרים אחדי דרשות פסוקים (שהרב דורש), מזמורי תחלים, עלינו לשבח, או לימוד אגדה!
י קדיש — זהו הקדיש שאומרים לפני ברכו (עצם אמירתו תוקנה, בדי להפסיק בין פסוקי דזסדה צ  ח
 לתפלה), ואחרי תפלת יח בשחרית, ביופ שא״א תחנון, וקודם תפלת מנחה, אחרי הפסוקים שלפני תפלת
 מעריב, ואחרי קריאת התודה (כאן נאמר הוא משני םעמים — בבו״ה — אע״פ שאומרים אחד ובלצ״ג
p"n קדיש שלם, בכל זאת נאמר הוא כדי להראות חשיבות הקריאה, ובימים שיש מפטיר, תיקנו לומר 
ן — אחרי איזהו נ ב ר ד י ש י ד  בדי להפסיק בינו ובין הקרואים לפניו, לסימן שהם משום חובת היום)! ק
ט היא לאמי בכל יום לכל י ו נ א  מסומן, ואין כאלקנו ולימוד משניות, מספר ד,קרישים« מתקנות ה ג
־ א. אחר  הפחית שבעה קדישים בכל שלש תפלות, וזח לשון הראב״ד, מובא בפרישה (לאו״ח סי׳ גד.) ־
 ססיקי דזמרהז ב. אחד סיום יח, שהיא מצוה בפני עצמה« ג. אחד הקדושה (הכמה לקדושת ובלצ״ג)>
 ד. אחד אמירת ממזמור או פרק או אגדה או משגה וכר! ה• אחרי אשרי לענחה גקודט תפלת יח)*
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 לפי נוסח אשכנז אומרים אחד .שיר של יום:
 שיר מזמור לאסף. אלהים אל־דמי־לך אל־תחרש ואל־תשקט אל. כי הניד. אויביך יהמיון ומשנאיך
 נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא־יזכר שם
 ישראל עוד. בי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרתו. אהלי אדום וישמעליש מואב והגרים. גבל
 ועמון ועמלק פלשת עם ישבי־צור. גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני־לוט סלה. עשה־להם
 כמדין כסיםרא כיבין בנחל קישון. נשמדו בעיךדאר היו דמן לאדמה. שיתמו נדיבמו כערב
 וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נםיכמו. אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים. אלהים שיתמו
 כגלגל כקש לפני רוח. כאש תבער יער ובלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלט.
 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יי. יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו. וידעו בי אתה שמך

 יי לבדך עליון על כל הארץ.

 ו. אחר ק״ש של ערבית (כלומר — לפני תפלת י״ח) כי תפלת ערבית רשות ויש הולכים לחם קודם ית
 ולא ישמעו קדיש:ז. לאחד תפלת ערבית, שכבד נשלמה התפלח ואין פוחתין משבעה קרישים בכל
,  יומי וכתבו הגאונים ע״ש שבע ביום הללתיד״ — עכ״ל ד״דאב״ד; ודאה שבלי לקט דין קדיש סי׳ ח
t ודשוה רוקח ולבוש לאו״ח סי׳ כה; וביתר ביאור והנמקה בקונטרס נועם מגדים לבעל פדי מגדים זצ״ל 
 בקבלת אריז״ל הועמד מספר הקדישים על יב, לפי הפירוט דלקמן: ששה בשחרית — א• קודם הודו*
 ב. קודם ברכו« ג. אחד תשמ״ע, ד. אחר קדושא דסידרא >ובלצ״ג)« ח. קודם קוה (אחד שיר ש> יום) 1•
 ו. אהד עלינו« (והעדה: הקדיש שאחרי אץ כאלקינו לא נכנם בחשבון, משום שלפי׳ הוא קדיש דיתמי,
 כנ״ל) ו ז. ח. לתפלת מנחה (קודם ואחרי שמ״ע) ודי קרישים לתפלת מעריב (א. לפני ברכו! ב• לפני

 שמ״ע! ג. אחרי שמ״ע« ד. אחר עלינו — לפי עץ חייט, כמות קדיש);
ה וזה לשון בעל פרי מגדים (בקונטרס נועם מגדים, עניני ר ו ב ק  יא חודש מתחילין למנות מיום ה
 קדיש, אות א) יא חודש מונין מיום הקבורה, לא מיום מיתה, דמשפט רשעים יב חודש בגיהנום, וא״כ
 כל זמן שלא נקבר, לא חשבינן ליה, וכו׳ בשם הלבוש״; קדיש של צדוק הדין: יש עוד קדיש אחז־,.
 המכויים בשם זה, ומובא ברמב״ם (בסדר תפלת כל השנה), שמשפט אחד ממנו ״בעלמא דעתיד לחדתא״
 (שם — דעתיד לחדתא עלמא) מובא במסכת סופדים (בסוף פרק יט): ברמב״ם צויין הוא כקדיש דרבנן,
 שרגילים היו לאמדו אחר לימוד תורד׳ שבע״פ, אבל נשתמר אצלנו, בשינויים קלים, רק בתפלה של

;  צחק הדין, כאמור, והאבלים אומרים אותו עם סתימת הגולל. נאמר גם אחר סיום מםכת

: תהלים פג; במח״ו סודר המזמור אחרי ובלצ״ג ובהשמטת הפסוק האחרון ן כן ף ס א ר ל ו מ ז  מ
 מזכירים אותו רבותינו הראשונים זיל׳ בעל המחכים
 הנ״ל ודי אשר ב״ר שאול מלוניל בספרו ״ספר המנהגות״ (נדפס ב״ספרן של ראשונים״ עמוד קמד); בעל
 המחכים כותב בקיצור — ״ואומר קדיש (אחרי ובלצ״ג) וגם מזמור לאסף״, ואילו בעל ספר המנהגות.
 מנמק גם עצם התקנה, והיא — משום גזרת השמד וכליון שהיתה, וז״ל — ״ונהגו כל בית ישראל
 לומר וניב (נראה בעיני) שהוא מדבר מלחמת גוג ומגוג, ושמעתי שתיקנו אותו כמו שתיקנו
 והוא דחום בבו״ה מפני גזרה שגזרה מלכות אדום להשמיד את ישראל, וכבר הרגו בעת ההיא רבימ
 על קידוש השם יתברך, אשריהם ואשרי חלקם״ ן הכל בו אף הוא מביאו בשם ר׳ נתן (הכתה
 לבעל המחכים, ד׳ נתן בר׳ ייהודה המםמנו כ״מנהג ויסרי׳, ולפיו לא נאמר הוא בימים שלא אומריט
 למנצח« מכאן רגלים לדבר, שעצם התקנה באה משום עת צדה שהיתר, ליעקב, כנ״ל, ומשום האי
 םעמא דינו כדין למנצח; אבל בשם ר׳ יצחק בר׳ טודרום ז״ל (תלמיד הרמב״ן) מביא הוא ״כלל —
 כל יום שיש בו מוטף, אין אומרים אטף״ ן (ומכאן להלכה באליהו זוטא סי׳ חרפג לטאויח, אות א) 1
 בעל א״ח אף הוא מזכירו, ומתוך מסתייגות בנוגע ליחיד, זכותב: ״ואחר הקדיש אומר שיר מזמור,
ם לקלל הרשעים, ואין מחרימין אלא בצבור״ 1 ר  ויש אומרים שאין היחיד אומרו, לפי שנחקן במקום ח
 לפי מנהג אשכנז ונאמר הוא אחרי שיר של יום, ובמקומות שמנהגם לומר יום יום גם שיר היהור,
 נאמר הוא אחריו (לפי עבודת ישראנ); ואגב הערה: ראה תוספות, מגי&ד, ד ןא בדיה יופסק, — ״ואח״כ
 אומר חהלה ובא לציון ואין אומדים למנצח משום דכתיב ביב צרה וכו׳ ואומר למנצח על אילת השחר
 משום דכתיב ביה מפלה לעובדי כוכבים׳ (ראה מורקלב ופרישה שם), וע״ז העיר בעל אליהו רבא בסי׳-
 תרצג למאו״ח בזה״ל — ״ובתוספות מגיו דף ד כתבו לומר שיר מזמור לאסף, משום דיש בו
 מפלת עמלקי — כנראה שהיתר. לפניו גירמא אחרת מזו שלפנינו, ובכן ראיה נוספת על עתיקות

 המנהג* וראה והשוה קונטרס נועם מגדים לבעל פרי מגדים, אות ח.
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 בד״ח אחר שיר של יום אומרים:
 מוכי נפשי את יי. יי אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת. עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.
 המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח. עשה מלאכיו רוחות
 משרתיו אש להט. יסד ארץ על מכוניה בל תמוט לעולם ועד. תהום כלבוש כםיתו על הרים יעמדו
 מים. מן גערתך ינוםון מן קול רעמך יחפזון. יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם.
 גבול שמת בל יעברון בל ישבון לכסות הארץ. המשלח מעינים בנחלים בין הריס יהלכון. ישקו
 כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם. עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול. משקה
 הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ. מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא
 לחם מן הארץ. ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. ישבעו עצי יי
 ארזי לבנון אשר נטע אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה. הרים הגבהים ליעלים
 סלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו. תשת חשך ויהי לילה בו תרמש
 כל חיתו יער. הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם. תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון.
 יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. מה רבו מעשיך יי כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך.
 זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. שם אניות יהלכון לויתן
ת אכלם בעתו. התן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון ת  זה יצרת לשחק בו. כלם אליך ישברון ל
י ף רוחם יגועון ואל עפרם ישובץ. תשלח רוחך יבראון ותחדש פנ ס ר פניך יבהלון ת  טוב. תסתי
 אדמה. יהי כבוד יי לעולם ישמח יי במעשיו. המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו. אשירה
 ליי בחיי אזמרה לאלהי בעודי. יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביי. יתמו חטאים מן הארץ ורשעים

 עוד אינם, ברכי נפשי את יי הללויה.
 קדיש

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
: גם זה לא נמצא כליו ולא בספרי המקובלים ז״ל׳ אלא נתפשט  לדוד ה׳ אורי וישעי
 בסידורים הקדמונים ולא בשו״ע ונושאי בדורות האחרונים לאמר בבקר. ובערב מיום ב׳

 כרכי נפשי: תחלים קד: יש נוהגים לומר בראש חדש, אחרי השיר של יום, המזמור שלפנינו: מנהג
ב בטוליטולח ו  זה מזכיר כבר דבינו אברהם הירחי בספרו המנהיג (עז), מתוך הערכה -ראיתי מנהג ט
 וסביבותיה לומד אחדי התפלה, מזמורים לפי ענין הימים (השוה למעלה מש״כ על מזמור תפלה לדוד)
 וכו׳ ובראש חודש בדכי נפשי את ה׳ דבתיב ביה עשה ירח למועדים וגו׳ ויצירת בראשית! הוזכר גם
ן המזמור לפי ענינו, כגון ברכי נפשי בראש חדש״, והשוה טור י נ ש  בט־ד (קלג) ״ובכל זמן וזמן מ
 בסי׳ חרג לאו״ח! אבודרהם (בתפלת ראש חדש) מביאו כמנהג קבוע: הכל בו כמנהג מוגבל: המנהג
 ביסודו, נשען על מאמר הזהר (וידא צג ב) ״בכל ריש ירחי וירחי וכו׳ הנפש אומרת ברכי נפשי״ וגר!
 הגאון הצדיק בעל בני יששכר זצ״ל, מצביע בספרו הנ״ל על מאמר שני בזהר, במדרש הנעלם לפ׳ וירא,
 שאף הוא משמש כמקור למנהג, ומעיר, אגב, מילתא חדתא, וז״ל — ״מהו וכסא כבוד ינחילם, זה יעקב
 אבינו דעביד ליה כורםיא יקר בלחודוי לקבלא אולפן נשמתא דצ׳דיקייא, וקב״ד. אזיל עמיה בכל ריש
 ירהא יירחאן וכד חמי נשסתא קד אספקלריא שכינתא ידמדי׳, מברכת וסגדת קמיה קב״ד,« הה״ד ברכי
 נפשי וגו׳ א״ר עקיבא — קב״ה קאים עלוהי ונשמתא פתח ואמר — ה׳ אלוקי גדלת מאוד״ וגוי!
 מכאן — כותב הרב הצדיק ז״ל — יש סמד גמל לומד בדכי נפשי בכל ד״ח וכן נהגו הותיק׳ז« ונראה
ה הי׳ השיר. שאינו מבואר י ם במוסף של ר״ח אשר נסתפקו האחרונים מ  לי שזה היה שיד של ה ל ו
ה הי׳ השיר, דכתיב בי׳ עשה ירח למועדיט״! והעדה: פההנדרת דבינו הטור ״משנץ ז  בגנזדא, ונ״ל ש
ם י ט י מ ש  המזמור״, כנ״ל, ניתן להבין, שכוונתו ז״ל היא, שבימים שאומרים מזמורים מעניני דיומא, מ
 השיר של יום! וראה פרישה שט אות ב: וכך מסיק להלכה הפרי חדש, בטי׳ תדפד לאו״ח! הבאה״ט,
 בסי׳ קלנ כתב בשם שכנה״ג שצריך לומר שניהם, מתוך הסתמכות על הכרעת רמ״ע, תשובה כה, ולא
 עוד אלא שמקדימים שיר של יום, לפי הכלל ״תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם״, חוץ ממזמור שיד
 חנוכת הבית שמוסיפים בימי חנוכה, לו כן יש דין קדימה, משום פרסומי ניםא: הכל בו, דין תפלת
 ראש חדש, מביא מנהג, ״יש מקומות״ שלפיו כן מקדימים תמיד בדכי נפשי למזמור של יום: מנהגנו
 — לפי הסדר בסידור אריז״ל, בלומד, להקדים שיר של יום, ובך סידדו — הרב בעה״ת, הגד״א וריעב״ץ >
 בראש חדש אלול, בו מתחילים לומר גם המזמור לדוד ה׳ אורי וישעי, מקדימים המזמור שלפנינו

ב במשנה בדודה שם).  אליבא דכל הדעות (ראה משנה ברורה.סי׳ תקפא, אות,
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 מיום ב של ר״ח אלול עד שמחת תודח (ובתפוצות עד שמיני עצרת) אומרים !מזמור זח
 בכל יוה, בבוקר אחר שיר של יום ובערב אחר ת׳ מנחה, ובר״ח עצמו אחר ברכי נפשי

 (של״ה ולפי ריעב״ץ):

 לןןד יי אווי ולקזעי ?ומי אילא, « ?עוז ס!י ??ןי אג״סד. ??ןרב ?לי 9ל?ים, ל^כיל את
 ??וי ?ני וא?ני לי n$g $?לו ן;$א, אם ©חנה עלי n:qe לא־זילא ל?י אם־$קום עלי
: אותה אגקש ??תי ?3ית־זז ןל-ןמי ס1י י , ?*את אני בוסס. אסת שאלתי מאת- ה מ ^  מ
י ?ס$ר אהא ?צור ןרו^מני. י ?ןז$ה ?יום לץה יכירנ  לןןזית ?נעס־ןי, ולגיןןר ?י׳יןלו. ?י ל??»
 ןע$ד. ;רום יאשי על־אלגי ?ביבוסי ואז?$ה ?אהלו ז?סי ו1רועה א?ילה נ$ז?לה ל::. ?מע
׳ m יי אבין!ש. אל 0ן1תר פ^יןז ממי3. . 'ft אמי ל3י J?3ןשי 9'  ין: קולי אקלא 01M, מ»י
 אל־תט ?אף ע?ךף $ןךתי g?׳$ אל *ט?ני וןל־0ען3גי אלסי ל??י. ?י־אבי ואמי $ןביני נ»
י 9י ?ןמו־כי ןיך־ ן . אל־ת?גנ3י ?נ^ש ן  יאקופןי. הורני זי דך?ף י?ס3י ?&לח מישיר לסען שלל,
 ?8י וי?ם סןןס. לולא קאמןתי לךאות ?טיב־לי ?אלץ סזים. עת אל ז: ח!ק ןי5*מץ ל?ף

 ןקני• «ל־ן:ג
 קדיש

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 הטעם משוט דנדרש במדרש תחלים (מזמור כ״ז)
 אורי בר״ה וישעי ביוהכ״פ, וכתיב נמי כי יצפנני

 בסכה רמז לחג הסוכות לכן אומרים אותו
 עד סוכות עיי״ש.

ה הערות למטה) א ר  דר״ח אלול עד שמיני עצרת. (
 ונדפס אח״כ בכל הסידורים. ואומרים משום
 שיש בו י״ג שמות הקדושים לעורר י״ג מכילין
 דרחמי בימי הדין, ובספר מטה אפרים כתב

ד ה׳ אורי וישעי; תהלים כז * המזמור נאמר כפי הרשומ במ־תרת שמעל גבין, •וסודר בוסידוךי ו ד  ל
ס התקנה למקובל ר׳ שבתי זצ״ל, צ  ספרד ובקצת בסידורי אשכנז{ בדרך כלל מיוזסים ע
 המפורסם בסידור עיבודו עפ״י כוונת אריז״ל, עליות העולמות, ברם, ההנחה אינה מבוססת על יסוד
ו מתוך הארת ר מ ו ^ והרי בירור יסודי על המנהג, בכללו׳ לשם אמירת דבר בשם א ת ו נ ק י י ד  ה

 התהוותו והשתלשלותו: ר׳ חיים כהן, תלמיד רח״ו, כותב בספרו שערי רחמים (עמוד כד א
 — לפי הספר שערי תפלה לד׳ יעקב רוקח, דפוס ליוודנא ״שמ! האומר המזמור מראש חודש אלול עד
 שמחת חורה׳ אפלו גזרה רעה נתונה על האדם מן השמיט, י׳כולנה לבטלה״; וממשיך שם די יעקב
 רוקח וכותב — ,ולכן נהגו רבים לאומרו בבל שנה אחר תפלת שמ״ע, דש חס״דים ואנשי מעשה
 לאומרו כל אחר תפלה, בין בשחרית בין במנחה ובין ערבית, בין בשבת בין בחול בין
 במועד״ j רחיד״א, בספרו עבודת הקודש, באחד משבעה כוכבי לכת, סנטן ליאיר, כותב — ״להצלחה ולשמירה
 יאמר מזמור לדוד ה׳ אודי וגו׳ כל אחר תפלה משחרית, מנחה ועמית, מראש חודש אלול עד מוצאי
פ חכך בהושע*־, ופה סוב לאומרו כל השנה אחר ש מ ־ע ולפחות כל יום יאמרו בפונה אחר תפלת ״ ו  י
 שחרית ימצא חיים״! ושם, במורה באצבע אות לז, מרחיב הוא את גבולך וממליץ לאומרו מר״ח אלול
 עד הושע״ר ז המקובל ר׳ שבתי, כותב בסידורו, בסדר בונת ר״ח אלול, וזה לשונו — ״כל האומר מזמור
 כז, לדוד׳ מר״ח אלול עד אחר שמחת תורה, ערב ובקר דבר יום ביומו׳ אזי הוא מובטח וכו׳ ומבטל
 מעליו כל גזרות קשות ורעות ויוצא בדימוס זכאין בדין ועייז יכניע כל המקטריגים, כי בר״ח אלול
 נפתחו יג מקורות מיג מביל^ן ורחמי זיש בו יג שמות ההוי״ה נגד יד הוורוד >יג נימין וכו׳ ו
 בסידור קול יעקב להמקובל ר׳ יעקב קאפיל זצ״ל, אמנם סודר הוא כמנהגנו, אחר שיר של יום,
ן ו ר ס  ברם, כל עין בוחנת תבחין במבט ראשון שליחת ידו של המדפיס או של המסדר וזה — בגלל ח
 הארת הענין באור הקבלה, כזחכו בקודש של דייק לבאר הכל, כל תפלה ׳ותחנה, מזמור ופיסקה, עפ״י
 כונת אריז״ל וסודי הקבלה s ובכן — מוז שניתן לנו להניח׳ אם לא להסיק, מבירור הדברים הוא, שעצם
 ההמלצה לומר אוחו מזמור כסגולה ״לשמירה ולהצלחה״ לפי הגדרת דחיד״א או כפי שהאיר את הענין באור
 תורת הנסתר המקובל ר׳ שבתי זצ״ל, מיסודו של המקובל ר׳ חיים כהן זצ״ל היא, ובעקביו הלט, או על
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י לא . כ ך ת ל ה ד ת י ג י י פ ח ו ת פ י ת ת פ י ש נ ד . א ך ת ק ד י צ נ ו ש ן ל נ ר י ת ת ע ו ש י ת ה ל , א ם י ה ל , א ם י מ ד  מ
. ה ז ב ט לא ת י ה ל ה א כ ד נ ר ו ב ש ה לב נ ר ב ש ח נ ו ם ר י ה ל י א ח ב . ז ה צ ר א ת ה ל ל ו , ע ה נ ת א ח ו ב ץ ז ו פ ח  ת
ו על ל ע ז י ל א י ל כ ה ו ל ו ק ע ד י צ ח ב ץ ז ו פ ח ז ת . א ם י ל ש ו ר ת י ו מ ו ה ח נ ב , ת ן ו י ת צ ך א נ ו צ ר ה ב ב י ט י  ה

ש י ד . ק ם י ר ך פ ח ב ז  מ

 ויעש אגרהם שומע תפלה ויעש אגדחט
, ת ״ י ש ל ע ל ש ו ח י ה מ י ו ב ד מ א ג ל הי צ״ל הנ ו ז נ י ב ! ר ם נא) א (תחלי י ב נ ן ה ת ו נ י ל א א ו ב ר ב ג  למנצח ו
ם ע ת ה ר א ר ו ע ל ר ו י כ ז ה , ל ך כ ה ל כ י ר ה צ ע ש ה ן ש ו ה כי ר ז ו מ ז ד מ ״ מ י ב ר ב מ א ג ל י ה נ ו זקני זצ״ל ה נ י ב  ר

. ה ב ו ש ת ש ל י ד ם ק ג , ו י וישעי ר ו ד ה׳ א ו ד י ל ר ח ח א ״ י ש ע  ב
ל ב , א ם ו ק ם מ ו ש ר ב כ ז ו א ה ה ל ג ז ה נ ה מ נ ה . ו ו י ר ח א  ל

 דעת עצמם, רחיד״א ור׳ שבתי, שאף הם המליצו לומד אותו המזמור, אלא שהרחיד״א הרחיב גבולו לכל
 השנה •בלל, ולימי תשובה בפרט, •ואילו ר׳ שבתי הגבילו לימים שאנו מוחגים לאמת׳ אבל שלשתם,
 לא קבעו לו מקום מיוחד, וקביעת מקומו במנהגא תליא, 0מןו שיתבאר לפנינו ; הנוגע לר׳ שבתי, הגדיר
 יפה נקודה זו שאנו עומדים עליה, בעל שער הכולל למידור הדב בעה״ת׳ שכתב מתוך הסתייגות —
 ,והרב המקובל •ד׳ שבתי, לפי הטעמים שגילה או שקבל כן מרבותיו*« ועכשיו נשמע מה בפי רבותינו,
 הפוסקים האחרונים ז״ל: בעל מטה אפרים מביאו כבר כמנהג נהוג וכותב — ״נוהגין במדינות אלו מר״ת
 בעל מטה אפרים מביאו כבד כמנהג נהוג וכותב — ״נוהגין במדינות אלו מר״ח אלול ואילך עד יוכ״ש
 לימר בכל יום אחר גמר התפלה מז.מור כז בתהלים לדוד וכו׳ בוקר וערב וכו׳ ואנו נוהגין לאמרו עד אחר
 שמיני עצרת ועד בכלל, וגם נהגו לאמדו בכל יום שיש בו מוסף אחר גמר תפלת שחרית, קודם אין
 כמוך! ובערב (כלומד — בין ד״ה ושמ״ע) אומדים אותו אחר תפלת מנחה״ > וממשיך שם הגאון במט״א
 לענין דין קדימה וכוחב — ״ויראה לי, שבמקומות שאומרים אוחו אחר גמד התפלה, אזי בד״ח יש
 להקדיש ברכי נפשי למזמור לדוד (השוה העדות שלפנינו לברכי נפשי) ובמקומות שאומרים אותו
 אדר תפלת שחרית ונוהגין ג״כ לומר שיר של יום אחר תפלת שחרית, יש לתקדים השיר של יום
 (כמנהגנו בנוסח ספרד) לפי שהוא תדיר וכן ברכי נפשי הוא חדיר בכל ר״ח״ (לכן יש להקדימו —
 ראה לעיל הערות לברכי נפשי)! הרב בעה״ת סידר אותו אחר שיד של יום (ובר״ח אחר ברכי נפשי)
 כשמעל גביו כותרת — ״סן ד״ה אלול עד אחר הושע״ד, אחר שיר של יום, ומנחה קודם עלינו, אומדים

 זה״ (ודאה שער הכולל שם); גם
• v •־ י 4 "־" . בסנסן יאיר, שם, ־ י  ״
 מביא חרחייר״א ״מנהג בעח״ק חברון שהש״ץ אומד אותו אחר עלינו לשבח בקול רם״! יש נוחגין
 לא־מרו בערב אחר תפלת מעריב (ראה אלף המגן למטה אפרים שם): דבויי שינויים בקביעת מקומו
 יש לנמק כזה, שרבותינו המקוגלים שהמליצו אמירתו, לא קבעו גזה גרורות, ומכאן נחרא נחרא
 ובשטיח« ועכשיו בנוגע לקדיש אחריו: הגאון ראז״מ בםפרו מטה אפרים כותב במפורש — ״ובמקום
 שאין שם אלא אבל אהד, יש לופר השני מזמורים, ברכי נפשי ואורי וישעי, בלי הפסקת קדיש, שלא
 לריבות בקדישיס, אבל בין שיר של יו& לאורי וישעי יש להפסיק באמידת קדיש בכל ענץ, שלא
 יהיה נראה שגם אורי וישעי הוא משיר של יום״; חריעב״ץ כותב — ״ויפסיק ביניהם (בין שיר של
 יום) בקדיש״: הרב בעה״ת לא סידר כאן קדיש, וראה מש״כ על נקודה זו בעל שער הכולל, שם בסידורו ן
 מדן הצדיק זצ״ל הנהיג כן לומר קדיש אחריו, לפי מה שנמסר לנו במפורש ע״י נכדו מרן מחברנו זצ״ל
 (ייעש אברהם עמוד שא) — וכך סידרתי: ובנוגע להשתייכותו של המזמור לימי התשובה: נוסף על
 הסגולה שיש לו עפ״י תורת הנסתר, כג״ל בשם המקובל ר׳ שבתי זצ״ל, מסתמך המנהג על המדרש



ת י ר ח ת ש ל פ ב ת  ת

 בבית האבל אומדים בבוקר אחד שיר של יום ובערב אחר ת׳ מנחה!
. 3ט ?3י אלם גמ ?ני ד  למגצס ל?ני קלח מןמ1ר. ?מעו זאת פל ןןעקים סאןיני ?ל י?3י ^
י זל3י ס?מות ןןזגות ל?י וזבונות. אטה ל9?ל אןןי אפתח ??ניד חיןתי.  •איש !סד ??יי וא?ייז• •
ם צל סי^ם ו?רוב ??ךם י?!הללי. אח לא 1$ה לנ״ךה י צ י פ  ל^ה אילא ?ימי לע עין עקבי ל?!3ני. ק
 •איש לא וסן לאלהים {פרו. 'ןיקר פדיון 5פ?ם ןןזדל לע^ם. דחי עיר ל?צח לא לךאה סשנזת. ?י
. מ??נותם ם  ׳לךאה $?סים :מותי יסד ??זיל ו3ער יא3דו וץןבו לאסרים סילם. קך?מ ?תימו ^
 לדור ןדור קךאי ??מותם 8לי אלמות. ןאןם ?יןןר 3ל !לין ןמעל 3?ל.מות ןךמו. זה דך?ם כקל
 לפי ן5חליקם ?פיהם לךצו ס^ה. 3צאן לשאול שתו njp לךןים גיךדו ?ם י?ריס לבו^ר. וצולם

י שאיל 9י ז?ןס3י 9לה. 8ל תילא 9י לעשיר  ל3לות שאול מזביל לו- אך אלחים לפלח נ??י «
 איש ?י לך?ה כבוד 3יתו. ?י לא ?מותו לקח הצל לא ירד $*qליו ?בודו. 9י נפשו ?ס^יו ן?רך
 ןיוךף ?י תיטיב לך. $בוא עד דור אבותיו עד 3צח לא ללאו איר. אןם ?יקר ולא ??ין ?משל

 3?המית ןךמו:
 קדיש יתום

 קןה אל ל: piq ולאמץ ל?ף לקנה אל ל:. אין 5דו# 3יי ?׳ אין ?ל$ף ואין צור 3אלל,ינו.
 ?י סי אלו3 מנלעךי ל: ו?וי צור זולתי אלסיני•

 עמק כרכה שומע תפלה עמי! כרכה

 קוה אל ה׳ חזק ויאמץ לבך וקוד, אל m למה שאומרים *אין כאלקינו כר מי
 אין קדוש כה׳ זגו׳ כי מי אלקי כאלקינו״. ולכאורה אינו מובן: אחר שאמרו
ט ״אין כאלקינו״, תו לא שייר לומר ל ח ה  מבלעדי ה׳ וגר: הטעם פשוט שזהי הקדמה ב

 תדליכ למזמור שלפנינו ומד״ר ויקרא פ׳ כא — ״אודי כראש השנה וישעי ביוכ״פ, והגאון בעל מטה
 אפרים הוסיף, מדיליה או שקיבל מרבוחיו — יצטני בסכה זה טובות: לפי הזהר (פ׳
 צו לב א) מסתיימים ימי הדין בהושע״ר — ״ביומא קדמאה דירחא שירותא דדינא ובהושענא דבא סיומא
 דדינא״ — ומכאן, אולי, המנהג להאריך אמירתו עד הושע״ר גכרחיד׳׳א), אבל למעשה נאמר הוא עד אחר
 שמיני עצרת, כיון שגם הוא יום דין, מכיון שניתנים בו על המים, בלומר, הנשמים, שיש בהם צורן•
 לקיום העולם: ולבסוף יורשה, אולי להצביע על מאמר בזהר, שאף הוא יכול לשמש מקור ויסוד מהותי
 למנהג, ודווקא בימים אלו, בהם פעילים ביותר המאדי דדינא, כידוע: ראה זהר לפ׳ במדבר קיט א —
 ״פתח ואמר: ה׳ אורי וישעי ממי אירא וגו׳ הי אורי וישעי, כיון דבר נש אסתכל בנהירא דלעילא וקב״ה
 אוחיר עליה, לא דחיל מעילאין ותתאין, בד״א (ישעיהו ם ב) ״ועליך יזרח ה׳ וכבודו עליך ידאה״ ו
 ה׳ מעוז חיי — כיון דקב״ה אחיד ביה כבר נש, לא מםתפי בההוא עלמא מכל מ א ד י ה ו ן ד ד י נ א ״:
 (הערה: בכותרת רשמתי ״מיום ב דר״ח אלול ״כפי מה שהדגיש מרן מדברנו בספרו ויעש אברהם שם).
 למנצח לבני קדח מזמור: תחלים מט: נאמר הוא בבית הנפטר, בזמן הרשום בכותרת שמעל גביו:
 תוכנו מעיד על השתייכותו הפד%תית לימי אבלות וכו׳ וכר: המקובל ר׳ אהרן ברכיה
י ״םדד ההשכבה שנהגו  מפודינא מביאו בספרו הידוע ״מעבד יבוק״, כותב בכותרת שמעל גביו -
 באיזה מקומות לאמרה בקבורת המת ובכל ז ימים בביתו אחר התפלה וכן בכל עת שהולכים לבקר
 המתים״: המנהג, שלפיו היה הוא מוגבל, הפך, במרוצת הימים, למנהג קבוע ומקובל בכל תפוצות
 ישראל« מזכירו, דרך אגב, בעל ״לחם בית יהודה" לשו״ע יו״ד, סי׳ שעו, וראה קיצור שו״ע הל׳ אבלות.
 נחזיר לנופו של ענין — על השתייכותו של המזמור לכאן, לבית האבל: ככר תוכנו מעיה כאמור,
 על הקשר המהותי שבינו ובין מצב רוח השורד. בתוך כתלי בית הנפטר, גט על האבלים וגם על המנחמים
 איחפ: המזמור, שכולו אומר התרכזות מסביב לנקודה אחת, והיא — הזכרת יום המיתה מתוך הדגשת
 והעמדת העליונות של עולם הנצחי מול עולם השפל, עולם עובר, מזהיר אותנו בצורה ברורה׳ —
 בל נחליף ולא נמיר •הטוב ברע, בעוד לאל ידינו, כשאנחנו בחיים שהרי בסופו של דבר ״לא במותו
, ם ל ע נ  ?nj הפל״: רצינות השעה מחייבת הקשבה יתירה, לכן נקשיב למה שכתוב מדרש ה



י ת תג תפלת ש תר, .> 

 אין נאלסינו. אין כאדונינו. אין ?מל?נו. אין ?מושיענו: מי 3אלהינו. מי
 נאדוגינו. מי נמלכנו. מי ?מושיענו: נודה לאלסינו. נודה לאדוגינו. נוךה
 למל?נו. נודה למושיענו: ברוך אלהינו. ברוך אדמינו. ברוך מ>ן?נו. ברוך
 מושיענו: אתה הוא אלהינו. אתה הוא אדוגינו. אתה הוא מל?נו. אתה הוא
 מושיענו אתה תושיענו; אתה תקום תרחם ציון ?י עת לס3נה ?י בא מועד.

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה

 ״מי כאלקינו״, בלשון שאלה. אבל תפסו לשון ב)י ומי צור זולתי אלקינו, בתהלים שם.
 ד.בתוב ״בי מי אלקי מבלעדי ה״׳ ושם הפירוש אבל מה שהתחילו בהפםוק ,,קודי אל" ה״,
 מי מלשון אין שהרי אמר מקודם ״מגן נראה לי׳ משום שאומרים .אין ,כמושיעינו
 הוא לכל החוסים בו״, וכן הוא בתרגום שם כו׳ מי כמושיענו. ובעינינו, כי רבו, אין
 (תהלים יח) לית אלהא אלא ה׳ כו׳ לית דת־ אנחנו רואים עוד הישועה ממש׳ להכי
 קיף אלא אלהנא. וכן (שם יב) מי אדון לגו, מקדימין לומר ״קוה אל ה׳״ וגו׳. וכענין
ן אדון לנו. וכפל •הענין כדרך שאמרו בגמ׳ (ברכות לב ע״ב) אם רואה אדם י  פירושו — א
 המליצה. ובשביל ב׳ מקראות הללו, אין שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל׳ שנאמר
 קדוש כה׳ ואין צור כאלקינו (שמואל א׳ ב׳ קוד, אל ה׳ חזק ויאמץ לבד וקוד. אל הי.

 בזהד חדש לפי׳ לד: ואמר רבי פנחס — כי* שבעת הימים נפשו מתאבלת עליו ואומרת קמחי אני
 •לפתוח לדורי (פסוק בשיר השירים) תדע לך — בעוד שהנשמה בגוף והגוף עומד בכח׳ היא תשובה
 מעלייתא, ולא בשעתא דלא יכול! כדאמר רבי פנחס, משל למה הדבר דומה — לאדם העומד על שולחנו
 והי* רעב ותאב לאכול, יבעוד שהוא אוכל, עמד עני על הפתח, שאל ממנו להאכילו ולא החזיר לו פנים«
 הלך אותו עני בפחי נפש ן לאחר שעה הגישו עוד לפניו לאכול, היה בטנו מלא מאכל׳ ביון שראה שאינו
 יבול לאכול עוד, אמר — תנו לו לזה העני« היה חכם ארד עומד עליו, א״ל — שוטה, אילו יכולת
 ל«כיל, לא נתת לו, עתה׳ שאין בך כח לאכול יותר, אתה נותן לעניי כך הוא האדם בעוה״ז —
 הילך בהבליו, רעב לאכול והרויח ממון, בא העני, שהוא היצר הטוב ומאל ממנו בבקשה שיחזור בתשובה
 *לעסוק בתורה ואינו מחזיר לו פנים, מפני שהוא ררעב יותר להרויח משן! לאחר זמן תופםין אותו
 בקילר (דאה יחזקאל יט ט׳ התרגום שם — קולר (קולר תרגום של סוגר — ראה יחזקאל יט ט)!
!  גן#רואד, שאינו יכול להדויח יותר, אופר: אחזור בתשובה? שמא יתנו לו שעה לכך או שמא לא יתנו לו
 אעד לי׳ הקב״ה — שוטה, עכשיו, שאינך יכול עוד להדויח יותר, אתה אומד ״אחזור בתשובה״ וכו׳
 בעוד־ כך — יצאה נשמתו ממנו״! דש״י, במקוט, השקיף מבעד לחלון בית האבל הצר׳ על פני העולם
תב והסב כונת ופניית המשורר אל ״כל העמים״ וכתב — ״לפי שמזמור זה מוסב על בני אדם הבוטחים  ד\
ד כל העפים, שכולן צדיכין «וסד״« ואותה נקודה הגדיר יפד, ד״טלבי״פ (בפירושו 9תד.ליפ< 2  מגשדפ, א
 דכהב — ״תוכחת מוסר אל הבוטחים על עשדם ועובדים את גופם וכוי! תוכחה זו כוללת בין עמים
 ולאומים, שהיא החברה המדינית, ובין היחידים הנושבים חלד, כי בסכלות הזה השתבשו יחידים גם

 תעי בו גויים וממלכות!
 קוה אל הי: תחלים בז יד! אין קדוש כהי: שמואל א ב ג! כי מי וגו! תחלים יח לב! באבודרהס
 פוררו כאן רק השני פסוקים האחרונים, והראשון מנהגנו לאמר עפ״י קבלת אריז״ל (שו״ע אריז״ל
 ופרע״ח שם)! מהכפלת ההגדרה ״קוזד וגר למד ד׳ חמא בר׳ חנינא (ברכות לב ב) ש״אם ראה אדם
 שהתפלל ולא נענה, ידזיר ויתפלל, שנאמד קוד, אל ה׳ חזק ויאמץ לבד וקוד, אל ה׳״! ואותו דרש
 במדרש החלים (שוחר טוב למזמור כז) — ״אמר ר׳ חייא בר אבא אם נתפללת וחזרת ונתפללת, תחא
 מבושר שנשמעת תפלתך והוא עתיד לעשות רצונך. מה טעם — קוד, אל ה׳ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה׳״!
 אין כאלהינו: רב עמרם גאון כותב — ״ולאחר שיסיים ש״ץ עושה שלום (הכונה לשל קדיש שאחרי
 ובלצ״ג) נוהגיו לומר כך: פי כאלד״ינו וכו׳ (והשוה א״ח) איו כאלהינו וכוי, ברוד אלהינו



 תד תפלת שהבית
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 שומע תפלה עמק גרפה
, ד ד ו , נ ו נ י ק ל א י כ , מ ו נ י ק ל א ן ב י , א ר ד ס  כ

י ת ב ת כ ש ה . י מ פ כ . ו ן מ ת א ״ ר ו ש נ י ק ל א  ל

, ״ ן י א ת ״ א ר ו ה ם ב ה ג א י ב מ ה ״ ל מ ה , ש ה ל ע מ  ל

ן ו א ם ג ר מ ב ע ר ר ו ד ס א ב ב ו ! מ ת ר ו ט ק  פטופ ה
 פ ת ר ה ח א ת ל ר ו ט ק ר ה ד ר ס מ ו , ל ל ״  ז

. ( ב ל ן ק מ י ס ב ז ( ז ״ ר או ו ט א ב ב ו מ , ו ש ״ י י ׳ ע ה  ל

ת ק י ר ר ז ח א ה ל א ת ב ר ו ט ק י ה ר ה , ש ן י ד ן ב כ  ו

, י י ב ר א ד ם ב , ב ת ו ר י ג ת ת ש ב ט ה ד ו י מ ת ם ה  ד

ש י ר א ( ת י א ד . כ ו נ ק ן ת י ד י מ ד ת ג נ ת כ ו ל פ ת  ו

ם ת ד ק י ר ד ז ג ׳ נ ר מ ו ל , כ ( ר ח ש ת ה ל פ ק ת ר  פ

ה ז י ב ת ב ת ר כ ב כ . ו ה ר פ כ ׳ ה י ו ל ו ת ב ד ש י מ ת  ה

, ה ל פ ת ם ה ד ו ק ת ש ר ו ט ק ת ה ר י מ א ה ב ל ע מ  ל

ק ב׳< ״ ב ס ל ׳ ק י ם ב ל ( ״ ז ז י ׳ ט ב ה ת כ ה ש מ  ש

׳ וא ה א ם ב י ר ב י ת א ב ר ק ם ה ו ק מ ה ב ל פ ת  ד

, ם ד ת ה ק י ר ם ז ו ק מ ד ב י מ ת ת ה ש ר ת פ ר י  מ

א ל , א ל ל א כ ר מ ג ה ב ר כ ז ו א ה ל , ו ה ב ו י ח א  ל

ה ל פ ת י ה נ ק ת , ש א מ י ך נ י א , י כ ״ ח ו א ו ב ג ה נ  ש

ש ״ י י , ע ן ב ר ק ל ה ל ב כ כ ע ו מ נ י א ר ש ב ד ד ג נ  כ

. ה ל פ ת ם ה ד ו ם ק ן ג י ר מ ו י א ה ש מ . י ה ז י ב ת כ ר א ה  ש

ם י ר י ד י ס ב ׳ ו ל ״ ם ז י ל ב ו ק מ י ה ל פ א ע ו  ה

ה כ ר ק ב מ  ע
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ת מ א א ב ת י ל א ״ ן ז ו א ם ג ר מ ב ע ר ר ו ד י ס ה ב נ  ה

. ו נ י ק ל א ן כ י ר א ו כ נ י ק ל א י כ ה מ ל ח ת ר מ מ ו  ל

א ו ה ו ש מ ת כ מ א ן ב ק ת ה נ ל ח ת כ ל , ש ה א ר נ ה  ו

ל ה ק ה ר ל מ ו ץ א ״ ש ה א ש ר ב ת ס מ . ו ג ״ ע ר ר ו ד ס  ב

־ ו ל ע ה ק ה , ו ר ו כ נ י נ ו ד א י כ ו מ נ י ק ל א י כ  — מ

ב ו ש . ו ר ו כ נ י נ ו ד א ן כ י ו א נ י ק ל א ן כ י ן — א י  ב

ה ד ו ו נ נ י ק ל א ה ל ד ו * נ ם - ע ה ר הש״ץ. ל מ ו  א

, * י ת ׳ א ה ו ל ל ד ג ב ״ ו ת כ ן ה י ע כ . ו י ו ו כ נ י נ ו ד א  ל

ו ג י ק ל א א ו ך ה ו ר ל — ב ה ק ן ה י נ י ה עו ל ז ע  ו

א ו ה ה ת ד — א ח א ם כ ל ו ם כ י ר מ ו ב א ו ש . ו ר  כ

ן י ע י כ ת י א ר י ש ה ל מ ו ד מ כ . ו ר ו כ נ י ק ל  א

. י ר ט י ו ר ו ו ז ח מ ה ב  ז

י פ ׳ ל ת ב ש ק ב ו ר ר מ ו א ו ל ג י ה נ ה ס ד ו ש מ  ו

ל ״ ח ז ק ו ר ב ה ת כ ו ש מ כ , ו ם י ז נ כ ש א ג ה ה נ  מ

ב ת כ , ו ת ו כ ר ה ב א ם מ י ל ש ה י ל ד ) כ ט י ן ש מ י ס ב ) 

ל ו ר ם ב י מ ע ׳ פ ד ן ו מ ם א י מ ע ו ד׳ פ ש ב י ם ש  ש

ר מ ו ג ל י ה נ י ה כ ה , ל ש ״ י י , ע ה ת ם א י מ ע  וד׳ פ

 וכר, נודה לאלהינו כו׳ אתה הוא שהקריבו אבותינו לפניך את קטרת הסמים, פטום הקטורת וכוי״*
 במיצ״ש מתחי? גם כניסתו ״אין כאלוקינו״? הוזכר בפרדס לדש״י (סי׳ ד•), בדמב״ם (בסדר תכ״ה,

 בהפשטת ההגדרה ״ברוך אלהינו״ וכוי), בטור בשם רע״ג (ומתחיל ״אין כאלהינו, ברגיל), בתגי: .
 (סי׳ א בשם רש״י), בשבלי לקט (בתפלת שבת), באבודרהם (בתפלה של חול) ובכל בו כמנהג מוגבל,

 ויש קורין אין כאלהינווקווין אמר רבי אלעזד״ וכוי, ברוקח (שיט) במהרי״ל,
 הב״י, במקום, לא מזכירו ואך לא מביאו בשו״ע שלו! וראה רמ״א במקום ן בנוסה
 אשכנז נאמר שבח הזה בשבתות ויו״ט לבד, עפ״י מחייו, ומכאן בכל בו, ברוקח ומהרי״ל (כדי להשלים



ת תה י ר ח ת ש ל פ  ת

 תפלה עמק כרפה
 שכתב ״ואפשר כדי להפטר מתוך דברי
 תורה״, לכאורה אינו מתורץ יפה׳ שהרי
 אומרין משנת השיר שהלוים כו׳ וברייתא
 אר״א ארי׳ח. ומה שכתב בשם הכתבים,
 שהוא כדי להבריח הקליפות, הנה מנהג זד,
 שנהגו לאומרו בשבת ויו״ט אחר מוסף,
ג י ה נ מ  ישן נושן הוא. ומוזכר בספר ה
 לרבינו אברהם אבן ירחי ז״ל (בריש דיני
 תפלה) שכתב, שאומרים בצרפת בשבת אחר
 התפלה אין כאלקינו ופטום הקטורת. והמחבר
ן י י ד ע ש , כ י ש י מ ח  הזה הי׳ בסוף אלף ה

 לא נתפשטו מנהגי המקובלים ז״ל בעולם.
 אבל לי נראה הטעם. שזה ודאי׳ דהאי
י ן תקנום, פי ד י מ  דאמרינן תפלות כנגד ת
׳ במצותו, ד י מ ת ה ה ש ע  רושו כנגד כל מ
 שחיטה וזריקת הדם והקטרת האיברים וה
 מנחה והנסכים, כל הני ׳חשיב בקרא בפר
 שת התמיד. וא״כ אי אפשר לאומרו לקטורת
 על הסדר, שהרי אפילו אם אמרה אחר תפ
 לת שחרית, ג״כ הוא שלא כסדרן. שהרי
 קדמה לאיברים ומנחה ונסכין. וכיון דאידחי,
 אידחי עד לאחר מוםפין, כדי לתכוף כל
 העמדות שנעשות בחוץ, והדר אמרינן הקטורת.

 שהיא נעשית בפנים.

 עמק כרכה שומ
 הישנים ליתא, כי עיקר מקומו אחר
 התפלה. וטבל מקום בטלוהו באשכנז מלאומרו
 בכל יומ׳מטעם שכתב הרמ״א ז״ל, שם,
ם התפלה אין אומרין אותו ד ו  עיי״ש. אבל ק

ם הקטרה׳ כמו שחשב •הט״ז ז״ל. ו ק מ  ב
 ועוד נראה לי ראיה גמורה מהגמ׳.
 דאיתא (בברכות כו ע״ב) ר׳ יהודה אומר
 תפלת השחר עד ד׳ שעות שהרי תמיד של
 שחר קרב והולך עד ד׳ שעות, עייש״. ועל
 כרחך דאשחיטה וזריקת הדם קאמר לה,
 דאלו הקטרת האיברים׳ יכול להקטיר כל
 היום, אלא שמצור, מן המובחר להקדימה בז
 מנה׳ דאיתא ברמב״ם פרק א׳ מתמידין ומו־
 םפין עיי״ש. וכן (בפרק ד׳ ממעשה הקרבנות)
 עיי״ש. והכא ס״ל לד׳ יהודה דתפלת השחר
 לאחר ד׳ שעות׳ בטלה תפלה בזמנה לגמרי,
 ועל כרחך דנתקנה נגד שחיטה וזריקת הדם.
. וא״כ ודאי ו נ י ר ב ד ה ל ר ו ר  וזו ראיה ב
 דעיקר אמירת הקטורת הוא אחר התפלה
 דוקא. וכמו שנהגו הקדמונים, כמו שכתבתי

 לעיל.
 ועיין במג״א (סי׳ קלב ם״ק ג) שהקשה
 — למה אומרין הקטורת אחר מוסף, והא
ת למוםפין לכולי עלמא. ומה מ ד ו  הקטורת ק

־ ״והמנהג  מאד, ברכות) ומתוך הסתמכות על הכרעת הרי״א, מובא בדרכי משה׳ שם, קלג אות ד, הכותב -
 במדינות אלו כדברי מהרי״א שלא לאמרו בחול, משום שטרודים למלאכתם ויש לחוש שמא ידלגו בה*
 (ציון שממהרים למלאכתם ויש לחשוש שבגלל זה ישמיטו אחד מהאחד עשרה סימנים שמפרטים,
 ובברייתא שנינו.״ואם היטד אחת מכל ממניה, חייב מיתה t ודאה ב״י שם שחזר׳ טעם זה, משום ״דהיינו
ה מהי תיתי לן״ז). עצם אמידת אין כאלקינו א י ר ק ר ממש, אבל כשחיםר ב י ט ק  דווקא כשהוא מ
 בשבתות ויו״ט דווקא, מנמק דש״י, מובא בשבלי לקט (בהתחלת הספר, בשמו) בזה״ל — ״ובשם רבינו
 שלמה מצאתי — לפיכך תיקנו לומר אין כאלהינו בשבת, לפי שאין מתפללין יח ברכות כי אמ ז׳ ודי
 פעמים אנו אומריפ אין — אין כאלקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו אין כמושיענו, וד״פ מי וד״פ נודד״
, וד״פ ברוך וד״פ אתה — הדי נראה כאומר יב טעמים אמן וז׳ ברכות אנו ן מ  אין מי נודה הדי א
 מחפללין, הדי יח כנגד ח ברכות שמתפללין בחול ממנתה אין אנו חםדין כלום״ ז והשוה המנהיג, דיני
 תפלה-(ולענין השלמת מאה ברבות והשוד. שביל). ולוקח (שיט), וראה שו״ע הרב בעה״ת. ה׳ יוחכ״פ
 טי׳ תרכב f מנהגנו לאמרו בכל ימות השבוע עפ״י רע״ג, כנ״ל, אבודרהם וקבלת אריז״ל (משנת חסידים,
 פדע״ח ונגיד ומצוה) וע״פ סדר היום: בעל המגהגים מביאו במנהג של ״שטייאר מרק וארצות הגר״«
 אתה הוא שהקטירו: זהו הנוסח בטור בשם דע״ג (לפנינו בםרע״ג ״אתה הוא שהקריבו״), מה״ו (בסדר
 תפלת שבח), וכן באבודרהם (שסידר גם הנוסח ״את תקום תרחם״ וכוי לפני תנא דבי
 אליהו) וקבלת אריז״ל! והעדה: בפרע״ח לא הוזכרה הפיםקא, כאן, במפורש, אבל לפי שער הכוונות
 יוצא מבואר, שפטוט הקטרת, בין בשחרית בסדר הקרבנות, בין כאן ובין במנחה, הנוסח שוד, מן אתה



ת י ר ח ת ש ל פ  תו ת

 שומע תפלה עמק כרכה
י פ ׳ ל ם ע ט י ה ה ל א ר ׳ נ ה י ר ח א א ל ל ה ו ח נ  מ

, ד ח נ מ ג ה ל ר פ ח ה א ח נ ל מ ל פ ת ה ן ל י ג ה ו ו נ נ א  ש

 ל ה ן ע י כ מ ו ס . ו ה ל י ח ת כ ו ל ל י פ ׳ א ב ר ע ד ה  ע

ר מ א ) ד ר ח ש ת ה ל פ ק ת ר ש פ י ר י ( מ ל ש ו ר  י

ד ג נ ה כ ת נ מ ת ה ל פ ו ת נ י ק ת א ה י ל ס ו ׳ י  ר

, ת ר ו ט ק ד ה ג נ א כ ל ׳ א ם י ב ר ע ן ה י ל ב ד ש י מ  ת

ת ח נ ך מ י נ פ ת ל ר ו ט י ק ת ל פ ן ת ו כ ר ת מ א נ  ש

׳ ק ג ר פ י ( נ ו מ י י ת מ ו ה ג ה ב ב ת כ ו ש מ . כ ב ר  ע

. ל ״ ל ז א נ נ ו ח נ י ב ם ר ש ת ג) ב ו ה א ל פ ׳ ת ל ה  מ
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 הוא עד אחר פסוק וערבה! רחיד״א, בספרו ברכי יוסף ובמחזיק ברכה (לסי׳ מח וקלב לאו״ד.) מביא
 בשם יש מדקדקץ לא לומר אחר אין כאלקינו וכר הפיסקה אתה שהקטירו זכו׳, אלא הפרשה (שמוח
-ל •לד) ויאמר ה׳ אל משה, שאנו אומרם בשחרית, והברייתות ז כפי הנראה .מסגנון לשון בעל סדר היום,
 גם חייתו נוטה לכך וזה לשונו — ויאמר אין כאלקיבו וכו׳ ויאמר מעשה הקטרת כלל ואחר כך פרט,
 בתזזלד׳ אומר הפסוקים כאשר הם כתובים בתורת וכו׳ (כונתיו לפרשה שבתודה, כנ״ל) ואח״כ מפרט
 ענץ פטימתו כאשר מכואד בג«׳ כריתות וכו׳ תנו רבנן, ולא הזכיר את הפיהקה אתה הוא וכו׳! ויד
 וביר מנםףים: שער הבונות, דש׳׳ו, רחיד״א (דעת עצמו, בעבה״ק), ד-גר״א (בס״שש) וכך בסי׳ טיהינגן הנ״ל
 ובכל סידורי אשכנז (בת׳ שבת) וכך מנסחים שלייה (בת׳ שבת)! ברמב״ם הנוסח ״אתה תקום תרחם
 ציון י ״ וכוי וכן במשנת חסידים ורמ״ק ובסידורי ד׳םפרדים ובריעב״ץ, וכן «נ0חיט רי״ק ודי אשר,
 המקובל ר׳ שבתי הציג, כמו אבודרהם', כנ״ל, שתיהן, אבל לא לפי סידורו, ולפיו הנה הוא הנוסח עפ״י
 קבלת אריז״ל, כמבואר ממרוצת ביאורו שם! הרב בעה״ת אף־הוא הציג שתיהן בהוספת התואר ״אתה
 היא ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו שהקטירו״ וכוי, ור׳ שבתי ניסח ״אתה הוא ה׳ אלקנו שהקטירו" וכד,
 וכך מבואר בשער הכנות! •מנהג מרן הצדיק לא ידוע לנו, לכן הצנתי הנוסח שבסידור רי״ק בניקוד,

 והשני בלי ניקוד! אתה תקום תרחם ציון: תהלים קב יד.
 תנו רפגן -־ שלש מאות! פטום הקטרת — הצרי והצפורן: ברייתות בגמ׳ כריתות ו א וירושלמי יומא
 פ״ד ה״ד! הבדייתות שלפנינו אינן לפי ניסוחן וסידורן המקורי בגמרא, כי תכן ההתחלה — בגמרא
 היא מאוהד, ולהפר, הסיוט שלפנינו בגמרא מוקדם הוא! וכך הגדיר נקודה זו בעל סדר היום: ״ועניו
 הנוסח של פטימתו לא נמצא בגמרא במקום אחד, אלא מפוזר ומפורד, אם כן אין אנו הולכין אלא
 אדר פרט מעשיו — כיצד היו עושיין, ואפילו שנוסיף בו :מעט, אין לחוש ולכן נראה לי הנוסח כך:
 תנו רבנן וכו׳״ן באבודרהמ ובכל בו רואים אנו פרשה זו, •כשהיא מסודרת לא בפני עצמה, אלא בערבוב
 עם פירושה, כשמתוך תוכה יוצא הנוסח! בטור מובא דק (אחר תשמ״ע) הקטע ״פטום הקטרת הצרי״
 וכו׳ עד ״שאין מכניםין מי רגלים״ שבמגמדא, בהוספת ״בעזרה מפני הכבוד׳ שמקורה בירושלמי שם,
 ובהשמטת ״תנו רבנן״ הקודמ ל״פטום הקטרת״! הבית יוסף במקוה מעיר — ,ודע שברייתא זו העתיקה
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 רביוו (הטור) י כלשון ששנויה בנמדא אות באות, ובנלםחת הסידורים יש תוספת דברים וזה נוסחם: פיטום .
־ שס״ח מנים היו בה. שס״ה כמניו ימות החמה, ג שהיה מוסיף בה כ״ג בערב יוהכ״פ וכו׳  ה־טות כיצד -
 ואלו הן הצדי והצפרן״ וכוי וכן נראה שהיא נוסדת הכל בו והרד״א (אבודרהט) וכבד נתבאר זה בדבריהם
 ע• כל שאד דברי הברייתא״; הדרכי משה שם אות ג, מעיד - ״כמ׳׳ש הטור הנוםהא כן המנהג לאמרה,
 ואמנב הכל בו ואבודרהם כתבו שינויים בנוסחאות ז״ל והוסיפו עוד דברים ופירשו כל זו הנוסחא׳יז
 גם יש שינויים בין הבדייתות בבלי וביו הירושלמיות! על ביאור הברייתות, כשלעצמן, דאה — שו״ת
 מהרלב״ח סי׳ קיח, חידושי באד שבע על מסכת כריתות, ובנר תמיד על מם׳ כריתות ובסידורנו עמוד
ד תפלת יח, ח  צב בעמק ברכה שם! ועכשיו לגופו של ענין;. ענין קטרת סידר רע״ג, לפי ניסוחו, א
 כנ״ל וכן הטור ומח״ו, לפי נוסח שלהםן המדבר, בסי׳ א ס״ק ט הוא הראשון בין המוסקים בתורת
י תשמ״ע וכותב —'״יש נוהגין לומר פ׳ הכיור ,וכוי ופרשת נ פ  הנגלית, המזכיר אמידת הקטרת גם ל
 סממני הקטרת ועשייתו״, וזה בתיאום עפ קבלת ומנהג אריז״ל, שבעיקרו הוא .,נשען על מאמר הזהר
 (ויקהל ריט ב) ״ובגין כד עובדא" דקטרת אצטרך לאקדמא לצלותה״ כלומר, לת׳ שמ״ע! על עצם הערך
 של הזכרת *נניני קטדת רואים > אנו שם — ״מלה דא גזרה קיימא קמי קב״ה — דכל מאן דאםתכל וקרי
̂ן ומהרהורא . תזיב מכל מילין בישין חדשין דעלמא ומכל פגעין ביש  בכל יומא עובדא דקטדת, י
 בישא ומדינא בישא וממותנא ולא יתזק כל ההוא יומא דלא יכיל םשרא אחרא לשלטאה עלית" ומסיים —
 ״ויצטרך דיכויו ביה״! וראה רמ״א (או״ח קלג) הכותב ״ויש לומר, פטום הקטרת ערב ובקר אחד התפלה
ט מרחיב דיבורו על נושא זה •ומסיים מתוך בירוד הלכותי —  ואו:ירים תחלה אין באלקינו״ וכו׳ והט״ז ש
ם ברוך שאמד (היינו כקבלת אריז״ל) דלהוי קטרת בין ד ו  ״ועפ״ז נהגתי עצמי לומר פרשת הקטרת ק
ר התפלה, נראה לי דגם זה נכון״! בדם, גם הסדר שע״פ ח  דם התמיד לאברים ואע״ג דבטור כתוב א
 חסיד הוזכד בזהד — aw ״ולבתר שיריןותשבחן וצלותא כלא כדקאמדן״ וביתר בהירות בזהר לפ׳ פנדס
 (וכד א בר״מ שם) ״עוד אמר בוצינא קדושא דבתד צלותא איהו כקורבנא, מאן דיימא פיטום הקטרת
 בתר תהלד, לדוד (כלומר — אחד שמ״ע) בטיל מותנא מביתי׳"! בקבלת אריז״ל הוגדר נימוק החזרתה
 כאן בזה״ל — ״להבריח החיצונים שלא יתאחזו בתפלה״ (פרע״ח שם)! והערה: לפי כתבי אריז״ל אין
 לשנ־ת הנוסח של הקטרת בכל שלש פעמים, היינו — על סדר הקרבנות, כאן, ובמנחה, לפ־ מה שציינתי
 לעיל משער. הכונוח: והנה הנוסח לפי קבלת אדיז״ל מתחיל בשחרית ״אתה הוא ח״א שהקטירו וכו׳
 ה״ר פטום הקטרת כיצד וכו׳ תניא רבי נתן וכוי תניא בר קפדא וכו׳ ה׳ צבאות״ וגוי וכו׳ (פרע״ח שם)!
ע מסידור ד׳ אשר! מ ש  וכך מבואר בהדיא בסידור ר״ש ויטל, בנו שיל המקובל הקידוש דח״ו, וכן מ
ח המלא כבתפלת שחרית, היינו — ת״ר כיצד שלש מאות וכוי ס ו נ ־ת וכד": הריעב״ץ הציג ה  הסעי
 מסידורי ר׳ שבתי ורי״ק אין לקבוע בדיוק, ביון,שאצלם צויין;״אתה חקום תרחם ציון״ וגו׳, פטום
 ואלו הן הצרי והצפודן״ וכוי והברייתות של רבי נתן ובר קפרא וכר הרב בעה״ת הציג רק הברייתא א
 שבגמ׳ שם, ,bwe הטקרת הצדי והצפה״ ללא הבדייתות של דבי נתן ושל בד קפדא אחריה! מנהג מרן
 הצדיק זצ׳׳ל, לא ברור לנו, וזח לשון מחברנו (בויעש אברהם עמוד שד) ^ :״השלמת התפלה נהג רבנו
 זצ״ל כמנהג ספרד ואריז״ל וכו׳ הכל כפי הכתוב בסידור הספרדים — קוה אל ה" חזק כו׳ אין קדוש
.הקטרת כו׳ וערבה וגו׳,אמד ר״א אמר ד״ח בו/ואד,״כ אמר והיים התפלה  כת׳ כו׳ אין כאלקינו 1גו׳:פטוםי
 בניםח עלינו לשבח* — לכן הצגתי •הקטע הראשון מן ״תנו רבנן" עד ״ואלו הן״ בסוגרים, ומתוך הכרח
 שילבתי והקדמתי, לספירת הסממנין, כמובן, השתי מלים ״פטום הקטרת״! אבודדהם סידר כאן גם
 הפרשה ״ויאמר ח׳ אל משה קח לך סמים״ וכן בעל סדר היום, אבל המנהג הנהוג ע״פ רוב נוסחאות
 הוא זה..שלפנינו, שבעצם הוא עפ״י הטור ומח״ו, כאמור: ה׳ צבאות עמנו: תהלים מו הי: ה׳ צבאות
: אתה סחר: שם שם לב ח! וערבה לה׳: מלאכי ג ד: י  אשדי: שם פד יג: ה׳ הושיעה: שם. שם כ
 פסוקים אלה נאמרים, לפי קבלת אדיז״ל, בכל פעם שאומרים פטום הקטרת, וזה לשון רח״ו (בפדע״ה
 שעד הקרבנות פרק 1) ״ה׳ צבאות ובו/. ה׳ צבאות אשדי וכוי, ה׳ הושיעה וכו׳ כי הם .מסוגלים, ובכל
 פעם שאומר פטום הקטרת, יצריך לומר' בסופו'ג פסוקים אלו,'יבין בשחרית, ובין במנחה ובין אחר
וכר״! והשוה שער הכינות! ערך השני פסוקים , וערבה לה׳ מנחת . ה ר ז ו כ ז י  התפלה (כאן), ו
ל חזקיהו, ר׳ יעקב בר׳ אחא, ד׳ יסא בשם י :  ראשונים רמוז בדרשת רז״ל, בירושלמי, ד״פ אין עומדין —
־ ח׳.צבאות עמנו וגו׳; ר׳ יוסי בר ר׳ אבין, ר׳ אבתו  ר׳'יוחנן:"לעולם אל יהא הפסוק הזה זז מתוך פיך, י

 בשם ר׳"יוחנן וחברייא — ה׳ צבאות אשדי אדם. מטת כר".
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 אמר רבי אלעזר אמר ד3י חנינא. תלמידי חכמים מךבים שלום ןעולם.
 3#אמר וכל בב?ף למולי י; ורב שלום בנלף. אל תקרי בנ?ך אלא בונלן. שלום
 ךב לאיתני תוייוזיןז ואין למו מ?שול. יהי שלום נחילןי שלוה ןאךמנותלך.
\ אלסינו $בקןשה טוב לןד.  למען אחי ורעי אד1יךה נא שלום 5ןד. למען 3ית (

. ו מ ו א ר מ א ו א מ ל ע ן - עד דאמירן ב נ ב ר ש ד י ד  עז לעמו לתן [I יברך את עמו בשלום. ק
ל ?ל תלמידי סלפיליד׳יז ועל 9ל־9ז ח9קי ע ל פלסיךיהון. ל ע ן ו ג ? ל ל ע ל ו א ל ? ל ? 3 

א ןסםךא ןרחפין ב ) ס א ? כ ) א 9 ל #א ? ן ן ו א ללי ה , ל ר ת א ר נ ס * ל ן ? י ? ל ן ו י ך ן א די ?א?1ךא ן $ ן ל ו א ? 

: ן 5 ו א ר מ א . ן א ע ך 8 ן ד ל?פ!א ן י ח ו ב ו ן ם ן ן א מן ן ן ן ן ך י פ ן י?1זוגא לויסא י י כ י ר ן » ץ ס  ן

: ן 9 ו א ר מ א ל ן א ך ? ל ?ל י ע א וסיים טו?ים ?לינו ן ; מ  לכ-א ?להא ל?א פן ?

י?ל8ל ןא?!דו 5$ן: ל ?ל־ ע ו ן נ י ל ג ם ; ו ל א ?לח9יו!8?ר, ^ י י ה י מ י ר מ ם ? ו ל  ע?ה ^
מ ייד; ל ו ע ך ל ל ! ג מ י ה : קי״* ?רוך י ך ל 5 מ j ה ת : י « ב ל  !״ן ?

כח  עמק פרפה שומע תפלה עמק פי
. ה ק ז ו ם פ ן ב י ר י כ ז ת מ ר ו ט ק ה ם ש ו ש מ ר ש ש פ : א ר ג ׳ ו ה  וערפה ל

ר מ א ן מ י ר מ ו ן א ר א כ נ י נ ז א א״ר ז ״ ם אמד ר י ל ה ת ר ב מ א נ ו ש מ . כ א י ה ה ת נ י מ מ  נ

״ ה ד ג ל א ש ע י ד ר ק מ ו י ל ד , כ ה ת ז ח נ י מ פ ך מאת כ י נ פ י קטורת ל ת ל פ  תיכון ת
, א ת י י ר ב ה ו נ ש ש על מ י ד ק ר מ ת ו ל י ו ד ו ג נ י נ ע , ש ת ר ו ט ק ה ן ו י ד י מ ת ו ה ר י כ ז ה ן ש ו י , כ ד ו ע . ו ב ר  ע

it ל י ה ם ע י א א ק מ ל ע . ד ה ט ו ס א ב ת י א ד ׳ כ י ח ס ״ ו ר א ו ן ט י י ע , ו ה ח נ מ ן גם ה י ר י כ ז  מ

. א ת ד ג א ה ד ב ה ר י מ ן ש י ד י מ ם ת ו ק מ א ב ו ה ה ש ל י פ ת ר ה ח ן א כ . ו  מח)

ת פ ס ו ם יש ת י ר ו ד י ת ס צ ת ק ח ס ו נ ב ו ב — ״ ת ו , כ ט , ש סף ו ת י י ב : ה א ד ס ר ק י ב נ ר — ת מ ו ן א ת י נ ב א ר י נ  ת
ת בפ״ק ו ת י י ר ת הם ב פ ס ו ת ה , ו ד ו ב כ י ה נ פ ש מ ד ק מ ם ל י ל ג ן מי ר י ס י נ כ ן מ א שאי ל ר א ח , א ו א ז ת י י ר ף ב י ס  ב
ם ג ו ו ב ת א כ א (אבודרחם) ל ״ ד ר ן ה כ , א ו ש ר י פ ו ו ל ב כ ו ה ב ת ה כ ת ז פ ס ו ת ה ם רש״י, ו ש ר י ם פ ש ת ו ו ח י ר כ  ד
. ה ג י צ א ה ת ל ״ ה ע ב ב ר : ה ת ו א ח ס ו ב נ ו ר ן ב כ ה ו ר ד ו ן ס ם כ ו י ר ה ד ס : ב ״ ה מ א ו ל ג ה א נ ם ל ל ו ע ב ה י  ר
, ם ה ר ד ו ב י א ״ פ א ע י ן ה א ה כ מ ו ק ת מ ע י ב : ק ה ד ת ל כ ס ף מ ו ט : ב ח ב ה כ ל י ג : מ ת ו כ ל ה ה נ ו ש ל ה א כ ׳ ׳ ב ד ה  ת

. ו נ י ק ל א ן כ י ם א ד ו ה ק ת ו ר א ד י ם ס ״ ב מ ר ! ה ק ״ מ ר ם ו ו ר הי ד , ס ל ״ ז י ר ת א ל ב  ק



ת תפז י ה ח ת ש ל פ  ת

 עליני לש3ם ל$דון הפל לתת $ןלה ליו?י 5רא#ית. שלא ע^נו >יגו־יי
 לריצות ןלא ש$ני ?מש?הי*ה 7,ן*ןמה. שלא £ם ?ןןקןנו פ$ם ןגןןני >י$ל-
 ןזמו^ם. ואמונו צךעים ומשתןזוים ומודים ?פגי 9לןי מלכי ס?!לכים ס^דוש
ו ב?מ?ם ממעל ושכינת ר ך הוא #הוא נו^ה ש8לם ויוסד $ךץ ומושב ^ ת  ן
 $*1 ?^סי ןןרו9ים. הוא $לסינו, אין עוד. ןן9ת מלכנו זולתו כןתוב
י ץ הוא $להים ןשמלם מ9על ועל T O 9 ? ־ ' ם § 1  לתורתו ו;ד?ת ס*

 מתוןת אין עוד.
 עמק כרכה שומע תפלה עמק ברכה

 עלינו לשבת פר־ נומח זה לקוח מסדר קודם שנפטרים לבתיהם יחוד מלכות שמים
 מלכיות בר״ה. ובסדור רב עמרם ושיחזק בלבנו אמונה זו שיעביר גלולים

 גאון ובסדר התפלה להרמג״ם ובן בספר מן הארץ פו/ עיי״ש במתק לשתו.
 המנהיג ובאבודרהם לא נזכר כלל לאמרו בכל ולהכי נוהגים בקהילות הישנות שאין
חה, לפי שאין  יום. אבל מנהג מאוחר הוא, ומוזכר בטור אומרים עלינו לשבח אחר מנ
 או״ח (ריש םי.מן קלג). והרמ״א שם (בסי׳ הולכין לבתיהן׳ אלא תוכפין תפלת ערבית.
 קלב) מביאו בשם הכלבו, עיי׳יש. ועיין ועתה חדשים מקרוב נהגו לומר עלינו גם
 בב״ח שם׳ שכתב טעם לזה — לתקוע בלבנו אחר תפלת המנחה. והוא מהמקובלים ז״ל,

 א״ר אלעזר: ברכות סד א, יבמות קכב ב, כריתות כח ב, גזיר פ ב, המיד לב ב ! מימרא זו סידר
 הרמב״ם קודם אין כאלקינו, הטור אחדי משנת שיד הלוים (לפי מנהגנו בשבת), והסדר
 שלפנינו עפ״י קבלת אריז״ל הוא > הב״ח, במקום, כותב מתוך הסתייגות על עצם אמירתה וזה לשונו —
 ״:חב מהדש״ל בתשובה (סי׳ סד) דלפי מנהגנו שאומרים אין כאלקינו ופטוט הקטרת קודם עלינו, אין
 צריך לומר הך אגדה דר״א, דהלא אומרים קדיש יחזר עלינו,• דדוקא למנהג הקדמונים, שחיו אומריפ
ד עלינו אין כאלקינו (כבטוד) כר, חיו מםיימין בהך אגדה דאד״א, כדי לומר אחריה קדיש״« ה  א
 זהעדה: במח״ו (בקדושחא לכבוד יו׳׳ט) סודר אין כאלקינו קודם עלינו, ואעפ״כ סודרה שם גם מימרא
 זז דר״א! אמד דבי אלעזר: בגמ׳ נזיר, כריתות ותמיד מנוסח ״אליעזר״ ובגמ׳ ברכוה כמו שלפנינו!
 ודאה הגהות הגדי״ב שבאוצר התפלות, כאן« התשב״ץ, ח״ב, טי׳ יב, סובר, שמה שאמרו חז״ל בסוף
 טוטד. ״דעלמא קאי אקדושא דסידדא ואיש״ר דאגדתא״, זה מוסב על המימרא שלפנינו, בניגוד לפה

 שכתב רש׳א שזח מתיחס לאגדתא טהיו דגילין ללמוד בשבתות!
 קדיש דרמל: רמב״ם (בסדר תכחיש) כותב על קדיש זה שלפנינו מתוך הקדמת ציון ״קדיש
 דרבנן״ — ״גל עשרה מישראל או יתר* שעוסקין בתלמוד תודה שעל פד״ ואפילו במדר«1וח|«ו
 בהגדות׳ כשהן מםיימין, אומר אחד מהן קדיש כנוסח זה* ומכתיב שם קדיש המקובל אצלנו לאמרו,
 כאמור לעיל, אחר סתימת הגולל (שו״ע יו״ד שע״ו בלבוש) ובחגיל, ע׳׳י היתומים אוע׳׳י אבלים הקרובים
 ביותר להנפטד, ומסיים — ״וזהו הנקרא קדיש דרבנן״ ו ואגב: מכל הקדיש שמישוחו שם, רואים אנו
 במם׳ סופדים ההגדרה ״בעלמא דעתיד לחדחא״ לבד, שלפיה אינה נאמדת אלא על נפטרים בכלל,
 ,אלא על התלמיד ועל הדרשן״ (פס׳ סופרים פ׳ יט ה׳ יט0! בסדר דע״ג סודר כאן קידיש שלם, רגיל,
 ובמח״ו, בקדוש\1א לכבוד יום סוב, אצ שם סודר קדיש אחר איר אלעזר וכר והודגש — ״ועומד הנער
 (השוה חהעיוון לקדיש יתום שלפנינו לעיל) ל^מר קדיש ומדלג תתקבל״! מנהגנו לומר כאן קדיש
 דגיל עד ואמירן בעלמא ואמרו אמן, ולהוסיף הקטע שלפנינו ״על ישראל ועל רבנן״ (ברמב״ם ״על

 רבנן ף1למידיהון), רואים אנו באבודרהם!
 בקבל,/ אריז״ל צויין הקדיש שלפנינו כ״קדיש דית&י״ המועיל ב״ותר לתיקון נשמות ההורים הנפמרים«
 מאה על זה באריכות בשער הפונות׳ דרוש קדש« פרע׳׳ת, שם, ובניד ומצויה s ובסידורי המקובלים —



 (ו)על פן נקףה לןז י; הלהיבו לךא1ת מהרה כתפארת עזןז להעביר גלולים
 מךהאךץ והאלילים כרות לכרתון. לתקןן עולם ?מלכות 1#י וכל כני בשר
 לקךאו בשמןז. להפנות אליף כל ר#עי אךץ. לכירו ךיךעף כל יושבי תבל פי
 לך תכרע ןל כךך תשבע פל לשון. לפגיןז:ל; הלחינו לכךעו ולפולו, ןל?בוד
̂לקןר לתנו. וייןכלו כלם את־על ;מלכותך. ות?ל1ןל עליהם מהךה .לעולם  #מף 
 ועד. כי המלכות שלןז היא ולעולמי עד ת?!לון1 ככבוד. נכתוב כתוךרנך. י;
 ל?ןלך לעולם ועד. תאמר: ןה;ה ן: למלןו על כל הארץ 5יום ההוא לךזיה יי

 אחד ושמו אחד, קדיש יתום
: ,.;־ ,' . . . ' • • ' T V ! T V 

 עמק. כרכה . .שומע תפלה עמל, כרכה
א ל ״ ו ר מ ו ל : • כ ם נ ו מ ל ה כ ו כ נ ל ר ו ג ם ו ש ק א) ב ״ ב ס ל ן ק מ י ס ב ב המג״יא ( ת כ ו ש מ  כ

ך •גם ש מ ״ נ א ל ש ״ . ו ם נ ו מ ל ה כ ו כ נ ל ר ו ר ג א ש פ נ ״ ב ה ו י ם ב ו ק ל מ כ מ . ו ל ״ י ז ״ ר א י ה ב ת  כ

ל ם לח) א י ל ח ת ב ( ו ת כ ך ה ר ל ד ע , ו ה ט מ ל ר . ח ־ א ד ע ׳ • ו נ י ל ן ע י י מ ו ן א י א , ש ן ש י ג ה ה נ מ ה : 

ש — ו ר י , פ י נ ר ס י ך ת ת מ ח ב י ו נ ח י כ ו ך ת פ צ ק ן אץ ב י כ ל ו ה כ״פ ש ד׳ ו י י א צ ו מ ת ב י ב ר ת ע ל פ  ת

. י נ ר ם י ך ת ת מ ח ל — ב א - ו ן ע ן ה י ל י ג ר י ש פ ן יכך, ל י ג ה ו א נ מ ש . ו ן ה י ת ב  ל

א ז ז ס ו נ י ה פ : ל ר ג ם ו י ע ר ו ן ואנחנו כ ה י ת ב ן ל י לכ ו ׳ ף ד ס ו מ ת ׳ ל פ ת ו ל נ י ל ר ע ח א ם ש  ל

א ל ן ״ואנחנו״. א ו ש ל , ק ד ד צ ו א י ו ל נ י נ פ ל ו ש ב ש ח א י ל , כדי ש ה ן ז י ד מ ו ן א י י א כ ח  ל

ם ו ל ש י ה נ פ ל מ ב . א ״ ו נ ח נ א ש ר , מ ו ך ל י ר . צ ן ה י ת ב ו ל כ ל י ה ו ל פ ת ו ה מ י י ר ס ב כ ם ש י נ ו מ ה  ה

ך יש לומר כאן, אחרי קדיש זה, ברכו יוכו  רי״ק, ר׳ שבתי׳ ר׳ אשר ור״ש דיטל! עפ״י תורת הינס̂ו
׳ וכוי; רח״ו (בפדע״ח שט) מדגיש — ״אח״כ תאמר ברכו וכבר בארנו כי סוז ה . ך ו  והק־,ל עונה בר
 ברכו זה האחרון אינו כמו הראשון (כיוצר אור) וראה שם ביאור הענין עפ״י דרכו בקודש, ובשער
 הבונות, ענין קדיש:׳ על מנהג זד, הארה: המנהג׳ כשי*עצמ!*» מדהיר כבד כאן אבודרהם הכותב: —
 ״ישי .מקומות שיוהגין שאומר ש״ץ בירכו לאתר התפלה בעבור :המאוחרים לבא, כדי שלא יפסידו
 שמיעת ברכי (השוה סדר היום),. ואינו אומר אחריו שומ ברכה מברכת שמע ויש אומרים שאין ראוי
 לאמרו אם לא ייאמר אחריו ברכו בי ברכו היא ־— לשון ד,זמ1ך, כמו נברך שאכלנו משלו וכד,
; בארץ  ומדביי רע״ג נראה שיכול לאמרו״ וכו׳ וראה שם ביאור הענין באריכות המצדיק "את המנהג

 ישראל מקובל י המנהג כקבוע! וראה ב״י כשם ריב״ש, שי״ע ורמ״א קלג״ומ״ב סט.
 עלינו לשבה,.: תפלה שבח. זה, שאגו אומרים אותו במוסף של ראש השנה וגם מסיימים בו כל התפלות,
ב האי גאון מיחס1 ליהושע בן נון, ׳ולפיו, תיקן הוא אותו כשכבש את ר  עתיק יומין הוא! .
ם ׳לענין עירובין וידים, ת י ש ש ו  יריחו.:. וזה לשון דה״ג (תשובות הגאונמ, שערי תשובה סי׳"מד) ״
ן וידים ויהושע תיקן עלינו״לשבח כשנכנסו ישראל לארץ שיאמרו  בשלמא .שלמה המלך תיקן'עירובי
בן משפחות האידמה וגויי הארצות ושכבר יקבלו עליהם אלוה וע״כ תיקן לפגי ממ״ה ל'  זד, י.תיקון להבדי
 הקב״ה שמשתחוים מה שלא היו משתחוים בחו״ל וכר, תינה' עלינו• לשבח תקנת יהושע שהיו קודם
 בחי״ל ואח״כ נכנסו לארץ מקום מכוון לנגד כסא הכבוד והוצרך לתקנו — ודאי כך ד׳יא והענין מודה
 לכך״,!, המחכים, הארחות חיים ומכאן הכל בו •מביאים בשם פרדר״א לאמרו מעומד משוס חשיבותו !וזה •האחרון
 מצא רמז — עלינו בגימטריה ומעומד! הוזכר גם ברוקח! רחיד״א (בעבודת הקודש, מודה באצבע
 סי׳ לך,) מביא מתשובה כת׳׳י לרב האי גאון, שבעיקרו תיקנו יהושע; אבל רבי יוחנן בן זנאי תיקן
ת ע ל ו ת ו , א צ ק  לאמדו אחר ׳התפילה! ודאה פרע״ח, שער ראש חדש 8דק נ׳ ספר חרדים, ב״י בסי׳ ת
 יעקב וסדר היום: בעל עיון תפלה (בסידור אוצר התפלות) מביא עוד תשובה אחת המיוחסת לרב האי
 גאון מספר יד נאמן להר״ר אברהם מירנדח, משלוניקי, מתוכן דומה להקודמת! במח״ז סודר הוא
ק מ נ ו בסוף התפלות מ מ ו ק ; קביעת מ ג ״ צ ל ב ר לאסף, כנ״ל, ובטיד (קלג) אדר ו מ ז  בשלמותו אחר מ



ת י ר ח ש - ת ל פ  ת

ם ו ק א י ל ר ו ב ו ד ר ב ר ד פ ת ־ ו ו עצי צ ו . ע א ו ב י ת ם כ י ע ש ר ״ ' ׳ ת א ו ש מ ו ם • ו א ת ד פ ח פ א מ ר י ל ת  א
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, ה א ר נ כ . ו ם י ד ר פ ס . ה י ר ו ד י ס ן ב כ . ו ״ ר ח א ד . ו  ע

ה ״ ׳ מ י ע ש י ב ( ו ת כ ן ה ו ש ם ל ם ע י א ת ה ו ל ב ש ח  ש

ה ן ז י ל א ב • א י ד ע ל ב ד מ ו ן ע י א ׳ ו י ה נ  בא) א

ע מ ש ה מ י כ ה ״ א ׳ ש ן א ה כ ז ה במאמר ה נ ו ו כ  ה

׳ י ה י ר ש ח ד א ו ן ע י א ו ו נ י ק ל א א ו , ה ש ו ר י פ  ה

. ו ת ו א א ל ו א נ ק ל ח ו ל נ ח ק א ל י ל , כ ו נ י ק ל  א

ם י ק ל ן א י א ם ד ב ש ו ת כ ה ש ב ו ר י פ ם ה ה ג ז כ  ו

ה נ ו ו כ ן ה א ל כ ב . א ע י ש ו מ ק ו י ד ל צ י א ד ע ל ב  מ

* ו ה ר ש מ ו ל , ו ו מ צ ם ע ש ד ה ו ח ר י י כ ז ה  ל

א ו מ . ש ם ל ו ע ה ב ז ם כ י ק ל ד א ו ן ע י ו א נ י ק ל  א

ץ — ל ו ה ש ו ר פ מ . וכמו ש ד ח ו י מ ד ו י ח  י
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ם ׳ ש י ע ש י ב ב ו ת כ ן ה ו ש א ל ו ן ה כ . ו  א י ן ע ו ד

 הכ״ח, במקומו, ״הטעם זזוא לחזוע בלבינו קודם שנפטרים לבתינו, יחוד מלכות שמים ושיחזק בלבינו
 אמונה זו, שיעביר־ הגלולים ת הארץ וכר״: המג״א (בס׳ קלב אות א) כותב — ״וכתוב בכתבים (כתבי
 אד ז״ל) שיאמרו אחרכל !*ולה מגי תפלות וכ״כ הכ״ח (כנסת הגדולה) סי׳ רלד שכן נוהגין שם, אבל
 בספר שתי ירות בשם תולעת יעקב כתוב שא״ל במנחה״; מנהגנו כן לאמיו בתפלת מנחה, מבוסס

 על קבלת י אדיז״ל, נל׳ל, ועל הכרעת בעל םדד היום: שלא י שם חלקנו כהט וגורלנו ככל המוינם:'
 באניוידריהט (בסדר תפלת מוסף של ר״ה), בסדר היום, בתולעת יעקב, וכן משמעי ממרוצת לשונו שלי
' נתוספד, 1יסקה ־״שהם משתחוים להבל וריק ומתפלליו אל אל לא יושיע״, אבל בגלל מוראה ,  דמ״א׳

 של מלכות ח שמטה היא בכל הנוסחאות: ואנחנו כורעים ומשתדזים: אבודרהם' וסדר היום משמיטים
 המלה:״כורעים״, אבל כך מנטחים הטור, מחייו ומט׳׳מ בשם ת־שב״ץ וכן בקבלת אריז״ל (פדע״ח שם):
ח נ. רורעימ ז ימוד ודל רו .,יאנו״, •אבל מנהגנו ל5י המחכימ'!והכרעת המנז״מ ״משוח דאנו לשון  ו א נ
 אנייול, מלשון ״אנו •הדייגים״ שבישעיהו יט: בסידור ״שייך״ מנוסח ״ואנו״: נוהגים להפסיק אחדי
 המ«ם ע״פ המחכים וטור הכותב ״׳וכשיגיעו אל המונמ יפסיק מעט קודם שיאמר ואנו״: יש נוהגים



ת י ר ח ת ש ל פ  תיב ת

 (מזמור לדוד. יי רועי לא אחסר. בנאות דשא ירביצי על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב ינחני
 ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבתך
 ומשענתך המה ינחמני, תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה. אך טוב וחסד

 ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יי לארך ימים.)
 (למנצח בנגינות מזמור שיר. אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה. לדעת בארץ דרכך בכל
 גוים ישועתך יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם. ישמחו וירננו לאמים כי תשפוט עמים
ך עמים אלוהים יוהוך עמים כלם. ארץ נתנה יבו׳£ת ו ד ו  מישר ולאחים בארץ תנחם סלה. י

 יברכנו אלהיט אלהינו. יברכנו אלהים ויראו אותו כל אפסי ארץ).

 לירוק, לפי ט-ז בסי׳ קעס ליו״ד, כשמגיעימ ל״המונם״, אבל השל״ה (עמק ברכה דיני תפלה בהגה״ח*
 קרא תגר על מנהג זה, משום דרוב בני אדם אינם מבינים לשה״ק ומקיאים עם אמידת ״ואנחנו כורעים״,
 ״ונם 0כנר׳ גדולה שיחשבו (אוה״ע) שעליהם נאמר ככל הממם, לכן פן הראוי למחות, אלא שילמדו
 להשתהות כהלכתן״! וראה מג״א שם שמביא בשם של״ה ״ויכרע וישתחוה שלא יהיה י. נראה ככופר״,
 ודאד, ט״ז 1מ״א בסי׳ קיג שם! ומושב יקרו בשמים ממעל: בעל ספר המנהגים מנסח ״וכסא כבודו
 בשמים״, ע׳יש הפסוק י השמים כסאי (ישעיהו מה), ובעל לקט יושר מנמק שנוי זה, משום שהמלח -יקרו״
 בג־מטרי׳ ישו, אנל הנוסח המקובל הוא עפ״י הטור, שמקורו בפרקי היכלות, הכותב ומדגיש — ״י״א
 וכסא כבודו וכוי ואין לומר כן אלא מושב יקדו וכן הוא הנוסח בהיכלות״* וכך מנוסח במח׳׳ו, וכ״כ
 האגד (סי׳ קפ) כד מנוסח בכל הסידוריט, אשכנז ומפרד שלפנינו, הגר״א כן מנסח ״וכסא כבודו*
 (בספר שעדי רחמים ובסידורו! המט״׳מ בשם תשב״ץ מדגיש, שכל האומר וכסא וכו׳ אינו אלא טועה«
 הוא אלקינו אין עוד: מג״א בשם תשב״ץ, וכן ברקח, בשדש קדושת היחוד, והשוה מט״מ: משום שזה
 לשון הפסוק: במח״ו, אבודרהס ומכאן ברמ״ק ״ואין עוד״« וראה עמק ברכה כאן! במח״ו, אבודרהם
 מחכים׳ מהרי״ל (מוסף לר״ה), רמ״ק ״ואין עודאחר״, וכך מנוסח בטי׳ טרין משנת רפד. וטיהינגן
; בתורתו: במח״יו ״ובתורתך״! הנוסח הרגיל עפ״י המחכים וארחות חיים ך  משנת ש
 המדגיש ״והאומר בתורתו כיון יפה״, ומכאן בכל מי וכן בתולעת יעקב! רמב״ן (לפי בשלח טו כו)
, מפני שמזכירין בה מלפני מלך מלכי המלכים והבן זד.״ (ראה ר ת ס  כותב — ״ותקנו בעלינו לשבח נ

 שם מרוצת הענין כדי להבין כתתו) ן
ל כן: הקטע — המשך מעלינו, הנאמר ב״טלכיות" במוסף לר״ה, ושבכללו הוא הקדמה לסדר מלכיות  ע
 שם, (שיסודו נעוץ, כמו כל הטדר שע, בתקופת התלמוד! מירושלמי, כ״ה פ״א, ה״ה משמע
 שרב תיקנו)! לפי הב״י (בסי׳ תקצא לאו״ח) מתד׳יל כאן סדר פסוקי מלכיות: בעל סדר חיום מעיר
ן הרמוז בראשי תבות על כן *קוה׳ לכותב מתוך הסתייגות ״ואפשר שהוא כשהצדיק  על השם ע כ
 עליו את הדין וידע שחטא ואמר בתפלתו — שמהרה יעביר גילולים מן הארץ" (דאה סנהדרין מג ב.
 במשנה שם): רמ״ק וכן בעלתולעת יעקב השמיטו קטע זד,! הוזכר בזהר. משפטים קיט ב! על כן:
 יש מנסחים ״ועל כן״! כך רואים אנו בזהד שציינתי כאן, זכר מנסח אבודרהם (במוסף לד״ה) ומכאן
 בשל״ה, בסידור ד׳ אשר, דיעב״ץ ורב בעה״ת! הבאר היטב ;כסי׳ קלב אות ג) מביא בשם אריז״ל
 הנוסח ״ועל כן״ (מספד כנף רעננים) ורך משתמע משער הכוצות, אכל ממרוצת לשון הפדע״ד, נראה
 לדמעיין שם, וכן בנגיד ומצוה, הנוסח ״על כן״! ודאה מה שכתב *אריכות על נקודה זו בעל שער
 הכילל לסידור הרב בעה״ת: במח״ו מנוסח ״על כן״, וכן בסדר חיוג ובעבודת הקודש לדיד״א וכך
 מנסחים המקובלים — רי״ק, ר״ש ויטל, ור׳ שבתי! בעל יסוד ושורש ימבודה מצדד לנוסח ״ועלי,
 מתוך הבאת ראיה מזהר הנ״ל שציינתי, אבל בעל שעד הכולל דחה דאיתי, משום שממדוצת הענין
 שם אין להכריע ולקבוע על פיו גוםחתו: נוסח מדן הצדיק זצ״ל לא נמסד לנו במפורש מפי מרן
 מחברנו, לכן הצגתי הווא״ו בסוגרים! כי המלכות וכו׳ חמלוד בכבוד: כאן מסוימת חסלודשבח זו
ע מסדר היום״ ט  בנוסח של מה״ו, ומכאן ל הד י א בתקח (שכד) לומר עד תמלוך בכבוד, וכך מ יש *
 המדגיש ״שמתחיל בעי״ן (על כן) ומסיים בדלי״ת (בכבוד): וכך מסיים הגד״א: לפי קבלת אדיז״ל
 מסיימת התפלה בנוסח הרגיל, בפסוק והי׳ ה׳ למלך וגר• ומכאן בכל הסידורים שע״פ «גת אדיז״ל«
 מהי״פ פאטידש כותב - ״הורגל עכשיו לומר פסוק והיה אחר סיום עלינו לשבח והוא מס׳יי אריז״ל
 והטעם ידוע ליודעי הקבלה״« בפדע״ח ג טוב מאוד ומועיל להזהר ומועיל מאוד אחד עלינו לומז׳ על כן
 נקוה לך (בניגוד להשמטת הקטע עיי רפ״ק, כנ״ל) וכר פסוק והיה ה׳ למלך״ ודאה שיפ הארת זענין,
ם י  ובינתו ע״פ תורת הנסתר: בסידור ש״ך הנ״ל מסתיימת היא בפסוק ה׳ ימלוך לעולם ועד: יש מוסי0
 ״יכיזודתד כתוב לאמר שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד״« פסוק זה סודר במחזור רומא במקום הפסוק
 הקידם לו, והי׳ ה׳ למלך: ברע״ג, בפח״ו ואבודרהם מובא היא בסדר תפלת ד״ה, כמנהגנו! מקור



ת מיג י ר ח ת ש ל פ  ת

 לפני שיוצאים מבית הכנסת יושבים מעט ואומדים •י
 8ך צדיקים יייי לקז^ך יקיבי ישרים את 9ןיןז:

 עומדים ומשתחוים פול פני ארון הקודש ואומרים:
ם j; ןןלקיס סיים ומלך ע^לם: $ןךי ו נ$ני אלך ^ י ^ D t f 8 ש ? י י א ב ל ס - י  5י ?ל 3עס

 ©?ם לי עו^ה קוהלמ יאךץ: י• ??לוף לעולם ן$ד:
 צועדים אחורנית אל פתח היציאה, פשתחוים מול פני ארוו הקודש ואומרים:

 יי ?סגי ?«ד5סף למען שירלי סןער ל?גי וך«י:
 בשעת היציאה אומרים:

: נ^י ךןד #ל ךך?יו «ש?יל ניי toy: לנס 9?א ס? ??ןיגי:;: ב ק  >ד *דוד יגיךנו ןהוא יןד ?

 הפסוקים! וידעת היום: דברים ד לט, ה׳ ימלוך: שמות טו יח! והי׳ ה׳ למלך: זכריה יד, ט.
 קדיש יתום: זה לשון דמ״א (בסי׳ קלב) — ״ואומדים קדיש יתום אדר עלינו ואפילו אין יתום
 בביהכ״נ, יאמרו אותו מי שאין לו אב ואם ואפילו יש לו אב ואם, יכול לאמר, אם
 אין אביו ואמו פקפייין — האגוד, ותשב׳׳ץ מהרי״ל סי׳ סד׳ — עכ״ל רמ״א: לפי קבלת אריז׳׳ל
 נקרא קדיש יתום זה שאומרים אחרי אין כאלקינו, כאמור: וראה בשל׳׳ה, מסכת חוליו, סוי התפלים

 שיש מנהג קהאת שאין אומרים קדיש יתום אחר עלינו

 אל ר1ירא: משלי ג כה: עצו עצה: ישעיהו ח י: ועד זקנה: שם מו ד> המנהג לומד פסוקים אלה
 אהד התפלה, מובא בקיצור של״ה בשם ספר זכרון ציון, ובעבודת הקודש לרחיד׳׳א (צפורן שמיר סי׳ ב
 אוד לה) בשם אנשי פרובנצא, המעיר ״וכך היה נוהג הרב החסיד מהר״ר יהודה בן ששון כמו שכתב
 הרב מנות הלוי (כונחו לספר מנות הלוי למהר״ש אלקב״ץ) ד קכא והדמ״ז כך היה מנהגו״« הט״ז
 (בסי״ם קלב לאו״ח) כותב ג ״עוד אני נוהג לומד בכל יום בשעה שאומר ש״ץ שים שלום ג פסוקים
 אלי — אלא תירא וגו׳ עצו עצה וגו׳ ועד זקנה וכו׳ דאיתא במדרש וכר ומצאתי שבפדובנצי׳ אומדים
ם התפלה — עפ״י ספר זכרון ציון הב״ל, ורחיד״א בשם אנשי ו י ן בכל יומ״! מנהגנו לאמרמ עם מ מ * 

 פריבנצי׳, כנ״ל: מהר״מ פאפירש מכנהו בשם ״מנהג אדן ישראל״.
 מזמור לדוד: חהלים בג! למנצח בנגינות — תהלים םז; בכתבי אריז״ל (פרע״ח שעד יד שער
 קריאת ס״ת בשם עץ חיים> נגיד ומצוה ) הומלץ לומד מזמורים אלה אחד התפלה« והשוה רחיד״א
 בספרו עבודת הקודש, קשר אגודל סי׳ כד, אות יג: וראה זהר (יתדו םז ב) הכותב על גודל מעלת
 אמירת מזמור למנצח בנגינות, כשלעצמו, וז׳׳ל — ״תא חזי — בשעתא דקב׳׳ה אתער לגבי כל אינון
 רתיכין למיהב לון טורפא, כסה דאוקימנא, וכתיב (משלי לא) ותקם בעוד לילה וגוי, כדין כולהו בחרו
 פתחי ואמרי — אלהים יחננו ויבדכנו יאד פניו אתנו טלה״ וכוי! אבודדהס אף הוא מביאו, ברם כמנהג
 «גבל, ״ובקצת מקומות אומרים אותו מזמוד אלהים יחננו״ וכו׳ ומכנהו שם ״מזמור המנודה" ומעיר,
 &*וך המלצר״ ״והקורא אותו בכל יום נחשב כמדליק המנורה* וכוי: וראה עבודת הקדש לרחיד״א,
 בצפרן שמיר שט, ובספר אגדא דפירקא, עמוד קעו, מש״כ על ערד אמירת המזמור ולאפרו דווקא
ל «ור המנורה! ומסתבר, שמכאן נובע המנהג לצייר צורת מנורה מתחת הפסוקים ״שויתי הי לנג^ ו ז * 
 «ז8*יד״ ו״דע לפני מי אתה עומד״ שבתוך ה״שויתי שרגילים לתלות על ה״עמוד" שלפני השליח צבור,
 כשמצדי הנרות שלה מודפס המזמור בשלימותו: וראה לעיל עמוד קנא ההערות למזמור זה.
פ וגר: על פסוקים אלה, מאמרים לפני עזיבת כתלי בית הכנםח, הארה: מפסוק אד צדיקים ר ;צדיקי $ 
 למד רבי יהושע בן לד (ברכות לב ב, ירושלמי ברכות פ״ח ה״א) שהמתפלל צריד לשהות שעד,
ר תפלתו, שנאמר אד צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניד״ן בעל מח״ו אף הוא מביא ח  אחת א
 המנהג לשהות שעה אחת קודם ושעה אחת אחר התפלה מתוך הבאת מימרא זו של דיב״ל, בה הוזכר,
 מתוך הסתמכות עליו, הפסוק אך צדיקים, אבל לפני זה מובא שם גם הפסוק שאנו אומרים בעמדנו כבד
 על מפתן פתח היציאה, והיינו, יי נחני וגוי, בהקדם שתי מלות ״וכיוצא בו״, הגדרה שקשר. להבין כונתה
 כאן, לסי מרוצת הלשון והענין: והמסדר ומחבר ההגהות שם, מעיד, ובצדק. ״ונראה שכצ״ל — וכשיוצא
ל! אך צדיקים  אומר יי נהגי וגו׳״: הפי כי כל וגוי מובא שם בין שאד פסוקים, אחדי מזמור לאסף, כג̂׳
ת בביהכנ״ט שעה אחת לפני היציאה: מנהגנו על כל פרטיו ו ה ש  הוזכר גם ברוקח (שכד) כאסמכתא ל
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 ויעש אכרהפ שומע תפלה׳ '*יע$ אברהם
 חמד• והיו מבינים לו גם רביעית ממשקה זו בפושרין,
 כדי לברך אחריה בורא נפשות וכו׳. אח״כ לבש עוד
 הפעם טלית ותפלין דר״ת ולמד עמי חמש עם פדש״י
 ז״ל בדיוק ובדקדוק גדול ובבירור ההלכות עפ״י
 רמב״ט ז״ל וכו׳ ואח״כ היד. חולץ התפלץ והטלית
 ולמד י >ימי שיעור לעיון בגפ״ת בערר קרוב לשער,
 ואח״כ. למד:;.שיעור בעיון ,עם בניו הגאונים הקדושים
 זצ״ל ועם תלמידו המובהק הרה״ג ר׳ שמואל יעקב

 מלוי ז״ל מטעועכאנאווא.

 !שנים מקרא ואחד תרגום : רבינו זק5י זצ״ל
 היה מסיים התפלה בנוסח עלינו לשבח
 ואח״כ -היה קורא'בכל יום'פסוקי הפרשה, שנים
 מקרא ואחד תרגום, כפי המסודר מהאר״י זצ״ל• ביום
 ראשון — ו פסוקים, ביום שני — ד׳ פסקים, ביום
 שלישי — ה פסוקים.׳.• ביום .רביעי .!—י יו פסוקים.
 ביום חמישי — ד, פסוקים. וקרא . רק בתורה, ולא
 בנביאים וכתובים. •אחר התפלה הלך לביתו מעוטר
 ומעוטף טלית ותפלין (דרכינו תם). מלק הטו״ת
 ואכל פת שחרית .בפת, הבאה מכסנין ושתה משקה׳

א י ב נ א ש  — הפסוקים, ההשתחואות •והסדר שלפנינו, מקירו בשו׳׳ת •מהרש״ל (סי׳ סד) ו ז״ ל — ״ובבוקר כ
 לב׳יה,,,מתחיל, אני בפסוק.״ואני ברב חסדך״ וגוי, וביציאתי. מבית: •הכנסת אשב מעט ואומד אד צדיקים
ה אני פני ההיכל ו ת ח ש  וגר•,שדרשו חז״ל שישהה מעט אחד התפלה, ואח״יכ כשאני, קם לצאת, מ
ל העםים" וגר! וביציאתי מפתח ב״ה חוזר אני ומשהחוה ואומר יי נחני בצדקתך״ וגר! כן י כ כ  ואומר ״
 מביאו בעל מטה משה, תלמידו, כעד ראיית המנהג,אצל רבו (מט״מ רי) וכותב — ״ומורי ז״ל כשהיה
 יושב י אחר התפלה וכו׳ ומסיים ״כמ״ש דבינו יונה״! ועוד שם — ״ובצאתו, אל יחזור לאחוריו,מיד לשכינה,
 אלא כמו שנפטר ממלד בו״ד או מלפני רבו, שיש לו לילך כנגד אחוריו ופניו עד שיתרחק במנוי':
 ברמד״ם, סדר תכ״ה, נסדדו הפסוקים — אך צדיקים, כי כל העמים, אחר איו באלקינו, לפי. הנוסח שם!
 הפסיק יי נחני מביא גם הכל בו, מובא בדרכי משה (קלג אות ד) בשמו ומסיים ״וכן נוהגין"! וכן הב״ח
 (שם)' בד״ה ומ״ש, מביא המנהג בשם מהוד״ר יעקב פולאק, המביאו בשם .:׳הד״ר מנחם מלונדר״ש, לאמר
 עס סיום התפלה, לפני היציאה, אך צדיקים! והשוה ט״ז (קלב אות ב ד״ה כתב) בשם חמיו הב״ח, ומתוך
 הוספת ציון ״שוב מצאתי בס׳ ״עץ החיים״! הדמ״א (בדרכי •משה שם) רותד —״וגמהרי״ל, בשעת יציאתו
 מב״ה'היה. מישתחוה.מול"הארון.כתלמוד הנפטר מרבו,.וזו חהשתחואה עשה בעמדו בפתח ב״ה! הבאר ,היטב
 (פ־׳ קלד אות ט) מביא בשם פהרי״ל •לעשות ג השתהויות! מקור הפסוקים: אך צדיקים — תהלים קמ יד!
 כי כל העמים — מיכה ד ה: עזרי מעם ה׳ — תחלים קכא! ה׳ ימלך — שמות טו: יי נחני — תחלים ה,הט!
 יש מוסיפים הפסוקים שבםוגרים: גד גדוד — בראשית מט.ייט: ויהי דוד — .שמואל א יח, יד! ונח מצא
ה! פסוקים הללו מובאים בספר קיצור של״ה המביאים, לפי הסדר שלפנינו, בשם ספר ,  חן —בראשית ו

 מנורת הזהב.
 שניה מקרא וא״ת: ראה ויעש אברהם כאן ולנקודה זו הערה והארה: ראה ההערות לובא לציון גואל,

 לעיל', עמוד ..שפ׳ שציינתי דברי רש״י לגמי סוטה מט א י ד״ה אקידושא דסדרא ״שלא תקנות.
 אל-,. .שיהיו כל ישראל,עוסקץ בתורה בכל.יום דבר מועט .שאומד קריאתו ותרגומו״ י וכוי (ובשבלי הלקט
 ציינתי .שם.בשם רבינו שלמה .(רש״י) טעם שני להשלכת הקדשא בתוך הנוסח של ובלצ״ג, — משום
 גזירת, "המלכות. שלא לענות קדושה) והיו קוריו אחד התפלה מעט מ,קרא ומשנה, וזהוא היסוד לתקנת
 אדיזי״ל לפי מה שכתוב בשער הכוונות (בשערי המצות, בפ׳ ואתחנן) ומובא בכף ההיים (סימן קלא אות ו).
 יז די .פרטן: תחלה יקרא בתודה. מפרשת השבוע ההוא — ביום א יקרא ו פסוקים, ראשונים שבאות־־,
 סרשה:' וביום כ יקרא ד סםוקיט וכוי וכו׳ וכללות כולט הם פו פסוקים (מספר הוי״ה׳ עשדיס וששה<
 וראה .בשו׳׳ע אריז״ל (קביעות התורה, עמוד כד). ובנגיד ומצוה פירוש• מפורש על כוונת הקריאה לפי
 דליקה זו. והרי היא בקיצורה: סדר ק1יאת הפסוקים .לפי סדר אריז׳ןל הוא כנגד המלוי.של השם ב״ן,
 וביום י,ב — ד פסוקים שהם כנגיד ד דמלוי יו״ד דשם ב״ן, וביום ג — ה פסוקים שהם כנגד ה דמלוי ה
־  דשב .ב״ן׳ וביום,. ד — ו פסוקים שהם כנגד ו דמלוי ו דשם ב״ן׳ ,וביום ה — ד, ,פסוקים שהם,מי׳

t ה : מלוי ה האחרונה. דשם ב״ן״ וראה שם מרוצת העניו כדי לעמוד על הכוונה הנכונה שבקריאה 
 הסדר הזה! .ולבסוף העדה נוספת: מרן מחברנו זצ״ל הדגיש כאן — ״וקרא רק בתורה ולא .בנביאיג
 וכתובים״׳, כונתו ז״ל, שלא היה ממנהגו של זקנו .:מדו הצדיק זצ״ל לקרוא גם בנביאים . וכתובים
 כפ•,מה שסודר בקבלת אריז״ל, ושלפיה סדר הלימוד אחר התפלה הוא כדלהלן: תורה׳ נביאים׳•כתובים.
 קבלה, משנה ותלמוד (נגיד ומצוה: ״וטוב לחלק התלמוד לגי חלקים אחרים שהם ברייתא תוספתא, מימרא״):
 וראה שעד תכונות עמוד םא וסב׳ נגיד ומצוה טו א וב׳ ושו״ע אריז״ל כד א וב וספד כף החיים
 לסימן קלא שו״ע או׳׳ח! וראה ספד שערי ציון, ליקוט מכתבי המקובל הגדול ר׳ חיים הכהן זצ״ל,

 בעל שעדי רחמים׳ (דפוס שלוניקי משנת תקא).
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 תפלת דודיד

כשנוסע מביתו וטוב ליאמד  צריך לאומרה משהחזיק בדדו׳ חוץ לעיר ביום ראשון:
 מעומד אם אפשר בקל(ות)! ובשאר הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר
 אותה בכל בוקר, אפילו במלון ו״חתום ברוך אתה שומעי תפלה בלי הזכרת השם.

׳ שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו ו נ ן מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותי ו צ ר : י ה  י
חדז חפצטו לחיים ולשמחה ולשלום (ואם דעתו  לשלום ותסמבנו לשלום .ותגיענו לנ̂־
 לחזור מיד, יאמר: והחזירנו לשלום) ותצילנו מכף כל אויב •ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך
 ומכל פרעניות המתרגשות ובאות לעולם ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו ותתננו לחן ולחסד
, כי אתת ו  ולרהמים בעיניך ובעיני כל רואינו •ותגמלנו הסדים טובים זתש׳מע קול תפלתנ

 שומע תפלת כל פח. ברוך אתה יי שומע תפלה.

 תפלת הדרו: גרסינן בגמ׳ ברבות (כט א): ״אייל אליהו לרב יהודה, אחוה דרב םלא — לא תרתח
 ולא תדטי, לא תרוי ולא תחטי וכשאתה יוצא לדרך המלד בקונד (רש״י שם —
 הילך: טול רשות) וצא. מאי המלך בקונך וצא, א״ר יעקב א״ר חסדא זו תפלח הדרך וכוי, מאי ת״ר*
 ״ד״מ ה׳ אלקי שתוליכני.לשלום. ותצעידני לשלום ותםמכני לשלום ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך
 ותשלח ברכה במעשי ידי ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי בא״י שומעי תפלה״ ו
 וראה שם ס א, ואת הנוסח — במסכת דרו ארץ רבה, (בסוף המסכת, בנוסח יותר ארור), רי״ף לגמי
 הליל, דע״ג (רד ב דפוס ירושלים), הלכות ־גדולות (ה׳ ברכות ז ב), מח״ו (כד), אור זרוע (ה׳ ק״ש
 איית מח), רוקח (סי׳ שמז), דא״ש (לגמי שם), טור או״ד, (סי׳ קי) אבודרהם (ה׳ ברכות קי ולבוש (לבוש
 התכלת קי)! וראה ב״י בסי׳ קי ד״ה ומ״ש ושו״ע באותו. סימן והמפרשים שם! הנוסח שלפנינו שונה
ד המקור: ותדדיכנו לשלום: הגדרה זו אינה ו ד י  קצת מהנוסח שבגמ׳ שם, כיבואד להלן! ועכשיו ב
 במקומות שציינתי, אלא מנהגנו לאמרה עפ״י ספד התחנות והבקשות המפורסם ״שערי ציור (בסדר
 תפלח הדרך) וכן בסי׳ של״ה וריעב״ץ! ותסממו לשלום: בהרבה נוסחאות הושמטה הגדרה זו שבגמ׳
 שם, והציגו במקומה ״ותידריכנו לשלום״, כנ״ל! בסידור שלייה, ריעב״ץ והרב בעה״ת ישנן שתיהן־ז
 ותג׳יענו למחוז חפצנו לדיים ולשמחה ולשלום: פיסקה זי אינה בגמ׳! בטור: ״ותבאינו למחוז חפצנו
 בשלום״: באבודרהם וכן בספר היראה לרבינו יונה — ״ותנחנו למחוז חפצנו לשלום״! הלבוש מנסח
 כ-.>־ הטור, אלא מתוך הקדמת ״ותגיעגו״! ההוספה ״לחיים ולשמחה״ היא עפ״י ספר ״שערי ציץ״
 ה:״ל וסידורי׳ של״ה וריעב״ץ! ותדזירנו לשלום: הגדרה זו בגמ׳ שלפנינו אינה, אלא בש״ם כת״י
 מינכן, (כתם יד משנת קג, לפי דקדוקי סופרים לגמ׳ הנ״ל), וכך מנסח הרב בעה״ת, ולפי ניסוחו
 סידי־תי! יש מנסחים ״ותחזירנו לביתנו לשלום״ לפי המקור הראשון שבמסכת דרך ארץ (בשינוי
 הצת, מלשון יחיד ללשון רביפ, וע״ז ראה להלן ההערות) וכן במח״ו (ג״כ בלשון יחיד), רוקח׳ אור
 זרוע, ספר היראה לר״י, המאיר־ לגמ׳ ברכות, כל .בו, אבודרהס (לביתנו) וברא״ש לגמ׳ שם׳ וכאן
 הערה : המעדני יו״ט לרא״ש הנ״ל, אות ע, מעיר על הגדרה זו. וכותב — ״שאע״פ שבגמ׳ ורי״ף ליתא,
 (בדי״ף שלפנינו ישנה) מ״מ נכון היא לאומרה״! בעל אליהו רבא, בסי׳ ק־, הצב״ע על בחידושי
 הרשב״א ואבודרהמ בלבד! ברם לפי המבואר לפנינו, נעוצה היא בתקופה יותר קדומה׳ שהרי היא
 מוכאת כבר באחת המסכות הקטנות, מסכת דדך. ארץ, כנ״ל! וכראיה נוספת «ש לציין מדרש הנעלם,
 מיבא בזהר ל׳ היי שרה, דף קכא א וז״ל .״ת״ר היוצא לדרך יתפלל שלש תפלות,,תפלה שהיא,חובה
ר לביתו לשלום״! בסידור הרב בעה״ת ו ז ח י  של יום, ותפלת הדרך על הדרך שהוא עושה. ותפלה ש
 מותנה ״ואם דעתו לחזור מיד, אומר והחזירני לשלום״! הגר״א הגיה הד בגמ׳׳ אבל לא בביאורו לשו״ע שם,
 •ילסטים וחיות רעות — לעולם: במסכת דדך ארץ מנוסח ״ומכל מיניי פורעניות המתרגשות ובאות
 לעילם״! הרב בעה״ת השמ״ט י ״מיניי׳! ותתנני:, הנוסח בגמי: ובםכת ׳דרך ארץ ״ותנני״׳ ובשינויי
 נוםדאות שם ״ותגני״ וכן ברי״ף, מח״ו אור זרוע׳ רוקח, טור, אבודרהם ולבוש — ותנניי! ברא״ש
 ״יתתנני״! וכאן העדה לשם הארה: בגמ׳ שם שנוי במחלוקת, אם לאמרה בלשון יריד או לשון רבים!
 בכל הנוסחאות היא בלשון רבים, כאביי דאמר שם ״לעולם לישתף איניש נפשיה בהד״ צבודא״, אבל
 לפיינו מנוסח ״ותבני״ וזה לפי נוסח הרב ז״ל שהוא עפ״י הכרעת המג״א שם אות י בשם ספך

 ה^נה הכותב — ״אבל מלת ותנני לחן יאמר בלשון יחיד כן כתב ספר הקנה ע״פ סוד״! ותגמלנו
 חסרים: הוספה זו הצגתי ע״פ סידור הרב ז״ל ומקורה (בלשון יחיד) במסד׳׳א הנ״ל! ותשמע קול חפלתנו!
 עס״י ניסוחו של רב בעה״ת, שהוא בעצם עפ״י אבודרהם, בהשמטת חמלה ״קול״׳ ״ותשמע תפלתנו״ו
 הנוסח הרגיל הוא ״ותשמע קול תחננונינו״ שהוא עפ״י ספר ״שערי צירן״ הנ״ל! כ״ אתה שופ_5



ת י ר ח ת ש ל פ  תטז ת

 •ש מוסיפים:

 ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהיס. ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהיט זה
 זיקוא שם המקום ההוא מחנים. ג פעמי*

 ויםעו ויהי התת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. ג פעמים,׳ י
 המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם
 ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ. לישועתך קויתי יי. קויתי יי לישועתך. יי לישועתך קויתי.

 ג פעמים>
 הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדךך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי. ג פעמים*

 יברכך יי וישמרך. יאר יי פניו אליך ויחנך. ישא יי פניו אליך וישם לך שלום. ג פעמים!
י נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. ה י  ו

 יושב בסתר עליון וגו׳ כל המזמור.
 אתר. סתר לי מצר תצרני, דני פלט תסובבני סלה. בטחו ביי עדי עד כי ביה יי צבאות
 עמנו, משגב לנו אלהי יעקב סלה. יי צבאות אשרי אדם בטח בך. יי הושיעה המלך יעננו

 ביום קראנו.
 שיר למעלות אשא עיני -אל ההרים וגר כל המזמור.

י ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי ק ונשגב. בשם יי אלד׳ י ד י בו ירוץ צ ז שם י ו ל ע ד ג  מ
 גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל.

 הנכנס לכרך יאמר קודם כניסתו:
 י יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי שתכניסני לכרך הזה לשלום.

 נכנם יאמר,: מודה אני לפניך יי אלהי ואלהי אבותי שהכנםתני לכרך הזה לשלוט.
 בקש לצאת יאמר; יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי שתוציאני מן הכרך הזה לשלום.
 יצא בשלום יאמר: מודה אני לפניך יי אלהי ואלהי אבותי שהוצאתני מן הכרך הזה לשלום.
 וכה שהוצאתני לשלום כן תוליכני לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום ותצילני מכף

 כל אויב ואורב בדרך.

 תפלת כל פה: עפ״י אבודרהם, וכך מנסה הרב בעה״ת וסידורי הספרדים: כי אל שופע תפלה ותחנון
 אתה: זהו המסח בשערי ציון, וכן בסידור סיעב״ץ וברוב נוסחאות! ולבסוף הערה: באמירת התפלה
 ישנן נקודות השנויות במחלוקת, בגמ׳ שט שאל המקשן — ״אימת מצלי״, ״עד כמה״, ״וחיכי מצלי״!
 זד*.ה להלכה ולמעשה בשו״ע שם ס״ק ד ה ו ז וט״ז ומנ״א שם ומשנה ברורה, קי, המאסף לכל
 ה«תנות , ועכשיו כמה מאמרי זהר השייכים לאותו עניין מנקודת ההלכה : בטור ושו״ע שט מבואר
 שאין לאמרה אלא ״לאחד שהחזיק בדרך״, כלומר, כשהוא כבר בנסיעה, ואילו מזהר מישתמע, שהחיוב
י לאתקנא ארח* קמי קב״ה, ע  חל לפני שיוצאים לדרך, וז״ל הזהר בראשית, נח ב — ״כד בד נש ב
ד לא י&וק לאררא בעי לאמלכא בי׳ ולצלי קמי׳ על אדחיה וכו׳ וכו׳ בגין דההוא ב״ב דלא מהימן  ע
 ב־ במאר״׳ עד לא יפוק לארחא, לא בעי םיעתא דמרי׳״! ובזהד לפ׳ ויחי דל א — ״יזדהר ב״נ וכו׳
ר יפוק ת ב ל  תא חזי דכד נפיק ב״נ לאדחא יסדר צלותא קמי מאדי׳ בגין לאימשכא עלי׳ שכינתא ו
 לארחא וכר! ושם עמוד רמ ב׳ —״מאן מפיק בארחא יתקן גרמיי בצלותא דפאר* עד לא יפוק לארחא
ו יהלך וישם לדרך פעמיד: וראה בטור זשו״ע מנהג פהר״מ ערוטנבודג וט״ז י נ פ  כדכתיב צדק ל
 •עופ אות ז ועטרת זקנים שם, ולהלכה למעשה במשנה בדורה כמו שציינתי. וראה ספר קב הישר,
 טרק כד, המביא בשם הזהר פ׳ בשלח ופ׳ וישלח להתפלל תפה״ד בביתו, לפנ״ שיוצא לדחי « בעל
 ״׳סזז ושורש העבודה״ ממליץ •מתוך פשרה, כדי לצאת גם ידי דעת הזהר, כנ״ל, להתפלל לפני
 היציאה מביתו ״תפלה קצרה מקירות לבו לחשם יתעלה ש״וליכנו לשלום וכר כמבואר במאמרים
 דייל וכשהחזיק בדרך יתפלל תפלת הדרך המבואר בגס׳ וטור״ ! (הכותרת שמעל גבי התפלה העתקתי

 מסידור הרב בעה״ת, וכן התפלה בשלמוחה: מנהג מרן הצדיק זצ״ל לא ידוע׳
 יד!י רצון: תפלות קצרות הנאמרות כשעומדים לכנס לכרך (עיר)׳ כשכבר נכנס וכשעומד לעזוב אותה:

 מקורה בגפ׳ ברכות ם א. -
! י דרחמי, שיש אומרים נוטף על עצם תפלת הדרך — מקורם: ויעקב וגוי: בראשית לב ב ק ו ס  פ
 ייסעו: שם לה ח: המלאך: שם מח טז: לישועתך: שם מח יח! הנה אנכי: שמות כג כ! יברכך! במדבר ו
_ בשם ״שיר של פגעיש,  כד: ויהי נועם: תחלים צ יז> יושב בסתר: תחליט צא: נקרא ״ י .
 כלומד — להנצל מפגעים׳ כי נאמר בו ״כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך! אתה סתר: תחלים לב ז!
: בקשר אגודל סימן כד M & i f i t i :(מחוה שבועות טו ב וירושלמי שבת, סרק במה אשד. בסוף הלכה ב 



ת ודד חדי ת ש: ל פ  ת

 אור יט׳ מביא אמירת הפסול; בשם רבי יהודה החסיד הסגולה לשמירה׳ וכן הפ׳ ויהי נועם׳ ה׳ עוז לעמו
 יתן, ה׳ צבאות עמנו): בטחו: ישעיהו כז ד, ה׳ עוז: תחלים כט י: ה׳ צבאות; שם מו ח: פד יג, ה יו
 (על ערךאמירת פסוקים אלה׳ ראה לעיל עמוד תז ההערות שבסוף העמוד)! שיר למעלות: תחלים קכא«
 מגדל עוז: משלי יח י! בשמ הי: פיםקא מסדר קריאת שמע על המטה׳ והיא כעין השבעת הד׳ מלאכים
 דסיבבים את כסא הכבוד ומיוסדת על המאמר במדרש רבה׳ במדבר פרק ב אות ופרקי דרבי אליעזר
 פרק ד, וראה תרגום לאיוב כה ב! ההתחלה ״בשם אלי׳ ד%זכרה בהל בו, דין ק״ש על המטה׳ סימן כט.
 יש ייםיפיט חפיסקא ״יוהך ישמרני יוחד יצילני יוהך יעזרני״׳ שטות עלאכים׳ המובא בספר שערי ציין!
 ההרכבה של הפסוקים וכן של הפסוקי דדחמי, בשינויים של חםר ויתיר, עפ׳״׳ שעדי ציון הג״לז

 שיר הידווד: קובץ חרוזים, חלוקים לשבעת ימי השבוע, ונאמרים בהרבה קהלות המתפללי׳ם לפי גוםח
 אשכנז, פסוק בפסוק ע׳׳י החזן והקהל, יום ביומו אחד עלינו לשבח! בליל יוכ״פ אחר
 ח׳ מעריב, נאמרים הם במרבית תפוצות ישראל. ולא ניכר ספרד לפני אשכנז בזה! ראה מטה אפרים,
 דיני ליל יוכ״פ ופסק דינו של דיעב״ץ על עצם אמירתן, מי חיברם, מי ממלח אמירתם זרמי מתנגד
 לד — שאלות אלו טעונות בירור עד יםידן, ועליהן נייחד את הדיבור: פרשה זו, הנעוצה בתקופת רבותינו
, שנויה במחלוקת רבותינו האחרונים, זכר כולם לברכה! מרבינו משח תקו, מחבר ם י נ ו ש א ר  ה
׳ בצלאל! מרביגו ליפיין, מחבר  י&ר כתג תמים, שומעים אבו׳ מוזיד הסתייגות, על מחברו ששמו ד
 ספ,- ״נצחוך שומעים אנו שמחברו שמו ד׳ שמואל אביו של רבי יהודה החסיד הידוע(?)! דבינו
 משה איסרלש, הרמ״א, מיחס אותו ,מתוך הסתייגות, כיבואר להלן לרבי יהודה החסיד, וכך רואים
̂יוידפ&ים בסידור הדרת קודש למקובל דבי היידץ ש״ץ טריוש,  אנז לחוב על השער שלפני השירימ ז
 מיזבר סידור הידוע בשם ״סידור טיהינגן משנת שך״! נכיר מקודם את רבי ליפמן הנ״ל, כיון שהנחתו
 יתקבלה על דעת גדולי הפוסקים האחרונים: מהדי״ל, (הל׳ גיטין) כותב — ״ומהד״י סג״ל היה במעמד
ם מק״ק רגנשפורג לפראג, ליד מה״ר ליפמן מולהוז״ן ז״ל שהוא יתנו לאשת בעירו׳׳! בעל  משתלה ג
 צמה דוד כותב עליו ״ר׳ ליפמן בעל הנצחון חיבר ספרו בשנת דיט, כמבואר בהקדמת םפרו (בספרו
 זד. לא הוזכר)! בעל מטה משה, תלמיד מהרש״ל, מזכירו בספרו זה לדפוס פרנקפורט בסי׳ קי) ובספרו
 ״הואיל משה״ (עמי קכב) ״מהר״ר ליפמן נצחן ׳מפראג, בםפד הנצחון! המקובל ד׳ הידץ ש״ץ טריוש מזכירתו
. \י וכותב — ״אמרי קדוש . .  בפירושו לסידור התפלה .
 מהר״ל נצחון מק״ק פראג ז״ל״! מהדש״ל בים של שלמה לגיטין, מזכירו בפ׳ קמא, בסימן ה ובסי׳ כד,
 ובהקדמה שני׳ למס׳ חולין מזכיר הוא לשבח את ספרו הנזכר במקומות הנ״ל, ע״ש ״תקוו הגט״!
 עד כאן על אישיותו של ר׳ ליפמן, ועתה נשמע מה בפיו ביחס למדבר החרוזים! הוא כותב (בספרו
ל א ו מ  עימוג נ) — ״כן ידענו שהוא יתברך ממלא כל העולם וכו׳ וכר ועל עצמותו יסד החסיד רבינו ש
 בשיר היחדד וזה לשונו — אתה בכל, אין עליך אין תחתיך״, ושם, עמוד קב ב — ״והחכם האמיתי
ל יסד בשיר היחוד וז״ל ״אתה ממית ואתה כל תבלה, אתה מוריד שאול ואתה תעלה א ו מ  דה׳ ש
 עליל״! בטידור טיהינגן הנ״ל הודפס השיר עם פירושו של ד׳ ליפמן ובשער שם כתוב לאמד (למ״ד
 צרויה) — שיד היחזד אשד חיבר ותיקן די יודא החסיד מרננשפודג (? — כשנראה שמכאן עברה
 הגירםא לרמ״א, כיבואר להלן) וכו׳ והנה הרבה מדברי השירה הזאת מן קבלת הגאון המפורסם דס״ג ו״ל,
ד הם וכו׳ וכאשור דאוד.ו ח  אשר חיבר ותיקן ספד האמונות, והנד, עיקד דברי רם״ג והחסיד הנ״ל א
 והיכרותו חכמים בדורו של דיה״ח על שיר היחוד, קדוש הוא לאלקיו, וקבעו אותו לומד בכל אלו
 הממלכות ברבים בכל כ״נ (כנסיות?) כדי שידעו הכל נגד מה ״תפללו ׳מחד (כנראה שהפונה לאמירתם
 בליל «וכ״פ, כפי שהיה כבר נהוג בימי מהרי״ל (ראה מהרי״ל ה׳ יוכ״פ) בבית הכנסת״! ומעבר לדף,
 שם, הידפםה גם הקדמה קצרה, כנראה שהיא פרי עטו של המסדר, בזה״ל — ״והוא הגאון מהר״ר ליפמן סידר
 ספי הנצחון״! הרמ״א (בהגהותיו על סדר ימות עולם הגדפס בסוף ספר יוחסין דפוס זיטומיר משנת
 תכא, או דפוס ודשה משגת תרלו, עמוד צג) כותב — רבי יהודה החסיד תיקן שיר היחוד ע״פ ספר
 האמינות שיסד רב סעדיה גאון! כך מצאתי כתוב בשם ר׳ ליפמן בעל נצחון ויש אומרים שר׳ שמואל
 בן ד יהודה הד&יד עם גדול אחד הנקרא ר׳בצלאל ור׳ יהודה חיבר שיד הכביד״! כפי מה שניתן
 לדי.יד מתוך הערתו המסתייגת של רמ״א, האומרת ״כד מצאתי כתוב בשם ד׳ ליפמן בעל הנצחון״,
 ומתוך ההשערות האחרות שמנח שם, רואים אנו די בהיר, שאין כאן החלטה מוחלטת ואף לא הבעת
 חדת דעה עצמית בנוגע לנקודה זו, מצד דב״נו רמ״א, זוהו דק ההשערות המובאות בספר כתב תמים,
 ובאחרות שציינתי לעיל: ועתה ביחס לעצם אמירתם: התנגדות חריפה מצד מהרש״ל בנוגע למנהג,
 שומעים אבו בעקיפין, מתשובת דביני שמואל יהודה, בנו של רבינו מהר״ם מפאדובה, לרמ״א, ובחדא
ה של עצמו הוא ג — ״דע עלי המעשה אשר כתב לי אדוני בשב! שארנו כמהר״ש י ר ו ג י נ  מדתא — ס
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 (רש׳יל) י״ץ ששלח •לשונו ב״שיר היחוד״ וגזר במקומו שלא לאומרו, על סמך מד. שמצא כתוב בספר
 .ארד, ישן גושן, נקרא כתב תמים, כי האומר חרוז ״םובב את הבל בכל״, הרי זה מחרף ומגדף ח״ו,
 ראיתי מעשה ונזכרתי דברי הרמב״ם במודה הנבוכים — כי זה דרכם של רוב בנ״ אדם, כשהם מוצאים
ו תוגדל בו האמנתם! אך לא חשבתי כזאת על חכם כמוך• ואני ג ש ו  דבר מה בספר ישן — כפי י
 בעניי לא מקובל ולא בן מקובל אנכי, אבל יש ל« פירוש על שיר היחוד ע׳״ד הקבלה, לא פירוש כול,
ש קדשים אצל כל בני עממי! ומ״ש מכ״ת כי ד ו  רק ראשי פרקים, בו יודע חכמת המרבד, והשיר הזה ק
 הישן, מזכירו בתשובה על שאלה המופנה אליו בענין מקוה והשיב — ״אמנם מסיק במרדכי, דפעם
 ביזייוז הזה נמשך לדעת הרמב״ם וא״ע • . . < . ושאר חכמים, לא הבנתי דעת אדוני באלה,
 ודעת״ בו — אחד משתים: או שהיתה כונת המחבר ע״ד הקבלה וקרא לעלות העלות ית׳ וית׳ סובב
את כל ומלא את כל, רמז למידה קראוה כל ועליה אמרו רז״ל במדרש ״בת היתה לאברהם אבינו וכו׳ : 

 (יבכל שמה, וראה מש״כ שמ בתורת העולה באריכות) וזה ידוע אפילו למתחילים. בחכמה זו, א״כ
 מה יתאונן האדם חי על המחבר הקדוש הזה, קדוש יאמר לו, כ״א חסרון השגתנו בדבריו הנעימים״ —
 עד כאן לשון רבינו שמואל ״הודא לרמ״א (מודפס בשו״ת רמ״א סימן קכו) ! אם ניתן להבין
 ידבר מתור דבר, יש ללמוד מההגדרה ״אך לא חשבתי כזאת על חכם כמוך״, שרמ״א אף הוא הביע
 במכתבו זה, אליו, הסתייגות מסויימת בנוגע לעצם המנהג, :מתוך התחשבות עם עמדת מהדש׳יל כלפיו,
 אבל אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, ובהערת הרמ״א, כנ״ל, לא מיניה ולא מקצתיה! עמדה
 מסוימת לאמירתו נקט רבינו ׳מרדכי יפה, תלמיד מהרש׳׳ל, ובספרו לבוש התכלת, (םי׳׳ קלג) מביא היא
 דעת רשי׳ל וכותב — ״מנהג חדש נתפשט באלו הארצות בימי, שנהגו לומר מיד אחד קדיש.יחוס
ד וחלקוהו לז׳ חלקים׳ כמספר ימי השבוע! ואינו יודע טעם נכון להתפשטות המנהג הויז ו ח י  שיי ה
 — שאם כדי לספר.בשבח יתברך, היה להם לאומרו קודם התפלה, וכו׳ וכו׳ כמו שכתבתי טעמא לעיל סי׳
 א כאמירת תהלימ, ושמעתי בימ« .חורפי, שאין לו שום טעם, אלא שהנהיגו כן משום האבלים כשישנם
 הרבה, שיגעו להט לומר קדישות לכל אהד, ועכשיו שנקבע, נקבע, וכו׳! כן הוא טעמא דשיר היחוד,
ל אותה בכל מקום שהיה ט ב  אד כבר עמד :מורינו ודבינו וגאונינו הגדול מוהר״ר שלמד. לוריא ז״ל ו
 שם אב״ד, שלא יאמרוהו מטעם לא ניתן ליכתב, אבל לא השגיחו בו בכל הקהלות, כי נראה להם
 טעם חצון״ וכר! כאמור לא גילה לנו בעל הלבושים את טעמו ונימוקו של רבו, המהרש״ל, אלא זה
 למדנו בעקיפין, ממכתבו של רבינו שי״ק אל שאר. בשרו הרמ״א׳ כנ״ל, וביתר בהירות מפסק דינו
 שהיציא על הענין, הגאון ריעב״ץ, שחלק ממנו העתקתי להלן! לא נחדש בדבר, אלא נוסיף עליו,
 'מתיך העתקת דברי בעל כתב תמים ככתבם וכלשונם, דברים, שבגללם נתהווה עצם החשש, כנ״ל! עד
 שנעתיקם, עלינו להכ״ר. מקרוב את אישיותו של אותו ד׳ משה תקו, או ד׳ משה בר חסדאי, שהיחד,
 אישיות מצובדת בעיני.גדולי בני דורו, כיבואר להלן! רמב״ן (בחידושיו לגמ׳ גיטין, פרק קמא, עמ׳
 'ג. ב.) מזכירו וכותבי — ״והחכם,הגדול ר׳.משה בר חםדאי מפולני׳א שיחיה.ויאריך ימים כתב שנראה
 שגידסא זו שמועד. התלמידים שבשיח מפני שהקשה עליו וגר! דמ״א (בספרו. תורת העולה. ד9ומ
 "פראג מישנת תקפג, עמוד קיא) מזכירו במאמרו על.ענין הגלגלים וכותב — ״וכתב בספר כתב תמים
 שזהו דעת הרמב״ן בפ׳ אי׳וב״! בעל אוד זרוע הקטן (כתב יד) בסי׳ יג, ובסי׳ קסג השיב על ״יהודי
 א־ד היושר תחת .השר, ותפסוהו שרוצה ממנו ערבות שלא יברח״ ובסופה שפ נרשם — ״תשובה זו
 העתקתי מתשובה שהועתקה מכודי של הד׳ משה תקו ז״ל״! אנו מוצאים גם את.שמו דרך אגב,
 בר.שובה אחת של מהר״י מינץ (דפוס ויניציה עמוד לט ב) כשאחד מבני משפחתו חתום על שטר
 דרשאה בעיר ניאושטט משנת, דג, ושמו אהרן בר׳ ,משה תקו! רבינו ישראל איםרלאן, בעל תרומת
 א*ת היו מנקין המקור. שהיה :מעיין ברגנשפורג בכלים שלא היו מנוקבים וחזרו המים מהן לתוכו ופסלו
 הרב משה בר חםדאי״! כאמור, חנה
ד :משה בר חסדאי, ועלינו, איפוא, לברר, אם ר׳ משה תקו  שני שמות. לו, לד׳ משה — ,ר׳ משה תקו ו
 לדי משה בר חסדא״ חיינו הך! כאן, יעזור לנו הד׳׳י מברונא! באהת מתשובותיו׳ בסי׳ רמד (דפוס
 שטטין) ימזכיד הוא אוחו בשם י ד" משה בר חסדאי — ״וכ״כ ר׳ משה בר חםדאי בפ׳׳ק דנדדימ בהדיא
 דחכם יכול להתיר נדרי אשה בענוי נפש, לאחר שהבעל הקים לה ועבר יום שמעו״! ובס־׳ קסח (דפוס
 סלוניקי( מציין הוא אותו כדבי משה תקו — ״וראיתי בתשובת ר׳ משד, תקו, דנענש באותו שהוציא
ש דבר המעניין אותנו ר ו פ מ  מתדלה״ (המדובר על הוצאת לשון הרעה)! י ושם בסי׳ רי כותב הוא ב
א רבי משה תקו״! ובכן, נשאר לברר, אס רבי משה תקו ו ה  בייתר כרגע — ״וכן ד׳ משה בן חסדאי ו
 והבעל כתב תמים היינו הד, כלומד, אם דברי דמב״ן ואור זרוע הקטן מתייחסים, למעשה, לאותו רבי
 משה, שהוא הוא הבעל כתב תמים, והנה גט בזד, אבו זקוקים לר״י מברמא, ודרר אגב נשמע מפיו
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 גש על מקום קבורתו של אותו ר׳ משה, וזה לשוני שם בם«׳ כד — ״וראיתי בתשובת ד׳ משה תקו ז״ל
 שיםד כתב תמים, וקבורתו בניאושטט סמוך לוינא״; ועתה לגופו של ענין׳ והדי לפנינו דברי דבי
 משה תקו, שבעקבם באה תגובתו השלילית של מהרש״ל כלפי השיר, כאמור לעיל, ונתהווה הויכוח
 וה לוף מכתבים בין רמ״א ור״י בן מהר״מ מפדובה, תגובתו המםוייגת של בעל הלבושים ופסק דינו
 של ריעב״ץ — זכר כולם לברכה; •וזה לשונו בספרו כתב תמים, עמוד פא (הנדפס באוצר נהמד חלק ג)
י שדבי מצלאל עשאו וכן כתוב בו ג כולם בך ת ע מ ש  — ״ויש חרוז אחד שקורין ״שיר היחוד״ ו
 ואתה בכולם, סבוב את הכל ומלא את הכל, בהיותו הכל אתה בכל, ולפני הכל כל היית ובהיות כל
 אח מלאת״! ״וא״כ מ״ש בו — ממשיך רבי משה — (בשיר ליום n ״דין יתיב כעתיק יומין וצבאו על
 שמאל ועל ימין״, רוצה לומד שהוא צורה הנבראת, •ולפי ידעת התורה כל האומר הרי זה מגדף״, —
 אדה הם דבר* רבי משה חקו, שהעירו דעת מהרש״ל על השיר ועל מחברו ז הפרשה נסתיימה בהצדקת
 המדבר ושירו, עם הוצאת גלוי דעת, חיובי בהחלט, על ידי הגאון דבי יעקב עמדין.! גלוי_ דעת זה
ר ה ר ה  קיבל תוקף של ״פסק דין״ (כך הוא צויין שם — ״פסק דין על אמירת שיד היחוד״) שאין ל
ש למחברו, והדי קטע מדבריו: ראיתי לדבר בענין אמידת ו ד ק  אחריו, שכולו אומר כבוד לשיר ו
 .שיר חידוד שנתפשט ברוב תפוצות גליות. ישראל האשכנזים, ומצאנו בתשובות רבותינו שקדמונו,
ו אמירתו, כמו הגאון רש״ל ותלמידו בעל הלבוש, בסי׳ קלג, הנמשד אחריו (איבדא ק י ח ר ה ' ם ת צ  ק
 לא מטעמיה, דלפי דברי הרב פסולו בגופו, ולפ״ד.התלמוד להיפך הוא — מחמת חשיבותו יש למנוע
 לאנודו בכל יום). ובפרט בתשובות י הרמ׳׳א (שציינתי כאן) נמצא ויכוח על זה בין הד׳׳ב ז״ל ובין
 הגאון החכם הגדול מהר״ר יהודה מינץ זייל (הנ״ל), ושם מתבאר טעמו של הגאון מהרש״ל ושאר
 חכמים זולתו שמאסו בו, מפני שהיו מגמגמים בעניו ומשמעות לשון חרוז ידוע שבו (שציינתי) וכו׳
ל החסיד חברו, ולפי ששמעתי בלחישה א ו מ  ואי• מצאתי למהר״ל, בעל ספר הנצחון, שכתב, שרבינו ש
ו אמירתו מפני שהיה מקובל אצלם שמחברו היה בעל מקרא (וכמדומה שלזה ר ס א  מטעם גדולים ש
 , נתכץ הלבוש כמ״ש שהרש״ל מיחד, לאמרו מטעם לא ניתן ליכתב, עם שבתשובות רמ״א הנ״ל מט״א
 !מטעם אחד) נגע בו וכו׳ וכו׳ ומסיים ריעב״־ץ — ״ולא נשאר מקום הרהור אחר עדותו של מהר״ל ז׳׳ל
 (ד ליפמן הנ״ל), בעל הנצחזן, שהיה אדם גדול קודם לזמננו כשלש מאות שנה, בימי'הרבנים המפורסמים
 באשכנז, מהרי״ל וסיעתו, ודבריו דברי קבלה, על כן סר הספק הזה מעיקרו והשיבותי התלונה מזה הצד
 מעל השיר ומחברו״ וכו׳: לפי׳ המדקדק המפורסם הרב החכם ר׳ זאב היידנהיים מצוי׳ גירסא רביעית,
 היז־יחסה לד׳ ברכיה הנקדן, מדבר ״משלי שועלים״ (ראה מאמרו על הפייטנים במחזור לשבועות(«
 מנה,׳: מרן הצדיק לא ידוע ואף לא נמסר במפורש ע״י נכדו מרן מחברנו, אבל לפי מה שכתב בספרו
 ויעש אברהם, שמנהג סבו הקדוש היה להשמיט כל המזמורים והתפלות הנדפסות אחר עלינו לשבח,

 יש להניח שהשמיט גם את שיד היחוה
 אנעים זמירות: נקרא ״שיר הכבוד״ ומיוחס .לרבי יהודה החסיד (יוחסין ד׳ ורשה ע׳ צג) י,
 הלבוש בהערתו על שיר היחוד׳ שם, נגע, אגב, בשיר הכבוד וז״ל: ״אר מה שנוהגץ
 ל מר גם בכל יום שיר הכבוד, שהוא אנעים זמירוח, וגם הגאון הנזכר (המהרש״ל) לא ביטל אותן,
 ־עיי זה תמהתי מאוד, כי היה נראה לי שלא לאמרו בכל יום, ולא גריעותיה ח״ו, אלא ממעל״ותיה,
 דהיינו כיון שדושבין אותו לשבח גדול, לא חיה להם לאמדו בכל יום, אלא לפרקים, כגון בשבת ויו״ט,
, כל האומר הלל בכ יום הרי זה מחרף ומגדף, כי אין זה דרד המוסד, אפילו במלך ל ״ ז  וע״ד שאמרו ר
 ב״ו לספר בשבחו (בשבחיו) הגדולים בכל יום כדי שלא להרגילם כל כך בפי הבריות״ וכוי ואם
 עכ״פ היו רוצים לאמדן, לא היה להם לפתוח הארון בכל יום״ וכו׳ t הב״ח, בסי׳ קלב דייה אלא
 עלמא, אף הוא נגע דרך אגב בשיר הזה, ומפיו שומעים אנו, שהתקנה בעיקרה היתד, לאומרו בכל
ם שיד הכבוד שהוא אנעים זמירות, לאמרו בכל י נ ו מ ד ק  יוב וז״ל — ״וקבלתי שלכך תיקנו ה
 יום לאחד שאמרו סדר קדושה, לפי שיש בו אגדה — קשר תפילין הראה לעניו, תמונת ה׳ לנגד

 עיניו׳ זלופד אחריו קדיש״* ובד היה נהוג בביהמ״ד של מדן הצדיק זצ״ל (ויעש אברהם ע׳ רצח).
. ( ת ב ת ש ל פ ת ק ב׳ ב ל א בסידורנו, ח צ מ ר הכבוד ת י ש  (הערה: הפירוש והערות ל

ה לעיל בעמק ברכה, עמוד לא, וההערות שם: יש נוהגין לאמרו גם עם א  אדיו עולם: על פיוט זה ר
 סיום התפלה: והרי מש״כ על מנהג זה בעל מטה משה, (תלמיד מהדש״ל), חמביאו
 (שם סי׳ דיו) והמנמק החזרתו כאן — ״ושמעתי הטעם, דכיון שמתהילין אדון עולם, אז אחד שמסיימין
ר שמסיימין התורה( בשמחת תורה — שמיד ח  התפלה חוזרין ומתחילין, שלא יקטרג השטן, כמו א
 עיצרת) חוזר ואומר בראשית מהאי טעמא־ והשוה אליהו זוטא (ללבוש התכלת) סי׳ קלג« וראה פפר
א במרבית ו ת ה! בשבתות דו״ט נאמר ה ו , וספד דדך חכמה, נתיב יז א ה ת כ ו ז א ף החיים, סי׳ י  כ

ס התפלה. ו י ס כאן, עם פ  הקהילות ג



ת י ר ח ת ש ל פ  תכ ת

 שש זכירות
 למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים בל ימי חייך.

 דק השמד לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשד דאו עיניך ופן יםורו מלבבך כל
 ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב.

 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים
 אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים. והיה בהניח יי אלהיך לך מסביב בארץ אשר יי

 אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח.
 זכר את אשר עשה יי אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים.

 זכר את יום השבת לקדשו.
 זכר אל תשכח את אשר הקצפת את יי אלהיך במדבר.)

 הזכירות: בסידורים מודפסות זכירות שיש לאמרן בכל «ום עמ גמר התפלת! מםפרפג בםידודיפ
 של נוסת אשכנז סדורות ארבע, ובסדר דלקמן — יציאת מצדים, מעמד הר סיני, מחיית
 עגלק וזכירת מרים, ושל ספרד שש ובסדר דלהלן — יציאת מצרים, מעמד הד םיני, מחיית עמלק,
 זכיית מדים, זכירת שבת וזכירת מעשה העגל! לפי בעל חחרדים יש להזכיר בכל יום עוד שג•
 עכינים, הנכללים בפסוקים חבא״ם — ״וזכרת כי הוא נותן לך כה לעשות חיל״ (חצי פסוק בדברים
 ח יח) וזכרת את כל הדרך וגו/ ויענד וירעבך ויאכילך את המן וגו׳ שמלתך לא בלתה וגו/ פסוקים
 בדברים ח! רחיד״א מוסיף — ״עמ« זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה בלעם בן בעור מן
 השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה׳״, מיכה ה פסוק ו, והפסוק (בתהלים קלז ד,) ״אם אשכחך
 ירשלים תשכח ימיני תדבק לשונ« לחיכי אט לא אזכרכי״: בסידורי המקובלים — רי״ק׳ ר״ש ויםל,
 ר׳ שבתי וד׳ אשר לא מופיעות, וכן לא בסידור הגר״אןבסריעב״ץ החדש הציג המסדר כרחיד״א׳ עשר
 זכירות ובנוסח ארוך משלו ומתוך הקדמת ״לשם ייחוד״ שרגילים לאמר לפני עשיית מצות: הרב
 בעה״ת הציג שש זכירות, ובשינוי נוסח קצת (ולפי סידורו ונוסדו סידרתי); בנוגע לשל״ה יש
, ירפרן חתימ עליהון. ד י מ  ל׳־עייד, שבהידור המגיגד, ״סידור של״ד,״ א«גפ סדורות ארבע. אבל לאוו ש
 וחסרון ביאור בשער השמים שם, מרשה להטיל ספק בדבר, אלא בשל״ה עצמו כן מדובר על ענינים
 שיש להזכיר בכל יום, אבל גם שם לא הותנה המקום! ובכן מה שאנו רואים בשל״ה הוא: בפ׳ תצא
 מיבא ענין מחיית עמלק בזה״ל* ״ומצוה גדולה לומד פרשה זו בכל «ומ, לקיים מצות זכור ואח״כ
 יאמר על עמלק ״ימח שמו וזכרו ונמח זכורו מלהזכירו״ וכר ז ובפי עקב ממליץ הוא לאמר הפסוקים
 ויאכילד את המן וגו׳, שמלתך לא בלתה וגר ובעמוד תשובה שבמסכת לומא שט ממליץ הוא לזכור
 (:ך נראה ממרוצת הלשץ) הפסוקים שאנו נוהגים לאמר (ראה ההשלמות לעמוד זד.)! בעל החרדים

 מביא בשם מורו שהיה אומד הפסוק ״אשרי איש שלא ישכדן״ ומדגיש שהיה
ת הזכירות ז שאלה זו טעונה בירור יסודי, ר י מ  ״:ורגלא בפומיה״! ומחקירה לחקירה: מי תיקן א
, שהוא בעצם המקור הראשון, כמבואר לפנינו! המג״א י נ  ויודגש, שכאן אנו נשענים על מקוד ש
 בסי׳ ם לשו״ע או״ף, ס״ק א, כותב: ״איתא בכוונות (דאה ספר הכוונות עמ׳ כא) ובכתבים — והזכירות
ר — מתן ו כ ז  הללו הם מצווח עשה, לכן כשיאמר ״ובנו בחדת״ (בברכת אהבה רבה שלפני ק״ש) י
 תורה! וקרבתנו — מעמד הר סיני! לשמך הגדול — מעשה עמלק, שאין השם שלם (עד שיימחה)!
 לוכדות לך — הפה לא נברא דק להודות ולא לדבר לשון הרע, וזהו מעשה פדים! וזכרתם את כל
 מצות ה׳ — זהו שבח ששקולה כנגד כל המצות״! והשוה פדע״ח׳ שו״ע אריז״ל ונגיד ומצוה!
 וממשיך שם בעל מג״א וכותב: ״ובילקוט לפ׳ בחקותי מביא ג״כ זכור את אשר הקצפת את ה׳ אלקיר
 במדבר (מעשה העגל) וגו׳ זכור בפה ע״ש בספרי״, — הרי מפורש שבכתבי אדיז״ל מדובר אך ודק
ה לבד. ולא לבטא בפה !גט בי\יעב״ץ העיר המחבר נוסף על פשטות ב ש ח מ  על זכירה בלב, לכוון ב
ב וכך כתוב בסידורו שם, ל  מלשון במג״א ובנג״ד ומעוה בנ״ל, שכוונת אייז״ל מוטבת על כוונה ב
 בכותרת שמעל גבי הזכירות לפי נוסחו ומספרו: — כבד נודע חיוב הזכירות בפה ובלב וכו׳ ואף
, ומ״מ יפרשם כאן ב ל ר ד מהם באהבה רבה״, לפי שכה רמוזות היינו ב ו כ ז  שהאריז״ל הזהיר ל
 בפד״! ובתוך המעמדות ליום א שם: הזהיר אריז״׳ל לומר ד זכירות כמש״ל בב׳ אה״ר שבה רמוזות,
 (וחשוד, פדע״ח שער הק׳׳ש, שו״ע אריז״ל ונגיד ומצוה ושער הכור) אעפ״כ י׳פדשם ויקראם כמו
) אומרת: חכמי המקובלים כותבים שיאמר ם י מ ש ׳ של״ח (לא בשער ה י ס  מכתיבים בתורה״ * הכותרת ב
, במפורש, ן ת ר י מ  הל אדם בכל יום ד׳ זכירות, יצ״מ, מעמד ה״ס, פח״ע ז״מ: הראשון>ז) המזכיר א
 כתקנת אר״ז׳׳ל, הוא בעל עולת תמיד עולת שבת (בסימן א לשולד׳ז ערוך אורח חיים) הכותב שפ
׳ זכירות — של מתן תורד״ מזדית ממלק, ם — ״וכ״כ תלמידי אריזיל בשמו שהיה אומר בכל יוט ד  ש



ת תפא י ר ח ל ת ש  ת פ

 י״ג עקרים
 אני מאמץ באמונה שלמה שהבורא יתברך
 שמו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין

 לו שום דמיון כלל.
 אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך

 שמו הוא ראשון והוא אחרון,
 אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך

 אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך
 שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא

 לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים,
 אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך
 שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים

 והוא לבדו אלהיט היה הוה ויהיה.

 זהרה מדים וגם זכירת מצר״ם״! והשוה אליהו רבה בסי׳ א לאוי׳ה אות ז״ וקיצור שלייה המצביע
 על םפר עולת תמיד הנ״ל כמקור המידסן לתלמידי אריז״ל בשם רבס הקדוש! את השתי זכירות
 הנוספות מביא בראשונה בעל אליהו רבא בסי* ס׳ לאו״ח, שעצם מקורן בחרדים, כדלקמן. ומכאן
 בשו״ע הבעה״ת סי׳ ס ם״ק ד ובסידורי ספרד! המקור לאמירתן: א. למען תזכור את יום צאתד
 מארץ מצדים וגר (דברים טז ג, חצי פסוק) לדזנת הסמ׳י׳ק (מצות התלויות בפה, אות קי) היא מפנץ
 תריג, להזכיר בפח, והגם שסתם זכירה היא בלב (כנ״ל בפג״א), אלא שכאן צריכה להיות הזכירה
 בפה ממש (לפ« חרדים אות כד)! וראה חינוך, מצוה של, שצריכים להזכיר יציאת מצרים בפח !
 ג. רק השמד לך (ובריס ד ט), יום אשד עמדת (חציו הראשון של הפסוק, ובצורתו המקורית, ללא:
 הוספת ״זכור אתי׳ הציג אותו הרב בעה״ת, ולפיו סידרתי! עצם הנוסח של הרב בעה״ת יש. אולי,
 לכמק לאור פירוש הרמב״ן (שם עה״פ רק השמרן שכתב וז״ל — ״כי כאשר אמר שנזהר בכל המצות
 ונשמד ההקים והמשפטים וכו׳ ולשמור עצמך מאוד מאוד לזכור מאין באו אליך המצות, לא תשכח,
 מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך": ג, זכור אשר עשה לך עמלק (דברים כה יז)ו:
 דאה מגילה יח א> ולשון הדמכ״ן (שם עה״פ) — ״כבר הזכרחי הגדדרש שדרשו בו בספרי -יכול
, שתהא שוגה בפיך, ר ו כ  בלבך, כשהוא אומר לא תשכח הר« שכד,ת הלב אמורה, הא פה אני מקיים ז
 וכן בספרי ״זכור את אשר עשה לך עמלק בפה, לא תשכח בלב״: והשוה חרדים שם בשם רמב״מ
 וםג״ק וזה לשונו — ״מלשון דמכ״ם וםמ״ק משמע שטצוה בכל יום (נוסף על עצם הזכירה שאגו•
 מקיימים עם קריאת פ׳ עמלק בשבת שלפני פורים)׳. ומצאת״ בת״ז דכש״ץ אומר קדיש, אומד הצבור
 ״ויאמר כי יד על כס ״ה מלחמה לה׳ בעמלק ואח״כ עונין איהש״ר וכן העידו זקנים שחיה מנהג זה•
 בקאשיטילייה בזנגן הרבנים הגמלים הרב הגאון דיי אבוהב (בעל מנורת המאור) והרה״ג ר״י דלון
 זצ״ל וכן המנהג היום במקומות חרבה״, ומסיים מתוך ציון ״תדי״ג״ (חרדים כא)! יש מוסיפים -ימח;
 שמו וזכרו ונמח זכודו מלהזכירו״, שמקורו בשל״ה, כדלעיל, ד. זכור אל תשכח (שם ט ז, חציו•
 הראשון של הפסוק): גם עליו דרשו חז״ל בספרי, זכור בפה אל השכח בלב (חרדים שש — והיא,
 מציה פחרי״ג לפ« החשבון לדמב״ן): ה. זכור את אשד עשה ה״א למדים וגו׳ (תצא כד מ)! דאה
 רמכ״ן וחרדים שפ, המביאים נימוק רדרשת הספרי על סמיכות מעשה מדים לחפסוק הקודם לו, ״השפר
ע הצרעת׳ שלא תדבר לשון הרע, ותלקה כמרים״: לפי דפב״ן ורשב״ץ נמנה היא על תר״י״ג: ג  מ
 (חח־יס אות כב, כג)! ו. זכור את יום השבת לקדשו (שמות כ ח)! דאה דש״י ורמב״ם שם במקום,.
 ורמב״ם ריש פרק כט מה׳ שבח: וראה ההערוה לשיר של יום שלפנינו! לפי החרדים, שם, גט זכ״רה:
 זו חיובה בפה, ״דמדכתיב שמור, הרי שמירת הלב אמורה, ופה זכור — בפה" (לפי הספרא); ומוסיף
 שפ בעל החרדים עוד שתי זכירות והן. כדעיל, ״וזכרת כי הוא נותן לך כח לעשות חיל״, שלפיו
 היא מ״ע לזכור את ה׳ תמיד, ע״ד ״שויתי ה׳ לנגדי תמיד״״ והשמינית — וזכרת את כל הדרד״ וגר
 והפסוקים כדלעיל, ומונה אותה על מנין תרי״ג לרב״נו יונה (חרדים אות כג), ולרבו מהד״י פיגש,
 וזח האדרון מונה אמירת הפסוק ״כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל״ לענף מצוד, (חרדים שם) ו
 הנאיז מלבי״ם זצ״ל, בספרו ארצות החיים לשו״ע או״ח, האדיד דיבורו על עצמ ענין הזכ״דות, אם•
 הן מדאורייתא, ופסיק להלכד״ — ״היוצא מזה, שמן התודה אין חיוב לזכוד בפה, רק מעשה עמלק.
 ודק פעם אחת בשנה, אבל שאר הזכירות א״צ (אין צריך) דק לזכור בלב ודברי אריז״ל הם רק
, בעלמא״ ן מנהג פדן וענד״ק זצ״ל לא ידוע, אבל יש להניח. שלא חיה ממנהגיו לאמרו, ד ו צ מ  ל
 שכן כך מוכח מלשון נכדו, פדן מחברנו, שבדיעש אברהם עמוד שו הכותב שם — ״וסיים התפלה
 בעלינו לשבח״, הרי שדרכו בקודש היה להשמיט כל התפלות והמזמורים הנדפסים אתר תפלה־שבח

 זד לכן הקפתי אותן בסוגרים.
 יג עקריפ: בסידורים הודפסו יג עקרים, שעצם תוכנם הוכלל בשיר יגדל שסודר בםידורנו, לפעלה
 עוגוד לב, וראה שם פירושו המדויק בעמק ברכה שם: החרוזים, בכללם, הם עקרי



ת י ת שח ד ל  ת פ

 שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם
 שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם.
 אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך
 שמו גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי

 מצותיו.
 אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח
 ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל

 יום שיבא.
 אני מאמין באמונה שלמה שיהיה תחית המתים
 בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו

 ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים.
 לישועתך קויתי יזזוה קויתי יהוה לישועתך
 יהוה לישועתך קויתי לפורקנך םברית יהוה
 מברית יהוד. לפורקנך.יהוה לפורקנך סברית.

 וובב

 שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואין לזולתו ראוי
 להתפלל.

 אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים
 אמת. קנ
 אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה
 רבינו עליו השלום היתד. אמתית ושהוא היה

 אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו.
 אני מאמין באמונה שלמה שבל התורה המצויה
 עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו עליו

 השלום.
 אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא
 תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא

 יתברך שמו.
 אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך

 פרשת ׳היראה
 ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את יי אלהיך ללכת בכל דרכיו
 ולאהבה אותו ולעבוד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצות יהוד׳ ואת
 זזוקותיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך. הן ליהוד! אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל

ית ישראל כפי שהגדירם הרמב״ם ז״ל בפירושו למשנה, סנהדרין׳ דיש פרק חלק> ריעב״ץ, בסידורו,  אמו
 כותב בכותרת שמעל גבט — ״הירא את דבר ה׳ אומר זה (לי״ג עקרי הדת) ויכוין היטב היטב בכל

 עיהי ויאמינו בלב שלם בלי פניה ויזכה לאור באור החייט הנצחיים"!
: טור בס* א לאו״ה׳ ומכאן  פרשת העקידה! ויהי אחד הדברים — בבאר שבע (בראשית כב)
 בשו״ע באותו סי׳: לטי קבלת אריז״ל נאמרת היא לפני פרשיות הקדמות, וכן
 לפי םדר חיום, ואילו מנהג אשכנז חלוי במנהג המקום — יש אומרים אותה כפי מנהג ספרד׳ ויש
 שא:מרים אותה כאן, עם סיום הפלת שחרית* ביאורה ראה לעיל עמוד סה בעמק ברכה וההערות שם.
 עשרת הדברות: שמות כ א יז: המנהג לאסרן בכל יום, הוא מנהג קדום שהיה נוהג כבר בזמן
 שבית המקדש היה קיים (בביהמ״ק לבד ולא בגבולין), וזהו מד. ששנינו במשנה
 (תמיד פרק ה) ״אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת וחם ברכו וקראו עשרת הדברים״, ואחר* שקמו
 המינים ואמרו שרק אלו נאמרו בסיני והשאר אמד משד, מעצמו ולכן אומרים רק אלו בצבור׳ עמדו
 ד.כ«י התלמוד ז״ל ובטלו אמירתן בצבור, פדי שלא לתת לקטני אמנה מקום לטעות,
 יראה ברכות יב א ורש״י שט ד״ה בקשו וד״ה מפני תרעומת המינין, וירושלמי ברכות הלכה ז,
 ימכאן להלכה בטור סי׳ א׳ לאו׳״ח, וראה ב״י וב״ד, שם: המהרש״ל בתשובותיו (ס* סד) כתב. שהיה
 גיהג לאמרן יום ביום לפני ברכת ברוך שאסר, משום שיש בה בב׳ ב״ש עשרה פעמים ברוך כבגד
 עשית הדברות, ובשם זקנו מביא הוא שם, ״שהיה רגיל לאמר פרשת אנכי בראשונה (כלומד — אלד,
 •שלפרשת יתרו) בבוקר, והשנייה, בפרשת ואתחנן, בערב אהד שאמר ק״ש על המטה״: וראה עטרת
 זקנים בסי׳ א לאו״ח והשוה אליהו זוטא בעם מהרש״ל: הדמ״א בהגהותיו לשו״ע או״ח טי׳ א כוחב
 — ״ודווקא ביחיד מותר לומר עשרת הדברים בכל יום׳ אבל אסור לאמרם בצבור״, שזוהי בעצם הכרעת
 הישב״א ותשובה קפד)! בשם אריז״ל מעידים תלמידיו! רח״ו, בפרע״ח, (שר הקרבנות פרק ד) כותב
י מורי ז״ל מפני תרעומת  — ״ואני הייתי נוהג לומר פרשת התמיד ופ׳ המן ופי עשרת הדברות, ומענ
 הפי נין, שאומרים שלא ירדה אש מן השמיים כי אם עשרת הדברים (כלומר — שלא יינתן מקום לטעות
 שכאילו דק זו בלבד נתנה למשה מסיני, ובגלל עליונותה זו נאמדת היא בכל יום): ובעל נגיד ומצוה
 — ״הייתי נוהג לומר אחר פ׳ התמיד פרשת המן וי דברות ומעני מורי מפני תרעומת המינין״ וכר:
 ודאה ט״ז במקום׳, ריעב״ץ סובר שהקפדת אריז״ל מתייחסת רק לאמירתם בבית הכנסת, ואילו בבית,
 בהיר לימוד, אין קפידה, וממליץ לאמרם מתוך חומש דווקא, וכעין זה כותב בעל שערי תשובה באותו
 סימן לאו״ח מספד טוב עין (סי׳ י) ש״מהרי״א ז״ל משמע שאין לאמרם אפילו ביחיד, (אך דעת בעל
 ספר הנ״ל) והקפידה היא קודם התפלה, אבל אחר התפלה, אם יקראם באמצע קביעות לימודו, שפיר

 דמי״: בסידורי המקובלים לא סודרו.



ת תכג י ר ח ת ש ל פ  ת

 אשר בה. רק באבותיך חשק יהוד, לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיו0
 הזה. ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד. כי יהוד, אלהיכם הוא אלהי האלהים
 ואדוני האדונים האל הגדול הגכור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד. עושה משפטי
 יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים.
 את יהוד״ אלהיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. הוא תהלתר והוא אלהיך אשר
 עשה אתר את הגדולות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך. בשבעים נפש ירדו אבותיך
 מצרימה ועתה שמך יהוד, אלהיך ככוכבי השמים לרוב. ואהבת את יהוד! אלהיך ושמרת משמרתו
 וחוקותיו ומשפטיו ומצותיו כל הימים. וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר
 לא ראו את מוסר יהוד, אלהיכם את גדלו את ידו החזקה וזרועו הנטויה. ואת אותותיו ואת
 מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו. ואשר עשה לחיל מצרים
 לפיסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוד, עד
 היום הזה. ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב
 בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר
 ברגליהם בקרב כל ישראל. כי עיניכם הראות את כל מעשה יהוד, הגדול אשד עשה. ושמרתם
 את כל המצוד, אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם
 עוברים שמד, לרשתה. ולמען תאריכו ימים על :האדמה אשר נשבע יהוד, לאבותיכם לתת להם

 ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש.
 פרשת התשובה

 והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניד והשבות אל
 לבבך בכל דמים אשר הדיחך יי אלהיך שמה ושבת עד יי אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר
 אנכי מצוך היום אתה ובניך בבל לבבך ובכל נפשך. ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך
 ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוד, אלהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם
 יקבצך יהוד, אלהיך ומשם יקחך. ותביאד יהוד, אלהיד אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה
 והיטיבך והרבך מאבותיך. ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוד! אלהיך
 בכל לבבך ובכל נפשך לטען תייך. ונתן יהוד, אלהיך את כל האלות האלה על אויביך ועל
 שנאיך אשד רדפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול יהוד, ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך
 היום. והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי אדמתך לטובה כי ישוב יהוד,
 לשוש עליד לטוב כאשר שש על אבותיך. כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמור מצותיו וחוקותיו

 הכתובה בספר מתורה הזה כי תשוב אל יהוד, אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך.
 פרשת המן

 ויאמר יהוד, אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביימו
 למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה
 על אשר ילקטו יום יום. ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא
 אתכם מארץ מצרים. ובוקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלונותיכם על יהוה ונחנו
 מה כי תלינו עלינו• ויאמר משה בתת יהוון לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע בשמוע

 פרשת היראה: יש נוהגין לקרוא בכל יום פרשה זו, החל מ״ועתה ישראל מה זד אלקיד שואל
 מעמד כי אם ליראה את ה׳ אלקיד ונו׳ עד ,ארץ זבת חלב ודבש״ (דברים י,
 ינדכב ושם יא, א־ט)! התקנה לאמרה יום ביום, מייחס בעל ראשית חכמה לדבינו יונה מחבר ספר
יש שקוראים גם פרשת  היראה (לפי ספר מהרי״ח): המנהג הוזכר גם בסדר היום, כמנהג מוגבל, ״ו
 היראה ועתה ישראל כוי״ > ריעב״ץ מביא (במעמדות ליום ראשון) בשם אביו, בעל חכם צגי זצ״ל,

 שהיה אומר הפרשה עד ״כל הימים״:
: אמירת פרשה זו הוזכרה בסדר היום בין ״הנהגוח הבוקר״: י  פרשת התשוכה: דברים ל, א־

 פרשת המן: ויאמר ה׳ אל משה — והעומר עשירית האיפה היא (שמות טז ד לו): הטור (בם״׳
 א שם) כותב — ״וטוב לומר בכל יום פרשת העקידה והמן ועשרת הדברות״״ והשוה
 שו״ע באותו סימן! הפרישה, במקום, מביא •בשם הירושלמי (ברכוה ) שכל האומר הפרשה בכל
 יוב, מובטח לו שלא יתמעטו מזונוחיו: הלבוש מטעים אמירתה וכותב — ״כדי שיאמין שכל מזונותיו



ת י ר ח ת ש ל פ  תכד ת

 יהוה את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על יהוה.
 ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני ישראל ^רבו לפני יהוה כי שמע את
 תלונותיכם. ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה
 בענן. וידבר יהוה אל משה לאמר. שמעתי את תלונות בני ישראל דבר אליהם לאמר בין
 הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחט וידעתם כי אני יהוה אלהיכם. ויהי בערב ותעל
 השליו ותכס את המחנה ובבוקר היתה שכבת הטל סביב למחנה. ותעל שכבת הטל והנה על
 פני המדבר דק מחספס דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא
 כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אליהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאבלה. זה הדבר
 אשר צו* יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגולגולת מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו
 תקחו. ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט. וימודו בעומר ולא העדיף המרבה
 והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו. ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בוקר.
 ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירם תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה.
 וילקטו אותי בביקד בבוקר איש בפי אבלו וחם השמש ונמס. ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה
 שני העומר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. ויאמר אליהם הוא אשר דבר יחודו
 שבתון שבת קודש ליהוד, מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף
קר כאשר צרה משה ולא הבאיש ורמת  הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. ויניחו אתו עד הבו
 לא היתד, בו. ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאוהו בשדה: ששת
 ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט
 ולא מצאו. ואמר יהוד, אל משה עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורותי. ראו כי יהוד, נתן
 לכם השבת על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש
 ממקומו ביום השביעי וישבתו העם ביום השביעי. ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד
 לבן וטעמו כצפיחית בדבש. ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העומר ממנו למשמרת
 לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים.
 ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן והנח אותו לפני יהוד, למשמרת
 לדורותיכם. כאשר צוד, יהוד, אל משה ויניחהו אהרן לפני העדות למשמרת. ובני ישראל
 אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ
 כנען. והעומר עשירית האיפה הוא. הככ וסלהמב וסלהמבהמב

 סדר הקריאות בשני וחמישי ובמנחה לשבת
 גראשית (כהן) עד יום אחד (לוי) עד יום שני (ישראל) עד יום שלישי. וכשחל ש״ת ביום
 מימי אג״ד קורא בה׳ לשלישי יותר עד יום חמישי. נח (כהן) עד ושלישים תעשה
 (לוי) עד ונקבה יהיו (ישראל) עד כן עשר,; לד לך (כהן) עד משפחות האדמה (לוי) עד
א (כהן) עד כאשר דברת (לוי) עד ויאכלו, ר י  ונסדע הנגבה, (ישראל) עד נפשי בגללך* ו
י שרה (כהן) עד לבני חת (לוי) עד עם הארץ (ישראל) עד י  (ישראל) עד ולשרה בן; ח
ת (כהן) עד לדרוש את ה׳ (לוי) עד בלדת אותם, (ישראל) עד ו ד ל ו  עובר לסוחר ן ת
 חקותי ותורתי. וכשאיחרו בשבת להתפלל מנתה ואין פנאי לקרות כ״כ׳ קורא רק י׳ פסוקים
א (כהן עד ויורדים בו (לוי) צ י  (כהן) עד אשתו (לוי) עד בבטנה (ישראל) עד את יעקב. ו
ח (כהן) עד חן בעיניך (לוי) עד לפליטה ל ש י  עד שער השמים (ישראל) עד אעשרנו לך. ו
ב (כהן) עד כתנת פסימ (לוי) עד ותשתחוין לאלומתי, ש י  (ישראל) עד לא יספר מרוב. ו
ץ (כהן) עד וייקץ פרעה (לוי) עד והנה חלום (ישראל) עד ק  (ישראל) שמר את הדבר. מ

 באץ לו לאדם בהשגחה פרטית שכן היה במן שהשגיח השי״ת לתת לכל אחד עומר לגלגולה״! בעל
 לקוטי מהרי״ח מביא בשם שבט מוסר ובשם של״ה (בהגהות ליש נוחלין) שסגולה לקרותה שנים
 מקרא ואחד תרגום, וכך מובא בספר באר יעקב בשם ספר ה«שר לר״ת! בסדר היום — ״ואח״כ
 (אהר עשה״ד) יקרא בנדת ובטעמים״ ו קביעת מקומה כאן מבוססת על המאמר בזוהר, שלפיו אמ
 לבקש על הפרנסה אלא לאתר התפלה, וזה לשון הזוהר (לפ׳ פנחס עמוד רכו) ״מ״ט (מאי טעמא)
 בג־ן דפרנסה לא חזי למשאל אלא בתר צלותיה״, אבל לפי בעל סדר היום (לפי מקום סידורה שם)
 בסידורים סודרה תפלה קצרה שיש לאומדה קודם הפרשה, והיא מובאת בקצת שנוי בסדר חיום שם,
 יש לבקש עליה קודם התפלה, דעת בעל שעדי ציון (בסדר ליום שלישי) נוטה לדעת הזוהר שציינת״!

 והתפלה שסודרה בסידורים אחרי הפרשה עצמה, מובאת בשל״ד״ בהגהות לפרק יש נוחלת!



ת תכה י ר ח ת ש ל פ  ת

 ויבא אל פרעה. ו י גש (כהן) עד ואביו אהבו (לוי) עד את דברי אדוני (ישראל) עד קשורה
ת ו מ י (כהן) עד ראש המטה, (לוי) עד ויברד אותי (ישראל) עד ואברכם). ש ח י  בנפשו. ו
 (כהן) עד ותמלא הארץ אותם (לוי) עד מפני בני ישראל (ישראל עד זתחיין את הילדים.
ד א (כהן) עד ואזכור את בריתי (לוי) עד ומעבודה קשה (ישראל) עד מארץ מצרים, א  ו
 בא (כהן) עד שלח עמי ויעבדנו (לוי) עד ויצא מעם פרעה (ישראל) עד מאת פני פרעה.
ו (כהן) עד ר ת ח (כהן) עד לפני העם (לוי) עד ויעשו כן (ישראל) עד ביד רמה. י ל ש  ב
ם (כהן) עד ועבדו י ט פ ש  מחרב פרעה (לוי) עד ויצילם ה׳ (ישראל) עד לפני האלהים. מ
ה (כהן) עד ועצי שטים (לוי) מ ו ר  לעולם (לוי) עד אין כסף (ישראל) עד ורפא ירפא. ת
 עד וכן תעשי (ישראל) עד אשר אתן אליך. תצוד. (כהן) עד ואת השש, וי״א עד בני אהרן,
א ש י ת  ד׳ פסוקים קודם! (לוי) עד שמות בני ישראל (ישראל) עד שתי כתפות לזכרון. כ
 (כהן) עד תרומה לה׳ (לוי) עד לפני ה׳ לכפר על נפשותיכם (ישראל) עד לו ולזרעו
ל (כהן) עד ביום השבת (לוי) עד אשר צוה ה׳ (ישראל) עד מלפני משה. ה ק י  לד^תם. ו
א (כהן) עד ר ק י י (כהן) עד ובשש (לוי) עד ככר לאדן (ישראל) עד את משה. ו ד ו ק  פ
 לכפר עליו (לוי) עד ריח ניחוח לה׳ (ישראל) עד ריח ניחוח לה׳. צו (כהן) עד אצל המזבח
י (כהן) עד כבוד ה׳ (לוי) עד את נ י מ  (לוי) עד לא תכבה (ישראל) עד יגע בהם יקדש. ש
ע (כהן) עד ימי טהרה (לוי) עד הכהן וטהרה י ר ז  משה (ישראל) עד ויעשה כמשפט. ת
ע (כהן) עד מים חיים (לוי) עד במים וטהר (ישראל) ר ו צ  (ישראל) עד שבעת ימים שנית. מ
י (כהן) עד ובעד ביתו (לוי) עד החטאת אשר לו (ישראל) עד ר ח  עד תנופה לפני ה׳. א
ם (כהן) עד אני ה׳ אלהיכם (לוי) עד אני ה׳ אלהיכם (ישראל) י ש ו ד  צל הקל ישראל. ק
ר (כהן) עד והיו קודש (לוי) עד אני ה׳ (ישראל) עד אני ה׳ מקדשו. ו מ  עד אני ה׳. א
 בהר (כהן) עד ואספת את תבואתה (לוי) עד תבואתה לאכול (ישראל) עד איש אל אחזתו.
ר ב ד מ י (כהן) עד לבטח בארצכם (לוי) עד בריתי אתכם (ישראל) עד קוממיות. ב ת ו ק ח  ב
 (כהן) עד לבית אבותיו הוא (לוי) עד אלפי ישראל הם (ישראל) עד במדבר סיני. נשא
ך (כהן) ת ו ל ע ה  (כהן) דע לעבוד ולמשא (לוי) עד בן אהרן הכהן (ישראל) עד ביד משה, ב
 עד את המנחה (לוי) עד עדת בני ישראל (ישראל) עד והיו לי הלוים. שלח לך (כהן) עד
 ראשי בני ישראל המה (לוי) עד להושע בן נון יהושע (ישראל) עד בכורי ענבים. קרח
 (כהן) עד קהל ה׳ (לוי) עד בני לוי (ישראל) עד גם השתרר. חקת (כהן) עד שרפת הפרה
 (לוי) עד חטאת הוא (ישראל) עד מים חיים אל כלי. בלק (כהן) עד בעת ההוא (לוי) עד
ס (כהן) עד בריתי שלום (לוי) עד במדין הוא ח נ  דבי״י בלק (ישראל) עד ברוך הוא. פ
ת (כהן) עד יסלח לה (לוי) עד יסלח לה (ישראל) עד ו ט  (ישראל) עד מארץ מצרים. מ
י (כהן) עד לעיני כל מצרים (לוי) עד בקצה המדבר (ישראל) עד על ע ס  בית אביה. מ
ם (כהן) עד אותו אליהם (לוי) עד נהר פרת (ישראל) עד כאשר דבר לכם. י ר ב  ים סוף. ד
ב ק ן (כהן) עד והלבנון (לי) עד חיים כולכם היום (ישראל) עד לפניכם היום. ע נ ח ת א  ו
 (כהן) עד גדול ונורא (לוי)) עד יחיה האדם (ישראל) עד אשר נתן לך. ראה (כהן) עד
ם (כהן) עד נתן לך י ט פ ו  וישבתם בה (לוי) עד ובאת שמה (ישראל) עד וישבתם בטח. ש
א (כהן) עד אשר עניתה (לוי) עד צ  (לוי) עד אשר יוחד (ישראל) עד ולא יזידון עוד. כי ת
 משפט הבכורה (ישראל) עד ישמעו ויראו. כ י ת ב א (כהן) עד לתת לנו (לוי) עד אשר בקרבד
 (ישראל) עד זבת חלב ודבש. נ צ בי ם (כהן) עד כרת עמך היום (לוי) עד עמנו היום (ישראל)
ך (כהן) עד כאשר דבר ה׳ (לוי) עד ולא יעזבך (ישראל) ל י  עד על דברי התורה הזאת. ו
ו (כהן) עד לאלהינו (לוי) עד נ י ז א  עד שמה לרשתה. וי״א באזניהם, ב׳ פסוקים קודם. ה
ה (כהן) עד מצריו תהיה (לוי) עד כתפיו שכן (ישראל) כ ר  ויכוננד (ישראל) עד אל נכר. ב

 עד אלפי מנשה. י ־•י

 עמק כרכה שומע תפלה עמק כרכה
 תפלת ערבית. אתי רבנן ואםמכוה אקרב-
 גות .תפלת שחרית נגד תמיד של שחר, ומנ־
 הה נגד תמיד של בין הערבים. ותפלת ער
 בית נגד איברים ופדרים שלא נתאכלו ביום
 שהולכין וקרבין כל הלילה, עיי״ש. ודבר זה

 זמן תפלת שחרית
 עיון ובירור:

ת שחרית: מבואר במסקנת הגמ׳ בר ל פ  א. ת
 כות כו) דתפלות אבות תקנום. אברהם
 תיקן תפלת שחרית, זיצתק תפלת מנחה ויעקב



ת י ר ח ת ש ל פ  תכו ת

 תפלה עמק ברכה

. ן נ ב ר ת ל ו צ ר ח ח א ל ה כ ו א ה ל  א

א י ה ה ר ק י ע ת ב י ר ח ת ש ל פ ן ת מ ת ז ל ח . ת  ב
־ ש י ם ו ב ש ו ת ת כ ו ב ת א נ ק ת ב ׳ ד ר ח ש ת ה ו ל ע  מ
ד ו מ ע א מ ל ה א מ כ ש ן ה י א ר ו ק ו ב ם ב ה ר ב ם א  כ
ו מ י כ ש י ) ו ע ר טו ש ו ה י ב ( ת כ ו ש מ , כ ר ח ש  ה
 ע ה מ מ כ ש ם ה י מ כ י ח ר ב ד , ,וכן ב ר ח ש ת ה ו ל ע  כ
ם י כ ש . ה ע״א) ת ל ׳ ו כ ר ב ו ( . מ א ו ר ה ח ש ד ה ו  מ
ת ו ל ע ד מ י מ ת ת ה ב ר ק ן ה מ ן ז כ , ו ך ר ד ת ל א צ  ל
ם ו ש מ . ו ח ע״א) א כ מ ו י א ( ת י א ד , כ א ו ר ה ח ש  ה
 ז מ ל ה י כ נ ר פ י א י ד ש ן ע י ת מ ה ו ל נ ק ה ת ש ע  מ
ץ נ ה , מ ה ל י ח ת כ , ל ה ת ו צ ו מ ה י . מ ם ן ש י י , ע ח  ר
, ש מ ם ש ך ע ו א ר י א ד ר ו ק ש ר ד ו ש מ . כ ה מ ח  ה
ד ו מ ע ה מ נ מ ר ז ק י ל ע ב ) א ב ״ ׳ ע ם ט ש א ( ת י א ד  כ
ן י ל ל פ ת ר מ ו ב י צ ה ת ש ו ל ה ק ו ב ג ה נ . ו א ו ר ה ח ש  ה
- פ ח ס נ ע ה י ש פ , ל ר ח ש ת ה ו ל ע ד מ י ה מ ל ח ת כ  ל
ש ו ת ש ל י ט , ע ו מ ר ח א ם י א , ו ן ת כ א ל מ ן ל י  ז
ו ה א נ מ ז ה ב ל פ ת ו מ ל ט ב י ה ו כ א ל מ ו ב ל י ח ת י  ש
, ן מ ז ר ה ק י ל ע ו ע ד י מ ע י ה ב ה , ל ר ו ב י צ ה ב ל פ  ת
ו ש ל ש י פ ל נ ע ל ב ב . א ר ח ש ת ה ו ל ע א מ ו ה  ש
, ה מ ח ץ ה נ ד ה ן ע י ת מ ה ה ל ל י ח ת כ ל , ו ר י מ ח ה  ל
. ר ו ב י צ ה ב ל פ ת ה מ י ז ד ל י ל ע ט ב ת א י ם ל  א
 ש כ ת , י ב ר ת ע ל פ ת ע ב ״ ו ש ד ו ו ט ו ב ב ת כ ו ש מ  כ
ן י י , ע ם י ב כ ו כ ת ה א ם צ ד ו ן ק י מ י ד ק ר מ ו ב י צ  ה
, ת י ב ר ת ע ל פ ת ף מ י ד י ע כ ה . ו ( ה ל ן ד מ י ס ב ם (  ש

. א י ה ה נ מ ל ז כ י ה ר ב ד ל  ד

7  (אמר המעתיק: כאן חםר דף א׳ מפתי׳׳ק ואות ג
 חסר לגמרי וכן קצת מאות ד׳ וחבל על דאבדין.
 ומ׳מ אעתיק כמו שמצאתי. כי כמה הלכתא גברתא
ת ו א  איכא למשמע מיני׳ אף שזה באמצע הדיבור) פ

ו ההתחלה 4  ד, שחסרה ב

ן מ ר ז ב ר ע ב כ ת ש י ש י ל ה ש ע ר ש ח א א ל ו  ה
ן א ב א מ ר ו ק ) ה ב ״ ׳ ע ן >שם ט נ י נ ש ד . כ ש ״  ק
י מ . ו ה ר ו ת א ב ר ו ק ם ה ד א , כ ד י ס פ א ה ל ל ך י א  ו
־ ר ב ד ה י ס פ א ה , ל ד י ס פ א ה י ל א ׳ מ מ ג ש ב ר  פ
׳ ק ד ר פ ת ( ו כ ר י ב מ ל ש ו ר י ר ב ב ד ך ל מ ס . ו , ת ו  כ
י ל צ מ ש ו ״ י ק ר ה ק י נ ו מ ה ח י כ ר ב ב ) ר ה א׳ כ ל  ה
ן א כ א מ ר ו ק ן ה נ י נ ת א מ ה . ו ן י ע ת ש ל ר ת ת  ב
 מ . ו ה ר ו ת א ב ר ו ק ם ה ד א , כ ד י ס פ א ה ך ל ל י א  ו
א ה ׳ ו ה ג ע ר ש ת ש ב ״ י ק ר ך ק י כ א ״ א  — ו
, ה ר ו ת א ב ה ו ק א כ ל ו א נ י א ש ו ״ ת ק ו צ ל מ ט י  ב
 ו ע ם ב י מ ת ש ו כ ל ל מ ו ל ע ב י ר ק ב י — כ נ ש מ  ו
ת ו כ ר ם ב ז ג א א ר ק ך ש ח ר ל כ ע . ו ש ״ י י , ע ה ת  נ
א ל ד א מ ה , ו ה ש ק י מ א , מ י כ ו ה א י ל א . ד ש ״  ק
ש ״ א ק ר ד ק ב כ מ ש ״ ש ש ״ ת ק כ ר ז ב ך א ר י  ב
ה ש ע ה מ ש א ע ל י ד א ד ה ו י כ ר ׳ ב ר . ו ה י ת ו כ ר ב  ב
- ר ב ש ב ״ ת ק ו ר ק א ל ל ך ו ל כ ר ב ח א , ל ד ל ח ת כ  ל

 עמק כרכה שומ׳
ם י נ מ ז כ ב ״ ם ג י נ ק ת ת ו ב ם א א ר — ד ו א י ך ב י ר  צ

ן ק ת ן ל נ ב ו ר פ י ס ו , מד, ה ו ד ל  ה
ם ה ר ב ן א ק ת ש כ א ד ר ב ת ס י מ א ד ו , ד י ה ל א ר נ  ו
ד ו מ ע , מ ת י ר ח ש ל מ י ח ת מ ו ש נ י י , ה ת י ר ח ת ש ל פ  ת
, ר ק ו ב ם ב ה ר ב ם א כ ש י ר ו מ א נ ו ש מ , כ ר ח ש  ה
 ו צ ל מ ב , א א ו ר ה ח ש ד ה ו מ ע ה מ מ כ ש ן ה ו ש ל ו . 
, ב ר ת ע ו נ פ ה ל ל פ ף ת י ס ו ק ה ח צ י . ו ם ו י ל ה ת כ  ת
ת ו נ פ ה ל ד ש ח ב ו ש ק ל ח צ א י צ י , ו ר מ א נ ו ש מ  כ
ת ט פ ו ל מ , כ א ו ב ה ל נ ו ב פ ר ע ה ש ו כ נ י י , ה ב ר  ע
, א ו ב ה ל נ ו ד פ ק ו ב ה ש , כ ח ל ש ׳ ב פ ב ר ש ק ו  ב
 א ל ל ל פ ת ה ן ל ק י ב ת ק ע י ו • . ם ו י ת ה י ר ח א ה ב ז  ו
ן ל י ם ו ז ק מ ע ב ג פ י ב ו י ת כ ד ה כ מ ח ת ה ע י ק ר ש  ח
ה ו ז נ ק ת ן ו נ ב י ר ת א . ו ש מ ש א ה י ב ם כ  ש
 ק ן ה מ ז ו ב ל ל פ ת י ל ש א ח ש ל י ל כ ה ע ב ו ח  ל
, ת ו צ ד ח ן ע נ ב ר ת ל י ר ח ת ש ל פ . ת ת ו נ ב ר ק ת ה ב  ר
, ו ה ד י ד ר ל ח ל ש ד ש י מ ת ת ב ר ק ן ה מ א ז ו ה  ש
א ר י ב ס , ד ת ו ע ׳ ש ד ד ׳ ע י א ל ר י ב ה ס ד ו ה ׳ י ר  ו
ת ל פ ת , ו ת ו ע ׳ ש ר מ ת ו ב י ר ד ק י מ ת ן ה י א י ד  ל
ד י מ ת ת ט י ח ש ה ל י ו א ר ה ה ע ש ת מ ל ה ת ה מ ח נ מ  ה
ר ו ע י ש , ו ה צ ח מ ש ו ש א מ ו ה , ו ם י ב ר ע ן ה י ל ב  ש
ג ל ד פ ה ע ד ו ה י י ב ר ל , ו ב ר ע ד ה ן ע נ ב ר ה ל נ מ  ז
. ה י ד י ד ד ל י מ ת ת ה ב ר ק ן ה מ א ז ו ה ש ה , ח נ מ  ה
ר כ ה ש י י ל ב ה י ף ד , א ן מ ז ר ה ח ל א ל פ ת ם ה א  ו
 ת א מ ו ה , ש ה ל פ ר ת ק י ר ע כ ש . , ר מ ו ל , כ ה ל פ  ת
, ה ר ו ת ן ה א מ ו ם ה ״ ב מ ר ת ה ע ד ל , ו ת ו ב ת א נ  ק
ר כ , ש ר מ ו ל , כ ה נ מ ז ה ב ל פ ר ת כ ם ש ו ק ל מ כ  מ
ן מ ז ל ב ל פ ת ה ם ל י מ כ ן ח ו ק י ל ת ה ש ל פ ת ת ו צ  מ

. ה י י ל ב ה א י , ל ת ו נ ב ד ק ן ה י ב י ר ק ו מ י ה  ש

׳ ל ה ׳ מ ק ג ר פ ב ל ( ״ ם ז ״ ב מ ר ן ה ו ש א ל ו ן ה כ  ו
ל ל פ ת ה ה ו ע ו ט ר א ב ם ע א ) : ו ׳ א׳ ל ה ה ל פ  ת
, ה ל פ ת ת ב ו י ח ד א י צ , י ם ו י ת ה ו צ ד ח ר ע ח  א
ם ש כ , ש ה נ מ ז ה ב ל פ ת ת ב ו י ת ד א י ל ל ב  א
ם ה י ר ב ד , מ ד ו צ ד מ , כ ה ד ו ת ן ה , מ ד ה מצו ל פ ת  ש
ם י מ כ ו ח נ ו ל נ ק ת ו ש מ , כ ה נ מ ז ה ב ת ו ל א ל פ ת ה  ל
ם ו י ת ה ו צ ד ח ע ב י ת כ ה ש מ . ו ל ״ כ ם ע י א י ב נ  ו
ו ע״א) ם כ ש א ( ר מ ג ת ה ש ת ל ו ט ש פ , מ א ק ו  ד
ע י ג ר ה ב כ , ש ת ו צ ר ח ח ו א ל י פ ן א נ ב ר ל , ד ע מ ש  מ
, ה ל פ ר ת כ ׳ ש י י ל ב ה מ י ״ , מ ת ר ח ה א ל פ ן ת מ  ז
מ ״ פ ן נ י א א ה , ד ה ד ו ה ׳ י ר ע ל מ ש ן נ נ ב ר ד כ מ ״ א  ו
ד מ ר ע ב כ . ו ה ד ו ה ׳ י ר ן ל נ ב ן ר י ת ב ו צ ר ח ח א  ל
, ה ז ד ב י ר א ה ) ו ט ן פ מ י ש ס י ר ל ( ״ ז ז ״ ט ה ה ז  ב
״ י פ י ה ה ל א ר נ . ו ש ״ י י , ע י ״ ב ב ה ת כ ו ש מ א כ ל  ד
 מ י מ ו ל א , ל ת ו צ ד ח ן ע ו ש ל ו ה ט ק נ ה ש מ , ש ש ו  ד
, ה ל פ ר ת כ ה ש י י ל ב ה א י ת ל ו צ ר ח ח א א ד  ר
ן נ ב ר ל , ד ת ו צ ד ח ׳ ע ד ו מ ל י פ א , ד ר מ ו א ל ל  א
ן א ל מ י י ם 1אנן ק ו ק ל מ כ ׳ מ ה ל פ ן ת מ ה ז ו  ה
. ה נ מ ז ה ב ל פ ר ת כ ה ש י ת ל י ל ה ו ד ו ה י י ב ר  כ
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 עמק כרכה שומע תפלה עמל, ברכת
 עד דמבגטין ציבורא, אי נמי בני בר רב דית-
 בי וגרסי וממשיך להו גדסייהו, אי נמי כגון
 הני דשכיחי דאי לא מעכבא עד דמכנפי ממג
 עי רבים מק״ש ,ומן התפלה, ותלמידי דיתבי
 וגרסי ואתי בעלי בתים למשמע ולמילף מ-
 פלפלייהו ח־ותיקין מיניא דלא שכיח הוא
 ולאו כולי עלמא מצי לכווני כותיקין. ואע״ג
 דאמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא בדורות הראשו־
 נים, כגון רשב״י וחבריו שתורתן אומנתן,
 אבל אנו מפסיקין בין לק״ש ובין לתפלה,
 הני מילי לתפלת המנחה דליכא למיקם השי-
 עורא, אי נמי לק״ש דשחדית, היפי דליכא
 תקנת אחרים, אבל היכי דאיכא מידי דתיקון,
 כיון האי שכיח ודתיקון לא שכיח, שפיר דמי

 לאעכובי עכ״ל רע״ג,
ש דבריו: הוא ז״ל סובר ,דהא דאמר ו ר י  פ
ת ל ח ת  ר׳ יהושע עד ג׳ שעות, פירוש עד ה
 ג׳ שעות. וזה ג״כ שיטת רבינו שמחה ורבינו
 אליעזר ממיץ ז״ל, מובא בהגהות מימוני (פרק
 א׳ מק״ש אות ט׳), עיי״ש. ומה שכתב ״דבסוף
 ב׳ שעות קאי קארי״, צריד לומר ״לבתר ב׳
 שעות״, כמו שאומר שם מיד אח״כ ״והא
 דקא אמרינן דמצי אינשי למקרי ק״ש בתר
 ב׳ שעות״, •ואין כוונתו לומר דמצי למקרי
 ק״ש בתר ב׳ שעות, דח״ו לומר כן, דהא
 מפורש במשנה דקורא מכאן ואילך אינו אלא
 כקורא בתורה. וגם אינו מובן מה שכתב
 ״דאע״ג דקרי לבתר ב׳ שעות לא מצי לשנויי
 בק״ש מה דתקינו קמאי, וזה תימה, דאיזה
 שינוי שייך בק״ש, ואיזה תיקון יש בה מק
 מאי, והרי מן התודה הוא. אלא שהוא ז״ל
 מפרש מאי לא הפסיד הברכות — דאע״ג
 דכבר בטל מצות ק״ש עצמה, מכל מקום לא
 ישנה מן הברכות שתקנו לק״ש, וצריד לברך
 כל הג׳ ברכות. ומה שכתב אח״כ ״יהא דקא
 אמרינן דמצי אינש למקרי ק״ש בתר ב׳ שעות
 חם ושלום לכתחלה לא שרי למיעבד הכי״,
 פירוש — דמצי למקרי ק״ש בברכותיה. דכל
 דבריו ז״ל הם על ענין ברכות ק״ש לאחר ב׳
 שעות, ״חם ושלום לעשות כן לכתחלה״
 אפילו בלא עיכובא דמצוה. דזה נקרא פושע.
 דכיון דתקנו רבנן לברכות אלו על ק״ש,
 צריך למימרינהו לכת חל ה בזמן הראוי
 לק״ש, ולא לעבור על דברי חכמים. ולא הותר
 אלא מחמת עיכובא דמצוה. ואח״כ כתב : —
 ואפילו כדי לעשות כותיקין לקדיתה •קודם
 הנץ, ודרשי קרא דיראוך עם שמש, ומשמע

 ותיה בעונתה. אם לא משום דעל ידי זה הוד.
 ליה ביעול תורה.

 והכי איתא נמי התם (בפרק א׳ הל׳ ה׳)
 ר׳ ינאי ור׳ אחא נפקין לתעניתא. אתי צבורא
 ומקרי שמע בתר תלת שעין. בעי ר׳ אחא
 מחוי בידיהון. אמר לי׳ ר׳ יוסי והלא כבר
 קראו אותה בעונתה, כלום קורין אותה אלא
 כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה. א״ל,
 מפני ההדיוטות, שלא יהא אומרין, בעונתה
 הן קודאין אותה. כלו׳, שיבואו לומר, שזמן
 ק״ש הוא גם בשעה ד׳. והפא נמי על כרחך
 שהיו •קורין אותה בברכותיה דאי לאו הכי,
 אין לך היכר גדול מזה שאין קורין לשם
 ק״ש, דא קורין בלא ברכות. אלא ודאי דהיו
 קורין בברכות, כדי לסמוך גאולה לתפלה.
 ואע״ג שלא היו צריכין לקרות הפרשיות,
 שהרי כבר קראו אותן, ,וםגי שיאמרו הברכות
 לבד, מכל מקום היו קורין גם ק״ש, כדי לע
 מוד בתפלה מתוך דברי תורה. וכן כתב
 הראב״ד ז״ל בהשגותיו לספר המאור (בריש
 ברכות). והטעם, לפי שהיו צריכין בתענית
 להמתין עד שיתאספו כל העם •ולדרוש לפניהם
 דברי כבושין ,והיו ממתינין עד שעה ד׳ משום
 המתאחרין לבוא. וכן הוא (ביומא לז ע״ב)
 דהקורא את שמע עם אנשי מעמד׳ לא יצא,
 מפני שמאחרים היו. זזה ג״כ לפי שעסקו
 בתפלות ותחנונים והתרעות, והיו קודאין ק״ש
 בעונתה וזאח״כ, בשעה די, קראו ק״ש וברכו
 תיה ומתפללין. ומזה נהגו גס יתר העם
 במדינתנו. שבשבת מאחרים להתפלל בבית
 הכנסת משום המאחרים לבוא, דדמי לתעניות
 בזמניהם, וכן מבואר בסידור רב עמרם גאון
 שבשבתות ותענית היו מאחרים, עיין שם.
 ולפי שדברי ר בעמרם גאון ז״ל, שם, לכאו
 רה הם מגומגמים קצת, .והמפרש שם טרח
 לפרש ולא עלתה בידז אכתוב כאן מה שנראה

 לי להגיה בו מעט, ולפרשו בם״ד.
 וזה לשונו : ולא הפסיד דקתני, מאי פי־
 רושא לא הפסיד הברכות, אלא מברר לפניה
 ולאחריה אע״ג דבםוף ב׳ שעות קא קארי ולא
 מיבעיא לאשנויי בה בק״ש ממאי דתקינו
 קמאי. ומאי דקא אמרינן דמצי איש למיקרי
 ק״ש בתר ב׳ שעות, חס ושלום, לכתחלה לא
 שרי למיעבד הכי, ומאן דעביד הכי בכוונה,
 דלא מחמת אונם, ולא מחמת אעכובי במידי
 מצוה, נקרא פושע. ובמאי מידי שרי עיכובא,
 כגון שבתות ויו״ט ותענית ציבור, דמשתהו
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 פלה עמקן ברכת
 שכתב בשם רבו מוהר״ר שלום ז״ל, דכד נזה־
 גין, דעד ד׳ שעות ביום אנו קודאין ק ״ש
 בברכותיה, ואפילו אם ד׳זיד ולא קרא מקודם,
 אבל לאחר ד׳ שעות, אם הזיד ועבר ולא קרא,
 אז יאמר פסוקי דזמרה וישתבח ותפלת י״ח.
 אבל ק״ש בברכותיה לא יאמר, עיי״ש. וא״כ
 הוא הדין אפילו לאחר חצות, דמאי שנא, כיון

 דלא דמי לברכת ק״ש.
 ואמנם מה שפסק בשו״ע, דלאחר זמן ד׳
 שעות הפסיד הברכות, ונמשך בזה אחר הטיר
 שפוסק כדעת רב האי גאון ז״ל שכתב כו,
 זה לכאורה תימה גדולה שהרי הוא ז״ל דרכו
 לימשך אחר הרמב״ם ז״ל, והרי הרמב״ם, ב
 סיף פרק א׳ מה׳ ק״ש, כתב להדיא, דקוראד,
 בברכותיה כל היום. וכן מורה סתימת לשון
 הבה״ג והרי״ף ז״ל שכתבו םתמא כלשון הגמ׳
 בברכות׳ דר׳קירא מכאן ואילך לא הפסיד
 הברכות ומברך לפניה ולאחריה. ומה שכתב
 הרא״ש ז״ל שם, דמשמע מדברי רב האי ז״ל
 דאין זמנם אלא בזמן תפלה דר׳ יהודה, ואי
 בירך אחר כן, עובר על לא תשא, עיי״ש׳ יש
 לתמוה לכאורה, דבק״ש, שהם מעיקר תקנת
 חכמים להסמיכם לה, דקראו להו ברכות
 שלפניה ושלאחריה, מכל מקום אם עבר זמנה,
 שאינה עוד מצות עשה של ק״ש, מברך אותן
 דמכל מקום לא תלינהו חכמים בק״ש דוקא,
 ובתפלה דלא מצינו בשום מקום שיהא להם
 שייכות בתפלה. אלא שהצריכו להסמיך ברכה
 האחרונה של גאולה לתפלה היכי דאפשר, יהא
 חמיר כל כך, דכשעבר זמן תפלה לא יברך
 הברכות כלל. ועוד דדא ודאי פשוט, דמה
 דאמרו הקורא מכאן ואילך, ה** רק כקורא
 בתורה. וא״כ ״אם רוצה אינו קורא כלל״, לא
 אמרו אלא על ב׳ פרשיות הראשונות, שהם
 עיקר ק״ש, אבל פרשה ג׳, שהיא משום יציאת
 מצרים, זמנה כל היום, דלא תלי בקימה כלל,
 ומחויב מן התורה לקרותה. זא״כ מחויב נמי
 לומר ברכת אמת ויציב. דכן היא תקנת חכמים
 להזכיר יציאת מצרים בברכה ולומר בא״י גאל
 ישראל. ואין שום פברא לפטור מזה כלל כל
 היום. וזה דבר פשוט וברור, אע״ג שלא הזכירו
 כל ברכות ק״ש יחד, לא הפסיד הברכות,
 ובברייתא אמרו אבל מברך לפניה ולאחריה.
 א״כ כמו דמברד לאחריה הפירוש שמברך כל

 הופ, הכי נמי לפניה בכלל זה.
 ומצאתי במהרי״ל (בהלכות תפלה) שכתב
t בשם מהור״ר שלום ז״ל מווינא וזה לשונו 

ה שומע  עמלן ברכ
 להו דצריר לקרות ק״ש ותפלה עם הנץ
 החמה, על זה כתב דותיקין ״לאו כולי עלמא
 מצי לכווני כותיקין״. ולהכי לא נאמר זה
 למצוד, אכולי עלמא. וכן מה שכתב דברי ר׳
 יוחנן שאמר בגון אנו מפםיקין לק״ש .ולתפלה.
 זא״כ צריך להפסיק מלימודו לקיים מצות
 חכמים, על זה מתרץ, דזה דוקא היכי דליפא

 תקנת אחרים.
 ויוצא מדברים האלה, דהיכי שיש צורך
 להמתין עד שיתאספו כולם, כגון בשבתות
 ויו״ט, שיש הרבה שמאריכין בשינה ואין
 מתקבצין בהשכמה לבית הכנסת, או כשהוא
 עישה זה לפי שאם יתפללו מיד, יתבטל מלי־
 מוד התורה, מותר להמתין עד שעה ד׳ ולומר
 אח״כ ברכות ק״ש סמוך לתפלה. ובלבד שכבר
 •קרא קריאת שמע בעונתה, קודם גמר ג׳ שעות.
 זיש לומר עוד, דכיון דהוא מילתא דרבנן, יש
 לסמוך בשעת הדחק על היש אומרים שבספר
 מנחת כהן, דחשבינן לעולם עד ב׳ שעות קודם
 חצות היום, עיי״ש. ומצאתי ברוקח (בסימן
 ־שבא) הה לשונו. קבלתי מן ריב״ק שפירא
 (הוא רבינו יהודה החסיד בז רבנו קלונומוס).
 אם אין לאדם פנאי להתפלל, יקרא ק״ש בעו
 נתה עד אבי ה׳ אלקיכם אמת. ולא יאמר אמת
 ויציב אחר שאמר אני ה׳ אלקיכם אמת, מפני
 שעת הדחק מותר להרחיק כדי לסמוך ועולה
 לתפלה, דאמר בירושלמי כו׳ רבי ברכיה דמצלי
 בתר תלת שעין. ומקשי ואמר כבר קבל עליו
 עול מלכות שמים בעונתה. ומשמע ברכה אח
 רונה לא בירך עכ״ל. -וזה כמו שפירשתי לעיל

 דברי הירושלמי.
 ה. מיהו לאחר שעה ד׳ אין לאחרה אפילו
 בשעת הדחק, דהא הפסיד שכר תפלה בזמן
 הראוי לקרבן תמיד. וא״כ עבר אדרבנן. ועוד,
 שהפסיד ברכות ק״ש לפי מה שפסקו הטור
 והשו״ע או״ח (סמן נח סעי׳ ז). ואפילו אם
 נאנס, לא יאמר הברכות׳ כמו שכתב הט״ז.
 וא״כ אם מברך, הוי ברכה לבטלה. וא״כ אמ
 עבר זמן ד׳ שעות, אין לו להתפלל אלא פסוקי
 דזמרה ושמונה עשרה, דפסוקי דזמרה ודאי לא
 דלא הפסיד, דהא נתקנו לשמונה עשרה, משום
 דאמרו ז״ל לעולם יסדר שבחו של מקום ואח״כ
 יתפלל. כמו שכתב בטור (או״ח סי׳ נא), א״כ
 פל שמתפלל בפעם הראשונה ביום, אע״ג שלא
 התפלל כלל שחרית ומתפלל מנחה אחר חצות,
 צריך לומר פסוקי דזמרה קודם תפלת שמונה
 עשרה. וכן מצאתי במהרי״ל (הלכות תפלה)
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 עמק ברבה שומע תפלה עמה! כרבה
 חסידים שמאחרין זמן התפלה ועוברים אדרבנן
 וגם ברכותיהן ברכות לבטלו** והשיב לו —
 דאנן קיי״ל דעבירה גוררת עבירה, ואם היה
 בזד, עבירה, א״כ כבר היו נוטין לגמרי מדרך
 התורה, בכל העשין ומ״ת כולם, וכשרואין אנו
 שהם יראים את ה׳ ונזהרין ומחמירין בכל
 ענינים יותר משאר העם, מזה מוכח שאין בזת

 עבירה, כך שמעתי בשמו.
 ובימי עלומי מצאתי מכתב מהרב הגאון ר׳
י ז״ל, אבדק״ק לובלין, ז כ ש  יהושע העשיל א
 שקרא מלא הרועים נגד הרב הצדיק קדוש וט
ד זצ״ל מלובלין, שהתאחד ג י  הור מהרי״ל א
י נ ק  בתפלתו עד קרוב לערב. וכתב לרבינו ז
 זצ״ל שישתדל למחות בו, ושאלתי את אאמו״ר
! ו זצ״ל י ב  גאון יעקב זצ״ל, ואמר לי ש ר
 לא השיב דבר על המכתב ההוא ודן אותו
 לגניזה. וכדי להסיר עקשות פה מגדולים
 וקדושים מצד המלעיגים עליהם, יוגם שלא
 ילמדו מהם המעריצים אותם, שאפשר לעבור
 על דברי הפוסקים ז״ל, אמרתי כי נכון לכתוב

 כאן מה שיש לי להעיר בזה:
 הנה הדבר ידוע, כי האנשים הגדולים האלה
 קדושים הפ, ותיו מוסרים נפשם ממש על
 כל דברי חכז״ל׳ והחמירו בכל החומרות
 בחסידות ופרישות יתירה. וא״כ אין לחשוד
 אותם בעצלות ח״ו, אלא שחשבו זה לאונס
 גמור לפי מה שהבינו בענין התפלה שענינה
 דביקות עצומה במחשבות קדושות וטהורות בחי
 העולמים, ית״ש. ואה צריך הכנת הלב ועומק
 הדעת הרבה והרבה. ולחסידים הראשונים היה
 די בשעה אחת במתשבות בלא תורה ושום דבר,
 כדי להתעמק במחשבות אלו, וכמו ששאלו.
 עליהם בגמ׳ (שם לב ע״ב), וכי מאחר ששהו
 תשע שעות ביום בתפלה, תורתן האיך משתמרת
 ומלאכתן האיך נעשית, ש״מ שהשעות שבלא
 תפלה היו בשתיקה, ואפילו בלא תורה. ואמנם
 זה הי, די להם להקדמונים, אבל עתה שהדו-
 רות חלשים, צריכים משך זמן יותר מרובד,.
 וגם כדי לבוא לעומק הדעת הזה, צריכים
 לפעולות להתקדש מקודם בעסק התורה
 ויגיעתה, המביאה קדושה וטהרה להאדמ. והנה
 הכל מעיני התפלה עצמה להכין לבם לתפלה.
 וכבר הוכחתי באות הקודם דהיכי דאיכא
 עיכובא דמצוה, יכול לומד ברכת ק״ש כל היום
 ואין כאן משום ברכה לבטלה. מיהו לאחר
 חצות צריכין להתפלל מנחה קודם, ואם התפלל.
 התשלומין קודם, לא יצא כדאיתא (בסימן קח).

 אף לאחר ד׳ שעות, כל היום כולו. לפיכך
 הקוברים מתים נוהגים לקרות ק״ש בברכותיה
 &ם נאנס, שלא קרא, יכול לקרות בברכותיה
 •לאחר ד׳׳ שעות כל היום, משום דמחמת אונם
 העבירו, עכ״ל. הגה מהר״ש ז״ל אזיל ג״כ
 .בשיטת רב האי גאון ז״ל. אבל עשה פשרה,
 דאם עבר במזיד ולא קרא עד סוף שעה ד׳,
 הפסיד הברכות. ושמא טעמו, דאפקעינהו חכמים
 מברכות ממנו. כמו בתפלה, אם פשע, שלא
 תקנו לו השלמה. אבל אם נאנס, שפיר יכול
 להשלים כל היום, כמו בתפלה. ואף דבתפלה
 מתפלל אחר ד׳ שעות עד חצות אף אם לא
 נאנס, דסמכינן אדרבנן דסבירא להוי עד חצות,
 וכמו שכתב הוא עצמו שם, דאם עבר ולא
 קרא עד שעה די׳ לא יקרא בברכותיה, אלא
 אומר פסוקי דזמרה ושמונה עשרה, מכל מקום
 סבירא לי/ דלענין ברכות קנסוהו חכמים שלא
 לברך אם הזיד ועבר, מיהו לא מצינו לזה
ר בש״ס. ונראהי לי, דאם נאנס, ודאי ו ק  מ
 דיש לסמוך אמהר״ש ז״ל, שהיה גדול הפוסקים
 באשכנז, וכמו שכתב מהרש״ל ז״ל בתשובה
 (סימן עט) דהיה גדול מאוד ויכול לחלוק על
 דביג הטור ז״ל. ומכש״כ שהעיד שכן המנהג.
 וכל שלא הזיד, מקרי נאנס, כגון בשביל מצוה
 או צורך גדול או שכהה, עיין בט״ז (ריש סי׳
 קח) מחמת עצלות, מ״מ אם סומך עצמו על
 שיטת הרמב״ם והרשב״א ז״ל דמצותן כל היום,
 לא הפסיד. ופרשה ג׳ של ק״ש וברכת אמת
 ויצב מצותן כל היום משום הזכרת יציאת

 מצרים (שבהן).
 ו. בדורות שלפנינו הנהיגו הרבה מרבנים
 גדולים, צדיקים וקדושים, ואיחרו תפלת שח
 רית, אפילו לאחר חצות היום, וחשבו זה לאונס,
 מרוב הכנתם כדרר החסידים הראשונים דהות
 םגי להו לשהות שעה אחת כדי שיכוונו לבם
 למקום. כדאיתא במשנה דר״פ אין עומדין.
 1הם חשבו להם צורך להרבות בהכנות וכוונות
 עד שעבר חצות היום והיו קורין ק״ש בזמנה
 1לא ברכות ואח״כ שהו הרבה עם תפילתם
 זברכת ק״ש, לפעמים גם אחר חצות היום.
 ושמעתי בילדותי מפי ישישים תקנים שהעידו
 שגפ רבעו זקני בימי עלומיו היה מאחד זמן
 התפלה לאחר די שעות ביום והי׳ מתפלל ג״כ
 בנוסח ספרד, זרק אח״כ התחיל להתפלל בנוסח
ז ומתפלל תפלת ותיקין. גם שמעתי נ כ ש  א
 אומרים, כי גדול אחד מהמתנגדים לדרך הזה,
 ־שאל אותו בזקנותו למד, הוא אינו מוחה באותן
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nn-o תפלה עמס 
 כרבנן סבירא לי׳ עד הערב, א״ב מאי רבותיה.
 ומכל מקום הוי ניחא ליה להתאחר בתפלת
 המנחה עד דמדומי חמה, לפי שהרגיש בנפשו,
 שכל עוד שהוא ממתין ומצפה להתפלל. הוא
 יותר ביראת שמים, (ומאי דאיתא התם אמר
 ריב״ת יהא חלקי עם המתפללים עם דמדומי
 החמה כוי מה טעם על זאת יתפלל כל חסיד
 אלך לעת מצוא לעת מיצוי של יום, וא״כ מקרא
 ט״ם, וצריך לומר ״רבי יוסי״, דרבי יוסי' התנא
 יליף לה, כבר כתבתי בפיתשי לירושלמי שהיא
 אמר לה כדאיתא (בשבת קיח ע״ב), אבל ״ר׳
 יוסי ברבי חנינא* טעמא אחרינא קאמר. וכן
 הגירסא בהגהות מיימוני פרק ג׳ מתפלה אות ג׳<
 אלא דיש לומר דאף דסבירא ליה כרבנן, מכל
 מקום !הוי ליה לקדומי משום דזריזןי מקדימין

 למצוות.
 ומדל מקומ יש ללמוד עליהם זכות אם
 עושין לשם שמים• דיש לומר, אם מאחר אחר
 ד׳ שעות, בזמן שבאופק ירושלים הוא עוד קודם
 ד׳ שעות, יהבי ליה שכר תפלה בזמנה. דדוקא
 לענין שבתות ומועדים ותענית ושאר דברים
 התלויים בזמן, אין לד לכל אדם אלא מקומו
 ושעתו, לפי זריחת השמש ושקועו, משא״כ זמן
ן תמיד, יש ב ד ק  התפלה, שנתקן כנגד ה
, ם י ל ש ו ר  לסמוך בשעת הדחק על אופק י
ן י כ ו מ  מקום הקרבת הקרבנות. ויש לזה ם
 מהירושלמי שם, דאיתא התם דרב אמר למאן
 לצייר גילתיה דכדי חמי שמשא בריש דיקלא
 תהב לי׳ גלותי דליצלי דמגחתא. וקאמר הש״ם
 התם, דשמשא בריש דיקלי בבבל הוא, בעוד
 יום במערבא. פירוש — דרב כרבי יהודה
 סבירא ליה דתפלת המנחה עד פלג המנחה
 שהיא שעה ורביע קודם שקיעת החמה, וכדאיתא
 התם, רב כרבי יהודה, וכן בבבלי שם מוכה
 דרב כר״י, עיי״ש. ומכל מקום התפלל כשהשמש
 בראשי האילנות, שהוא זמן מאוחר מזה, לפי
ם עדיץ הוא קודם פלג המנחה. י ל ש ו ר י ב  ש
 כתבתי כל זה כדי לתרץ אותן האנשים שכל
 מעשיהם לשם שמים, ואין פונים קודם התפלה
 להבלי העולם, אבל ח״ו ללמוד מהם לאנשים

 שלא הגיעו לידי מדה זו.

 עמק כרכה שומע
 אבל כבר כתבו הט״ז והמג״א שם, דדוקא אם
ת ת ב א צ ה ל צ ו ו ר נ י א ת ש ח כ ו מ ה ה ש ע ה מ ש  ע
 ידי מנתה, אבל בסתמא, עולה לו לתפלת
 המנחה, והשניה לתשלומין. ובודאי עשו כדין
 שיהא,עולה להם התפלה הראשונה לשם מנחה.
 שאף שאמרו לפניה פסוקי חמרה וברכת ק״ש,
ו א ל ה ו מ צ י ע נ פ , ב ד ו צ ה מ ז , ד ם ו ל ד ב כ ן ב י  א

 מוכחא שהתפלה שלאתריהן היא משום שחרית.׳
 אלא דמכל מקום הפסידו שכר תפלה בזמנה,
 כדאי׳ בגמרא (ריש פרק תפלת השחר). ויש
 לומר, דעדיפא להו תפלה בבונה הראויה,
 מתפלה בזמנה. דזה עיקר תפלה. וכפי המבואר
 (בסימן צח) בטור ושו״ע באיכות התפלה
 ההגונה, עיין שם היטב. :והרי מצינו (בעירובין
 דף םה) דאמר ר״ח בר אבא אמר רב כל שאין
 ביומא דעיבא לא הוה מצלי. ואמר ד׳ אלעזר
 דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. רבי חנינא
 הבא מן הדרך אל יתפלל ג׳ ימים. ואנו שאין
 מכוונין ג״כ, אין מהרין בכל זה, אבל השרידים
ש ורוצים ״ ת ם י א ר ו ת ב ב ה א  שמתפללין ביראה ו
 להכין לבם כראוי, אין להקפיד כל כך על הזמן,

 באם אין חשש גדר ברכה לבטלה.
 מיהו כל זה לא נאמר אלא על גדולים
 וקדושים, שכל יצר מחשבות לבם דק ביראת ה׳
 ואהבתו, כל היום׳ ורחוקים מעניני הבלי
 העולם הזה, אבל לא נאמר זה כלפי סתם אנשים
 השוגים בהבלי העולם. ומכש״כ כשמאחרים
 התפלה, עוסקים בעניגיהם וצרכיהם, שזה ודאי
 איסור גמור הוא, להתאחר עד אחר שעה ד׳
 לפי השעות הזמניות במבואר (בסימן פט).
 ומכל מקום נהגו לעצמם הרבה תלמידי חכמים
 שלבבם פונה ליראת ה׳, בישוב הדעת ובתשוקה
 והפיצה גמורה, ומרגישים בנפשם, כי לאחר
 התפלה יסתבכו בעניניהמ :הגשמיים, לפיכך
 מאחרים הם תפלתם מעט אחד ד׳ שעות. ויש
 סמך לזה מירושלמי (ברכות פרק ד׳ הלכה א׳).
 דיב״ח היה מתפלל עם דמדומי חמה כדי שיהא
ם כל היום. זהי׳ נראה דריב״ח י מ  עליו מורא ש
 סבירא ליה כרבי יהודה, דתפלת המנחה עד
 פלג המנחה, דתמיד של בין הערבים אינו קרב
 אלא עד פלג המנתה, כדאיתא בבבלי שם. דאי



 סדר יום כפור קטן

 ויעש אכרהמ שומע תפלה ויעש אברהם
 הביא מירושלמי (תענית פרק ב׳ הל׳ י״ב) רבי אבין
 ציים כל ערובא שבא. ועיין מג״א (שם ם״ק ז).

ן מה שאכתוב בם״ד בדבור הסמוך; י י ע  ו

 ערכ ראש חודש: תענית ערב ראש חודש הוא
 מנהג מאוחר. עיין מג״א (סי׳ תי״7
 ס״ק ג) ועיין שם ובפר• חדש שם. ולי נראה שיש
 לזה סמך בירושלמי. דאיתא שם (מגילה פרק ב׳
 הל׳ יב) מילהון דרבנן אמרו בסלה מגילת תענית.
 דבי יונתן ציים כל ערובת ריש שתא. דבי אבון
 ציין כל ערובת שבא כו׳ עיי״ש. וקשה דבשלמא
 בערב שבת שפיר חלו בו ג״כ יו״ט של מגילת
 תענית. וכיון דצם בכל ערב שבת׳ אם כן םבידא
 ליה דבטלה מנילת תענית׳ אבל בערב דאש השנה
 ליכא יו״ט מגילת תענית כלל, ומאי ראי׳ מבאי
 למיגרם ״כל ערובת דיש ירחא״. ובערב ראש חודש
 יש, שהוא מיפים שלאחריה הכתובים במגילת
 תענית׳ דבכ״ח בכסליו הוא יר׳ט מג״לת תענית.
 וכן בכ״ח שבט ובכ״ח אדר. ועיין תענית (יח ע״א).
 וא״כ ערב ר״ח שלהט בכ״ט הוא יוט שלאחר יו״ט
 של מגילת תענית ואסור בתענית. ופ״מ הוה צכ,

 ש״מ דם״ל דבטלה מגילת תענית,

ב ראש חדש; דרכו בקודש היה להת־ ר  תענית ע
ב ראש ר  ענות (לצום) בכל ערב שבת, ע
, ת ו כ ו ס ה ו ס ר ט ח א י ש ג ש י ו ש י מ י ח נ ש , ב ש ד ו  ח

 כעשרים לחדש סיון, ביום א׳ דםליחות, בערב ראש
 השנה ובכל יום ה׳ מפרשיות שובבי״ם (שמות וארא
 בא בשלח יתרו משפטים) ות״ת (תרו,מה תצוד,) בש
 נה מעוברת: וכמדומה שלא ראיתי אותו שיטעם
 בערב שבח קודם מנחה, כדי שלא יכנס לשבת

 השהוא מעונה.

: ר ו ר י ב ן ו ו י  ע

 עלכ שכת: כן הוא בשו״ע או״ח (מיי רמ״ט סעיף
 נ׳). דדרך אנש• מעשה להתענות בכל
 ערב שבת. ובטור שט הביא ם«ד לזה •מגמ׳ (עידובין
 מ׳ ע״ב) בר בי רב דיתיב ב,~ניתא בערב שבת
 מהו להשלים׳ אלמלא שדרד תלמיד חכם להתענות
 בערב שבת. פירוש: מתקט בד בי רב דיתיב
 בתענותא, ש״מ שכן היה דרך ת״ח בזמנם להתענות
 בערב שבת, דאל״כ למה לא קאמר — מאן דפתענה
 כערב שבת מהו לאשלומי. ולא ידעתי למה כתב
 יעל זה הב״י ז״ל, שראיה זו אינה מכרחת. והבי׳׳י

 ייפ כעיר יש נוהגין לצום בערבי ראשי חדשים ולערוד ״סדר יום כפור קטן״ לפי הסדר
 דלהלן: לתפלת !מחה, גדולה או קטנה, מתאספין בבתי כנטיות : הש״ץ מתעטף
 טלית ומניח תפלין (ויש מקומות שגם הצבור): ומתחילין ממזמור קב שבתהלים, תפלה לעני כי יעטוף,
 גומרים אותו ואומרים אתריו התועה שהשם ״יהודה אריה ממודינא״ חתום עליה (לפי ס׳ שעדי ציון),
 ״יום זה יהי משקל כל חטאתי בטל במיעוטו הדמות ירת״! אח״כ אומדים המזמור ח ואחריו חצי קדיש,
 כשיש עשרה מתענים מוצי׳אים ספר תורה וקורץ ויחל והעולה שלישי מפטיר בנביא׳ הפטרת דרשו
 כבי בשאר ימי תענית: לאחר הקריאה מתפללים שמ״ע והיחיד המתענה אומר עננו בברכת שמע
 ק׳־לנו, והש״ץ אומד אותה, בחזרת התפלה, ביז גואל *רופא, גופר ת׳ יד, (עג״ב תיז אות יג) ואומדים
 סדר הסליחות כפ• שסודר בסידורים — וזהו מדר יום כפור קטן: עצם הגדרה ״יום כפור קטן״ מייחם
 היעל פדי חדש למקובל הקדוש דבי משה קורדוביירו, וזה לשונו (פרי חדש סי׳ תיז לשו״ע או״ח):
ט הלבנה (יותר ברור זעגדר זה ו ע י  יש אנשי מעשה שנוהגים להתענות כל ערב ראש חדש בשביל מ
 באליהו זוטא, בסי׳ תיח, בהערתו על הלבוש שם — ״אנשיי מעשה מתענין בער״ח, שהוא במקום שעיר
 ראש חדש שבא על מיעוט הירח״ ז חכונה למאמרם ז״ל בגמרא דולין ושבועות, המובא בשב״ל (ענין
 ר״ח) הכותב — ״שעירי חטאת לכפר בעדם.* תיקון לשון הוא כמו שאמרו חז״ל (חולין ם, ב,
י על שמיעטתי את הירח״: וזהו פירושו: שעיר זה יהא ל  שבועות ט, א) ״שעיר זה יהא כפרה ע
 כפרה על ישראל אם ישגו בחשבון תולדות הלבנה, ונחת רוח יהא זה ללבנה, שיתכפרו בה ישראל
ה דמהר״מ קורדובידו ז״ל שהיה קורא אותו י מ ש  ב״זידושה, על שגרמתי לה להתמעט״ וכוי): ומטו מ
 ,״ים כפור קטן״ לפי שבו ומתכפרין עונות כל הדדש, דומיא דשעיר ר״ח כשאומרין במוסף זמן כפרה
 לכל תולדוחמ״ וכו׳ ן מהאמור יש להסיק, שרק ההגדרה ״יום כפור קטן״ לבד מיוחסת לפהר״מ ז״ל,
 ואילו המנהג לצום בו, היה נוהג, כנראה, כבר לפניו: השליה הקדוש מזכיר ההגדרה (עמוד קכ ב
ב ראש חודש, נקרא ״יום ר  דפ־ם משנת תנח) וכותב — ״עתה יתבארו זמני התשובה: בכל ע
, ה צ ל מ  כפיר קטן״, שיהיה גט חזרת ענפים לונגקדרן״ וכר: ושט עמוד קמ א שומעים אנו מפיו, מתיר ה
 גם לצום בכל ערבי ראשי חדשים, וז״ל י־ ״וראוי לאדם שיסשפש במעשיו ויהרהר בתשובה תוסף
 על זה שערב ד״ח הוא כמו יום כפורים שראוי להתענות וללקות (כך הי׳ המנהג בדורות שלפנינו,
 שהשמש של ביה״כ הי׳ נותן מכות סמליות למי שרצח בכך, כאילו הדגה עונותיו ע״י זה) ולעשות



 תלב סדר יום כפור קטן

 נפלה ויעש אברהפ
 א׳ ובי) ובחמישי מותרין מפני כבוד שבת׳ פירוש
 ש״היד, להם פנאי ביום חששי להכין צרכי שבת.
 עיין רש״י (תעגית טו ע״ב) ד״ה ובחמישי. ולחכי
ה לתקן להם שיתענו בערב ל ח  לא רצו ל כ ת
 שבת תעגות קבוע, אבל אם חל תענית קבוע
 בערב שבת, אין חוששין כלל לנכנס לשבת כשהוא
 מעונה. וכן כך אפילו יחיד, אם יודע שלא •בטל
 על ידי זה מטורח חשבת׳ שפיר דפי להתענות•
 ופה •שהביא המג״א משם השאלתו׳ת (שרשת
 ויקהל), הנה המעיין שם יראה, שלא כתב אלא
 לעקין תע6ית אסתר, שקבעוהו דוכנים והנחנוהו
 לכל •שראל. וכתב׳ שהנהיגו שלא להתענות בשבת
 ולא בערב שבת. בשבת — מפני כבוד השבת.
 ובערב שבת — פפני טורח השבת עיין שם. והיינו,
 כדי שיוכלו לטרוח בערב שבת להכין צרכי שבת,
 אבל לא מפני שלא יכבס לשבת כשהוא מעובה,
 כאשר חשב רבינו המג״א ז״ל. דבהדיא נתב
 בשאלתות (בפרשת בראש״ת) דהלכה דגם יחיד מתענה
 ומשלים. וכן כתבו התום׳ (כעירגבין שם) בשש
 השאלתות׳ דאפילו בתענית רשות, של יחיד׳ רשאי

 להשלים.

 וגם מה שהביא רבינו המג״א ז״ל ראיה
 מתנחומא (ריש פ׳ בראשית), היא לכאורה ראיה
 לסתור. דמבואר שם, דא& חל יג באדר בערב שבת,
 אסור להתענות בערב שבת מפני טורח שבת. שעיהר
 תענית סליחות ורחמים הוא, ואתי לאמנועי מכבוד
 שבת• וכבוד שבת עדיף מאלף תעני׳ות, עיץ שם.
 אבל יחיד שרצה להתענות ויודע שלא יזיק לו
 להכנת צרכי שבת, שפיר דמי. וכדאיתא להדיא
 בתנרומא, שם׳ לעיל מינה, עיי״ש. ודברי התנחוסמ
 שם לקוחי׳ם מהשאלתות בשינוי לשון מעט. כי

 התנחומא שלפנינו יש בו לקוסים שונים.
 וא״כ שפיר נהג רכינו זקני זצ״ל להתענות
 בכל ערב שבת. בלשון חשו״ע (בסימן רמט). וכנראה

 ויעש אברחפ שומע
 זאם כנים אנחנו בגירםא זו, שה״א קרובה
 להאמת, יהיה מזה צ״ע על המג״א (בסימן תרמ״ט
 ם״ק זי) שכתב׳ דהא דרבי אבץ ציים כל ערב שבת,
 משוט שהיה אםטנים, ואם הי׳ אוכל ביום, לא הי׳
 אוכל בלילה לתיאבון, עיי״ש. הרי זה הריר רק
 בשבת ויו״ט ולא בראש חודש׳ ולמה ציים רבי יונתן
 בערב ראש חודש. ועל כרחך שהוא משום תשובה,
ה שפגם בכל השבוע• וכן בכל הועדש. וגם  ׳לתקן פ
 אפילו לפי הגירםא שלפנינו שצפ בערובתא דריש
 שתא, אי אפשר לומר דמשום סעודת יו״ט הוא ציים,
 דא״כ הוי ליה לצום בכל ערב יו״ט, ולמה דוקא
 בערב ראש השגה• ומה שכתב המג״א שם, שגם
א  בירושלמי מבואר דאסור לצום בערב שבת, י
 ידענה היכ* איתמר. ולפנינו בירושלמי איתא איפכא.
 דאיחא התם (בסוף פרק ב׳ דתענית), ואפילו יחיד
-שגזר על עצגנו תענית ״בערב שבת״ מתענה ומשלים.
ר משמע שהוא צם בדרך גזירה׳ לשם ז  והלשון ג
 תשובה, ומובא ירושלמי זד. בתום׳ עידובין (מא

 ע״א) ד״ח שאנ״ עיי״ש.

 ומה שהביא המג״א ראיה ממתניתין (תענית פרק
 ני) מאנשי המעפד, שלא היו מתענין בערב שבת
 מפני כבוד השבת, ופירש במחצית השקל דהיינו
 •טעמא כמו שכתב הרע״ב ז״ל (בסוף פרק ב׳ דתענית)
 כדי שלא יכנס בשבת כשהוא מעובה. א״גני רו־אה
א דאמר לה ו  כלל הכרח מהתם׳ דהא רבי מאיר ה
, ן י ׳ מ י ל ש מ  ואנן קיי״ל כדבי יוסי ואמר מתענין ו
 כדאיתא שם (בעידובין «א ע״א) ואפילו יחיד נ«י.
 דהא פשט מינה התם — ובר בי רב דיתיב בתעניתא
 בערב שבת מתענה ומשלים. וכן הבאתי למעלה
 מירושלמי, דאיתא להד״א כן. וא״כ יקשה — לפה
 לא היו מתענין אנשי המעמד בערב שבת. יעל
 ברחד דכבוד שבת לאו משום שלא יכנס לשבת
» א נ  כשהוא מעונה הוא, אלא כדי שיהיו לחם פ
 להכין צרכי שבת. וכההיא לישנא דמתניתין (בפרק

 במעשה חשובה גמורה״ וכר! ושם עמוד קעט ב רואיפ אנו רמז למנהגנו, וזה לשונו שם — ״תוכחת
 מוסר של ראש חדש, מאחר שהוא זמן כפרה, יראה האדם עויעשה תשובה גמורה בלב שלם, דהיינו
 בערב ר׳״ח ״עשה כמו י*0 כפו שנוהגים הרבה מחסידי עליון (רזמז על מנהגנו) ויתקן כל המקולקל,
 הן בממון הן בנוף הן בנפש, ויתודד, בבכי רבה ובדרטה גמורה ויעזוב דרכו הרעה כדי שיכנס החדש,
 יהי׳ כבדיה חדשה״: מזכידימ את מנהג במפורש: רמיע מפנו (בתשובה עט), מג״א בסי׳ תיז ם״ק ג
 בשמו וגס בשם המקובל ד״י בתק, בעל אליהו רבה בס«׳ תיז ואותו מחבר, כנ״ל, בהגהותיו ייבוש
 ההכלת, הב״ח בטי׳ תרפו, דיעב״ץ בסידורו, וכל האחרונים שלאחריהם: בעל פרי חדש (תיז) פביא
 מנהג אנשי ירושלים, לפי העתקה מספדו של אחד הרבנים מ״דושלים, מדור שלפני רחיד״א, ר׳ יצחק
 ביאיגו (ראה עליו בשם הגדולים השלם, בערכו שם) וכה לשונו ״ביום ער״ח מאריכין בתפלות
 ותחנונים על אורד הגלות ואזז״כ מתקבצין יחיד״ סגולה בבה״כ ובבתי מדרשות וקורין קודפ חצות
ת קורין כל מפר תחלים ובין ספר ו ג  שרשת קרבבות, פ׳ ויקרא אל משר, כולה ופ׳ צו וכו׳ וכו׳ ואחר ח
 לספר מאריכין בתחבוגים וכר. שגוי׳ במחלוקת היא קביעת התענית, אפ ער״ח חל בשבת וכן ב״ום א ו



 סדר יום כפור קטן תלג

 דיעעז אברהם שומע תפלה ויעש אכרהמ
 ותבלה אני על רבינו הב״ח ז״ל שכתב מתור דברי
 הרוקח דלא ס״ל כהטוד טדהביא הנעילת תענית,
 עייי״ש. והרי הרוקח atofeu כתב להלכה —
 דמתענה ומשלים. ושכן הוא בירושלמי, ושכן כתב

 הרבינו חננאל ז״ל׳ ע״ש.
: עיין או״ח >םי* תצ״ב) י נ ש י ו ש י מ ח י ו נ ש  ו
 ושט (בטי׳ תכ״ט) בטור וביי• וני
 בםיון. במג״א (וםו״ם תק״פ). ושובבים ת״ת עיין
 םג״א חדפ״ה׳ עיי״ש. ויסודו סדבדי רבותינו המקובלים

 לא חשש לטעוט מעט קודם מנחה. מיהו לאחר
 צאת הכוכבים ודאי צריך למהר לאכול כדי שלא
 יתענה בשבת עצמו. ומה שהביא הב״ח משלהי
 מגילת תענית, דתניא התם, הנשבע להתענות בערב
 שבת הדי זח שבועת שוא׳ שמקצת ערב שבת כשבת.
א (פרק ג׳ דתענית) התם ת פ ס ו ת  וכן איתא ב
 רב יוסי הגלילי קאמד לה, ואית לן למימר דקאי
 בשיטת רבן גמליאל׳ בעירובין שם, אבל אנן קיי׳יל
 כדבי יוסי דסתענה ומשלים. ולהכי הדמב״ס ז״ל
 (בפרק א׳ מהל. שבועות) לא כתב אלא שבתות
 ויו״ט עצמן דהוי שבועת שוא, עיי״ש, ולא חש
, והרוקח ז״ל בסימן דיי) שמביא א ת פ ס ו  לההוא ת
 חך תוספתא ומגילת תעניח, מכל מקופ לפסק הלכה
 פוסק שם דאפ״לו יחיד מתענה ומשלים, עיי״ש.

 השאלה היא, אם לקבוע אותו, בפרט אם חל ביום # ביום עש״ק או ביופ ה שלפניו! דאה על זה*
 תשיבת רט״ע ©פנו (סי׳ עם), פדי חדש (בסי׳ ת*ז), מג״א תיז והמאסף לכל המחנות, הוא בעל משגה
 ברירה סי׳ תיז׳ מאוח יג עד יז: על מנהג מרן הצדיק זצ״ל — דאה ויעש אברהם כאן, וכן מש״כ על
ח מחברנו על תענית עד״ח, כשלעצמו,  עצם המנהג לצום בער״ח, והמקור חדש שגילה לנו פ
 5ידושלמי מגילה פרק ב הל׳ יב. בקבלת אריז״ל: בספר ייסוד ושורש העבודה בשם אדיז״ל — ״ביום
 שקודם המולד אם יהי׳ המולד כראש חודש או ביום המולד עצמו, אם יהי׳ קודם ר״ח יתענה להשתתף
 בצע- מיעוט הירח״ (שעד התשיעי פרק א, תענית עד״ח): המקובל ר׳ שלמה שלימל כותב וז״ל —
 ״ובכל ערב ד״ד. עושים עד חצות כמו ערב «ו״כ וגוזרים ביטול מלאכה עד חצות ומתקבצים כל
 ישראל לבה״כ אחת גדולה, אז הולכים על קבר של יהושע בן באדי הנביא שעליו בנוי כמו כפה
 אחת ;.דולה בגין מפואר ונכנטיים לתוכו או לתוד המערה של התנא האלוקי אבא שאול ע״ה או לפני
 קבר של רבי יהודה בר אילעא׳ שאלה הצדיקים הם קבורים סמוך ומתפללים לשם חפלה יוחד נוראה
, ל א ר ש ת י מ ד  עד חצי היום ולפעמים עושים שם כל היום כולו בתפלות ודרשות והגויים היושבים על א
 כילם הם נכנעים וכפופים לפני קדושת ישראל״ (ספד ״לקוט* ש״ס״ לחנ״ל, ב״שבחי האר״י זלה״ה*
 שם, דפוס ליוורנו משנת תקנ): ובהמאםף הספרותי לחקירת ארץ ישראל, ״ירושלים״, דפוס ירושלים
 משנת תדנח הועתק אגדת שלומים (מתקופת השל״ה) משם לקודפו כתוב משנת שפה ושם נאמר —
 ״ולץ נמצא פה (בירושלים) אלא ב בתי כנסיות* א אשכנזית והיא קטנה׳ שכל האשכנזים ובתוכם
 כטדוד״ד ישעיהו (השל״ה) נד״ו בראשם הולכים לשם׳ ויש להם מנהגים טובים ובתוכם נעשים כל
̂ן ישראל  עדכ ראש חודש בתענית ובתסלות כל היום כיום כפורים״ וכר* ובספר המכיל אגרות מאר
 למדינית הגולה, ״אגרות ארץ ישראל״, הועתק מכתב מירושלים משנת שםג ושם כתוב — ״וכן
 עישים בכל ערב ראש חודש כמו יום הכפורים הקטן והגון הוא ביום התענית שהדורש (הדרשן,

 המרצח דבר• כבושים) מעורר הלבבות וכובש אותם ומעורר אותם לפתחי תשובה וחרטה׳*.

ל ל ר ה ד  ס
ם רי מו המ 4t מז  דילל: פרקי החלים מסויימים, שבצירופס או בפני עצמם, מסומנים הם בשם זה* ו
 קיג—קיט: בגמרא פסחים קיז ב וערכ״ן י ב סומנו הם גם כ״שירה״ (וראה רש״י שם ד״ח
 השיר). אבל השם המקובל הוא הלל. וראה שם ופסחים סד ב. בתוספתא פסחים פרק י הלכה ה, תענית
 כח ובעוד הרבה מקומות בש״ם: ב. חגזמודיס קמה—קנ אף הם נקראו בשם הלל! וראה שבת קיח ב
 — ,א״ר יוסי יהא חלקי מגומר* הלל בכל יום (ראה ההערות לחהלה לדוד. לעיל עמ׳ קצג); נ. המזמור
 קלו »ף הוא נקרא הלל בצירוף השפ לווי ״גדול״ ומכאן ״הלל הגדול״ וכן ״הלולא רבא״ו וראה תענית
 יט א, ברכות ד ב, תענית יט א, פםזזים שם, ירושלמי פסחים ח ז (הלל הגדולה) וירושלמי תענית
 ג יא (הלל הגדול) ומדרש שוחד טוב *:ממור ו הלל הגדול זה חושד אחרי צום בגלל עצירת או מיעוט
 גשמים (בימי הגמרא), וכשנענו, שרו הס מתוך שמחה והודייה ״הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו*



ל ל ר ה ד  תלד ס

 וגריז אותו הלל הגדול נאמר גם בלילי פסח״ בחציו השני של ה״סדר״, כמו ששנינו בגפ׳ פסחים קי* פ
 — ״כוס רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר* (י׳הללוך וכוי), ושם קיח א — ״ואופר
 עליו הלל הגדול דברי דבי טדפוןז מהיכן הלל הגדול״ — שאלה זו שנוי׳ שם במחלוקת האמוראים
 «רבדל, ובירושלמי (פמח״ם ה ז) ״איזה הלל הגדולה״ במחלוקת אמוראי ארץ ישראל! בשוב לתהלל
 שלפנינו, המסומן בגמרא (ברכות גו א) כ״הלל ומראה״. ומכאן השם לווי שלו ״הלל מצרי״, משום
 שבעיקרו הושר הוא בעת שריטת הקרבן פסח בבית המקדש, שהראשון נשחט כבר בהיותם במצרים«
 שש זה מסמנו ומבדילו מההלל של פסוקי דזמרה של כל יום (השוה המנהיג דיני תפלח אות ב) ומההלל
 •הגדול, כנ״לן ״הלל זה מי אמרו" שאל המקשן בגמרא פסחים יקיז א. ואנו שומעים שם תשובות
 שונית, שמספרם לבד מעיד על הויכוח הער, שהשאלה, כשלעצמה׳ עוררה אצל רבותינו חכמי התלמוד,
 'ז״ל! וזה לשון הגמרא שם — ״רבי יוסי אומר — רבי אל״עזד בני אומר, משה וישראל אמרוהו
ו מדבריהן״: ושם י ר ב ו מן הים, וחלוקין עליו חבריו לומר שדוד אמרו, ונדאין ד ל ע  בשעה ש
־ משה  בברייתא שומעים אנו את דבי אליעזר עצמו — ״הלל זה מי אפרו t רב״ אליעזר אומר -
ו על הים, רבי יהושע אומר — יהושע וישראל אמרוהו בשעה שעמדו ד מ ע  וישיאל אמרוהו בשעה ש
 על״הן מלכי כנען« רבי אלעיזר המודעי אומר — דבורה וברק אמדוהו בשעה שעמד עליד& סיסראז
 רבי אליעזר בן עזריה אומר — חזקיהו וסיעתו אמדוהו בשעה שע&וד עליהם נבוכדנצר הרשע* רבי
 יוסי הגלילי אומר — מרדכי ואסתר אמרוהו בשעה שעמד עליהם המן הרשע! וחכמים אומרים —
 נביאים שביניהם (כלומר — בשעת יציאת מצרים, לפי !מריצת הענין שט בגמ׳) החקינו להם לישראל
 שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהן ולכשנגאלין אומרין אותו על
? בין הימים שהגמרא (תענית כח ב) מונה, שבהם גומרים את ן י נ  גאייחן״. הלל בראש חדש מ
 ההלל, נעדר ראש חדש, ומכאן הסיק רבא, שט, ״זאת איגרת הלילה דריש «רחא לאו דאורייתא״ :
, כיו״ט, השיבו ד ע ו  וכשנשאל בגסי ערכין (י א) מדוע לא נאמד הלל בד״ד, שהרי גם הוא איקדי מ
 — שלא איקדיש כיו״ט בעשיית מלאכה! וכן הקשו שם מפני מה לא נאמר ג״כ במשנה, שם, שבא׳
 בניסן לא היה ומעמד בו משום שיש בו הללו והשיבו ~ שאין הלל ברי׳ח, ולכן לא נדחה המעמד
 בזמן שבית המקדש היה קיים, אלא בר״ח טכת בלבד, כיון שהוא ג״כ ״חנוכה״ (ובחנוכה כולי עלפא
 פודי שנאמד בו הלל): את המנהג כן לומד חלל בר״ח, רואים אנו כבר בימי חז״ל, בבבל תחלה,
 כמי שהגמרא (תענית שם) ומספרת ״רב איקלע לבבל. חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא, סבר
 לאפסוקמהו, (סבור, שמשום חובה עושין ומןסיפין על דברי דגמים — שב״ל), כיץ דחזא דקא מדלגי
 דייגי (שאומרים רק חצי הלל) אמר — שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם״: וראה רש״י שם ד״ה
 זאר. ותוספות שם ד״ה אמר, וערכין י ב ד״ה י״ח יפים וברכות יד א ד״ה ימים; מהאמור יוצא לנו
 שעצם קריאת דצ׳י הלל בר״ח, הוא מנהג מימ .הג^רא, ונהגו בה כל בית ישראל, כמו שהגדיר נקודה
 זו בעל הלבושים (לבוש התכלת, בס״׳ תכב לשו״ע או״ח) וז״ל — ״אין חיבין לקרות הלל אלא ביום
 דאיקרי מועד, וגם בר״ח אע״ג דאיקרי מועד, לא אי׳קרי קדש לענין עשיית מלאכה וכו׳ מ״מ מכה
 מ:ד.ג הקדמונים (מחמי הגמרא, כנ״ל) נוהגין לקרות בו הלל״ וכוי! לפי דעת הגאונים דמוז המנהג
 בתהלים, וז״ל בעל שבלי הלקט (קעב) מצאתי לגאוגים ז״ל — מניין שאומרים הלל בר״ח, פצינו
 שדוד רמזו בתהלים, הללו־יה הללו אל בקדשו, יב פעמים הללו כנגד יב חדשים, ומש׳מע הללו אל
 בקדשו על קידוש החדש הללויה, ולפיכך אנו כוםלין כל הנשמה על שנה מעוברת שיש בה יג חדשים
 ועד חדש שני ״פים״ן מובא גם בפרדס לדש״י (סי׳ כב) ותניא רבתי (סי׳ לב). במחלוקת שנויה
, כלומר, אם בכלל מברכיו על קריאתה, ומאחר שהיא מטעם מנהג בלבד, ואמנהגא לא ה כ ר ב  ה
 פברכינן, לפי פה ששנינו בגמ׳ (סוכה מד ב) — ״אמר אביי הוי קאימנא קמיה דר׳ יצחק ואייתי ההיא
 עייבה, שקיל, חביט חב״ט ולא קא בדיך, קםבר ערבה מנהג נביאים הוא״. אל׳:יא לא מברכינן אשר
 קדשנו במצותיו וצונו על מנהג (לשון בעל שב״ל בה׳ ראש חדש): וראה על ענין זה — בסידור רע״ג,
 סדי ר״ח: באוצר הנאונים לגמי תענית שם: הלכות גדולות ה׳ לולבי פרדס לדש״י סי׳ כב> מח״ו
 עמלד שננ, וראה שם התשובה בשם ר׳ יוסף טוב עלם! תוספות ברכות יד א ירייה ימים, סוכה מד ב
 ד״ה כאן, תענית כח ה ד״ה אמר, ערכין ״ א ה״ה יח ימים, תוססות ד״י ההסיד לברכות יד א ד״ה
 וימפ, תוספות הרא״ש לגמי שם, תר״י לפרק ב ברכות ד״ה ורבינו יעקב, ספד הישר לרבינו תם
 פי׳ תמא (והשוה דבריו בתוספות ברכות יד א), המנהיג (הלכות הלל, מאות ל עד אות לח), מרדכי
 לגמ׳ שבת פרק במה מדל״קין, ושם בדיין ד״ה ובשאר יומי, בעל העיטור (בעשרת הדברות׳ שם הובאו
 דברי בה״ג בה׳ הלל, שציינתי)׳ אשכול חייב ענין שני וחמישי ותעניח ור״ח, תניא רבתי סי׳ לב, בטור
 תכ״ב בשמו ובשם אביו הרא״ש וד״ת (הנ״ל), שבלי לקט (קעז) בשם רש״י ור״ת וךי״ף, ואבודרהם
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 ברוך אתה הלהיבו מ?ך ןהעולם אשר קדשנו ?מ?ותיו וצונו ?קרוא
 את הד.?ל.

 ס^לרימ ס?לי ע3די י: ס?לו את־#ם לחי #ם י: מברך מעתה ועד״
 ־עו?ם. ממזרת שמש עד־מבואו מהלל #ם יי. ךם על־כל־גולם י; על־ןזשמלם
 ?בודו. מי 3ע $לןזינו הגביהי לש^ת. המ^פילי לךאות בשמלם י$3וץ• מקימי
י עמו מו^יגי דכ  מעפר ךל מא#פת :רים א?יון. להושי3י ?ם 3די3ים ?$ם ן

 ^קךת סנלת אם־ה3גים שמחה ס?לו;ה.

 הרי ראש חדש״ עלהד>׳״ל וב״י בסי׳ תכב: ומחקירה להלכה•: למעשה נוהגין לברך, תחלה וסוף, ,בין ,
 רבים בין יחיד, ע״פי הכרעת הרמ״א (בסי׳ חכב לשו״ע) בהערתו שט על המחבר שמנה שלש שיטות

 וכתב — ״וכן נוהגין במדינות אלו״, (אלא שהוסיף, כאילו מתוד הסתייגות׳ ״ופ״מ יזהר אדם לקרות י
 בצבור כדי לבדך עליו עם הצבור) שזהיא בעצם הכרעת רבי׳נו רוקח (בסי) שע ובעל אור זרוע יי

 (בה הלל ור״ח): וראה שעד הכולל לסידור הרב בעה״ת המפלפל בדבר מנהג חסידי חב״ד׳ שלפיו
 נוהגים שלא לברד, אלא הש׳״ז לבד אומר הברכה ומתכוו להוציא את כל המתפללים, כשאחד פזע

 מזכיר* על זה מקודם« ודאה משנה ברורה סי׳ תכב.
 חצי הלל: השמטת מזמורים, או, כפ״ שהוגדר בגמ׳ ופוסקים, ״מדלגין״ ״קוריו בדילוג״ ״דולג״, זהו
 בעצם מנהג ישן •מימי התלמוד (תענית כח ב, פסחים קיז ב ״עד היכן הוא אומד״ —
 כאי מדובר על ההלל בלילי פסחים): הצורה של הדילוג שאנו נוהגין בו מביא רב עפרם גאון, רש״«
 (תענית כח ב ד״ה דמדלגי ,כגון אגו דמדלגין לא לנו וכו׳ ונתחיל מן זכרנו יברד״), פח״י. דפב״מ
 (ה׳ דנובה פרק ג ה׳ ה), המנהיג (ה׳ הלל אות כט) אברדרהם ועוד ראשונים ופוסקים: השמטת שג«
ם בעל אליהו רבא בשם ספר שאלות ותשובות בנימין זאב (מיפן שםג), י ע ט  חלקי מזמורים אלד• מ
ט זא״ז: טעם הדילוג: כיון שאמירתו אינה נ כ ו ת  משום שההתחלה והסוף שבשניהם דופים ב
 מצד החיוב, אלא מחמת מנהג בעלמא (רמב״ם שם הלכה ח ואבודרהם בשמו)! הלבוש מביא טעם
 יוסף וכותב — ״ועוד טעם אחר שמדלנין בהלל בד״ח, ׳משום דד״ח הוא יום סליחה ובפרה על
 המינוקות משום אסכרה שהיה רגיל ליפול עליהן, וקרבן ר״ח מכפר עליהם וכיון שהוא יום הדין כמו
 ד״ד, ויוכ״פ שחם ימ« הדין ואין אומרים שירה גמורה״! והערה: אסכרה היא מחלת ילדים הבאה
 בגלל להט השמש, ובגפ ירושלנגית מסופר, שבזמן שבית המקדש היה קיים היו אנשי המעמד מתפללים
 שהמחלה לא הזיק — ״ברביעי היו מתענין על התינוקות שלא תעלה אסכרה לתוך פיהם״ בגלל להט
 השמש, כאמור: וקבעו ובדרו אותו יום לחפלה, משום שביום רביעי של ז ימי בראשית נתלו המאותת
 בשמים (בראשית א טו) ״לד״אי׳ר על הארץ״, וראה רש״י שם* וראה ירושלמי תענית פ״ד ח״ג׳ וחשוד,
 איכה רבתי פרק א אות •נה, ומס׳ סופדים פרק יז ה״ד: ובזהר (תצא עמוד מד בהוצאת סלם הזהר)
 ״ידי פארת — חסר: מארת ה׳ בבית רשע״ (משלי ג לג). וראה ההערות לעיל עמוד רמה. אופן
 זזהריאות, העניות והכטלחן; מזמן ייסוד התקנה, בימ״ המשנה, כמו שמבואר במשנה סוכה לח א,
י תקופת האמוראים (שם לח ב בשם רבא) רואים אנו הנהגת סדר אחד בהקריאד, והעניה: על טעם  ז
ק ברש״י שם ד״ה פמנהגא דהלילא וד״ה הוא אומר, ותוספות שם ד״ה מכאן י י ד  השנוי ראה ו
 זו״ה הוא אומר, ודמב״ם פ״ג מה׳ חנוכה, הלכות יא יב יג *ד — ״מנהג קריאת ההלל בימי חכמינו
ם כך היה״, ומסיים — ״זהו מנהג הישן ובו ראוי לילד (דייק בדש״י שציינחי לפני זה) י נ ו ש א ר  ה
 אבל בזמנים אלו דאיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית העם ואין אחד מהם דומה
 לאחד״: ודאה לחם משנה שם אות יב: ודאה סוד או״ח סי׳ תכב אות ה עד הסוף: וב״י שם ד״ה וכן
 (עד סוף הסי׳) וכן בב״ח שם ד״ה ומ״ש (עד סוף הסי׳) ופרישה אות ו ושו״ע באותו סימן והמפרשים שפ.

א את ההלל: סרא״ש לס״ק דברכות מבואר, שבזמן הגמרא היה נהוג לברך ״לגמור את ההלל״ ו ר ק  ל
 בימים שלא נאמר בהם חלל שלם, והיינו: חוה״מ של פסזז, יום אחרון של פסח (ובתפוצות
 בימים האחרונים ש״פ) ובר״ח, ואילו בשני ימים הראשונים ש״פ, שבועות׳ שמונת ימי סוכות וח׳ ימים
 #ל חנוכה היו מברכים ״לגמור אח ההלל״: וכך סודר בסידור רע״ג וכ״כ בספר המנהיג ואבודרהם,



ל ל ר ה ד  תלו ס

 בצאת ישראל ממצרים 3ית יעלב מעם לעז. הלתה יהודה לקדשו
. ה^ם ראה oin ה!ןךן לפ1ב לאחור. ההרים רקדו ?אילים ו  ל^ךאל מגלותי
 גבעות כמי־&אן. מין־לך ה;ם פי תנוס ה!ךךן ת&ב לאחור ההרים
̂אן. מלפגי אדון חו?י $ךץ מלפגי אלוה נזגל!ב׳  תךקדו ?אילים גבעות ?מי £

 ההפ?י הצור אגם־מים חלמיש למעינו־מים.
־ T — T! — :T I י — ־ t ־ — : ~ 

ל פסח מילוין על זה. ל ?סח יל׳ן!3י דרמים האןזרונים #  ?ר״ח וןחס״ם #

 לא לנו י; לא לנו ?י לשמןז תן כבוד על־חםןף ?נל־אמתןז. למה יאמרו
 הגולם. א:ה־נא אלחיהם ואלהינו בשמים 5ל אשר־חפץ עשה. עצביהם כסף
ד אדם. פה״להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו. אזנים להם  וזהב מע£ה י
 ולא לשומעי אף להם ולא לריחין• לדהם ולא למישון ר^ין^ם ולא לה?כו לא
 לדזגו בגרונם. ?מול״ם לסיר >$שיהם פ!ל אשר־^טח בהט. לשךאל ?טח ני;
 עזרם ומגנם הוא. 3ית אמרן ?טחו 3י; עץךם ומגנם הוא. לךאילל ב?זחו ביי

 עזרם ומגנם הוא.
T * T ־ T I • 

 יי זלךנו לברך יברך את־בית ישראל לברך את־נית אהרן לירך יךא*
ם ועל־?ני5ם. ?רו?ים אתם ליי:  ל; הקטנים עם־הגדלים. יסף לי ?לי^ם ?נל̂י
 עשה שמלם וארץ. השמלם שמלם 2יי והארץ ןםן למי־אןם. לא המתים

 יהללו־יה ולא כל־יורדי דומה. ואנחנו נברך יד, מעתה ועד־עולם הללויה.
T I ־ T ־ I T T | " ־ T : J " - : - T " : T I T I ־ I 

ל ן5ח מלל3ין על זה ר״ח ובחהמ״פ ו?קן3י ק״מים וןאוןר^יס ^  ן
 אםגתי ?י־ישמע יי את־קו?י תחנוני. ?י־הטה אזנו ?י ובימי אקרא.

 במור ושו״ע (סי׳ חבב ותרמד לאו״ח): הטור שם מביא בשם מהר״מ מטרוטנברג הנוסח ״לקרות״
 אפילו בימים שגומר״ם בחם את ההלל, ומחוך חשש, שמא נשמיט מלה אדה ונגרום ע״י כך ברכה.
 לבטלה, אבל בשם אביו, הרא״ש ז״ל, מכריע הוא שאין לדקדק •ע״ז, כיוון שההגדרה ״לגמור" משמעותה:
 ג? ״•לקרות״! הרמ״א (בסי׳ תפח) םצדד לדעת מהר׳׳מ מדוטבברג, והיינו כמנהגנו, והשוה אליהו לבא
 (בסי׳ תפח) בשם תשובח הדמ״א (סי׳ לה), המכריע לכך מתור הסתייגות מסויימת, שבמקום שאין
 מנהג המקום מתנגד, אז יבדד בדרך כלל ״לקרות״, ומסיים בעל א״ר ״וכן הסכימו האחרונים״! ועל
 נקדדה זו בתוספות (סוכה מד ב ד״ה כאן): ״ומה שנוהגין עכשיו לברד אהלל ״לגמור״ כשגומדין
 ומבכרכין ״לקרות״ כשמדלגין, לסימן בעלמא נוהגין כן, ובין בזה ובין בזה יכולין לברך ״לגמור^
ח ההלל: רמ״א (בסי׳ חפח) הגדיר הנוסח ״לקרוא ההלל״, והלבוש ״לקרוא  ו״לקדות״: לקרוא א
ה אס ל א ש  הלל״, אבל הנוסח המקובל שלפנינו הוא עפ״י רס״ג, דע״ג, מחייו, שב״ל ואבודרחם. ה
 בכלל לבדך על ההלל בדיה׳ כיון שעצם אמירתו מסתמך על המנהג בלבד׳ כנ״ל׳ שימשה נושא
 להד מדוותא קדמאי׳ דבינו יעקב מקורבייל׳ אחד מרבותינו בעלי התוספות, לשאול עליה חשובת

 ברורה ישר מן ה ש!מ י ם (דאה עליו ועל ספרו בההעדות שלפנינו במדור ההשלמות שלפג
 מעד סידורנו) וכה תוכן השאלה: ״לברך בהלל דר״ה — כי יש חכמים שאומרים שאין צריך לברך
 עלי• אפילו בצבור ואפילו לקרות, כמו שאין מברכין על הערבה אע״פ שהוא מנהג כהלל בר״ח.



ל תלן ל ר ה ד  ס

 9$פי*י חב?י״$ות ונוצרי ?ואיל $צאוגי ןךת ויגון אמ$א ו#3ם־ןי אקרא
 $!ה » מלטה 3פ#י. םגין זי ך^דיק ואלסינו מרתס. #מד פו1איס יי דלותי
 ן?י יד״ו^יע. שי3י נ?#י ??גיהיהי >יי יי גמל הליכיי פי חל?ת 3פ#י ממות את-
 ??יגי מךדמעה את־מלי מדחי. אתס?ך לפגי ל: !יאךצות סמים. סןעמ^תי >יי

 nam אגי עגיתי $*ד. אני אמרתי $חפזי כל-האךס &1ג.
 $ה-א#יב 5ןי ?ל־תגמולוהי ע?י פום־^זועות אשא ו$#ם ז: אקרא*
 ?דרי 3יי א#?ם ^ןה־ןא ??ל״עמ־ו. ןןר ???יגל ן: המותה לחסידיו. אנא ין
י *TO אגי ?בךןז ןן־אבו^ף פת$ת למוסך. ןף־אזבח זבח תוןה ו?#ם ^ ־ י 9 
 יי אקרא. $דרי לץ אש?ם נגדד׳־3א W׳r«1 בחןרות 3ית ך, בתוככי ןרוש?יט

 הללויה.
 הללו את־ןי ןל־גולם שבחוהו הל ה^פןיב. 5י גבר ^לינו חסדו ואמת*

 ן: ?עולם הללוןה.
 הודו ליי ?י־טוב. פי לעולם חסדו:
!  *אמד־נא ישראל. ?י לעולם חםדו

 יא?רו 3א 3ית־אןזרן. 5י לעולם חסדו:
 יא$רו נא יך«י יי. פי ?עולם חסדו:

 אה מזב המנהג שאנו נוהגין או טוב למבוע? והשיבו: הודעתיך כי ברכותיהן של ישראל תורה,
 כקטורת הם לפני ושנינו אחד המרבה ואחד המכעיס ובלבד שיכוון לבו לשמיה״.

 הודו לה׳ כי טוכ ובו׳: על •הקריאה והעביד, אלו — הארה: רע״נ כותב — ,שני מבחנות יש —
 יש שעונין מה שהוא אומר (כלומר — החזן אומר הודו וגוי, והקהל עונה אחריו הודו וגו׳:
 החזן אומר יאמר נא וגו׳ והקהל עונה אחריו יאמר נא וגו׳) ויש שעונין אחריו הודו לה׳ וגו׳ בכל־
 פסקו ופסוק עד ד פסוקים, ומתחילין יחד כל הצבור «ן המ״צר וגר״« חמור במי* תככ כותב — ״כל
 הצבור קודא ביחד (את ההלל מתדלתו עד כאן) וקורא הש״ץ לבדו הודו לה׳ וגו׳ והקהל עונין אחריו
 הודו לה׳ וגוי וקורא פסוק יאמר גא ישראל וכר והקהל עוניו אחריו הודו לה׳ (ולא חוזרים ״יאמר
 נא״ וגו׳) וכן יאמרו נא בית אהרן וכו׳ והקהל עונ״ן אחריו הודו לה׳ וכוי״ ז המג״א (בסי׳ זה ם״ק<
ע מפי הש״ץ יאמר נא ישראל וכו׳ וכן יאמרו נא בית אהרן וכר דשדמע׳ ו מ ש  מדגיש, שצריך ל
, ובעל מחהש״ק שם מעיד ע״ז ״דהעולמ ת ח נ א יצא ומוטב שיאמרן בעצמו ב  כעינה, ואם לאו, ל
 סועין ואין אומרים דק ״״אמד נא ישראל״ ולא פסיימין ״כי לעולם חסדו״ וכן בפסוקים אחדים, והוא
 (והיא) טעות וצ״ל יאמר .נא ישראל כי לעולם חסדו, דאל״כ אינו רק חצי פסוק״: מנהגנו, איפוא,
 שלפיו החזן אומד הודו לה׳ והקהל דוזר ע״ז. ושוב אומר החזן יאמר נא והקהל עונה הודו לזד׳
״ המנהגים המובאים  וחיזר אח״כ ״יאמר נא״, וכן ״יאמת נא בית אהרן״ וגר וכר, מבוסס על שנ
, ל ל ה  בוע״ג, כנ״ל, ובטור: בילקוט שיד השירים ,רמז תתקפו, אות כח: השמעיני את קולך — ב
 כי קולר ערב — בהודו לה׳ כי טוב: ומראך נאוה — באנא ה׳ הושיעה נא ובאנא ה׳ הצליחה נא״.
ך כי עניתני: הכפלות אלו נהונות ובאות מזמן המשנה (שם לח א) ״מקום שנהגו לכפול ד ו  א
 יכפיל, לפשוט יפשוט״: רש״י, במקום, מנמק — ״ונהגו כן (לכפול) שיש פרשה שכולה כפולה —



ל ל ר ה ד  תלה ס

 מךהמצר קראתי :ה ענגי ב$רחב יה. .י; לי לא אירא מה־!?!£ה ?י
 אדם. לי לי בעזרי ואני אךאה בשונאי. טוב לסם1ת בלי מ?טח באדם. ט1ב 3ןזם1ת
 בלל הובטח בנדיבים. כל־גרלס ם^במי ן#ם ל: ?י אמילם. םבוני גם־מ^בוני
ם לל ?י אמי3ם. דחה  ?#ם לל פי אמילם. םבוני־כךגרים דעכו כאש קוצים ^
 ךחיתני מפל ויל עזךני. עזי ןז^ךת יד, ולל.י לי לישועה. קייל רנה וישובה
 בא$?י צדיקים. למין לל עשה סלל. למין לל רומ$ה למין לל ע^ה חלל. לא־אמות
 פי־אחלה ואמפר מעשי לד,. ?&ר לסרני יד, ו?מות לא נתנגי. $9חו לי #?רי־
 צןק א3א־3ם א1דה לה. זה השער ליל צדיקים ל3או ב1. אוךןו פי עניתני
 ותהי־לי לישועה אודך. אבן £אםו הבוגים הלתה ?ראש פנה אבן. מאת לל הלתה
 *את ל,יא נפלאת ?עינינו מאת. זה־היום עשה לל מילה ונשמחה בו. זה היום

 אנא יי הושיעה נא: אנא לל הושיעה נא:
T T TJ TT T T T! TT 

 אנא יי הצליחה נא: אבא לי הצליחה נא:
, T T * T. T T T x : ; — T % TT 

 ברוך הבא #3ם לל בבהנוהם מ3ית לל ברוך. אל לל ו;אר לנו אסרו־סג
 בעיתים עד קרנות המן3ח אל. אלי אתה ואוןןז $להי ארוממןו אלי. הודו

 ליל כי־טוב הי לעולם חסדו. הודו
 הודו תחלה וסוף: יאמר נא — ג׳ פעמים; קראתי יה, ענני במרחב יה! ה׳ לי, ה׳ לי; טוב לחסות,
 ט>־3 לחסות! סבבוני סבבוני! דחה דדתני ויהי לי לישועה, קול רנה וישועה? י!מין הי, ימין זד«
 לא אמות, ולמות לא נתנני« פתחו לי שערי צדק, זה השער; אבל באידד ולמטה אינו נכפל״ (במקרא)
 ולכ! כפל רבי אלעזר בן פרטא באודך עד אנא ,שט לט א) אבל רבי לא כפל אלא מאנה ולמטה (שם);
 וראה רמב״ם, שם, ומנהיג, שם, ודיין לגמי סוכה (פרק ג ד״ה מקוט שנהגו) ודייק במרוצת דבריו
 ההל מד״ה אמר רבא עד ד״ה הוא אומר! הטור בטי׳ תכב מביא הסדר בין לפי מנהג אשכנז ובין
 לפי מנהג ספרד ומסיים ״ובאשכנז כופלין הכל וכן עיקר״, ועל הכרעה זו מבוסס מנהגנו כיום«
 אידך כי עניתני: פסחים קיט א — ״אמר שמואל בר נחמני א״ר יונתן, אודך אמד דוד אבן מאסו
 הכינים אמר ישי״ וכו׳ וכו׳« נקודה זו מבהיר בקיצור בעל מח״ו (עמוד רפו) וכותב — ,וממקרא
 זה [אילך (הכוונה לפסוק שלפנינו׳ לפי מרוצת העניין) כופלין כל המקראות׳ לפי שכל מקרא ומקרא
 חשוב בפני עצמו כפרשה׳ מפני שאמרופ דוד וישי ואחיו ושמואל בשעה שמשחו את דוד על ישראל
 לפלך״! ודאה דש״י לגמי שם וכן הדשב״ם! ומעניין, שרש״י לתהלים פירש פרשה זו באופן אחר
 לגמרי« וראה מהרש״א לגמ׳ שם, בחלק האגדות; אכודדהמ אף הוא מנמק ההכפלה ונלתוד אותו נימוק
 בשם «ש אומרים (סתם) ובעל א״ר מביא זח בשמו! הלבוש מנמק •ההכפלות ומנקודה אדרת, וכותב —
 ״וכופלין פסוקים אודך וכוי וכוי וכל זח אינו אלא מנהג בעלמא ועיקר טעמא הוא ליפות הקריאה
 להגדיל שבח הש״י ולהודו בשיר על רוב חסדיו אשר עשה ועושה עמנו לכן לא אאריך בטעמים״!
 אגא ה׳: ראה גמ׳ שם ותוספות שם, ד״ה הוא אומר אנא, לענין הפסקת הפסוק אנא ה׳ הושיעה נא,
 שהוא בעצם חצי פסוק, והשוה בגמ׳ פסחים קיח א! וראה לעיל עמוד ריט, בעמק ברכה שט, מש״כ
 על עצם הפסקת פסוקים. המנהג לומר הלל מחוך זמרה ובקול נעים, מקורו במם׳ סופדים (פרק כה׳ ז)
 ״וצריך לבדך בתחלתו ולקרותו בגעיטה וכו׳ ולקרותן בנעימה לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו אחדיו
 (תהלים לד ד! וראה הגהות מיימוניות לרמב׳ים ה׳ חנוכה פרק ג, ה׳ ״)! והשוה מה שציינתי לעיל

 מילקוט לשה״ש, ואף דרש הנ״ל יכול לשמש יסוד למנהג.



ל תלט ל ר ה ד  ס

 לה?לוף לל אלהיגו (על) כל מ?£יף ימסידיןז צדיקים ע£1י ךצוןןו וכל
) ?רנה יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוךרו וירוממו ם ^  עמך 3ית לשךאל (
 והריצו ו:קךי#ו ויוליכו את ש?ןןד מ?3נו(יןםיח 5י לןז טוב להודות ו?9#ןו
 נאה לזמר פי מעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה ל: מלך נ7הלל בתשבחות.
י ייווייי 9ד ימי ייןויו ו עזמד יידי״ה י מ 9>*ל. ז ה ר 3 ת » ד * ד י ד י ט זמו דא דימידו ו ! «1דז ו \ 
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 מלפניך אלהיט ס!ים ז$£ך עו^ם א7י ?ליו 5ל $י אמן. כל זה י»מי ג״•)

, ר י ש  יר״יליד: במשנה (פסחים קןיז ב) הוזכרה ברכה זו בשם ״ברבת השיר״, משום שהיא נאמרת על ה
/ ג  כל •מר, ההלל, הגדרה המיוסדת על לשון הפסוק (ישעיהו ל כם) ״השיר •הי׳ לכם כליל התקדש ד
 יראה פירוש רש״• במקום ותוי״ט למשנה; לפי רשב״ם ותוספות לגמי׳ שם קיד, א, כוללת היא גם התפלח
 שבד ״נשמת כל חי״ הנאמדת בשעת עריכת ה״סדר של פסח״; ואינה ,מתחילה בברוך ככל הברכות,
 כיון שהיא סמוכה לחברתה, ל״לקרוא את ההלל״ (לפי תוספות שם קד ד״ה חוץ מברכה): בטופס הברכה
 רבו השינויים, כמבואר להלן; ברע״ג הנוסח שונה בהחלט; הנוסח המשתוה ביותר לנוסדאוחנו הוא
 זד. שבמח״ו (בסדר של פסח) ורמב״ם (ה׳ חנוכה פרק ג ה׳ י) ואבודדהט. יהללוך ה׳ א׳ כל מעשיך:
 עפ״י מחייו, לפי עדותו של בעל עבודת •שראל הנו הנוסח בסידור ״רפה״ הידוע: בקצת דפוסים מנוסח
 ״על כל מעשיך״ וזה עפ״י סידור של״ה (בפנים פירושו, שער השמים, לא דובר ע״ז), די״ק וד׳ שבתי
 יכ: בסידור הרב בעה״ת (בסוגריים) ובעל שער הכולל שם מעיד, שבהגה״ה כתי״ק צויין שלא לאמרה:
 וחסידיך צדיקים עושי רצונך: עפ״י מה״ו! ברמב״ם ואבודרהם ״וחסידיך וצדיקים״! וכל עמך בית
 ישראל: עפ״י דמב״ם! במח״ו — ״ועמך בית ישראל״! באבודדהם — ״כלם עמך בית ישראל״:
 בסידורי הספרדים ומכאן בדמ״ק — ״ובל עטך בית ישראל כולם״: ברנה •ודו — את שמך מלכנו:
 בקטע זה רבו השינויים שבין מח״ו, רמב״ם׳ ואבודרהם וסידורי הספרדים: הצורח שלפנינו, המונה
 כאן ח לשונות של שבח, ה«א עפ״י הנוסח והסדר שב״נשמת כל חי״: ולשמר נ א ה לזמר: זד^
ם לזמר״, שמקורו באבודדהם: ההגדרה ״נעים״ כשלעצמה י ע  הניסה הרגיל! יש מנסחים ״ולשמד נ
 היא עפ״י ניסוחו של מה״ו, וכך מגוםח בסידור של״ה (בפירושו שער השמעם שם לא דובר על זה)!
 בסידור• המקובלים רי״ק וד׳ שבתי הנוסח הרגיל. כי מעולם ועד עולם: עפ״י מח״ו! ברמב״ם ואבודרהם
 — ״ומעולם ועד עולם״: בא״י מלך מהלל בתשבחות: עפ״י מחייו ואבודרהם! ברמב״ם הנוסח יותר
 ארוך! מלד מהלל בתשבחות: ראה רשב״פ לגמ׳ פסחים ד״נ״ל ודא״ש שם, ועמק ברכה, לעיל עמוד קסז.
 ההלל באספקלריה המאירה של הזהר: מי כה׳ א׳ המגביה לשבת: דאסתלק מעל כרסיא יקרא ולא
 אירגלי לתתא בשעתא דלא אשתכחו זכאין בעלמא דא, איהו אסתלק מנייתו ולא אתגלי להו: המשפילי
 לראות: בשעתא דזכאין אינון דאשתכחו בעלמיא, קב״ה נהית בדרגא לקבליהון דתתאי לאשגחא על
 עלמא לאוטבא להו, דהא כד זכאין לא אשתכהו בעלמא, איהו אסתלק ואסתיר אנפיו מנייהו ולא
 אשגחא עלייהו, בגין דצדיקים אינון יסוד וקיומא דעלמא, דכתיב וצדיק יסוד עולם) (זהר, מקץ קצה א):
 פתחו לי שערי צדק — זה השער לה׳: א״ד יהודה — עשה הקב״ה ירושלים למעלה כנגד ירושלים
 של מטה וכו׳ ועל כל פתח ופתה כתות של מלאכי השרה והם הפתחיפ הנקראים שערי צדק ואלו הם
̂״ח נכסף להם. שנאמר פתחו לי שערי  הנ»החים המכוונים להכנם שבו נפשות הצדיקים ודוד זזמלד ז
 צדק וגר זה השער לה׳ וגו׳״ (זהר חדש עמיד ים ע״ב): זה היום עשה וגר: לפי פשטות לשון הזהר
 מוכב זה גם על ראש חודש (ולא על העתיד לבד) וזה לשונו ״פתח ר׳ יצחק ואמר: דומה דודי לצבי
י ךמשיונא דא (השכינה הקדושה) למהוי גבייתו ג  או לעופר האילים הנה זה וגו׳ דכאין איגון ישראל ח
 פן מלכא עלאה, דאע״ג דאינון בגלותא, קב״ה אחא בכל ריש ירחא ושבתי וזמגי לאשגחא עלייהו ,׳כוי
 יבג״כ בעו חדו ולמחדי בההוא יומא דאנן ידעין דא, וישראל אמרי זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה
 בי״* לפי תיקוני זהר, תיקון כא עמוד כו, פקבל בן אדם גם נשפה יתירה בר״ח כמו בשבתות וי״ס,
 יז״ל בקיצור — ״נשטתא ית״רא בשבח וביומין טביז ובכל מוספין (כלומד — בכל יום שמתפללים

ח הקודש״.  ת?לח מוסף) איהי אמא עילאה תוספות ת
ת אחר ההלל את הפסוק הזה (בראשית כד א)« ו מ זקן וגוי: יש נוהגים לומר בראש ח ה ר כ א  ו
 המנהג מבוסם על המלצת בעל משנת חסידים: זבדי״ה: יש מוסיפים ומשלשים פיסקא
 זו, והיא עפ״י סודי הקבלה: זבדי״ה — שם של מלאך, והיות שאסור להגות את שם של מלאך
 באיתיותיו, לכן צויין בקצת סידורים ״ויבון זבדי״ה״, כלומר, במהשבה לבד: בסידור הרב בעה״ת



ל ל ר ה ד  תמ מ

 בראש חודש (וביו״ט וחוה״מ) אומרים כאן קדיש שלם׳ ובחנוכה חצי קדיש (לפי הכלל
 ״דכל יום שיש בו מוס!*, אומר קדיש שלם משום שכאן סיימנו תפלת שחרית״ — ;באר
 היטב בסי׳ תכג ומשנה ברורה שם). בר״ח (וכן ביו״ט וחוה׳׳מ) אומדים כאן שיר של
 יום ואדריו (בר״ח) בדכי נפשי (לפי מנהג הספדה ולפי מנהג אשכנז אומריים השיר
 של יום כרגיל, אחר עלינו). מוציאין חם״ת וקורי! בד״ח ד קרואים בסדר פנדס,
 ובחוה״פ ד גבר* מענינא דיומא. אחדי הקריאה אומרים חצי קדיש ואח״כ אשדי,
 ובלצ״ג (וא׳׳א לממית), מחזירין הס״ת להיכל והש״ץ אומר חצי קידיש, ואח״כ מםירין
 התפלין (לפי ריעכ״ז, ואילו לפי הרב בעח״ת לפני אמירת הצי קדיש) ומתפללים מוסף
 — זהו מנד! ספרד, ולטי מנהג אשכנז מחזידין הס״ח חיבף אחרי הקדיש שעל הקריאה
 אומרים אשרי ובלצ״ג וש׳׳ץ אומד חצי קדיש ואח״כ מסירים התפלץ ומתפללים מוסף.
 ובחנוכה קוראים ג קרואים בפרשת הנשיאים שבסדר נשא, חצי קדיש, אשרי ובלצ״ג,
 קדיש שלם עם תתקבל, מכניסין הס״ת להיכל, ואומדים אין כאלהינו (לפי מנהג ספרד,
 ולפי מנהג אשכנז אומרים עלינו) וכר, ולפי דעת הרב בעה״ת אומרים גם פסוקי בית

 יעקב וגו׳ וגו׳ קודם אין כאלהינו, וראה עמק ברכה לעיל עמ׳ שצ.

ם מבאר הדגשה זו של הרב ז״ל וכותב —  כתוב במפורש ״ויאמר זבדיי׳ה״, וכעל שער הכולל ש
ר ג פעמים״, רק כוונתו שיש מ א ר מיותרת, מאחר שכתב אח״כ ״כל זה י מ א י  ״מ־אורה תבת ו
 גזדרין שלא לומר תבת זבדי״ה מפגי שאסור להזכיר מלאך בשמו (כנ״ל) וכן נמצא בקצת סידורים
 ,ו־כון זבדי״ה״, לכן כתב אדמו״ר ״ויאמר״, כי שם זבדי״ד, מותר להזכיר מפגי שהוא נם שם אדם
 בת:״ך, (עזרא ח ובדברי הימים כמה פעמים) והוי כמו השמות מיכאל גבריאל כנג״ש בספר נג׳יד
 ימצוה (סדר הקריאה בכל יום) שאט שמו (של המלאך) כשם אדם, פותר להזכירו בשמו״! הפיסקא

 סד! רד, גם בסידורים של רי״ק, ידי שבתי וריעב״ץ, ללא ציון כלשה*
: עצם התקנה לקרוא בתודה בר״ח, מיוחסת בגמ׳ למשה רבינו,  הקריאה בר״ח: במדבר כח א טו
 וראה ירושלמי מגילה פ״ד ה״א — ״משה התקין להם לישראל שיהיו קורין בתורה בשבתות
 וביו״ט ובראשי חדשים ובדולו של מועד״ : ובגמרא מגילה כב ב גרסינן — ״בעא מיניה עולא בר רב
 מרבא, פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה" וכו׳ וכוי, כלומד, כיצד מחלקיו הגי פרשיות שאנו קודין,
 והיינו: וידבר, וביום השבת, ובראשי חדשיכם — שבכללן הן מכילות חמש עשרה פסוקים, באופן
 שיעלה לכל אחד מהד קרואים לא פחות מגי פסוקים, מבלי לנטוש הכלל המקובל, שלפיו אין מתחילין
 ואין ©וחתין מג׳ פסוקים בפרשה ן ובבן: רב אמר דולג (רש׳׳י שם — ״השני חוזר ומתחיל פסוק שגמר
 בו (זד,) שלפניו״ והיינו כמנהגנו), ושמואל אמר פוסק (רש״י — ״הראשון קורא דעי פסוק השלישי
 ופיכקו״): ומסקנת הגמרא היא: ״הלכתא דולג, ואמצעי דולגן״ ודאה דש״״ ד״ה ואמצעי: ימכאן
 פסק להלכה המחבר (בשו״ע סי׳ תכג» כמנהגנו, כלומר: כהן קורא — וידבר, צו, ואמרת וגו׳• חלולי
 חיזר ומתחיל ואמרת וגו׳ עד רביעית ההין, וישראל קורא עולת תמיד עד ונסכה > והרביעי קורא
 ובראשי חדשיכט עד טוף הפרשה: הגר״א חולק על חלוקה זו, ולפיו מתחיל הלוי ממקום שהפסיק
 הכהן וקורא עד ״וביום השבת" והשליש״ הוא הוא הדולג ומתחיל לקרות בע!סוק ״עולת תמיד״ וקורא
 עד ״ובראשי דדשיכם״: הנחתו מבוססת על מסכת סופרים פרק יז (המנהיג מביא חלוקה זו גם בשפ
 ירושלמי, ומדגיש אבל מנהג העולם כתלמוד כבלי), וראה שו״ת חתם סופד, תשובה קא, הדן באריכות
 על נושא זה ומסיק להלכה כמנהגנו המבוסם על דעת רוב הפוםסקים: רי״ף (לגמי שט), דשב״א (ראה
 כטף משבה לדמב״ם פרק יג מה׳ תפלה הלכה ד ד״ה ובראשי) וד״ן (לגם׳ שם ומובא גם בכסף משנת
 שכ) ורמב״ט (שם), הטור (תכא) ושו״ע (שם), וגם לפי סידור דע״ג, המנהיג, אברדרהט, ארוזות חיים,
 כל בו ומהדי״ל: וראה בפרי חדש המסיק לדינא, שאעפ״י שהעולם נהגו שהשלישי קורא עד ובראשי
 וזדשיכם, כדעת חרמב״ט והטור וחשו״ע, ושכן נראה עיקר, בכל זאת יש לחוש לסברת התוספות
 (ראה תוספות מגילה כב א ד״ה אין) שהשלישי יקרא עד וביום השבת שהיא דרך מסולקת מהספיקות«
 וראה ב״ח שם המצדד לדעה זו וכותב, שאותן הנוהגין שדביעי .מתחיל וביום השבת, ניחא טפי, ודייק
 בכסף משנה שם פש״כ על השיטות השונות הנובעות ממה שחששו חז״ל ״גזירה משוס הנכנסים
 והיוצאיר שבגמ׳ מגילה שם. הקריאה בראש חודש טבת שהוא גם חנוכה: בגמ׳ מגילה כט ב גרסינן
 — ״איתמר ראש חודש טבת שחל להיות בחול, א״ר יצחק (נפחא) קדו תלתא בר״ח וחד בחנוכת
 ורב דימי דמן חיפא אמר, קרו תלתא בחנוכה וחד בר״ה. אמר רב «ני כוותי דר׳ יצחק נפחא מסתברא
 דתד־ד ושאינו תדיר תדיר קודם וכו׳ וכו׳ והלכתא אין משגיחין בחנוכה״, ומכאן להלכה בשו״ע (תדפד)
 כמוהגנו לפי הסדר דלהלן: הכהן מתחיל פ׳ התמיד וקורא עד ״רביעית ההיר! הלוי קורא ע׳ד ונסכה:
 ישראל קורא עד ונסכו, והרביעי קורא בשל חנוכה, בפרשת הנשיאים (משנה ברורה בשם פרי מגדים).



 תפלת מוסף לראש חדש תמא
 פי שם, ברוך אתה עד מזיוה המתים תמצא לעיל עמוד דעני

nfto י נ ם *מי י ב ^ ר ?תנו ן; הלהיבו. מ  נקז־ש את ש^ף בעולם ! ^
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. t \ .באות מלא כל האךץ כבודו? 
* י י : הארץ כב1דו. לעמתם מש?סים ואומרים: י T T י ? 

 ?ןימ$ם ברוך יאמת. ן
! ברוך >יבוד ::ממקומו. ולדברי קךשך ?אמר: ,יי״ למלך ן: ?עולם  ך

 ןעלהלך זיון ?דר ודר ה?לו:ה.
 בנ״א אוסרים לדו״ד וכר וגני ספרד אתה קדוש וכוי תמצא בת׳ שמ״ע שלחול.

 ג־דש— 5תד:לפ״ נוסח אשכנז אומרים בחפלח מוסף של ריח אותה הקדושה הנאמרת בתפלת
 שחרית והיא — נקדש! מנהג זה מבוסס בעיקרו על הכרעת הלבוש (במי׳ תכג)
ש כיון שאינו יו״ט גמור", ד ק  דב־־תב — ״וא״א נעריצך — כמו בתפלת מוסף של שבת — אלא נ
 םפר המנהגים ודמ״א (בדרכי משח סי׳ תכג)! עצם ההכרעה, שלפיה אין לשנות נוסח הקדושה לת׳
 מוסף של ד״ח, שומעים אנו כבר לפניהם, מאחד רבותינו הראשונים, אבודרהס, הכותב (בסדר ת׳ ר״ח)
 ״וחוזר הש״ץ התפלה ואינו אומד כתר אלא נקדישך וכן בדזלו של מועד שאין אומדים כתר אלא
ת וימים טובים על דאש  במ־יסף של שבת ויו״ט, והטעם — כדי לעשות כתר •ומעלה יתירה לשבתו
, ר ת  חויש וחש״מ׳ וכוי ז לפי •מנהג ספרד וקבלת אריז״ל נאמדת בה׳ מוסף של ד״ה קדושת כ
 ככי בשויו״ט, אלא בנוסח מקוצר, מנהג שבעיקרו הוא נשען על מאמרי זהר (פנחס דמב ב) ״ולא
ביתר בהירות, בנוגע למוסף של ר״ח, בתיקוני זהר תיקון כא — ״בשבת  אצולן מוסף ובלא כתר״, ו
 ויו״ט וריש ירחץ אומרים כתר יתנו לך״, ושם — ״בריש ירחץ תקינו למימר כתר ייתנו לך׳« לפי
 דע״ג נאמר ״כתר״ בכל התפלות (בצורתו המורחבת), בין בשחרית ובין במוסף, ביו בחול ובין
 בשבתות וידם (ראה ההערות בסידורנו לקדושה של שחרית; וההערות לקדושה של שבת שחרית
 בדלק ב של םידודנו)! הקדושה בצורתה המקוצרת שלפנינו, היא. עפ״י מנהג ספרד ישן. המובא בב״י
 (סי׳ תכג ד״ד. וכשעומדים) וזה לשונו — ״ונראה לי שעל זה סמכו בספרד להתחיל במוסף ד״ה כתר
 ותיכף שאומרים מלא כל הארץ כבודו, אומדים לעומתם משבחים כמו בקדושת שחרית״, ומכאן
 לדלכה בשו״ע שלו (סי׳ תכג ם״ק) — ״ומחזיר הש״ץ התפלה ואומר כתר וכשמגיע׳ למלא כל הארץ
 כבודו, אומד לעומתם משבחים 0מ• בקדושת שחד«ת״, והיינו — כמנהג ספרד שלפנינו! ועכשיו
ר והתהוותו: השלבת הפ׳ שמע ישראל וגר וכר בתוך הקדושה של מוסף, ו צ י ק  הארה על עצם ה
 בצידתה שהיא לפנינו בת׳ שבת ויו״ט, בין בנוסח אשכנז ובין בנוסח ספרד, יסודה במעשה שהיה,
 בגלירד, של מלכות הרשעה, המובא בסידור רע״ג בשם רב שר שלום גאון, טור (רפא), ספר האשכול,
 המנהיג (ה׳ שבת אות «ג), ארוזות חיים (ה״א ה׳ ר״ח בשם האשכול) ומכאן בכל בו (כ״כ בשם
 האשכול), בספר התניא (סי מט) ובשבלי הלקט טי׳ מה, המביא המעשה מפורש ובהיר ביותר, והרי
 דיא לפנינו: ״ולמה נהגו לומר פעמים (פעמיים באהבה שמע אומרים) ולהיות לכס (אחד הוא אלקינו —
 להיות לכם לאלקים) בקדושה ז — לפי שבימות רב נחמן (״הוא רב נחמו בר רב הונא כמו שמובא
 באגרת דרב שרירא גאון, שמלך (שהיה דיש גלוחא) אחדי רב אידי בר אבון, לפני מר בר דב אשי,
 בשנת תשםו לשטרות שהיא שנת ד אלפים דטו, וכר ובאותו סדק דיליה וחמד בד רב אשי שמענו
 מן הראשונים וראינו כתוב בספרי זכרונוחיהם, דבעי רחמי ובלעיה תנינא (דג גדול) ליזגדר מלכא
 לל« ,משכבו ובטל שמדא״! לפי ״מגן האלף״ שבסידור רע״ג ־דפוס ירושלים) גזר יזגדר מלך פרם
 שלא יקראו קריאת שמע לאלתר (על הסדר)! מה עשו חכמים שבאותו הדוד ז תקנו להבליעו בין כל
 קד 1שת, בין בשחריח בין במוסף בין במנחה, בין בדול בין בשבת בין ביו״ס! ומה הבליעה דישאו
 שמע ישראל! םיפאן אני ה׳ אלקיכם! ולמה תיקנוה לאומרה בהבלעה ו כדי שלא תשתכח שמע מפי
 התינוקות! ובקשו רחמים מן השמים ובא תנין בחצי היום ובלע יזגדד המלך ובית משכבו ובטלה
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 ראשי חדשים לעמןו נתת זמן 3פךה לכל תולדותם ?חיותם מקריבים
 לפגיןז זכחי רצון ושעירי חטאת לכפר 3עךם. זכרון לכלם לחיו ותנועת נ?שם
 מ!ד עזינא• מזנח חדש כ?יון תכין ועולת לאש חןש נעלה עליו ושעירי עזים
 נע£ה כךצון ובעבודת 3ית המקדש נקזמח כלבו(וכ#ירי דוד עכךןז הנשמעים)
̂ןז. אהבת עולם תביא ל$ם ף #3מע) 1ן:עיךןז ^אמורים לפגי מזןו ך ל ד ע ו  (וקזירי ך

וסו על שמע כתיקונה בפרהסיא: ובקשו לסלקה (ההוספה)  הנזירה והיו !מתפללין אל הסדר ופי
 לאל חד, שלא לאמרה (בקדושה), אמרו חכמים שבאותו הדור — לא נבטל אותה, שלא לאמרה כלל,
 כד• שיתפרסם הנס לדורות, אלא נקבע אותה בתפלת המוספין (לבד) ובתפלת נעילה שאין שם
 קריאת שמע (בתפלות אלו) וכן מנהג שתי ישיבות״ — עכ״ל בעל שבלי הלקט* והשוה בי״י בסי׳
 ת:ג לאו״ח בשמו! ולבוש תכג« כאמור, לא בטלו חוטפה זו אלא מטעמים חינוכיים לבד, ״כדי
 שיחפרםם הנם לדורו״, כלומד — שלא נשכח בעת ההרודה מה שעשו לבו שונאינו בעת צרה שהיתה
 ליעקב, אבל הדגמים שבדור, או בדורות שלאחריהם, ראו צורך, כנראה, בגלל תנאי הזמן, להכניס
 תיקון כלשהוא, ומתוך פשרה קיצרוה, — והיא היא הקדושה בצורה שלפנינו, שעבדה אלינו מספרד,
 כפי מה שמעיד לנו רבינו הב״י, גנ״ל; וזה רמוז בשב״ל הכותב שם — ״מצאתי לגאונים ז״ל —
 אין אומדים פעמים ולהיות לכם בקדושה אלא במוספי שבתות וימים טובים בלבד, אבל במוספי
י חדשים וחולו של מועד — לא, וכן מנהג פשוט בישראל״ s הלבוש בסימן חכא לאו״ח מנמק הקיצור, ע א  ר
 לפי שצריד להתפלל בר״ח מוסף קודם ג שעות ״ואין לומר עדיין כבודו מלא עולם כי בשלשה הראשונות
 הוא יישב ומתבודד בתורה״; בסי הכוונות מנומק המנהג עפ״י סודי הקבלה: ודאה ס׳ תשו׳ גאוני מזו״צ
 סי׳ קכב! אור זרוע ה״ב סי׳ 1 ופרדס לדש״״ סי׳ ד: ׳מנהג מדן הצדיק זצ״ל לא ידוע, אבל יש להניח,
 שגם כאן הי׳ מנהגו בקודש כפי מנהג אשכנז. ״ועמך ישראל קבוצי מטה״: יש מנסחים בשבת דו״ט
 ״עם עמך ישראל״, ובר״ח כמו שלפנינו, ויש מנסחים בין בשבת ויו״ט ובין בר״ח ״ועמך ישראל״,
 וראה מה שכתב ע״ז בעל שערי תשובה בסי׳ תכג לשו״ע או״ח, והשוה רמז על זה בכל בו סי׳ לז,

י*  ומקורו באדרות חי

 דאשי חדשים: תפלת מוסף הוזכרה בתוםפתא ברכות, פרק ג אות יד, ובירושלמי ברכות פרק
 ד ה״א; ודאה תוספות, ברכות כא ב, ד״ה עד! הנוסח בכללו ובשינויים, עפ״י רע״ג, מחייו,
 ורמב״ם, וע״פ תוך תוכו של פירושה לאבודרהם ושבלי הלקט! והרי הפירוש: לעמך נתת: אבודרהם —
 ע״ש ראשון הוא לכם לחדשי השנה (שמות יב ב) שב״ל — ״לכם ולא לאומות העולם, שלא נמסד
 סוד תולדות הלבנה לכל אומה ולשון שבעולם, כי אם לישראל, הד״״ד כ״ היא דגמתכם ובינתכם
 לעיני העמים״ (דברים)! ההגדרה׳; כשלעצמה, מבוססת על לשון הפסוק (בא יב ב) החדש הזה לכם
 ראש חדשים״; נקודה זו לאור האגדה: ״כשהיו רבותינו נכנםין לעבר השנה, נכנסים עשרה זקנים
ה מבקשים אנו לעבר השנה שתהא השנה י״ג חדש, ״  בקיאים לב׳־המ״ד ואב״ד עמהם וכר; אומרים ב
 גוזי• את עמנו. והוא אומר להם: מה שדעתכם, אף אני עמכם. באותה שעה יצא אור מביהמ״ד ובא
 לפניהם והיו יודעין שנחרצה אלוקים להם, שנאמר זרח בחשד אור לישרים״ (שמות רבה פ׳ בא);
ן מלאכי השדה לפני •הקב״ה לומר אימתי ראש השנה ואימתי יוכ״פ,  *א״ר יוחנן — כשעתמםי
 הקב״ה אומד להם — לי מה אתם שואלים, אני ואתם נלך אצל דין של מטה״ (דברים רבה פ׳
 ואתחנן אות ט)! ״מה שסנהדרין גוזרין, הקב״ה מקיים; בר״ה שסנהדרין יושבין ואומרין בעשה ר״ה
 בשנ־ בשבת או בג׳ בשבת, מיד הקב״ה משיב סנהדרין של מלאכים ואומר להם — צאו וראו אם
 גזרו תחנונים וגמרו" (מדרש שוחד טוב פ׳ ד) וראה פרקי דרבי אליעזר פרק ח׳ שם מובאים כמה
 מאמרים על נושא זח! ומאגדה לקביעת ההלכה: ״אמר אבון: אקרא לאלקים לאל גומר עלי — בת
 שלש שנים ויום אחד, נמלכו בי״ד לעברו, בתולין דוזרין, ואם לאוו, אינן חוזרין (ירושלמי נדרים
 פ,*ק ו ה׳ יגן! ומהלכה להלכה ולמעשה: דאה שייך ליו״ד סי׳ קפט המעתיק דברי הרשב״א בנידון
 זה וז״ל — ״אבל •הרשב״א כתב וכוי לפי תיקון בי״ד שכל ;מח שבי״ד שלמטה עושים, בי״ד שלמעלה
; וראה שו״ת הד״י מינץ  מסכים עמהם, דכתיב אשר תקראו אותם במועדם ואף בחידושי הגוף כן״ וכי
 (שי׳ ט) הדן על נושא דומה, ומעתיק תשובה לגדול אחד וזה לשונה — ״דאמרי בירושלמי דמהירות
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 ו^רית אבות לבנים תןפ1ר. (לסי ךצון 0ל$ניף ןזי ולסיני נאליסי ^ביסבי שמעלינו
ה ל8ך?נו ןס^בי בגבלני.)(והביאני ??•ייו ¥יךןז ?רנה ןלירושללם 3ית מקןשןז ס מ ז ק ? 

 ?שמחת עולם) ושם נע^ה לפניף את ל!ן?נות חובוהינו י1מיךיס ?םןךם
 ומוספים ?הלממםי ואת מוסף יום לאש הר1ןש הזה נע^ה ונקריב לפניןז
 באהבה 9מ?ות ךצו^ף פמז־ שכת^ת ^לינו בתוךרנף על יןי מ#ה עלךף מפי

 כבודןז כאמור:

 סימנין ואיחור סימניו (של בגרות גופנית) ושלש שנים של בתולה תלוי׳ בעבור ההדש של השנה,
 שנאמר אקרא לאל גומר עלי וגו׳ ומסכים עם ב״ד שלמטה בעבורם. ועיבדו — בתולותיה חוזרין,
 להוא הדיו לתפלה ולםימני גדלות וגערות ולי״ג שנה חרש העבור בכלל״ן וראה ספד עשרה מאמרות,
א ר פ ו ש ט ד״ח ו  כלל אם כל חי, חלק ג ס״ יז« ודאח גמ׳ נדת לח א׳ ברש״י ש
 ותוספות ד״ה ושזפדא. זמן כפרה לכל תולדותם: אבודדהם — ״ויש :מפרשים זמן כפרה לגל תולדותס
 — כי עולת ר״ח היתד, באה לכפר על תולדות ימי החדש (על המאורעות ועל המעשים שבן אדם
 פעל במשך הדדש) וזהו שאומר אח״כ ״תשועת נפשם מיד שונא", דהיינו יצר הרע הצורר והשונא
 והאורב שצריך לזכרו לדי לחנצל ממנו ולהזכר לפי השם וזהו שאומד ״זכרון לכולם יהיה״ ע״ש
 הכתוב ״וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם״ וגו׳ וכתוב והיו לכם לזכדוו לפני ה׳ אלקיכם׳.
 והשוה הכל בו בשם ״החכם בעל המלמד בשם החכם רבי יהודה הלוי״ (ראה כוזרי מאמר ג סי׳ ה)ז
 זבחי ר3ון: שב׳׳ל — ״שהן מרצין את ישראל לאביהן שבשמים כמה דתימא ״לרצון לכם לפני ה׳״<
 ושעירי חטאת לכפר בעדם: שם — ״תיקון לשון (כלומד — תיקון םופריס) הוא, כמו שאצרו רבותינו
 ״שעיר זה יהי׳ כפרה על״ על שמיעטתי את הירח" (שבועות ט א), וזהו פירושו: שעיר זה יהי׳
 כפרח על ישראל אמ ישגו בחשבון תולדות יהלבנה ונחת דוח יהא זה ללבנה שיתכפרו דד
 ישראל בחידושה על שגרמתי לה להתמעט, ומה לשון עלי, כאדם האומר לדבירו עלי זה הדבר,
 א:• ערב לד בזה״: זכדון לכולם: שם — שהקרבנות מעלין זכר ישראל לפני הקב״ה לטובה, כמו*
 דתימא (במדבר י י) והו לכס לזכדוך: תשועת נפשם מיד שונא: אבודדהם — .דהיינו יצר הרע וכר״
 יראה לעיל ד״ה זמן כפרה! זכרון לכולם יחיו: זוהי נוסחת רע״ג, רמב״ם, מח״ו, רקח ושב״ל*
 באבודדהס מנוסח בלשון יחיד, יהיה, ומכאן בסידור הרבעה״ת׳ הכוונה׳ לפי מרוצת הענין׳ לזמן
 זד*בר. בלומר, על הדורות שהיו בזמן הבית, וזכרוו הקרבנות שחיו הם :צקדיבים, הועילו לתם להעלות.
 זכרונס לפני הי, שכתוצאה באה ״תשועת נפשם מיד שונא״, ולפי זה היי, לכאורה׳ יותר מתאים
 לשון עבד, ולכן ניסח הפרי חדש (בסי׳ תכג) ״זכרון לכולם היה״, וכן הגר״א (בשערי רחמים ומכאן
 בסידור הגד״א ״זכרון לכולם היו״): מהרש״ל (תשובה סד) אף הוא מפריך מהאי טעמא את הנוסח
 הדגיל, ומנסה ״זכרון לכולנו יהיה״, מתוך הדגשה ״וכן הוא בכל הסידורים המדוייקים וכן הוא

 . בדמב״ם״ (ברמב״ם שלפנינו כרגיל, וכנראה, שהיתה גירסא אחרת ברמב״ם שלפניו) וכו כתב מהדי״א״ן
 הפ-י חדש, שם, מפריד גם תיקון סופרים זה של מהרש״ל וכותב — ״מהדש״ל וכר כתב שהוא
 אומד זכרון לכולנו יהיה, וגם זה אינו, דאם כן הוי לי׳ לומר גם כן ״תשועת נפשנו מיד שונא״ וכוי
 וכ*׳: לנוסח הרגיל יש גם אססמכתא בספורנו (לפ׳ פנחס כה יא) וראה מגן אברהם סי׳ תכג ם״ק
 ג׳ המסיק להלכה ״ואין לשנות שום מנהג״! ושעירי חטאת לכפר בעדם: ראה גמ׳ שבועות ט ב:
 ות^עוה נפשם: עפ״י אבודרהם, ובסידורי ספרד: בדע״ג, מחייו ושב״ל ״תשועת נפשם״ בלי ו החיבור:
 • מיד שונא: הכוונה ליצר הרע, כנ״ל בשם אבודרהם, ומבוסם על מאמר חז״ל (סוכה נב א) ״שבעה
 שמות יש לו ליצר הרע וכו׳״ ואחד מהם הוא ״שונא״: ועולת ראש חודש נעלה עליו: אבודרהם —
 ״שנאמר ביחזקאל (מו ו) וביום החדש פר בן בקר תמים (תמימים) ולא מצינו שיחי׳ עולה׳ אד מצעו
 רתיב למעלה (שם מה יז) ״ועל הנשיא יהי׳ העולה (העולות?) והמנחה (והנסד) בחגים ובחדשים״«
 יכשירי דוד עבדיך הנשמעים בעירך: על הנוסח שלפנינו — הארה: ברע״ג, במח״ו ובאבודרהם מנוסח
-ושידי דוד עבדר נשמע בעירך׳׳• בעל שבלי הלקט מנסח ״ומירי ךןד עבדך הנשדעים בעירך״׳ ובעקיפין
 ש,, טעים אנו ומפיו על הגירסא ״ובשירי״, שכן כך הוא מליד, שט — ״והאומר ובשירי דוד הנשמעים



 תפלת מוסף לראש חדש

י ;קר #נלם ןאלל אחד  31ךא#י חדריכם תקריבו עלה ליל. פרים מ
 ^שים בגי שנה ש?עה תמימים.

ם ל?י יקיני דייגים לאיל ודקוייז ל35ש ןיין י נ ל ן ^ n ? t y • י ו ם ??ל ת ^ מ  י
ר ל2@ר וקזני אמידים בקל;תם. י  ispjf ושן

 אלהינו ואלהי אבותנו חדש עלינו את החךש הזה לטובה ולברכה.

 לששון ולשבחה. לישועה ולוחמה. לפךנםה ולכלכלה. לסלים (טולים) ולשלום.
 ?מחילת חטא ולסליחת (בשנת העבור עד ר״ח ניסן ולכפרת פ#ע). מיהי מ&ךש
י ?עמןז לשךאל בחךת מפל י 0$לה וראש לפךיין נפשני) ? נ י ס ו ר ה סיף ול!ז ל?ל ן ז  ה

 ,האמות וחקי ךא#י חדשים לסם קבעת. ןרוך אתה להקדיש לשךאל וךא#י
 .£ד#ים. רצה וכוי תמצא לעיל בת׳ שמ׳׳ע של חול.

 בעירך טעות בידם״! ובכן — מאלו נוסחאות ומהחערות השב״ל הנ״ל נתהוה הנוסח בהרכבתו שלפנינו!
 ׳והביאנו לציון עירך: עפ״י רע״ג ומח״ו! ואת מוסף יוט ר״ח הזה: ברע״ג, מה״ו ואבודרהט מנוסת
 ־״את מוסף״, בלי ו, ומכאן בסידורי ספרה וכך גורס הפרי חדש (בה׳ ראש חודש) וכן בעל אור זרועי
 .עידובין סימן קמ׳ אבל הנוסח הרגיל שלפנינו, ״ואת מוסף״, הוא עפ״י רמב״ם (סדר תפלת כל השנה)
 •ומדי־ש״ל (סד); והערה דרך אגב: ברמב״פ שלפנינו, כאמור, מנוסח ״ואת מוסף״.בלשון יחיה אבל
 .ברפב״ם דפוס ניו־יודק שהוצא מחדש, עם שינויי גירםאות, ראיתי ב״אחרית דבר* שט הנוסח ״ואת
 מוספי יום ראש דודש הזה״ (מקורו בסרם״ג) אפילו בר״ח שחל בימות החול! ברם, הפרי חדש מסיק
 להלכה — ״אולם העיקר כמו שאנו נוהגים, לומר כשחל בחול — ״מוסף״׳ וכשחל בשבת — ״מוספי״!
 יי״ד הזה,; ההגדרה ״הזה״ שאנו מדגישים, מטעים הגאון הצדיק בעל דדך פקודיך עפ״י מש״כ הדמ״ע
 משאנו ״שכשיבנה ביהמ״ק, נצטרך להביא התמידי! והמוםפין שחיסדנו, בעוונותינו הרכים, בגלות, לכך

 אומרים ואת מוסף יום השבת הזה, שבאמת נצטרך להקריב גם קרבן מוסף שגת חזה״»

 ובראשי חדשיכפ: במדבר שם! אמירת פסוקים של קרבנות מוספים בתפלות מוספים׳ ש־.וי׳
 במחלוקת רש״י ורבינו תם לגמי ראש השנה לה: לדעת רש״י אין אומדים הפסוקים, ואילי
! וראה הטור או״ח סי׳ תקצא מביא מנהג ו נ ג ה נ מ  ׳לדעת ר״ת נאמרים חט בכל תפלות המוספים, כ
 ספרד, שלפיו הם נאמרים רק בשבת וראש חודש: וראה תוספות לגמ׳ עירובין מ א ד״ה זכרון,
 ורש״י ראש השנה שם ד״ה אלימא וד״ה צריך׳ ותוספות שם ד״ד, אלימא, ורא׳׳ש לגמי שם« וראד.
 דיון ממצה לעיל בסידורנו עמוד קה בעמק ברכה שם! לענין אמירת הפרשיות על סדר הקרבנות

 .בשבתות ור״ח בתפ׳ שחרית•
 או״א חדש עלינו את החודש הזה: עפ״י רע״ג ואבודדהם בשינויים של חסר ויתיר! בדמב״ם —
 ״יהד״מ ה׳ או״א שתחדש עלינו את יופ ראש חודש הזח״: במח״ו — ״או״א חדש עלינו
 את יום ראש חודש ד,זד,״« בעל שב״ל מביא שניהם! ולכפרת פשע! על הוספה זו שאנו מוסיפים
 י־עית העבור, כותב בעל אליהו רבה (בטי׳ תכג) ״ביש נוסחאות כתוב בשנת עבור ולכפרת פשע
 ואני לא מצאתי נוסחא זו באבודרהם ובשום מקום״! ברם, אנו זכינו לגילוי סידור רב עמרם גאון,
 ושם גירסא זו כן מצויה, ובשינויי נוסחאות שם ״ולכפרת עוון״, אלא שלא צויין והודגש שהיא
 נאמדת רק בשנת העבור! ומסיים בא״ד — ״ולנוסדא זו ראוי לאמרה בכל חדשי אותה שנה (כלומר —
 •במשך יב חדש) כמו שאומרים יב לשונות בכל חודש, וכן משמע לשנא דנוסהא בשנת עבור ולא
 נקט בחודש עבור״: אבל מנהג העולם לאמרה דק עד עצם חודש העיבור, והגאון מהרי״ב מנמק
 ׳איי המנהג בזה, לפי שההוספה בעצם באה בגלל החודש הנוסף, כמו שכתב בעל א״ר, וכדי שיבחינו
 שהשנה היא מעוברת, הוסיפו הגדרה זו, איל אחרי אדר שני ״כבר אין תועלת בה״! וראה מש״כ
 מהד״ם שיק, חשובה קפד ופרמ״ג לשו״ע שט: בסי׳ טיהינגן משנת שך הוספה זו כבד ישנה׳ וכן



 תפלת מוסף לראש הדש תמה
 לפי נוסח מהרד אומרים כאן: קדיש שלם עם תתקבל׳ אין כאלקינו׳ קדיש
 דרבנן׳ עלינו׳ וקדיש יתום. ולפי נןםח אשכנז: קדיש שלם עם תתקבל,

 עלינו, קדיש יתום, שיד של יום זקד״ש אתריו.

 מייאה (לפי עדותו של בעל עבודת ישראל) המפרש להמחזור דפוס ויניציא משבת שם, הכותב —
 •״א:־ שמעתי לשנת העבור שאומרים ולכפרת פשעי וכד נוהגין בורנקפורט״. וראה ספר יוסיף אומץ
 סי׳ חדצא! המנהג לעבד את החדש אדר דווקא, מקורו בגמ׳ סנהדרין יב — ״ואעפ״כ אין מעברין
 אלא אדר״, ודאה תוספות שם ד״ד, אין — ״וכל שאד החדשים אין מעבדיו דכתיב (מגילת אםתד ג)
 לדודש שנים עשר הוא חודש אדר, ואי אחד מהשאר חדשים, לא הוי אדר שגים עשר". רס״ג, וכה
 זיתי החודש הזה: הוספה זו שבנוסח ספרד מקורה בסי׳ רס״ג, וכה תוארה — ״ויהיה החודש
 הזה קץ וסוף ׳לכל צועתינו הוזלה וראש לדווחחנו בי׳ ^כר, ולה מצדד הפרי הדש
 אבל ברמב״ם ״ויהי ראש חודש הזה״ וכמ״מ באבודדהם! ברעי״ג ומחיו הושמטה פיםקא זו וכן
 בנוסח אשכנז! כי בעמך ישראל בחרת מכל האמות: בדע״ג ״כי בישראל עמך בחרת מכל העמים״!
 ברמב״ם ובאבודדהם ״כ• בעמך ישראל מכל האמות ברדתי! במח״ו ״כי בישראל עמד בחרת מכל
 האמוח! הנוסח הרגיל הוא עפ״י סידורי הספרדים! מקדש ישראל וראשי חדשים: ביו״ט וריח מקדימין
 קדושת ״ישראל״, ואילו כשחל בשבת מקדימין את השבת, ״מקדש השבת וישראל והזמנים״ וברייה
 ,מקדש השבת וישראל וראשי חדשים״; ההבדל נובע !מגמ׳ ביצה (ת א) — ומפורש ברשיי שם ד״ה
 אסו שבת, ד״ה אין ״שע״י קדושת ישראל נתקדשו הם, ואילו לא נתקדשו ישראל, לא המי קובעין

 חדשים וקוראין מועדים בבית דין״.

 ממנהגי ראשיחדש
 זזליצת (הסרת) תפלין בריח: פרשה זו שנויה במחלוקת רבותינו ז״ל. האחרונים והמקובלים, ותלוי׳
 בשינויי מנהגים! בשו״ע (לאו״ח סי׳ כה ם״ק יג) אומדת ההלכה — ״וביום ד״ח חולצים
 איתם קודם תפלת מוסף״, וכמ״כ בסי׳ תכג שט — ״נוהגים לחלוץ תפלין כשרוצים להתפלל מוסף״!
 הרנו״א (בסי׳ כה) מעיר — ״ודווקא במקום שאומרין קדושת כתר (כמנהג ספרד) מיהו נוהגים לסלקם
 קיידם מוסף בכל מקום״, היינו, אפילו במקום שאומרים נקדש! הכרעח הרמ״א היא עפ״י הב״י בסי׳
 כה לא״ח ד״ד. כתבו, שבעיקרו הוא נשען על המאמר בזהר (מדרש הנעלם לשה״ש עה״ט לריח שמביך
ו בעוד שהוא עטור תפלין! וראה ט״ז  טובים, שלפי סוד בתורת זעםתר, אין לומר כתר יתנו ל
 בסי׳ כה שמביא בשם גדול אחד שלא היה דזלצם במוסף כיון שא״א כתר (כלומר — אם אומדים
 נק״ש כפי מנהג אשכנז, שהרי הקפדת הזהר, לפי פשטות הלשון, מתייחסת רק לההגדרח ״כתר״).
 הלבוש מנמק — ״שתפלת מוסף הוא (היא) במקום קרבן מוסף ובעת הקרבת המוסף הוא כמו יו״ט

 ממש ואין צריך אות״ (תפלין מסומנים בשם ״אות״ וכן שבת ויו״ס נקראים ״אות״ (מנחות לו ב),
 *י *׳ . וכותב — ״ולי נראה לחלוץ תפלין בעת קריאת ם״ת, קודם שקוראיו ובראשי חדשיכם,
 דלא גרע• מוסף קריאת התורה ממוסף התפלה״ ומסיים מתוך הסתייגות ״נראה לי״! הדמ״ע (תשובה
- ״ואל יטעה  קח) עוד הרחיק לכת וממליץ לסלקם אחד ת׳ ש״ע של שחריה, קודם ההלל, ומדגיש י
 להלחין עד אחר קדושא דםדדא וכר והמקדים לחלוץ קודם הרי זה משובח חוץ מש״ץ שלא יחלוץ
! ולמעשה: ראה  עד אחר קדיש חחקבל״ (שאחרי ההלל)! ודאה מחצית השקל לסי, כה מ״ק ל
 משנה ברורה סי׳ כה המאסף לכל דעות באוודות נס, ס סא סב! המנהג המכריע הוא להסירם אחרי
 הקדיש שלפני ת׳ מוסף! המגיחים גם תפלין דר״ת נחלקו במנהגם — מהם מניחים אותם אחדי
 קדישת שחרית או קודם אמירת ובלציג, ואומרים ובלצ״ג, פ׳ קדש לי (מי שנוהג בכך) וגי פ׳ של
, תרגא ם״ק ז והשוה  ק״ע ומסיירים אותם אחרי הקדיש שלפני n' מוסף, (דעת הפרי מגדים בסי
: בפרי עץ ל ״ ז י  משנה בדורה שם בשמו), ו»ש שמניחים אותם דק אחדי תפלת מוסף! בקבלת א ד
 חיים (שעד ריח) — ״והרב ז״ל (אריז״ל) לא היה מסיר התפלין עד שיגמרו כל הקדיש שלאחד חזרת
 ם״ת להיכל קודם מוסף ואה״כ חלץ תפלין והתפלל מוסף״; ושם ההעתקה מספר עץ חיים בהוספת
 גימיק למנהג — ״דע כי בר״ח מסלקין התפליו קודם מוסף, כי אז נגלה עליו שפעי עתיקא קדישא
 ויויד דרו המדרגות והוא למעלה מהחפלין״! ודאה נגיד ומצוה ! לפי קבלת אריז״ל (פרע״ח בשם
 מנהג רח״ו) אין לחזור ולהניח חפלין אחוי קדושת כתר עד למחות ר״ח׳ (אפילו מי שנוהג להתפלל
 ת• מנחה עטוו הפליז), וז״ל (שעו ו״ח) מנהג הדריו ז״ל שלא להניח תפלין דד׳׳ת לאחר שאמרו
 קדישת כתו עד שחרית של יום .1 (בלומר — למחרתו) כי הלילה מפסקת! והרמ״ע׳ חולק, אף שהיי
 ירייה בחטאת דר״ח דאסקי תיכף אחדי מוסף ויש להניח״, המקובל מהר״ם פאפריש מצדד לדעת



 תמו מנהגי ראש חדש

 ויעש אברדופ שומע תפלה ויעש אברהפ
: דרכו בקודש ד,יה לעשות חודש מיון עד שבועות, זת מפני הטורח״ ועשת ש ד מ ראש ח  םעח״
 סעודת מצוד, ולהזמין קרואים לשולחנו, סעודה רק ביום א של ג ימי ההגבלה, שאז הוא
 חוץ משפתות ויו״ט, גמ בימי חולו של מועד, פודים עיקר השמחה, שנזגצרד, בו מצות הגבלה. ומה של*.
 ושושן פורים, בראש חודש, ביום ח' של חנוכה, עשה סעודה בכל י.מי חנוכה, דד&יר טפי ואסור
 (וכשחל ח׳ דחנוכת ביום ערב שבת, עשו הסעודה בתענית (עיין בסוד ושו״ע או״ח סי׳ תרע) וסעודות
 •בלילה שלפניו), בל״ג בעומר, ביומ ראשון של שמרבים בהם הם סעודות הרשות׳ דלא קבעום אלא,
 שלשת ימי הגבלה, בכל ימי אסרו חג, •במו לחדש להודות ולהלל ולא לפשתה ושמחה. ועיין בט״ז
 אב, בטו חודש שבט, בי׳׳ד וט״ו לחודש אדר רא־ שם שכתב הטעם שלא קבעו בהם משתה ושמחת
 שון ובערב יוהכ״פ. כמו בפורים, ויש להטעים עוד דבריו, דהא חזינן
 עיון ובידור: בברייתא (שבת כב ב) ״!מאי חנוכה, דתנו רבנן
: מנהגו בקודש שהי׳ לעשות סעודת בכייה בכםליו יומי דחנויה תמניא איבון, דלא למיםפד ח ״ ת ר ד ו ע  ס
 בימים המפורטים כאן יש להטעים בהון ודלא להתענות בהון וכו׳ לשנה הבאה קבעום:
 בזה, משום שהמנהג שלא להתענות בהם, א״כ ועשאום ימים טובים בהלל והודאה״, הרי מבואר
כ שעיקר קביעות יו״ט לא היה אלא על נס הנרות. ו י  נחשבה האכילה לסעודת מצוה. ואעי־ג שאין ח
ש שאין בלבד, ולא על הנצחון שבמלחמה, ובשביל זה תקנו ד ו ש ח א ר  לאכול בהם פת דווקא, וכמו ב
 היוב לאכול פת, אלא העיקר שלא להתענות בו, גם דלא לאתענאה בהון ולא עשו שום תקנה לזכר
 ולהכי אם שכח להזכיר ראש חודש בברכת המזון, נצחון על האויבים. ועוד ראיה לזה, דאמרינן
 אין מחזידין אותו, כדאיתא באו״ח (סי׳ קפה סע«ף (בערכין י) שלא תקנו חלל ביו״ט אלא ביום ראשון
 ז), ומ״מ מצוה לעשות סעודה בר״ח׳ וכדאיתא שם לבד, והא דקורין הלל בחג כל שמונה, משוט
 תיס), וא״כ הוא הדין בכל הימים שאין מתענין דדלוקין בקרבנותיהן והוי כל יום יו״ט בפני עצמו.
 בהט• ומה שלא עשה סעודה בכל חודש גיסן ומראש ומה שקבעו לקרות ההלל בחנוכה בכל יום ולא.

 רח״,, ומכאן נובע המנהג ספרד להניח ח׳ ד״ת קודם ת׳ מוסף״: וראה דיון מפורט על נושא זה בשם
 מקובלים ופוסקים, בשערי תשובה סי׳ כה לאו״ח. על השאלה — אם עטור תפלין יענה עם הקהל
 קדישת כתר, דך בעל שערי תשובה (פי׳ כה בשם הפר״ח סי׳ תכג) — ״שאם השעה דחוקה שאינו
 פספיק לחלוץ התפלין, יזיזם ממקומו לצד אחד דחשיב כמונח בכ>םם״ והמחבר מבהיר השאלה וכותב:
 ״ונייאה שיש מציאות לענין זה, כגון שהוא עומד לבוש תפלין והציבור כבר התחילו קדושת כתר
 שאין שהות להלוץ, שכמו רגע שיאחר, ישלימו הקדושה״: בעל אורחות חיים, בסי׳ תכג, כותב —
 ניהגין העולם לכסות התפלין ונכון הוא״: בפחד יצחק׳ ערך תפלין, עמוד קכז, כותב המחבר ז״ל —
 ״תפלין חולצין במוסף ראש חודש׳ שכך נמצא בספר א ל ק נ ה׳ דמוסף דר״ה דומה ליו״ט, שנקראו אות,
 וכיון שאומרים כתר׳ אין ראוי שיהיו שני כתרים כאחד״; וראה תשו׳ הרדב״ז סי׳ פ ושו״ע או״ח טי׳ כיז.
 גפילת אפים בר״ח: על השמטת נפ״א מסדר התפלה בראש חודש, אנו למדים מהמעשה שהיה שהגמ׳
 (בבא מציעא נמ א) מםפדת, ושעליה מסתמך הרוקח ובסי׳ שכח) ומסיק להלכה — הרי משפע
 שאין נופלין בראש חודש: והשוה אותה מםקנא ואסמכתא בשבלי הלקט סימן קעה׳ ומכאן להלכה.

 (בש-״ע סימן קלא ס״ק ו) ״נהגו שלא ליפול וכו׳ ולא בראש הודש״ וכוי:
 מלבושי כבוד בר״ח:

 המקובל מהר״ם פאפירש מביא מנהג להחליף הבגדים לכבוד ראש חודש ומביא רמז מפסוק
ש — ר״ת, חודש, מועד שבת, כלומר, שבימים אלה מ  ״!־חמש דליפות שמלות״ (בראשית מה כב) ח
ז ויסוד לעצם מ ר  צריכים ללבוש מלבושי כבוד לכבוד היום, והשוה ספר יסוד ושורש העבודה: כ
 המנהג יש אולי להצביע על המאמר בתיקוני זהר׳ תיקון כב עמוד םה א (בהוצאת הגדר״מ) —
ן וכו׳. ש י ו ל ב א ושתא ושבתא ויומין טבין אשתני ב ח ד י  הא שכנתא וכו׳ בכל יומא ו

ן חצות בד״ח: י ן י  תי
 על השינויים בטדר עריכת.״תיקון חצות״ בליל ראשי חדשים, ראה בסדר ״תיקון חצות*

 שבחלק שני של מידורבו.
 ברכי נפשי: יש נוהגין לומר בר״ח אחר השיר של יום בדכי נפשי׳ מזמור קד בתהלים! וראה

 ההערות מפורטות לעיל עמוד שצט.
ך סעודות ולאכול בצוותא ״סעודת ראש חודש״ ז ן לערו י הג ו דש: חסידים ואיש•־ מעשה :  . &?$ודת ראש חו
 מנהג זה עתיי: יומין הוא, ורבותינו הראשונים (רוקח בסי׳ רכה וטור בסי' תיט) למדו מקרא־



 מנהגי ראש חדש תמד

 נפלה ויעש אכרהה
י זצ״ל היה מקפיד נ ק  על חאוייבים. ומאחר שרבינו ז
 מאוד, שלא לעשות אפילו חומרא מח שהיה נדאח
 לו שחז״ל לא רצו בזח, •וכמו שכתבתי לעי-־ל,
 עיין שם, לחכי לא היה עושה סעודות בחנוכה,
 אף שהחמ״א ז״ל כתב דיש אומרים שיש קצין
 מצוד, ברבוי סעודות בחנוכה. ומה שביום ח וחנוכה
 הוא כן עשה סעודה עם קרואים, נראה לי הטעם
 משום חמצוה הנמשכת בזמן, •ש לעשות סעודה
 לגמרה של מצוד,׳ כדאיתא במדרש (שיד השירים
 פרשה א אות ט) •ויעש משתה לכל עבדיו, א״ר
 אליעזר מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה.
 ועיין בב״י לשו״ע או״ח תרםט. ולהכי עשה סעודה
 ביום ח של חנוכה, לגמר מצות הנרות וההלל
 שגמשכו שמונה ימים. ולחני נ«י כשחל ח של
 חנוכה בערב שבת, הקדים לעשות הסעודה בלילה
 שלפיו, מה שלא עשה בראש דודש ושאר הימים,

 לפי שסעודה זו לא היתד, אלא לגמרה של מצות.

 ויעש אכדהם שומע
 םגי ביום א׳ ראשון לבד כמו בפסח, כתבו התוס
 פות (בתענית כח ב) משום שכל החי ימים היה
 הם מתגדל והוי בל יומא נס בפני עצמו. עיי״ש,
 א״כ על כרחך דעיקר טעם קריאת ההלל נקבע על
 נם הנרות. ויש להוסיף, דאף דוודאי היה ־עם
 בנצתון של חלשים נגד גבורים ומעסים נגד רבים,
ר המלחמה היתה בשביל ק י ע  מכל מקום, לפי ש
 להציל את התודה שהיווניט רצו להשכיחט, והראה
 להם הקב״ה נס מיוחד, נוסף על הנצחון על האויבים,
 הנס על הנרות׳ להורות להם׳ כי הוא ית״ש רוצה
 בעבודתם ובמסירת נפשם על התורה והמצות, לחכי
 קבעו הם את היו״ט דק להודות ולהלל לבד, יען
 כי אילו היו קובעים גם ליום משתה ושמחה גופנית,
 היה במשמע שגט על חנצחון במלחמה קבעו הם
 את היו״ט, וחכז״ל רצו להדגיש בזה, שעיקר
 השמחה בה אנו שמחים׳ הא בגלל האפשרות
 שניתנה להם לקיים •התורה והמצות ע״« הנצח־ין

 (־?מיאל א כט) ״כי זבח משפחה לנו״, שחגיגה משפחתית זו התקיימה בעיצומו של ראש חודש, שכן
 כד כתב הטור במפורש — ״וראש חודש היה דכתיב ויהי ממחרת החודש"! גם בתלמוד ירושלמי
 שומעים אנו על מגהג זה שהיה נהוג בארץ ישראל, וראה: ירושלמי — פסחים פ״א ה״ב ן מגילה פ״א
 ד.״-: סנהדרין פ״ח ד״״כ (אמנם זה מוסב על הסעודה שהיו עושין לכבוד העדים שבאו להעיד על
 ראיית חלבנה בחידושה) וראה שם שני מאמרים של רבי יוחנן* ומכאן להלכה בטור (שם) ״מצות
 להדבות בסעודת ראש חודש״, והשוה שו״ע שם? גם בעל א״ח מביא המנהג ומכאן בכל בו? הרוקח
 מ׳יגיש שמצוה להרבות בסעודה כמו במועד״! וראה ב״י וב״ח שם ומג־־א ובאר היטב שם! על חשיבות
 הענין אנו למדים מהסברת הרא״ש לההלכה פסוקה שבירושלמי מגילה שם, הקובעת — ״סעודה ד״ח
 וסעודת פודים מאחריו ולא מקדימין״ (כלומר — אם חל ד״ח בשית, אז עורכים חמעודת ד״ח ביום
 א שלמחרתו ולא ביום ע״ש שלפניו), ״דבשבת אין ניכר שעושה משום ראש דודש* (ראה באד היטב
 בשמו)! הב״ח במקום ממליץ להמשיך הסעודה עד הלילה, ואז יוצא גם ידי חובת סעודת ר״ח (והשוה
 סי׳ קפח לאו״ח לענין רצה ויעלה ויבוא בב׳ המזון)! במשנה ברורה מובא בשם אחרונים (אליהו דבא,
 כיפת הגדולה וחכמת אדם) ״דהמדקדקים נוהגים כשחל ר״ח בחול, (אז) עושים מאכל ארד יותר
 מבבל הימים לכבוד ד״ח, וכשחל בשבת, עושים מאכל אחד יותר ממה שעושים בכל השבתות כדי
 שיהיה ניכר שד^א לכבוד ר״ח״! הרוקח (שט) כותב ״מצוד. להדבוח בסעודה בר״ח כמו במועד״ (מובא
 בב״י שם)! הכל בו מנמק עצם המנהג וכותב — ״ונהגו כל בית ישראל לעשות סעודה גדולה משאר
 ימ-מ מפני כבוד היום, שהוא כפרה לישראל, כמו שאמרו חז״ל — הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את
 הידד ממאור שלה ואני רוצה לעשות לה כבוד שיתכפרו בה כל ישראל בכל עת שתתחדש״ (ראה לעיל
 הרעדות ליום כפר קטן): ושם — ויש נותנין טעם אף לסעודת ר״ח זכר לסעודה שעושין לעידי
 הלבנה בזמן שהיו מקדשין ע״פ הראיה״! וזהו מד, ששנינו בירושלמי (סנהדרין פ״ח ה״ב) אמד דבי
 יוחנן לוין בדבית לחבורת מצוד, ולקידוש החודש״ (כלומר, לסעודה שהיו עושין לכבוד העדים שיאותר
 לביא, כנ״ל)! מ״מ לדינא אין חיוב לאכול פח דווקא (אלא שאסור לצום בו כמו שמפורש במשנה
 (תענית טו ב) אין גוזרין תענית על הציבור בר״ח״, כנ״ל) אלא שפצוה היא לקבוע הסעודה על הפת!
 הלכ־י זו נובעת׳ כעצם, מגמרא ברכות (מט ב) אמד רב נחמן אמד שמואל. טעה ולא הזכיר של ד״ה
 בתפלה, מחזירין אותו, בברכת המזון אין מחזירין אותו וכו׳ וכר ברכח מזונא דאי בעי אכיל. אי בע•
 ל* אכיל״ ומכאן נובע הדין, שלפיו אין דוזר לברד ברכת המזון אם שכח לאמר יעלה ויבוא בר״ח!
׳ כנ״ל, ברם ח פ ג י ן לאכול סעודת ר״ח, אבל מדינא אין החיוב לקבוע הסעודה על ה ה ו  כאמור, נ
 בחידושי הר״ן לגמי שבת (כד א) מובאת דעה אחת (ויחידה י) שלפיה כן מחיייביט לאכול פת דווקא,
 ״ז״ל — ״וכתב הרב יונתן דיל וכו׳ וחנוכה לא איקרי ׳כועד שיהא אסור להתענות בו מן התורה
ת ולברך ברכת המזון וכר! ודאה כף החיים פ ב לקבוע סעודתו על ח י י ח  כפי יאש דודש ש



 תמת מנ־הגי ראש חדש

 סימן היה אות ב: על מנהג מרן הצדיק זצ״ל דאה רעש אברהם כאן•
ן ור״ח מנחם אב, שבהם כן מתענים, לפי מסורה קדומה, והיינו: בר״ח ס י  יוצאים מהכלל: ר״ח נ
 ניסן — מפני שבו פתו בניו של אהרן (ראה: מגילת תענ״ת, פרק אחרון! בה״ג הלכות חעניח« טור
 ישו״ע תקפ), ובר״ח מנחט אב — מפני שבו מת אהרן (שט: וכן ר״ח סיון לפי הב״י בסי׳ קעט שמביא
 בשב הרוקח (ריב) מנהג ״בודמש מתענין גזירה בראש חודש ס״ון״, והדמ״ע (תשובה עט) העיר על

 מנהג זה ״דלא ילפינן מינייהו בעלמא״ (לפי באר היטב שם).
 מלאכה בר״וע מפשטות לשון הכהוב ״וביום שמחתכם ובמועדיכמ ובראשי חדשיכם״ היה ניתן׳ לכאורה,
 ללמוד, שכן אסורה בו מלאכה, שהרי נמנה הוא שם בשורה אחת עם מועדים׳ אבל בגמ׳ ערכין
 י ב שאל המקשן ״ד״ח דאיקרי מועד לימא״(הלל)׳ ותירצו ״לא איקדש לעשיית מלאכה׳ דכתיב (ישעיהו
 ל כש) השיר יהי׳ לכם כליל ההקד׳״ חג׳ לילה המקודש (רש״י שם — המקודש בעשיית מלאכה) לחג
 טעון שירה״, וכר, ומכאן להלכה למעשה, שכן מותר בו לעשות מלאכה: והשוה גמ׳ שבת כד א וחגיגת
 יח ב! וראה מה שהקשו בתוטםות מגילה כב ב ד״ה ושאין ומה שתירצו שם: לפי הסברת המנהיג (אות
 סב מהלכות מגילה והלל) על קושיית הגמ׳ ראש השנה כג א ״ונעביר משואות אמלא ולא נעביד אחסר״״
 ודגמ׳ מתרצת ״משום ביטול מלאכה לעם״ שהעיר ״ר״ל מנשי שהם עם בפני עצמט*, אין כאן׳ לכאורה,
 קושיא מעיקרא! דיוק זה מורגש גם בדש״י לג«׳ מגילה בב ב ד״ה ראשי חדשים* כאמור לעיל, אין
 איםוד מן התורה בעשיית מלאכה׳ אבל מנהג הנשים הוא שלא לעשות בו עבודה, שהיא מלאכה מגהג
 שתחלתו נעוץ כדור המדבר וז״ל השבלי לקט, ענין ד״ה — ״ועוד שהרי קבעוהו לחוק מימי משה רבינו-ו
׳ שומעים אנו בפעם הראשונה בפרקי דרבי אליעזר, פרק ת ו כ  על מנהג זד״/ שהוענק לנשים בתור ז
 מד׳ !ז״ל שם — ״שמעו הנשים (שאמר אהרן לישראל פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם" וגר) ולא
 י*צו זלא קיבלו עליהן ליתן נזמיהם לבעליהם שאטרו להט: (הנשים לבעליהן) לעשות שיקוץ ותועבר.
 שאיל בו כה להציל ? לא נשמע לכם! ונתן הקב״ה להן שכרן בעולם הזה שהן משמרות ר״ח״: ומכאן

 בר:שלמי (תענית פ״א ה׳ ו) ״נשיא דנהגן דלא למיעבד עובדה ביומא דידחא מנהג״! בתנדב״א דבא
 מובאים עוד טעמים: ודאה בדרכי משה (תיז לטאו״ח) בשם אור זרוע מעם נוםף, המנהנ מחייב, כאמור,
 את הנשים לבד׳ אבל בכל זאת החזיקו בו במקצת גם אנשים׳ שכן כך תאים אנו מפורש בכמה
 מקומות בתוספות* שבת בד א ד״ה או דילמא: ראש השנה כג א ד״ה משום! חגיגה יח א ד״ד. ראש חודש:
 ומגילה כב ב דיה ושאין: המרדכי (לגמ׳ מגילה שם) מבדיל בין מלאכה קלה לכבדה וז״ל — ״ועוד
 אי4ר דיי דפלאכה כבדה כגון לחרוש ולזרוע אסור אפילו לאנשים׳ «דכתיב אשר גםתדת ביום המעשה-
 ^שמו&ל א ס •יט): ודאה תרגום יהונתן שם ורש״י שם במקום ולגמ׳ מגילה שם ד״ה וראשי חדשים:
 והשוד. טור לאו״ח תכב ושו״ע והמפרשים שם ולבוש סי, תכב: וראה ב״ה בסי* תיז ד״ה ושמעתי, וב״י שם
 ד״ד ושמעתי ומשנה ברורה לסי׳ חיז בביאור הלכה שם: הבאר היסב בסי׳ רם מביא בשם צוואת ד״י
 הדטיד שלא לחםתפר בר״ח ושלא לגזור הצפרנים. ונקודה זו בקבלת אריז״ל1 ״והנה הנשים במה שלא
 ערקו נזמי זהב אשר באזניהם במעשה העגל, תקנו בה קצת תיקון שתתעלה ותתחדש מחודש לחודש,
 יע״כ בראש חודש איו להנשים לעשות מלאכה כי הם גרמו לתוספות זח״(פרי עץ חיים שער ראש חדש).
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 לזכרון ולעלד נשמות

 ™ ר יהודה צבי י*
 ביננפלד

 נפטר כ״ה סיון תרצ״וז בתל־אביב

ק ״ ה י ם ע י ל ש ו ר י ם ב י ת י ז ר ה  ומנ״כ על ת

 זוגתו הצנועה פרת איטה ניע

 ™ שלמה זאלה ״

 לזכרון ולעמי נשמת

י ב ן ד ו א ג ב ה ר  ה

ל  ונאר אבגווו הוא *
 אב״ד דק״ק בוסטון,/ ארה״ב

 זוג׳ מרת רבקה — הי״ד במ ר׳ מרדכי תאלף ע״ה.

 תלמיד מובהק של מרן« מחבר מסידור ״צלותא דאברהט״



 לזכרדן ולעלף נשמות

 הרה״ח ר׳ יצחלן מאיר ז״ל כהרה״ח

 ר׳ יחיאל ז״ל פערלעגער
 נפטר בשם פוב י״ז אדר שגת תרפ״ח

V.r זוג׳ הצנועה מרת מרים הי״ד, נשרפה 
 קידוש השפ באושוויטץ בשנת תש״ג.

 משפחת וואלהןןנדלער
 הרה״ח חיים ירסן* — הי״ד׳ בהרה״ח קלונמוס

 קלמן ז״ל מלחץ.
 זוג׳ הצנועה מרת ראנה — הי״ד, בי! הדה״ח

 n חיים.
 בניהם ובנותיהם : ברכד» קלמן, יצחק, דוד, מנחם

 מענדיל, יהודה אריה הם ומשפחותיהם — הי״ד.
 הרה״ח ר׳ יחיאל ~ הי״יר ב״ד צבי ז״ל

 הערשליקוביץ, מזאריק.
 זוגי הצנועה מרת חיה — זד״ד, בת ר׳ אברהם

 נתן ז״ל. געלבארט.
 בניהם ומזתיהם ! שרנא פייודיל, משה יוסף, אייזיק,

 אליעזר, בלימה, נאבה, צבירי ומשפחותיהם _ הי״ך,

 משפה ת רפופור«
 הרה״ח ר׳ צבי חיים ~ הי״ד םרה״ח ר׳ ירחמיאל

 נפתלי זצ״ל.
 זוג׳ הצנועה מרת צביה ע״ה בת הדה״ה n יעקב

 יצחק זצ״ל.
 מרת שרה מרים— הי״ד בת ר׳ שמואל יצחק זצ״ל.

. ד ״ י ל — ה ע ש י ם פ י ר פ ד » ל י  בנד. ה

 משפחת לאנגער
ה — הי״ד בת מוהר״ר י  האשד. הצנועה מרת ח

 צבי הירש רובין ז״ל ממעליץ.
 בנה יעקב - הי״ד ובנה שמואל - הי״ד.

 האשד. מדת ריבה ע״ה בת מוהד״ר צבי הירש
 רובין ז״ל.

 האשה מרת מרים ע״ה בת מוהר״ר צבי הירש ז״ל.

 משפחת לאה
 ר׳ אלימלך ע״ה ב׳׳ר לייזער ע״ה.

 זוג׳ מרת שרה לאה •ע״ה בת ר׳ זכריהו ע״ה.
 המנוח יהושע נ״ע ב״ר מנחם מענדיל ע״ה

 ידערדיגער.

 משפחת םיקולער
 האשד. הצנועה רעשלע ע״ה בת די שמואל ע״ה.

 יהודה ארי׳ — הי״ד, ב״ר טוביה ע״ה.
י פעצי בריינה — הי״ד בת ד׳ משד. תלוי ע״ה. ג ו  ז

 ר׳ שמואל — הי״ד, ב״ר יעקב עייר*
 זוג׳ הינדה — הי״ד בת ר׳ זעליג ע״די

, והילדה רעשלע — ד.י״ד. ן ת  יו״ח : הילד יעקב, הילד ג

 משפחת פיקולד
 ר׳ משה — הי״ר ב״ד נטע ע״ד*

 זוג׳ ה י נדה — הי״ד בתר׳זעליג ע״ה.
 בניהם: ארי׳, זעליג — הי״ד.

 בנותיד& : סויבה וזעלדה — הו״ד.

 משפחת פישער
 ר׳ אברהם משה - הי״ד.

 זוג׳ מדת צירל — הי״ד.
 בניהם : שמעון, ישראל, אלטער, ומשפחותיהם — הי״ד.

 בנותיהם : פייגד״ איטה ״ הי״ד.

 משפחת פערן
 די ישראל — הי״ד, ב״ר מנחם מענדיל ע״ה.

 זוג׳ רעכיל — הי״ד׳ בת ד׳ יוטף ע״ה.
 בניהם: צבי הירש, יהושע, יהודה לייב ומשפחותיהם

 — הי״ד.
 בתם מינה — הי׳׳ד.

 משפחות עוויג וכהן
 הרה״ח נפתלי יצחק ז״ל ב״ר יהודה הכהן ז״ל.
 זוג׳ הצנועה מרת פריידה פעסה ע״ה בת

 ר׳ יהושע מנחם ז״ל.
 הרה״ח ד׳ שמואל — היי׳׳ה ב״ר טוביה יחיאל

 הכהן ז״ל.
 זונ׳ הצנועה מדת יוכבד בת ר׳ מרדכי דוד ז״ל.



 רזכרון ולעמי בשמות

 משפחת כהן
 ר׳ שלמה ע״ה ב״י־ שלמה כהן ?״ד

 ר׳ שמעון משולם ע״ד. ב״ר אשר זדיינגארטען ז״ל.

 זוג׳ מרית לאה בת ר׳ שמואל יעקב ע״ד. מאנקארז.

 משפחת וויצמאן
 הרב החסיד ר׳ דוד צבי ז״ל ב״ר יצחק ז״ל, 1פטר

 ט״ז לחודש מבת.
0 ח  זוג׳ הצנועה מדת מלבה ע״ה בת הרה״ה ד׳ «

 שלמה ז״ל, נפטרה ב״ב לחודש טבת.

 משפחת קאףן
 ד׳ חיים — הי״ד ב״ר יצחק יהודה ז״ל.

 זוג׳ מרת דבורה — הי״ד בת ר׳ אהרן ז״ל.
 ר׳ צביק יעקב — הי״ד, ב״ר אשר ז״ל.

 זוג׳ מרת רבקה — הי״ד.
 בתם מרת רבקה — הי״ד.
מ מרת רחל לאד. — הי״ד. ת  ד

 בנה הילד פנחס — הי״ד, ובנה הילד יצחק יהודה
 — הי״ד.

י — הי״ד ד״ד חיימ — חי״ד. ב  ר׳ צ

 משפחת כאדאנעה
 ר׳ שמחה ־- הי״ד ב״ד נחום צבי הלוי ע״ה.

 זוגי מרת איטה — הי״ד בת ר׳ יוסף הכהן עייר-
 ר׳ ןאב — הי״ד ב״ר מרדכי ז״ל לייבמאן.

 זוג׳ מהת רבקה — הי״ד בת ר׳ נחמיה ז״ל.

 משפחת שטאמפלער
 ד׳ יהושע יוסף! — הי״ד ב״ר אברהם יצחק ז״ל.

 זוג׳ מרת נעשע — הי״ד בת ר׳ יואל ע״ה.
 בנמ חיים ומשפחתו — הי״ד.
 ר׳ אברהם יצחק - הי״ד.

 ר׳ יואל - הי״ד.
 ד בעריש — הי״ד ב״ר מנשה ע״ה.

 זוג׳ מרת חנה — הי״ד בת ר׳ יהודה לייביש ע״ה.

 משפחת גליד
 ר׳ יצחק ע״ה ב-ד אליעזר ע״ד»

 זוג׳ מרת רבקה ע׳׳ה בת ר׳ אלחנן ע״ד»

 משפחת זיטענפעלד
 ד״חכ״וו ר• מנחם ב״ר אהרן ז״ל.

 זוג׳ הצנועה מרת מאלה — הי״ד במ ר׳ אהרן נ״ע.
 בנם משה אהרן ומשחתו — הי״ד.

מס אלתער פנחם — ד״י״ד.  nn יוםןש — »י״ד. ו
 האשה מרת פייגה — הי״ר בר ר׳ אםרהם נ״ע.

 •ובתה הילדה — הי״ד.

 משפחת ווארשע
 המנוח ר׳ מנחם נ״ע.

 זוג׳ מרת שיינדיל — הי״ד.

 משפחת עהרענכערג
 ר׳ יוםף — הי״ד.

 זוג׳ מרת אםתר — הי״ד בת ר׳ חייפ — ך״י״ר.
 יהושע ןאב — הי״ד ב״ר נפתלי ע״ד•

 החל ע״ה בת ר׳ מרדכי ע״ד»

 משפחת לייממאן
 ר׳ מאיר יעקב ־- הי״ד ב״ר אביש ע״ד*

 זוג׳ מרת חנה — הי״ד.

 משפחת פישעל, מצענסטחוב
 ר׳ אברהם — הי״ד ב״ר מנחם מענדיל ע״ה הלוי.

 זוג׳ מרת חיה — ד,י״ד בת ר מרדכי — הי״ד.
 בנם ר׳ אליעור ומשפחתו — הי״ד.

 בתם שרה — הי״ד, בתם הילדה בליטר״ ובתם
 הילדה מינדעל פייגיל — הי״ד.

 האשד, רייצה — הי״ד במ ר׳ יעקב — הי״ד.
 בתר. הילדה שרה — הי״ד.

 משפחת וועלער
 ר׳ יונה ע״ה ב״ר אהרן ע״ה וזעלעד, נפטר ז׳ אדר

 שנח תש״ז.
 זוג׳ מרת שיינה ביילה טעלזה ע״ה בת ד׳

 חנוך ע״ד״ נפטרה ה׳ אדר תשט״ז.

 משפחת כחן
 ד׳ אברהם יצחק ע״ד, בי׳ר שלמה ע״ה הכהן

 נפטר ט׳ לחודש שבט.
 זוג׳ מרת מלבה ע״ה בת ר׳ העשיל ע״ד״ נפטרה
 א לחודש כסליו — והובאו למנוחת עולמים לירושלים

 עיר הקודש ע״י בניהם מכבדים הורים.
 בתם העלמה רבקה ע״ד* נפטרה ח׳ לחודש אדר א׳

 שנת תשט״ז.

 משפחת כווץ מלודז
 ר׳ יצחק — ר״י״ד ב״ר עקיבא ע״ר»

 זוג׳ מרת טשארנה — הי״ד במ ר׳ ישעיהו
 זלמן ע״ד»

 בניהם: איפר׳ אדיה, •געכה — הי״ד.
 ר׳ צבי — הי״ד ב״ד יצחק ע״ה

 זוג׳ מרת חיה — הי״ד בת ר׳ אהרן ע״ד»

 משפחת דאון*
 הרה״ח ד׳ יצחק אייזיק הכהן דארף ע״ה, נפסד

 כ״ו לחודש תשרי חד״פ בעיר סארנאוד.
 זוג׳ הצנועה מרת שרה שיינדיל ע״ד. לבית

 דארף. מאנטודערפען, נפטרה כ״ה לחודש אב תשט״ז.



 « לזכרה ולעמי גשמות

 למזכרת נצח כספר למשפחת רעזניק
 הרה״ח דוב שו״ב — הי״ד ברה״ח יעקב ז״ל

 שו״ב מבענדין.
 זוג׳ הצנועה מרת רבקה — הי״ד בת הרה״ג
 רבי ישכר דוב גרובארט זצ״ל אבדק׳׳ק בענדין.

 בתם רעכיל דבורל עם יו״ח: יעקב, אסתר,
 פריידיל — הי״ד.

 בתם חוה עם יו״ח: צבי, הענד״ לאד, הי״ד,
 בתם זלדה י- הי״ד.

 הרה״ח ר׳ יעקב אליהו שו״ב — הי״ד ברה״ח
 יצחק שו״ב ז״ל מבוומיל, פולין.

 זוג׳ הצנועה מרת בת שבע — הי״ד בת הרה״ח
 ד יהושוע שו״ב חלף ז״ל.

 בתם אסתר ראצי עם בעלה מיכל — הי״ד לבית
 פישמאן.

 בתם חוה מלכה — הי״ד, ובעלה אריה _ הי״ד
 עם יו״ח: שפרה׳ מלכה — הי״ד.

 בתם רבקה נ״ע.
 האשד. מרים נחמה נ״ע בת ר׳ יחיאל מיכל

 זינגער הי״ד.
 בנה יהועש — הי״ד.

 משפחת זעלטענרייך
 הרה״ח ר׳ מנחם מענדיל — הי״ד ב״ר יוסף ז״ל.
יל — הי״ד בת ר׳ משה ז״ל ג י  זוגי מרת פי

 הלברשטס (מגזע האדמו״ד הקדוש מצאמ זצ״ל).

 משפחת מעלצעד
 די יעקב — הי״ד ב׳׳ר בעריש נ״ע.

 זוג׳ מדת מלכה — הי״ד בת ר׳ נחום ע״ה.
 האער. יאכעט — הי״ד.

 משפחת ערליכפטער
 ר׳ יוםן? ברוך — הי״ד ברה״ח שמואל זיינוזיל ז״ל•
 זוגי מרת פריידה — הי״ד בת הרה״ת די אברהם

 דוד ~ הי״ד אייזנער מלוח.

 ר׳ זאב ע״ה ב״ר מאיר ע״ד» נפטר בחודש ניסן
 שנת תרג״א.

 זוג׳ מרת רחל ע״ה בת ר׳ אברהם משה הכהן ז״ל,
 •נפטרה י״ד לחודש טבת תרע״ה.

 משפחת אייזנער
 הרה״ח ר׳ אברהם דוד אייזינעד — הי״ד ברה״ח

 ר׳ יצחק ז״ל.
 זוג׳ הצנועה מרת מרים ~ הי״ד בת ד״רה״ח

 זעליז קףישעק ז״ל.

 מאיר ע״ה ב״ד אברהם משד. נ״י — נהרג על
 קידוש השם בשנת תש״ג — הי״ד.

 משפחת לעזערזון
 ר׳ משה קלונמום ז״ל ב״ר ישראל יחיאל ז״ל,

 נפטר ט׳ לחודש אב.
 זוג׳ הצנועה מרת רייצה נ״ע בת ר׳ יצחק ז״ל,

 נפטרה ט״ו לחודש טבת.

 משפחת שלעפער - הי״ד.

 משפתת אבראמוגיץ - הי״ד.

 משפחת נעלקען - הי״י•
 ר׳ פנחס ע״ר. ב״ר יעקב ע״ד»

 זוג׳ מרת מלכה ע״ה בת ד משד. הלוי ע״ד״
 ר׳ משה יצחק ע״ד. ב״ד יעקב בנימין ע״ה.

 ר׳ יצחק דוב שולמאן ע״ד»
׳ יעקב ע״ד, ב״ר יחיאל אונגער ע-ה.  ו

 זונ׳ מרת ביילה חיה ע״ה בת ר׳ יהודה לייב ע״ר*
 ר׳ ישראל ע״ה ב״ר משה האלענדער ע״ה.

ם ע״ד* י י  זוג׳ מרת עטיל נ״ע בת ר׳ משר. ח

 משפחת גלאפוואנד
 ר׳ שמואל אליהו — הי״ד ב״ר שלום ע״זז.

 זוג׳ מרת רבקה — הי״ד ב״ר מרדכי וואלף ע״ה.

 משפחת זילכערשטיין
 ר׳ יצחק — הי״ד ב״ר אליעזר ע״ה.

 זוג׳ מדת טאלדה — הי״ד בת ד׳ נתן ע״ד-

 משפחת ראזענכוים
 הרה״ח ר׳ ירמיהו הלוי ז״ל.

 זוג׳ הצנועה מרת רחל נ״ע בת ד׳ אהרן ז״ל.

 משפחת קאפעלושניק
 הרה״ח ר׳ חיים ז״ל.

 זוג׳ הצנועה מרת שיינדיל ניטל ע״ד-


