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 הקדמה
הייתי צריך לחדול מלכתוב עוד בעניינים , לכן. חכם עיניו בראשו

מרגישים שאני מתריס כנגד חכמי , אחרי שרוב הקוראים, האלו
 . ו"וגדולי ישראל ח

, כי בכל דבר ודבר שקבצתי בספר הנוכחי. אלא שלא כן הדבר
ת רבות טחנתי הרבה והצטרכתי לעבור מבוכו, ושפרשתי לפי רוחי

ולהבין דבר , להפריד בין הטוב לרע, וחקירות קשות במקור הדברים
 . מתוך דבר

לא יבינו במה , מחוסר ידיעה, ח מופלגים"עד שהבנתי שאפילו ת
שרמת חכמת , יוצא מכך. ויזלזלו בדברים האלו בקלות, מדובר

עד שדברים גדולים ועצומים , הלמדן מגבילה לו להשיג השגות
 . ם שאינם חשובים ומזלזל בהםנחשבים לו כדברי

 . אינה עושה חיל, במסירות נפש ממש, ונמצא שכל עבודתי
, עד שיחידי סגולה תמכו בי ועודדו אותי להמשיך לכתוב ספרים

כל עצמותי ''היפך עצת אנשים טובים אלא שלא הגיעו לבחינת 
 .''תאמרנה

לא סבלו את חריפות , אלו שהסכימו למעט ממה שגליתי, ואך
, ואף טובה לא הכירו אלא אדרבה, ם והשתמשו בי לעת הצורךהדברי

 . וביזו את מעט תורתי הזעירה והקלושה, הוסיפו על חמתם עלי
 . אלא גרסא בעלמא. כי דברים  הרבה אינם יודעים, יכפר בעדם' וה

 .  ואין המלאכה עלי לגמור
 



 ש"מוצסדר שבת דרוש א ענין ויהי נועם ד דרושי  -  ת"סדר קריאת שמו 
ש "נתבאר גבי ענין לימוד סדר המקרא שבכל יום ויום וע' לימוד המקרא בליל ו ענין

  בעצמו' א ענין יום הו"ל ע"ט' ת ד"ואתחנן במצות ת' בפ המצותבשער 
כבר ביארנו בסדר המקרא שנוהג בכל יום ויום שצריך ' בענין הדיבור והלימוד בתור ואם

' בשער הבוע באותה הכוונה שנתבאר שם ו פסוקים מפרשת הש"בכל הששי כ לקרות
לקרות כל הפרשה כולה במקרא ותרגום ' גם ביום ששי עצמו צרי. ש"וע' שער המצו

 שםבאותה הכונה שנתבאר 
כ או לבית מדרשו "היה הולך לבה 'תיכף בסיימו תפלת שחרית דיום ול "מורי ז מנהגי
ואחד תרגום והוא היה  ת כשר היה מוציאו וקורא בו הפרשה שנים מקרא"שם ס היהאם 

שהיה קורא לו התרגום מתוך ספר ' ת והיה לו תלמיד א"מתוך הס המקראקורא 
ולא היה ' וכן היה עושה בכל פסוק ופסוק עד שמשלים הפר אחריוהתרגום והוא אומר 

ב "א ולשנותה מקרא פ"כל הפרשה כולה מקרא פ לקרואעושה כמו שיש מתייהרים 
ת "היה קורא שמו ני עצמופסוק ופסוק בפ כלג אבל "פכ קורים כולה יחד תרגום "אח

והכינו את אשר ' ביום הו והיהס "והיה אומר כי ז' והיה דוחק עצמו לקרותה ביום ו
ת אחר סיום "שמו' הפר קוראזולת אם אירע לו שום אונם גדול מאד שאז היה , יביאו

נו ולא כמו אותם לב הקדוששצוה רבינו  כמו' שחרי' תפלת שחרית דיום שבת קודם סעוד
  :תפלת שחרית דשבת' באמצ' הקורים אות

 



 ת "סדר קריאת שמו
לקרות כל ' גם ביום ששי עצמו צרי

 הפרשה כולה במקרא ותרגום

 'תיכף בסיימו תפלת שחרית דיום ו
 (ב"ריש ח)כ בנגיד ומצוה "כ

ו "ד)פ "סדר הכוונות ווניציה שנת ש
 ( ב"ע

דפוס ווילנא )ל "י ז"ע של האר"שו
( 'אות ש)אורחות צדיקים  -( א"תרמ

אור   -( רפה' ס)טור פטדה  –
ל "ם פאפיראש זצ"צדיקים למהר

חסד  –( ן המבורג"שנת הת)
ו "מוהרח –לאברהם טובייאנה 

דפוס )סידר בסידורו חמדת ישראל 
טבילת ערב שבת אחרי ( מונקאשט

 (.ב"דקכ)קריאת שמות 
גם כן הביא ( ה"ר רפ"מחב)א "החיד

ל "י ז"גורי הארשיש שכתבו בשם 

.  שעיקר זמן הקריאה אחר חצות
וכתב דאין האמת כן כמפורש בשער 

 . הכוונות
ד "פ', יום הו' מס)משנת חסידים 

 ('אות א
 
 
 

 ת "סדר קריאת שמו
 

אחר ' ת  בזמנה יום ו"ומצווה שמו
 חצות

ג שער השבת "ח פ"החברים בפרע)
וכך כותב רבי אברהם אזולאי  –

  ('רימון הב, במעשה חושב
מן מנחה ולמעלה עד מנחה קטנה 

 (ב"ס' ג ס"כנפי יונה ח)
 (ב"ו ע"א צ"ח –א "קלא ע)ה "השל

 
 
 
 
 

 סדר שבת דרוש א ענין כוונת הטבילה דרושיטבילת המקווה  
ל כי כיון שכבר קרא "אומר מורי ז והיה ש"היה טובל הטבילה של ע' קריאת הפר ואחר

לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה  ולכןשבת קדושת ה' הפרשה כבר יש באדם כח לקבל תוס
 והיה 'מיום ו' שעה ה' שהתחי אחרזולתי דרך מקרה ואף גם מקרה זה לא היה טובל רק 

 אבל' במצח האדם תיכף אחר הטבילה הנז' שבת היה ניכר ומתגל' ל כי תוס"אומר מורי ז
י "עיפין דחול עיקר הגילוי לא היה רק אחר חצי היום ודוקא אם טבל כבר והסיר ממנו קל

כוונתו כנודע שקליפין דחול הם הם בגדי חול של נפש האדם ואפשר שכל מה שיהיה קרוב 
 :שבת' שבת יתגלה יותר תוס לליל

שנכנסת תוך מי הים או הנהר או המקוה קודם שתטבול תכוין  אחר) דע כי צריך האדם לטבול
קוה כי שם מתקבצים כל א כמנין מ"קנ' ה דההין העולה בגי"אהיכי המקוה הוא סוד שם 

היא להפשיט בגדי החול של ' טבילות זו אחר זו והא' ב  (ממנוה היותר עליונים "שמות אהי
עתה רוח  עליומעליו הרוח שהיה שורה עליו בימי החול וישרה ' ויכוין להסיר ולהפשי) הנפש

' התוסהיא לכבוד שבת לקבל ' והב ( ה"מקו' ה דההין שהוא בגי"י אהי"מן הבריאה וזה ע
 :מהטבילה אל תנגב עצמך במטפחת כי מימי שבת צריך הגוף שישאב אותם וכשתעלה
 :מן המים תאמר אם תשיב משבת רגליך וכשתעלה



 טבילת המקווה 
היה טובל ' קריאת הפר ואחר

לא היה טובל  ולכן ש"הטבילה של ע
קודם שיקרא הפרשה זולתי דרך 

 מקרה ואף גם מקרה זה 

 
שעה ' שהתחי אחרלא היה טובל רק 

  'מיום ו' ה
, מעשה חושב)קודם חצות מעט 

 ( 'רימון ב
ספר הדעה )כך משמע מהלשם שבו 

 ( ח"ב דכ"ח
 ('אות ש)אורחות צדיקים 

 
 
היא ' טבילות זו אחר זו והא' ב

 הנפשלהפשיט בגדי החול של 

 'היא לכבוד שבת לקבל התוס' והב
רימון )מעשה חושב  –נגיד ומצווה 

ח שער "פרע –ש מחברת הקוד –( 'ב
 שבת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 טבילת המקווה 

וקודם חצות מעט תטבול לקבל תוספת 
מעשה )ת "תקרא שמו כ"ואח, שבת

 ('רימון ב, חושב
הגהות )לטבול בבוקר בערב שבת 

 ('ס א"ר –א אזולאי על הלבוש "מוהר
 
 
 

ת שהיא "טבילה אחרי קריאת שמו
ג "ח פ"החברים בפרע. )אחרי חצות

אולם בדף )נגיד ומצווה  –( השבתשער 
 ( הכ"ג מביא שם דברי שע"קי

 
 
 
 
' לג, ה"א פצ"כנפי יונה ח)טבילות  'ג
 (. עד,כב)י "וגם הח( א"ע
וגם ( אור צדיקים פאפיראש)טבילות  'ד

 (א"פ' שער ח)יסוד ושורש העבודה 
, לך לך', ח שנה ב"בא)טבילות ' או ז 'ה

ס "ר' ס)ח סופר "כף החיים לר( ז:אות ט
 ('ח-'אות ו

 
 ( : טבילות' נוסף לב)עוד טבילה אחת 

להפשיט מעליו הרוח שהיה שורה עליו 
 ( ח"בא. )בימות החול

 ( ק' ב ד"מ)לתקן מה שכעס 
י 'ח פאלג"כה)להעביר זועמת הנחש 

ה שער "של)נגד זכור ושמור ( טז,כז
 ('אות ק, האותיות

תקון שבת מלכתא )ד טבילות "י: ועוד 
 ( א"ע, ה רכח"השל –
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עירוב

גלה ל כי תוספת שבת היה ניכר ומת"והיה אומר מורי ז: ו ברור שכן כתב "ולשון מוהרח
. אבל עיקר הגלוי לא היה רק אחר חצי היום', שמצח האדם תכף אחר הטבילה הנז

 .'י הקדוש היה טובל לפני חצות משעה ה"מסתמא שהאר
 

 : בעניין מספר הטבילות 
לפני לטבול , היה אז צריך לטבול טבילה אחת להוריד טומאת הקרי, רק במקרה לילה

 .הק"אא(  ד"ע, ח עז"פע)ל "יוסף ארזין זצ ו בשם רבי"והוא ממוהרח. טבילות לשבת' הב
 



 
ש שלא כאותם הנוהגים לעשותה "ל לקיים מצוה זו בכל ע"העירוב היה נזהר מורי ז ענין

לשנה וכיוצא בזה והיה מערב בכל ערב שבת שני מיני ערובין עירובי חצרות על לחם  משנה
ושיתופו מבואות על לחם שני ובסעודת ליל שבת היה אומר המוציא בפת של שיתופו  אחד
ובסעודת שחרית של שבת היה אומר המוציא בפת של עירובי חצירות ואמנם בענין ' ואומב

' בתחילה היה מברך על הפת ברכת העירוב ואומר בדין ערובא יהא שרי לן כו' העירוסדר 
מזכה הלחם ההוא לבני החצר על ידי אדם אחד גדול כי תחילה צריך שיערב  היהכ "ואח

' ל שבשחרית יום שבת היה מוליך עמו הטלי"ראיתי למורי ז לאחרים והנה יזכהכ "לעצמו ואח
ו אותה "נ וגם היה מוליכו לבית הטבילה אשר מחוץ לעיר צפת ת"לבהכ מביתווהחומש 
ו או "בשיתוף כל מבואות צפת ת מקפיד וחושש לחקור בענין העירוב שנעשה היהולא הנודעת 

 .הטבילה אם היו נעשין כהלכתן או לאו לביתאשר נעשה 
ד תחומין דאורייתא "למ' ל מה ענינו ומה הוא פוגם והנה אפי"מחוץ לתחום כבר נת היוצא

והטעם הוא לפי שהוא מוציא את עצמו מחוץ לתחום הקדושה שהוא ' ז פטור הוא ממית"עכ
  ש אצלנו"מילין כמ' אלפים אמה ב' ב שיעור
 רסהפ' נק' כי כל ספי פרסאות' גשיעור המקום הפנוי הזה הנה הוא  והנה
שהוא שיעור חצי פרסה ' רק שיעור חצי ספי' ז לא נשאר מקום פנוי בין הקדושה והקלי"עכ

שיעור ' מילין והוא סוד תחום שבת דרבנן שגזרו אחר שחטאו ישראל אבל בתחי' ב ששיעורה
  .שבת' ע בתלמוד במס"כמנין מחנה ישראל והוא סברת ר' פרסאו' דאורייתא היה ג תחומין

 
אמצעיות דעשיה ' הקדושה שסיומא הוא בג' מו והישוב והבתים אשר בה בחיהנה העיר עצ כי

ת דעשיה ומחוץ לעיר הזו יש תחום שבת והוא המקום הזה הנשאר ריקן "עתה עלו שם ג אשר
אבל מחוץ ' ועד שם יכולים רגלי האדם לילך בשבת לפי שאין שם קלי' י דעשי"מן הנה ופנוי

י שבו "וצא שם גורם כי רגלי האדם דעשיה שהם נהוהאדם הי' הזה שם מושב הקלי לתחום
 ( :'ב דרוש תוספת שבת דרוש ב דרושי) .ו"ח' למטה מחוץ לתחום ויכנסו תוך הקלי שיתפשטו

 
 

 הואהאחד הוא יציאת חוץ לתחום והשני . לענינינו כי בענין חילול שבת יש שני אופנים ונחזור
 ומוציאהתחום הנה הוא מעקר את נשמתו והנה היוצא מחוץ ל' עשית איזה מלאכה מן המלאכו

לא  כיולכן אינו חייב מיתה . ל"מן הקדושה אל הקליפה העומדת בסוף מקום תחום שבת כנ
 מלאכהפגם רק בנשמתו בלבד ועונו ישא בגיהנם ויתלבן ויחזור לשורשו בקדושה אבל העושה 

 נשמתווא שורש אשר משם ה' בשבת גורם להכניס הקליפה בפנים בתוך הקדושה באותו המקו
 זריםכי ראתה ' ו לטמא מקדש ה"וכיון שפגם בקדושה עצמה לכן חייב מיתה ממש כי גורם ח

 .ו"באו מקדשה ח



 עירוב 
והיה מערב בכל ערב שבת שני מיני 

 אחדערובין עירובי חצרות על לחם 
 ושיתופו מבואות על לחם שני

ל שבשחרית יום "והנה ראיתי למורי ז
והחומש ' הטלישבת היה מוליך עמו 

נ וגם היה מוליכו לבית "לבהכ מביתו
ו "הטבילה אשר מחוץ לעיר צפת ת

מקפיד וחושש  היהולא אותה הנודעת 
בשיתוף  לחקור בענין העירוב שנעשה

ו או אשר נעשה "כל מבואות צפת ת
הטבילה אם היו נעשין כהלכתן  לבית

 .או לאו
' ב ששיעורהשהוא שיעור חצי פרסה 

 חום שבת דרבנןמילין והוא סוד ת

הנה העיר עצמו והישוב והבתים  כי
 אשר בה

ומחוץ לעיר הזו יש תחום שבת והוא 
מן  ופנויהמקום הזה הנשאר ריקן 

ועד שם יכולים רגלי ' י דעשי"הנה
 'האדם לילך בשבת לפי שאין שם קלי

 
ל לא היה לובש "י ז"האר: בדין אוהל 

מחשש , בשבת( קאפילו)את כובעו 
 . ם משאוימלאכת אוהל ומשו

 
 

נגיד ומצוה )וכך מביא רבי יעקב צמח 
 (קכא -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מה , ח ועוד שם"ת ישכיל עבדי ח"עיין בשו
שמותר , ל הוכיח"שרבי עבדיה הדאיה זצ

לכתחילה ליטול בארץ ישראל בשבת 
וכ על "עכ)בסומכו על צורת הפתח , קודש

ושכך הוא מנהג העתיק , (עירובים אחרים
 (עיין בארץ חיים סתהון)בארץ הקודש 



 קציצת צפרניים
 חוששכ היה חותך וקוצץ צפורניו לכבוד שבת מידיו ומרגליו והיה קוצצן כסדרן ולא היה "אח

 :הצפרנים בספר אבודרהם בענין קציצת' ולא מקפיד אל אותו הסדר הנז
 

 קציצת צפרניים
ולא  חוששוהיה קוצצן כסדרן ולא היה 

בספר ' מקפיד אל אותו הסדר הנז
 :אבודרהם בענין קציצת הצפרנים

 
 ( ב"ע, עז)ח "פע

א אזולאי "הגהות ר –נגיד ומצוה 
 ('רימון ג)מעשה חושב  –( 'ב, רס)
 
 

ע בכנפי יונה מביא ליטול "הרמ
י כנפ)ת "צפרניים אחרי קריאת שמו

 (יונה
 

ס כתב ליטול "תק' ץ ס"גם התשב
ולא הקפיד דכיון דזה . צפורניו כסדר

 (הפ"שלח.)ס ובמדרשים"לא נזכר בש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קציצת צפרניים

 –מגיד מישרים )יש ליטול לפי סדר 
 ( ב"ע, נב, משלי כג

 ('ג, כח)גם לאור צדיקים 
 

אזהרות לערב )הנה כתב הקמח סולת 
ל דאין "י ז"שדעת האר( ה"כ' שבת ס

ולא היה חושש לקוצצם דיד , קפידא
אך הרב , (באותו יום)ורגל ביום אחד 

כתב דהוא היה נזהר ( ב"ע-א"כ)י "ח
 .שלא ליטול ביד ורגל ביום אחד

 
 

ה הקדוש יש ליטול צפרניים קודם "לשל
 (א"א ע"קל. )הטבילה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ולא , לנו המנהג מהאבודרהם לקצץ הצפרנים בסדר מיוחד ידוע
ל בספרו מגיר מישרים ''גם מרן רבי יוסף קרו ז. אצבע אחרי אצבע

לא לחתוך צפורני " שיש , מביא בשם המגיד הנגלה לו, (על משלי)
 . "אלא כל אחד לבדו , (באותו יום, א''ז) ידים ורגלים ביום אחד

ו בשם רבו ''כמו שהביא מוהרח. י הקדוש נהג אחרת''האר, והנה
היה חותך " אלא ( שער הכוונות עינין טבילת ערב שבת)ל ''י ז''האר

ולא , והיה קוצצן כסדרן, וקוצץ צפורניו לכבוד שבת מידיו ומרגליו
 "היה חושש ולא מקפיד אל אותו הסדר הנזכר בספר באבודרהם 

 (.הספר מגיד מישרים עוד לא נדפס)



 בגדי שבת
א "בנד שגם לכל "בענין זה שנאמר ונלע הזהרניל "בגדי שבת ודע כי מורי זכ צריך ללבוש "אח

 החולהוא צריך לעשות כן והוא שיזהר ששום מין מלבוש וכיוצא בו מכל מה שלבש האדם בימי 
  :כללאין ראוי ללובשו ביום שבת ואפילו החלוק של שבת אין ראוי ללבשו בימי החול 

השם של  וזהול "ש שאכוין בשם קדוש זהריא"שבת בעשבעת שאלביש החלוק של  הזהירני גם
האדם כדי  אלישמעאל וכונה זו מעילה מאד ' בספר פירקי היכלות דר' ת כנז"החלוק של השי

וקבלתי  אחריםגם צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים . שימשיך את הקדושה אליו
האדם  יתלבשז כן ממש "בעה ל שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש האדם ביום שבת"ממורי ז

 חכםא נתגלה אליו נשמת "ל כי בקבלת שבת פ"ב אחר פטירתו תמיד ביום השבת וא"בעה
ז היה לובש שחורים ביום השבת "ל לפי שבעה"אחד שנפטר בימיו וראהו לובש שחורים וא

 :היו מענישים אותו שם להלבישו אחר פטירתו בגדים שחורים אף ביום השבת שלכך
בגדי לבן והם המלבוש העליון והתחתון והאזור אשר על לבושו ' לפחות מן ד כי אין ודע

ל בימי החורף היה לובש ביום השבת מפני "וראיתי למורי ז. והחלוק אשר על בשרו התחתון
' של בגדי ארגמן תחת המלבוש הלבן העליון ולא היה חושש רק לשיהיו לו ד' מלבוש א הצינה
 ל"חתון ואזור והחלוק כנלבן שהם לבוש העליון והת בגדי

 
 בגדי שבת

כ צריך ללבוש בגדי שבת ודע כי "אח
ל הזהרני בענין זה שנאמר "מורי ז

א הוא צריך "בנשגם לכל ד "ונלע
והוא שיזהר ששום מין  לעשות כן

מלבוש וכיוצא בו מכל מה שלבש 
אין ראוי ללובשו  החולהאדם בימי 

ביום שבת ואפילו החלוק של שבת אין 
  :כללשו בימי החול ראוי ללב

 
גם צריך האדם ללבוש בגדי לבן ולא . 

ל "וקבלתי ממורי ז אחריםשל צבעים 
שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש 

ז כן ממש "האדם ביום שבת בעה
ב אחר פטירתו "האדם בעה יתלבש

 תמיד ביום השבת
א אזולאי "הגהות ר –נגיד ומצוה 

 ('ג, ב"רס)
 ('רימון ד)מעשה חושב  – 
 

 י שבתבגד

את דעת ( ג"ב סק"רס)י מביא "הברכ
הרב פנים מאירות שיש חשש יוהרא 
למי שלובש בגדי לבן במקום שהרוב 

גם חידש האליה רבה . לובש שחור
ז "דקי)ס "ומוכיח מהש( ד"ב סק"רס)

דרבנן בפומבדיתא הוו לבשי ( א"ע
. גלימא אוכמא



 : י הקדוש מאוד ברור "ו בשם רבו האר"לשון מוהרח 
ד ואחד צריך ללבוש בגדים שונים לכבוד שבת קודש וגם ללבוש בגדים לבנים כל אח

 . ולא בצבע אחר

 בנוהג: ועוד נאמר שם. 'ה פרק ראשון הלכה ג"מוכח מהתלמוד הירושלמי במסכת ר
וכן מוכח במסכת . לובש שחורים ומטעטף שחורים, אדם יודע שיש לו דין, שבעולם

 .בא לרבו רבי אליעזר שחכמים נדוהועקי' ב כאשר הודיע ר,נט בבא מציעא
ט ב אודות אדם בשם אליעזר זעירא שהיה "במסכת בבא קמא נ לאור זה יובן הסיפור

י אנשי ראש הגולה לפשר התנהגותו השיב "נשאל ע וכאשר. נועל נעליים שחורות
מכאן ( שאני מתאבל על חורבן ירושלים) יודקא מאבילנא אירושלים: אליעזר זעירא

 ללבוש בגדים שחורים מקור המנהג
 : כמה פוסקים מחזקים לבישת בגדים שחורים בשבת והם 

 
 כי כך אבותיהם האשכנזים נהגו , כמה מהאחרונים נטו ללביש שחור בשבת

שומרים על מנהג אבותיהם האשכנזיים )ל "דברי תורה לרבי אלעזר ממונקשט ז]
 ([ללבוש בגדים שחורים אף בשבת

 (נח)דגל מחנה אפרים 
 

 ל רב עובדיה יוסף "הראשהגאון )ני שלבוש שחור הוא בגד מכובד או מפ
פוסק שם שיש ללבוש היום ( הערות על בן איש חי)א בספרו הליכות עולם "שליט

הערות על דברי , ת שלנו"ועיין בסוף השו)בגד שחור בשבת קודש מכמה טעמים 
 ('ב א"רס, ג"ח)יפה ללב ( 'ב, ב"רס)רוח חיים , (ל בעל הליכות עולם"הגאון הראש

 

  אור זרוע ]או מפני יוהרא במקום שהרוב לובשים בגדים שחורים בשבת
דהיינו מילי ( ב"שחל בו ט)ם שפירש דאסור ללבוש בגדים לבנים בשבת "רשבבשם 

גם . בשבת שאין להם בגדים לבניםא שאינם אבלים אין לובשים "דצנעה שהרבה בנ
 ([ קנב, ב"ח)הרב פנים מאירות ת "א בשם  שו"החיד

 
 

  ב"רס' ס)אליה רבא חידוש ה)או מפני שכך לבשו חכמי הגמרא בפומבדיתא ,
 ( א"ז ע"על שבת קי( ד"סק

 
 

 ל רק לצדיקים "י ז"או מפני שלבישת בגדים לבנים היינו הנהגת האר
ת מבשרת "א בשו"ציון מוצפי שליט-הג רב בן"וכן פסק הר)ולחסידים המפורסמים 

הג רבי סלמאן "שאביו הצ( ב"ח)מנהגי בית אל וכך מובא בשמו בסוף ספר . ציון
 (. לא לשו בגדים לבנים עד גיל שבעים, ל ורבי עובדיה הדאיה"מוצפי זצ

 
 

 . אלו הטענות המתנגדות ללבוש בשבת בגדים לבנים
 
 

 : והנה הם , ראינו מקורות בהלכה עוד יותר חזקות, אולם



ו זכות לבדוק היטב היטב אמנם לנ, ת של כל הגדלי תורה וענקי הלכה"ומחילה מכב
סוף ספר אשר לדוד )כך היא דרכה של תורה . את כל הדעות האלו ומקורותיהם

 (. מועטי וקול אליהו טופיק
 

לא רק בגדים נאים , נתחיל במקורות המראות לנו ללבוש בשבת קודש, וקודם כל
 . אלא גם בגדים דווקא לבנים, לא רק בגדים לבנים או בהירים, ונקיים

 
 

תיקון כד , ותיקוני הזוהר. ב"וזוהר פרשת עקב דף ערב ע. ב"ר פרשת צו דף כט עבזוה
 א"ובזוהר חדש פרשת יתרו דף לז ע. ב"ותיקוני הזוהר תיקון מח דף פה ע. ב"דף סט ע

שמחה ואכילה ושתייה ובגדים )!( להראות ( עם ישראל -עם קדוש)וצריכים הם : ל "וז
ע הזוהר "בעל שו(. או דגונין שפוכין)ים יפים או של צבע( ולבושין חיוורין)לבנים 

 .אפילו אם הוא לובש בחול בגדם שחורים( : באבן יקרה)פירש 
 
 
 

וכן נזכר בספר , (א"דף ערה ע’ ב סימן ז"ח)ומובא מלה במלה גם בהשמטות הזוהר 
בכל , בהחלט יש בזה ענין חשוב ללבוש לבן בכלל בשבת]רו סתרי תורה פרשת ית

 [.ףהבגדים שעל הגו
 

 
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כה עמוד ב 

גזרה שמא יניחנה , מתוך שריחו רע: אמר רבא -? מאי טעמא. 'רבי ישמעאל אומר כו
דאמר , חובה -הדלקת נר בשבת : שאני אומר, אמר ליה -! ויצא: אמר ליה אביי. ויצא

 -ת הדלקת נר בשב: ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב, רב נחמן בר רב זבדא
 -? מאי מצוה. מצוה: ואני אומר, רשות -רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית , חובה

ערב שבת מביאים , כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי: דאמר רב יהודה אמר רב
, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין, ורוחץ פניו ידיו ורגליו, לו עריבה מלאה חמין

לא , בני: אמר להן, ידיו מחבין ממנו כנפי כסותןוהיו תלמ, צבאות' ודומה למלאך ה
והלכה כדברי בית . בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין. סדין בציצית, כך שניתי לכם

 . גזירה משום כסות לילה -ואינהו סברי ! הלל
ובגיליון . במעשה דרבי יהודה בר אלעאי( ב"דף כה ע)שבת ’ ראו בגמ -ועוד בתלמוד 

במה ( א"דף פב ע)בבא קמא ’ ועוד בגמ. ב, י בקידושין עב"רשס שציין לדברי "הש
 ..."בשבתומכבסים בחמישי … עשרה תקנות תיקן עזרא"שכתבו 

 
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד א 

. בואו ונצא לקראת שבת המלכה: אמר, חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא רבי 
; גונדארב ענן לביש . כלה בואי כלה בואי: ואמר, מעלי שבת רבי ינאי לביש מאניה

 .אל ימזוג בהן כוס לרבו -בגדים שבישל בהן קדירה לרבו : דתנא דבי רבי ישמעאל
 
 
 
 

 י "רש



, ובהן ציצית של תכלת, [שהוא בגד לבן]סדינים של פשתן  -בסדינין המצוייצין 
לך  לא תלבש שעטנז גדילים תעשה: דדרשינן סמוכין, אלא שמותר מן התורה, כלאים

 מסכת שבת דף כה עמוד ב (.א, מנחות לט)
 
 
 

 ם "רמב
איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב 
שבת מפני כבוד השבת ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מיחל להקבלת פני השבת 

בערב שבת וחכמים הראשונים היו מקבצין תלמידיהן , כמו שהוא יוצא לקראת המלך
 (הלכות שבת פרק ל הלכה ב. )ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך

בגד לבן : בגד להתנאות בו בשבת ( : ב"הלכה כ, ב"פכ, שבת)ם בעצמו מגדיר "הרמב
 ( ! חדש פירוש מגוהץ בגיהוץ בזמנם)חדש 

 שהרי הוא מתמעך בןשיהיה בגד חדש ל ולהתכסות בו כדי שיתנאה בו בשבת והוא
ל בחכמת שלמה שם "ה והביאו זקיני המהרש"ת ס"ג מל"כן הוא גם בסמ)ומתלכלך 

במקום  ומתרכךל "ס וצ"נ שהוא ט"אבל לענד, ם"ולא הזכיר המקור שהוא לשון הרמב
והוא לשון )ל "מיד וכשיקפל לא יקפל אלא איש אחד אבל בשנים אסור עכ( ומתלכלך

לגמרי בגמרא לענין קיפול כלים  ם מפרש פירוש אחר"הנה הרמב, (ג"ב סק"ע ש"השו
( ב)ה "ת קול מבשר חלק א סימן עט ד"שו) .והמפרשים והפוסקים לא העירו בזה כלל

 ( ד"וע
ם שאבל "מוכח מלשון הרמב( מסכת מועד קטן פרק ג משנה ו)ובפירוש המשנה 

והנה ! ואף לאו דווקא בשבת , מותר לא ללבוש בגדים לבנים לא מכובסים, בחודש
 :  ב לשונו הזה

ואם נתנו לו שלום , ובשלשת הימים הראשונים אסור בעשית מלאכה ואפילו בסתר
שלא , וגזרת שלשים ששה דברים ואלו הן. לא יחזיר שלום אלא אומר להם אבל הוא

ואינו מאחה הקרע , חדש מכוסכס או מקופל בגד לבןולא ילבש , יגלח שער ראשו
 ,שקרע על המת

 
 רק ל הלכה בהלכות שבת פ הגהות מיימוניות

 : אלעאי' י בר"במה מדליקין וכך היה מנהגו של ר' בפ
 

  ש  "הרא
 בשבתושיהו מכבסים בחמישי : "ש כתב"ט וכן בפסקי הרא"או י’ בחידושיו פרק ז

 ". מפני כבוד שבת ללבוש לבנים
 

 מג, ק פרק ז"וכמוהו כתב בחידושי ים של שלמה ב
 
 
 

 א "מהרש
דף )פרק התכלת ' מלאכים מקפידים אהא כדאמריאמר כן משום ד. 'ודומה למלאך כו

ל "דס' דמלאכא אשכחיה לרב קטינא ואמר קטינא קטינא סדינא בקייטא כו( לז
חידושי אגדות מסכת שבת דף : )ש"ה ולא גזור משום כסות לילה ע"למלאך דהלכה כב

 (כה עמוד ב
 



 
גם , זהומבאר שם מה שהגויים נוהגים בשבת ובתוך ]פרשת שופטים ) רבינו בחיי

ר מביאו "והא[ עושים ההיפך מן הגויים, ואנו עם נבחר ונבדל, ללבוש בגדים שחורים
 ('א, א"רס)
 

 .הלכות הוצאת שבת סימן תקכו בשם שבולי הלקט ספר האגור
 .( שלהם מפני שהיה להם להחליף כלים לבניםשל בית רבן גמליאל לא היו מקפלין )
 

 ן"בראב
 .עיין להלן בחתם סופר

 
  א"הריטב

חידושי מסכת שבת דף כה . )מצוייצין לגמרי בלבן ותכלת' פי. בסדינין המצוייצין
 (עמוד ב

 
 המאירי 

ה אינה משנה אם מצד שאמרו "ש במקום ב"ה אם מצד שב"מעתה ראוי לפסוק כב
' פ שאין למדין הלכה מפי תלמוד הואיל וראינו כאן שר"ה ואע"בברייתא זו והלכה כב

שלמדין ממנה ' נרמידיו וחיזק להם שהלכה כדבריהם לתליהודה בר אלעאי שאלה 
ה הרי הפשתן בתורת ציצית מן התורה וחכמים הפקיעוהו מן "ואחר שהלכה כב

מ נשאר חיובו בציצית אחר שאין התכלת מעכב את "התכלת מגזירות שהזכרנו ומ
מ מטילין היו בו לבן ואף "אלא במטילי תכלת ומ ולא היו בירושלם מתמיהיןהלבן 
יהודה בר אלעאי היה מתעטף בסדין המצוייץ בתכלת ותלמידיו ' עה שבכאן רבשמו

לא היו נוהגין כן אלא שהיו מציינין בלבן וכשראה אותם מחבאין כנפי כסותם ממנו 
בית הבחירה מסכת שבת דף כה ): 'והרגיש בהם גער בהם ואמר לא כך שניתי לכם וכו

 (עמוד ב
 
עאי היו לובשים לבן וכך גם היו נוהגים כך שגם תלמידיו של רבי יהודה בר אל]

 ![בירושלים
 

 ח סימן שב סעיף ג "עצמו  א ע"השו
ובחדשים שעדיין , ודוקא באדם. מקפלים כלים בשבת לצורך שבת ללבשם בו ביום

אסור ויש מי , ואם חסר אחד מאלו התנאים; ואין לו להחליף, ולבנים, לא נתכבסו
 . ן מותר בכל ענין ונראין דבריושאומר דלקפלו שלא כסדר קיפולו הראשו

 
 לקט יושר 

חלק א . )בשני השבתות האלו לבד חלוק לבן בגדי שבתובניאושטט אינם לובשים 
 (עמוד קי ענין א( ח"או)
 

 על שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנט סעיף ח מגן אברהם
' יאלא הכתונת בלבד ופוכן בשבת של חזון אין מחליפין כליהם  -י לא לבנים ממש 

מ טיקטין שטעמו שחלוק הוי דברים "מהר' וכ בהגהה שכתונת הוי מעיל ולא חלוק
ל איפכא דמעיל "דקי' שבצנעה ומעיל הוי פרהסיא ואינו נוהג בשבת אבל הוא פי

ל "וחלוק מותר עכ( ד"תקנ' ש סי"כמ)ב מאבל "אסור משום דדבר המפורסם חמיר בט
ש בשם "א ע"תקנ' ש סי"בן וכמבכתונת ל' מותרי' כ משמע דבעלי ברי"אבמרדכי 



לובשין בעלי ברית לבנים אך לא לבנים ממש ולא בשבת ' מ במנהגים שכ"מ וכ"המט
 'של חזון כו

 

, ם חגיז"וכן בדברי מהר. א, שפתי כהן ויקרא כו. ז"ד סימן שעד סע"יו שפתי כהן
ועוד בדעת הרב מטה . ג,הלכות ערב שבת א, ובספר זכרו תורת משה. ג"מצווה תקמ

  .סימן צט, וכן דעת הרב קב הישר. ’אות ל (סוכות)פרים סימן תרכה א

  
 אורח חיים סימן תקנט סעיף ח א"ביאור הגר 

מ "ט שלו הוא והתירו לכבס מפני כבוד השבת ומ"ט מפני שי"ל ס"כמש. 'בעל ברית כו
ש אך לא לבנים "וז' כ כאן ואמרינן לייט עלה אביי כו"ד לשם דשם נדחה משא"ל

 :ממש
לובשים , ב שחל בו שבת"א מובן שאם מדובר בשבת רגילה ולא ט"א ומהגר"ממה]

 .[המעיל שהוא הכתנת, ובעיקר, בגדים לבנים
 

 מסכת תענית דף כט עמוד ב  גבורת ארי
 בגדים לבניםכדאמר התם כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנוולין דמצוה ללבוש ברגל 

 . ונקיים מפני כבוד הרגל
 

 חתם סופר 
ומסתמא מצוה . י בר אילעא"מנהגו של ר' מצוה מאי מצוה כדתניא כך הי ואני אומר

מסכת שבת דף : )ן"רבה היא מדנקט מנהגו ומנהג ישראל תורה היא כך מצאתי בראב
 (כה עמוד ב

 
ל לבין שאר "י ז"בין גורי האר, ל ורוב חכמי המקובלים"י ז"א בשם האר"החיד

 .המקובלים
. א"בספר פרי עץ חיים עח ע -ותיו באחרונים י הקדוש והבאים בעקב"ובדברי האר

(. ’פרק א’ ק שער י"ע לרמ"וע(. )א"סג ע)’ דרושי סדר שבת דרוש א, ובשער הכוונות
. ב"ומשנת חסידים פח ע. א"לחם מן השמים לג ע’ וס. יג, אור צדיקים כח’ ועוד לס

ש "ון מהרוספר עולת שלמה להגא. יג’ עמ, ל"להגאון מארי צאלח זצ’ פרי צדיק’וספר 
, בספרו תקוני שבת, וכן רבי אברהם הלוי. יד’ ת בראשית עמ"ביאורו עה, ל"בדיחי זצ
בספר תקון שבת . 922’ עמ’ סעיף ג, ועוד בהנהגות רבי משה ליריאה. ’תיקון ג
רב , הרב דוד לידא.  74’ עמ, הרב לקט יושר. ב"ע’ ובספר עונג שבת ד. מלכתא
א אלנדף בענף "מהר. הרב שולחן טהור, ח"סש ס"שומר שבת דיני ע’ בס, במגנצה

רבי יעקב . א"צז ע, כנף רננים. ד"ע, יא’ ח’ ץ סי"סוף תכלאל עץ חיים למהרי, חיים
, נחמן מטשעהרין´ ר. ב"יד ע, כוונת שבת לפני ערבית, קאפיל בסידור קול יעקב

רבי . קו’ דרכי חיים ושלום עמ’ ר ממונקאטש בס"האדמו. ט"סימן כ, יקרא דשבתא
 . לחודש אלול’ יהונתן אייבשיץ ביערות דבש דרוש א

 
 ( חורשדום א: ש "ש במושבותיכם א"לא תבערו א) מקור חיים לבעל חוות יאיר

 
י ובוא "לבוש שחור בשבת הוא מעשה שטן שע) ח בשם יערות דבש"לקוטי מהרי

 ( בחילול שבת כי אסור לנער בשבת בגד שחור מהאבק וכל שכן מהטל והגשם
 



 בשם רבינו בחיי מטה משה
 

 ח"פרשת לך לך יהבן איש חי 
 

שזו מצווה ( ט"כ' רבי נחמן מטשעהרין בספרו יקרא דשבתא ס)וגם אצל החסידים 
 .ללבוש בשבת בגדים לבנים

 ה "חלק יג סימן קלג ד ת משנה הלכות"שו
ז "שבת דף ע' ח ובגמ"קפ' ד קמא סי"ת טוטו"ט ועיין שו"א תי"ת ח"א בשו"עיין רשב
ליראיו גם באבות מבואר ' ליראיו כי המלבושים הם בגדר סוד ה' וד הסודרא ס

שאין לו אימרא  בגד לבןומשה רבינו לבש , במדרש שלבשו בגדים של אדם הראשון
י הקדוש "ובפרט בשבת שהקפדה היא ללבוש לבנים מהאר, ובו שמש בכהונה גדולה

ז "דם לובש בעוהד שכתב דוגמת המלבושים שא"חפץ השם שבת קי' ובס. וכיוצא בו
 .ש"ב ע"ילבישוהו לעוה

 

ם "כך מפורש בדברי הגאון מהרד. מנהג תימן גם כן היה ללבוש בגדי לבן בשבת
עריכת שולחן ’ ץ ובס"פרי צדיק וגון מארי אלח סבו של מהרי’ בשתילי זיתים ובס

מצפונות ’ ל ובס"ש בדיחי זצ"ובספר עולת שלמה למהר, להגאון הרב קרח סימן רסב
  .תימן ראה שםיהודי 

 
, ועוד שם משמואל, ג"תרע, תצוה, ועוד שם משמואל, ח"וישב תרע, שם משמואל

וראה גם בליקוטי הלכות סעודה . וכן בספר באר מים חיים מקץ מב. ג"נשא תרע
 . ’ט’ הלכה ה

 
 (. זכור’ לפר)וספר עבודת ישראל 

 
 ב"א ה"נ קרליץ פ"בספר חוט השני להגר, איש-ומעשה לפני החזון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : והטענות הם 
 



 עזיבת מנהגי אבותיהם .1
ס "כי מנהג ללבוש בגדים לבנים לכבוד שבת קודש הוא מנהג עתיק יומין המופיע בש

שאם בבבל היו לובשי גלימא , א"ז ע"שבת קי)שכן מעיד בזה עולא שעלה מבבל 
, יםוגם מופיע במדרש, .( לא היה מעיר, כי אם כן. מסתמא שברץ לא היו, אוכמא
המראה לנו שמנהג כל איש ישראלי בתקופת עתיקה היה להתלבש בבגדי , ובזוהר

שאף בתורה מקור המנהג ללבוש בגדים לבנים כשהיו , ועוד. לבנים בשבת קודש
: פרשת ראה סימן י ( מדרש תנחומא)כמו מלך או כהן גדול , מקבלים איש מכובד

אמר להם , לבנים ונכנסו אצלו ונתעטפו בגדים לבניםכשראו הקרובים כן עמדו לבשו 
ו לא באנו אלא לשמוח "אמרו ליה ח, למה באתם לשמוח על אותו האיש שנידוהו

 ( ה בעל הבית"ה כהן ועכשיו נעשית כהן והקב"עמך לשעבר היית בעל הבית והקב
אף בימי חול כמעיד , הספרדים לא היו לובשים בגדים שחורים, ואף מימי קדם

 :ד שאלת ה עו"ש סימן רמא ד"הרשב
בגדים ראובן שלח עם שמעון מעיר לעיר אחרת בגדי צמר צבועים וקצת . עוד שאלת

ושמעון כרך הכל ביחד וטען אותם על בהמה אחת מבהמותיו ושם לדרך , לבנים
 . פעמיו

 .[בגדים שחורים לא מוזכרים כלל]

 בין גדולים בין, היו נוהגים בצפת ללבוש, ל"ו זצוק"ואף אחרי הסתלקות מוהרח
, ל"ו ז"בסוף ספר החיזיונות למהרח בהנהגות רבי משה ליריאה. )בגדים לבנים, קטנים

 (דפוס שובי נפשי
 
 
אם כן גם בשבת רגילה יש לכבד את היום כמו . יום הכיפורים נקרא שבת שבתון .9

עבר ראש השנה וכל : דבר אחר [ ה]ה "ז ד"מדרש תהלים מזמור י]ביום הכיפורים 
ואם כן גם [ ונאיםבגדים לבנים ולובשים , ים ומתענים בוישראל באים ביום הכפור

 ( :ח סימן תרי סעיף ד"ם בהגה א"מור: ביום הכיפורים יש לנהוג בכבוד של שבת 
. וכן נוהגין, (מרדכי ומנהגים)כ כמו בשבת "השלחנות בי( טו)ויש אומרים שיש להציע 

( יז)ה דוגמת מלאכי , נקיים ביום כפור בגדים לבניםשנהגו ללבוש ( טז)יש שכתבו 
 . השרת

 
 
 
והם גם בגדי שבת אבל לא ((.'א ג"פ, ה"ר)ה הם לבנים בשם הירושלמי "בגדי ר .3

 !בגדי שבת הם בגדים לבנים , אם כן, [---]בגדי יום טוב 
ימים טובים אף הם ראוי לכבדם ולענגם במאכלים ולהדרם במלבושים ויום הכפרים 

דרך הערה אמרו  מצוייניםדים ובגדים עולה על כלם במצות הדור מלבושים נכב
י מכובד זה יום הכפרים שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו "ולקדוש י

 (בית הבחירה למאירי מסכת שבת דף קיט עמוד א) :בכסות נקיה
 
 

ואלו קשרים דקרא למאני ' י דפ"ל כר"הנהו אמוראי דהכא לא ס. 'בכסות כו
כ באכילה ושתייה "כ כיון שאין לכבד יוה"הכא אלא דע מכבדותיה ולכך לא מייתי ליה

כ מתוקמא מכובד בכסות נקייה וכן שמואל ורב דמפרשי בוכבדתו דכתיב גבי שבת "ע
ואלו קשרים ' י דמוקי לה לשינוי בגדים לעיל בפ"ל כר"א להקדים לא ס"א לאחר וח"ח



קאמר שלא יהא  י ונראה משינוי לישנא דלעיל גבי שבת"נ פליגי אמוראי לעיל אר"וה
נקייה דהיינו דבר נוסף על השבת כ קאמר בכסות "והכא גבי יוה' מלבושך של שבת כו

 כ בבגדים לבנים נקיים"ז סמכו ביוה"כ בנקיות וע"שיהא שינוי המלבוש ביוה
א חידושי אגדות מסכת שבת דף "מהרש) ל"ש וק"וכדאיתא במדרשות דוגמת מלה

 ( קיט עמוד א
 (אבל לכל הפחות לבנים –בגדים לבנים לאו דווקא נקיים שיהיו , בשבת, ואם כן]
 
 

' מ יהי"ט שיש לו מלבושים יותר נאים דמ"ה בגדי רקמה ומשי כבשאר י"לא ילבש בר
ז אורח חיים "ט): ל"מ בשם רש"נאים וכ בגדים לבניםמורא הדין עליו אלא ילבוש 

 (ק ה"סימן תקפא ס
 

.[ ג"קי]וכבדתו ודרשינן [ יג, שעיה נחי]וישתדל שיהיה לו בגדים נאים לשבת דכתיב 
מכובד ' ולקדוש ד.[ ט"קי]שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול והא דאמרינן 

כ שאין בו לא אכילה ולא שתייה אמרה תורה כבדהו בכסות נקייה זהו על "זה יוה
אבל לשנות הבגדים גם  כ בגד לבן"כסות יקרה ויפה כמו שאנו רגילים לישא ביוה

ם ואם אי אפשר לו להחליף צריך לשנות מבגדי חול רק אין צריך בגדים יקריבשבת 
בגדיו אמרו שם שישלשלם למטה וזהו לפי הבגדים שבזמניהם ואצלינו לא שייך זה 

וילך בבגדי שבת עד אחר [ א"מג]וטוב לשנות כל הבגדים לכבוד שבת אפילו חלוק 
 (ף גערוך השולחן אורח חיים סימן רסב סעי[: )שם]הבדלה 

 
 
 
 . אם יש יוהרא היום .7

מה לי כך ומה לי כך כי ( מהגויים)ז שהכלל הוא שיש לישראל להבדיל מהם "ועט
ח ומוסכם מכל הפוסקים וממילא ליכא "כ המנ"המדינות חלוקות במנהגם בזה וכ

 (ה"ת משנה הלכות חלק ד סימן קטו ד"שו). לפסוק בזה על הכלל אלא על כל פרט
 ה בגדים נאים "ביאור הלכה סימן רסב ד

לפי ביאור , אם כן .ולבישת בגד לבן בשבת אם מחזי כיוהרא לא יעשה -בגדים נאים 
 ! אזי יעשה , הלכה אם לא יחזא כיוהרא
( ו"סקכ,ב"רס)ל כותב "י ז'לאפוקי הכף החיים פלאג)ל "והנה הכף החיים סופר ז

וכל אשר והכתוב אומ , שלדעתו כיון שחושש אל בחינת מלבוש נפשו בעולם הבא
 . לכן אין בזה משום יוהרא, לאיש יתן בעד נפשו
מביא שאן חשש , ('ג' ס)בנספח תורת חיים ( ל"ז' "ע האר"שו)הרב שולחן אריאל 

  . ל"י ז:יוהרא לנהוג כהאר
  
 
 . חיוב כבוד שבת ומראה פנימי וגם חוצי .5
ים רבי אלא נוסיף את פי חכם הרז. לא נצטרך לחזור על כל המקורות שציינו למעלה 

ס "רצה האליה רבא להוכיח מהש, שדווקא אזור הזה, פלא פלאים]יוסף חיים מבגדד 
אחרי , והנה. שרבני בבל היו לובשים בשבת בגדים שחורים, ז בשם עולא"שבת קי

ומחזיק דווקא המנהג ללבוש בשבת ( ח"לך לך י)בא הבן איש חי , כמה מאות שנים
 !(היא בבל , לא לוובארץ , ואף בימי אבלותו, בגדים לבנים

 
 



 

 . לכל אדם ואדם .6
ציון מוצפי -הג רב בן"ואף שכמה אחרונים הקשו בזה עיין להלן בהערות על דברי הר

 .ת שלו מבשרת ציון"א בשו"שליט
 
 
 
 

 
הלכות )א בהליכות עולם "ל הרב עובדיה יוסף שליט"הראש הערות על דברי 

 (א"דף ס', ו' ערב שבת ס
 

  :א "והנה דברי הגאון שליט
בזמן הזה שכל גדולי , פ שדעת המקובלים שיש ללבוש בשבת בגדים לבנים"ודע שאע

ויחיד המשנה ולובש , אין לשנות מן המנהג, ישראל נוהגים ללבוש חליפות שחורות
 (ועיין בביאורו למטה שם. )דהוי כחתן בין האבלים, לא עושה יפה, בגדים לבנים

, ט"פמ, פרשת ויחי, על התורה) יםעיקר שפתי חכממה לומר על דברי בעל , אמנם
ופסוק זה קאי על תלמידי חכמים . רוכבי אתונים :  צחורות: ל "וז( י"על רש, אות פ

 .ח לבשו בגדים לבנים"דהתמשום  צחורותח בתואר "ומכנה ת
 
 
 ( א"קמז ע)שבת ' בשם האליה רבה מהגמ, א כותב בביאורו"ל שליט"הראש

 . חורות בשבתדרבנן דפומבדיתא הוו לבשי גלימות ש
 

א הוצרך להביא דברי האליה רבא בשם הגמרא ולא "ל שליט"הג הראש"מה שהר
י בעל "אמנם כבר מזמן נדחתה דעתו ע. ר"סימן שהוא סברת הא, מהגמרא עצמה

היה חושש לאיסור דאורייתא [ שם בגמרא]שעולא , אלא. 'ל רסב ב"תורת שבת ז
על זה עונה רבי יהודה [. ים וחדשיםחוץבגדים שחור]גם על שאר בגדים [ לנער האבק]

 . וגם לא הקפידו על זה, שאין איסור מדאורייתא
כי היו לובשים בגדים לבנים , שלא הקפידו בארץ על שאר בגדים, וזו הוכרחה מגולה

 . בשבת כידוע ממעשה רבי יהודה בר אלעאי
  
 

   ?ולא בגדים שחורים , דרבנן הוו לבשי גלימות שחורותלמה הגמרא כותבת 
 א "בשבת קיט עועיין . כי גלימא הוא מעיל ואינו שאר בגדים הפנמיים

אל  -בגדים שבישל בהן קדירה לרבו : דתנא דבי רבי ישמעאל; גונדארב ענן לביש  
 .ימזוג בהן כוס לרבו

 ? ואיך הבינו ההיפך שרב ענן לבש שחור בשבת 
כדי לא ( ולא בשבת עצמה)כשברור שהיה לובש בגד שחור דווקא בערב שבת 

 -בגדים שבישל בהן קדירה לרבו : דתנא דבי רבי ישמעאלועל מובן הבא ! להתלכלך 
שהוא כנוי )שיש להיות נקי בשבת כדי למזוג כוס לרבו  .אל ימזוג בהן כוס לרבו

 שחור להודיע שהיום[ בגד] כלי: לביש גונדא : י על זה "והנה מה שכתב רש(. ה"להקב
אינו כדי [ מים שהיו עוסקים בהכנות צרכי שבתכי שמה מדובר בחכ, ערב שבת]



ל "עכ.להתנהג בחשיבות מלהתעסק בתבשילי שבת ולא יטנף בגדיו בבישול קדרות
 .י"רש

ואם אומרים שרב ענן לבש בגד שחור דווקא כדי להראות שהיה מכין בישולי שבת  
בגדיו ולא יטנף : י "שלהיפך פירש רש. בהיותו מלובש בבגד מכובד מפני חבוב מצווה

וגם שמותר להחליף בגדים לכבוד [ ק"י לבוש בגד שחור הזה ודו"ע] בבישול קדרות
עיין .)רבו אף ששימש רבו בהכנת המאכלים והיה ראוי לטנף בגדיו בעסק צרכי שבת

 (ט"בן יהוידע שבת קי
 

כי לפני , גם האליה רבא אינו מפקיר לגמרי את לבישת בגדים לבנים בשבת קודש
, בגדים לבנים' ל ללבוש ד"י ז"מביא את דעת האר, פנים מאירות ת"להביא דברי שו

ואנו , שהגויים לובשים בגדים שחורים בשבת)רבינו בחיי בפרשת משפטים , ז"ואח
ל "וז( ב"דקל, ב"רס' ס)ע הזוהר "ונוסיף את דברי בעל שו(. עושים את ההיפך, היהודים

ולמלבוש  , אה עציבו דאגהולאחז, דאזין בכוכבייא דשבתאידאצטריך לון לאתענאה: 
שאוחזים בכוכבים של שבתאי שהם ( הגויים)באותם ]שחורין ולכסאה שחורין 

, [ולהראות עצבות ודאגהף וללבוש שחורים ןלכסות שחורים, צריכים להתענות
 !שדווקא הגויים לובשים שחור בשבת , שמכים ראשם בכסוי שחור

בגדים שחורים הם ( ב"ט ע"קמא נבבא )' שמדברי התוס( שם)ומסיים הרב אבן יקרה 
 .ס"וכן הוא משמעת הגמרא והראשונים בכמה מקומות בש, בגדי אבילות וצער

 

 ת פנים מאירות "א בשם שו"ל שליט"הג הראש"טענה השנייה להר
לא דברו אלא , שכתב שהמקובלים שהקפידו על מלבושם לבנים בשבת (קנב' ס)א "ח

  .על פי המנהג שבימיהם
אולי גם לבישת רבנן ? לזמן הגמרא , מן המקובלים בצפתמה ההבדל בין ז

הינה רק לזמן , שקדמו למקולי צפת במאות שנים, דפומבדיתא במעיל שחור בשבת
אין לנו ללבוש בגדים שחורים כדמות רבנן , ואם כן? האמוראים ולא לזמננו 

 ?!דפומבדיתא 
ומקורה , פומבדיתאשיש מסורת ששמרו יהודי ארץ ישראל לפני עוד זמן רבני , ועוד

 ! ?מהתנאים 
והעיר לחכמי ישראל , שהיה בא מבבל( א"שבת קמז ע)ומה על דברי עולא בגמרא 

שאם גם כן היה מנהגם בארץ ? שרבנן בפומבדיתא לובשים מעיל שחור בשבת 
היו , ו שחכמי ארץ ישראל התנאים והאמוראים"אלא ק! ישראל לא היה מעיר 

 . א בשחוראבל ל, לובשים בצבע אחר בשבת
( בוהם מורביה היום הונגריה)יה לייזשדט 'ויש לציין שהרב פנים מאירות הגיע מגליצ

להרב )ומוסבר בספר תולדות המקובלים באונגריאה . בתקופת הכת השבתאית
בכל ימי השבוע )שאנשי כת המרושעת הזאת היו לובשים (  יקותיאל יהודה גרינוואלד

נים מאירות תיקן לבני העיר חרמות ונידויים והרב פ. בגדים לבנים( ולא רק בשבת
שכך נהג להילחם בכל תוקפו )כדי להבדיל מן הכת הידועה , למי שילבש לבן בשבת

אחרי שבהיותו בעיר , בפרט, נגד הקבלה בכלל ונגד אלה שהולכים בבגדים לבנים
כמו שמעיד , , פרוסטיץ הרב פנים מאירות הוטעה לאמונה השבתאית הכוזבת

 .בספרו תורת הקנאות, ץ"היעב, דידוחותנתו וי
לו היו החכמים גוזרים על הציבור תקנות כדי לבטל הנהגות אבותינו מחמת שיש 

מזמן היינו אובדים את כל המנהגים , כמה כנפויות שמדמות ליהדות וליהודים
מרוב הטועים והתועים שהמציאו אמונות כוזבות כל אורך הגלות המרה , וההלכות

 .הזאת
 



 
 ל רבי עובדיה "הג הראש"לישית לבעל הליכות עולם הרטענה הש

ל יוהרא דהוי כחתן "הו, אם יבא אחד לשנות ללבוש בגדים לבנים-א ש"יוסף שליט
מי שבא לומר אני אקיים דברי המקובלים שציוו ללבוש מלבושים -ש]...[  בין אבלים

ן לך אי, (הז שגדולי ישראל הולכים בשבת במלבושים שחורים"שבז)לבנים בשבת 
ת פנים "א דברי השו"ל שליט"ועוד הוסיף הרב הראש. יוהרא גדולה מזו וראוי לנדותו

המתחסדים זחוחי לב הרוצים לדמות עצמם לקדושי עליון מאירות החורף אפו על 
 . מפעם

 
 .לא –( ב"רס)לפי שולחן הטהור והכף החיים סופר ? האם יש דין יוהרא היום 

לא לובשים בגדים , ההמון העם, השומרי שבת ומה לומר שדווקא בארץ ישראל רוב
אין בזה יוהרא ללבוש בגדים שחורים . שחורים בשבת אלא לבנים או צבע בהיר

שהלובש בגדים שחורים ' ואין בזה חילול ה?  כאבלים בין חתניםבשבת ונהיה אז 
שמלבושיו השחורים של שבת דומים לבגדי חול , כבדתו מעשות דרכיך-בשבת עובר ב

 ? ( ת שחורות עם או בלי פסיםחליפו)
ידו על , דין העוקר מנהגי אבותיו( ואף בחול)האם אין בלבישת בגדים שחורים בשבת 

הן , שיש לעם היהודי מקור מפורש ללבוש בגדים לבנים בשבת? התחתונה 
 ? מזמן התנאים , לאשכנזים והן לספרדים

 333-פתם לפני משתקו, ת פנים מאירות"ואם סומכים על דברי האליה רבא והשו
, מה נאמר ומה נצטדק על עקירת וביטול מנהגי אבות הספרדים, מאות שנה בערך

, היו לובשים בגדים לבנים או בהירים גם בשבת וגם בחול, שנה 133-שלא יותר מ
ורק התבוללות ? (עיין שופריא דיוסף)עד מרוקו ( ג"ח לך לך י"עיין בא)מבגדד 

דחתה אותם לעזוב הבגדים המקוריים וללבוש ( גם בבגדד וגם במרוקו)היהודים 
 ?חליפה אירופאית 

 
 
 אבל , ל שעדיף ללבוש בגדים לבנים בבית"ל ז"הג הראש"ומסיים הר

 .נ בפני המון העם שיש לחוש ליוהרא"לא בבהכ
כבתקופת , אנו צריכים להתנהג בסתר ובחשש, שאף בארץ ישראל, וקשה 

וידוע לנו על ? ( ל"י ז'רבי חיים פלאג)ם שבו חיו היפה ללב והרוח חיי םהעותומאניי
וזאת הסיבה שהחכם , שלא ללבוש בגדים לבנים, על היהודים םגזרת העותומאניי

 .היה לובש בגד שחור רשמי, באשי בארץ ישראל
 
 

שניסה להוכיח מכתבי , א"ציון מוצפי שליט-הג רב בן"הר הערות על דברי גם 
ל ללבוש "י ז"שדעת האר, (’דרוש א דרוש סדר שבת בשער הכוונות)ל "ו ז"מוהרח

 .הינה למצניעים ואינה לכל אדם, בגדים לבנים
 

ל ועמיתו רבי עבדיה "על אביו הצדיק רבי סלמאן מוצפי זצ .1
הג "כמו שמעיד הר)ללבוש בגדים לבנים בשבת ' נהגו ביחד רק מגיל ע, ל"הדיאה זצ

, ן מיוחד ופרטיאינו אלא עניי, (ד"צ מוצפי בסוף ספר מנהגי בית אל החדש ח-ב
ואין לנו לסמוך על זה כדי לומר שהרבנים האלו הגיעו . שכנראה מסיבה כמוסה

שכבר ידוע לנו שרבו של רבי סלמאן מוצפי . לשלמות החכמה והיראה רק בגיל הזה
, צ"העלה אותו לבימה כש, ל "ל הוא הצדיק האדיר הגאון רבי יהודה פתייה זצוק"זצ

וידוע לנו . יד רבי יהודה הסמיך את תלמידו רבי סלמאןמ, וכשחכמים ערערו, ז"בגיל י



וכך הוא . )ו"גם שרבי יהודה לימד את תורת הנסתר לרבי סלמאן רק בהיותו בגיל ט
ו "כשהיה בגיל ט, ל מחבר משפט כתוב"ר רבי ישראל זיתון זצ"מו, אצל ראש משפחתי

רבי ' בגיל עואיך אפשר לומר שרק (. ל"אצל רבי ישועה בסיס זצוק, נוכח תמידית
 ? ולא לפני , ל נהיה רק אז חסיד וצדיק מםפורסם"סלמאן זצ

 
שכל אחד ואחד יש לו , מופיע בפשיטות רבה בשער הכוונות .9

 : 

 יזהר ששום מין מלבוש וכיוצא בו מכל מה שלבש האדם בימי ל
  ראוי ללובשו ביום שבת איןהחול 

 ל"כוין בשם קדוש זהריאיש ש"לביש החלוק של שבת בעישבעת ש  

 ללבוש בגדי לבן ולא של צבעים אחרים  
 
 

 :ו "והנה לשון טהור ממוהרח
 שגם ד"בענין זה שנאמר ונלע הזהרני ל"בגדי שבת ודע כי מורי ז ללבושצריך  כ"אח

צריך לעשות כן והוא שיזהר ששום מין מלבוש וכיוצא בו מכל מה  הוא א"לכל בנ
ואפילו החלוק של שבת אין ראוי ללובשו ביום שבת  איןשלבש האדם בימי החול 

 :ראוי ללבשו בימי החול כלל
וזהו  ל"שאכוין בשם קדוש זהריא ש"שבעת שאלביש החלוק של שבת בע הזהירני גם

ישמעאל וכונה זו מעילה ' בספר פירקי היכלות דר' כנז ת"של החלוק של השי השם
ן ולא ללבוש בגדי לב צריך האדם גם. האדם כדי שימשיך את הקדושה אליו אלמאד 

 שכפי הצבע וגוון המלבושים שלובש האדם ל"ממורי ז וקבלתישל צבעים אחרים 
 ... 'וכו

ל הזהיר את רבי חיים ווטאל בכל ההנהגות "י ז"אין ספק שהאר, הכ"לאור לשון שע
וכל פעם כפול )ו ציין בהתחלת דיבורו "כמו שמוהרח, ושכן מדובר לכל אדם, האלו

צריך לעשות  הוא א"לכל בנ שגם ד"ונלע (גות האלוהנה' מקשר בין כל הג, הלשון גם
 ל"ואמ. כן

 
 
 

 :סכום 
 

ענה לאותה שאלה בנושא של לבוש לבן בשבת ( אורג.באתר מוריה)הרב משה עמיאל 
צרפתי את כה , מ"מ, ואף שכבר מהרבה שנים קדמתי לו בחיבור הסוגיה הזאת. קודש

 .ו לדבריי"הג משה עמיאל יצ"דברי חכם הר
א הרב מפורת שהדגיש את המיוחד "לרב מרדכי יצחקי שליט" בגדי לבן"ראה בספר 

לשון )ושמעתי . י הקדוש ועוד הרבה פוסקים"פ דברי האר"בלבישת בגדי לבן בשבת ע
א שבח מאוד את "צ הרב מרדכי אליהו שליט"שמרן הרשל (ו"הג משה עמיאל יצ"הר

  (כ"ע.)הספר והסכים לפרסם ואמר שהלוואי שנזכה לתקן דבר זה
לובש בשבת בגדים בצבע  א"צ הרב מרדכי אליהו שליט"שמרן הרשלויש להוסיף 

 .אבל לא שחורים, כחול כהה
לובש בגדים לבנים במקום ( עורך הספר שער רוח הקודש)א "הג אסוס שליט"גם הר

. ל"ובטח לא חשש ליוהרא אלא הסתמך על הכף החיים סופר וז, שלובשים שחורים
 . א"רמוני שליטועיין מה שאמר הרב משה א



 
 : וכבר דשו בזה הראשונים 

 
כי אין צניעות . התרחק מן העבירות. ואמרו מהו הצניעות .1

ספר מבחר : )ומצניעות האדם תקון ממונו. לו בגדים לבניםלאדם אם לא יהיו 
 (( ו)שער הצניעות  -הפנינים לא 

 
[. ושמן על ראשך אל יחסר]בגדיך לבנים בכל עת יהיו  .9

 [( ח]ה "קהלת פרשה ט ד -מדרש זוטא )  זכאי אם בבגדים לבנים יוחנן בן' אמר ר
 
שם )' והוא עבר לפניהם וישתחו וג, יהושע בר נחמיה פתר קריא באבינו יעקב' ר
מה . מוטב שיפגע בי ולא בבניי' א, עוד הוא הוה בעקא, מהו והוא(. ג: לג/ בראשית/

, עצמו לשלשה דברים מבחוץ והתקין והלבישם בגדים לבניםזיינם מבפנים , עשה
 .לתפילה ולדורון ולמלחמה

 ( כרחם אב[ ג]ה "אנכי אנכי ד -פסיקתא דרב כהנא פיסקא יט )
 

 
בגדים לבנים ' ישתדל ללבוש בשבת ד( :'וי' ח, ב"רס)וכך מכריז הגאון השלחן האהור 

ואילו היו כל ישראל לובשין לבנים בשבת כבר היה )...( ראוי לכל בר ישראל )...( 
כי בזמן הזה המר אין כאן יוהרא כלל אלא סבלות )...( לה בבחינת אחישנה הגאו

על כל פנים לא יהיו בגדי שבת , ואם אי אפשר לו, וחרפות ועלבונות ואשרי לו
, ואם גם זה אי אפשר לו מפני רבני וליצני הדור, שחורים ואדומים כי זה איסור גמור

  )...(.יחשוב במחשבתו כאלו לובש בגדים לבנים 
 . בחריפות נגד החכמים ההולכים בשחורים בשבת ומעכבין הגאולה', י' ומסיים בס

י לא . דחפתי את עצמי לא להעתיק את לשון בעל השלחן הטהור במלואו, ובאמת]
, הדברים המקובלים אצל כל חכמי לב, היא דרך ישרה להעתיק חלק מדברי המחבר
 .[כשהגאון המחבר דווקא כוונתו היתה חריפה

 
, י הקדוש ושאר המקובלים"בין האר, בין מהזוהר, פ הסוד"לציין שרוב מנהגי ע ויש

עניין בציעת הפת בשבת )ע "הבית יוסף והשו, נתיישבו בספרי הפוסקים הספרדים
, שמן הככר העליון בוצע]...[ כתב הכל בו , ד"רע' י ס"פ הקבלה והנה לשון מרן הב"ע

וכך . י שכן נכון לעשות על פי הקבלהואני ראיתי גדולים שבוצעין התחתון ושמעת
עד כאן לשונו הבית  ''ושמעתי שכן נכון לעשות על פי הקבלה,,: ' ד א"ח רע"מביא הב

עיין וזאת ליהודה ביאור נוסח )הבית יהודה , ח"הפ, (א"ע ס"יוסף וכן פסק בשו
וכמו . והכף החיים, א עד הבן איש חי"החיד, (וגם בפסח מעובין)הג "הכנ, (המז"הבר

שאין לנו להפריד , (ח על התפילין"או)ת כגן עדנים "בשו' לפון גג'ר רבי כ"שכתב מו
ואף שלא מילא ', ועוד עניין אחר הוא למוד הקבלה לפני גיל מ)בין ההלכה לקבלה 

שלפי דעת בקודש הגאון האדיר רבי אליעזר ידיד , ס ומן הפוסקים"את כריסו מן הש
מראשי ישיבת , ל"י יום טוב ידיד הלוי זצבן לרב)ל בספרו דבר אליעזר "הלוי זצ

שלא קבלנו החומרות האלו שאינם תנאי לימוד ( אל לפני כמאה שנה-המקובלים בית
מי יודע שיחיה זמן מספיק בעולם הזה כדי  -וטענתו היא ש. ו"הקבלה שיסד מוהרח

 ( ?ס והפוסקים"שישלים את כל הש
 



ואף , ממנהגי אבותיו[ האמיתיים]ל "י ז"א שעדיף לנהוג מנהגי האר"ידוע גם כן מהחיד
א "א וינסה לכוף על כל או"ומי יזלזל היום בדברי מרן הרחיד. למי שאין בו יד בקבלה

 ? סוג וצבע של מלבוש 
 

מה הם , יש חיוב המשימה להראות לשאר פלטתנו, בהיותנו בארץ, שהיום, ה"וב
למשוך , וכך, ה"על הקדושים "אלו חז, המיוסדים על אדני פז, המנהגים המקוריים

ולא ( הלבן)לחזור בתשובה שלימה כשיראו חוט של חסד ,  חוט של רחמים על אחינו
 (. שחור)של דין 

 
ח שבבבל מצויינין "מפני מה ת( בניהו פרק כב)וכך דורש הגאון רבי יוסף חיים מבגדד 

 . ל מפני שאינם בני תורה"א
יש להם תואר ( ושי תורהויכולים לחדש חיד)כי חכמי ארץ ישראל שהם בני תורה 

, א רואה החכמים בעיניו בתואר מלכים"שכל או, אין לובשים בגדים מהודרים, מלך 
 בקצ"עכל.אין חושב עצמו לכלום, מעותנותו, והוא

 
, והיותן שאולים. כי בגד לבן הוא סימן לקדושה וטהרה, כבר הוא ידוע לבן בגדוענין 

הכוונה שלא לבייש את מי . מבת סגן ל בת מלך משאלת מבת כהן ובת כהן"כמו שארז
 (. ה"י אבן שועיב פרשת ואתחנן ד"דרשות ר. )שאין לו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 הדלקת נרות
הנרות של שבת אמנם הדלקת הנר היא מצוה על האשה בעלת הבית כנודע וגם ' תזהר בתי גם
 (ש"סדר שבת דרוש א ענין ויהי נועם דמוצ דרושי)ענין מעשה  הואזה 

 

' נרות של שבת הנז' ר הם סוד ב"במלת נ' כונות אלו הנז' ל כי ב"שמעתי ממורי זד ש"נלע
 :ד"כנלענרות בליל שבת וגם הם סוד זכור ושמור ויכוין בזו המצוה ' ה שצריכין להדליק ב"בס
ל הדלקת נר בשבת חובה "ל דרוש אחר בענין נר שבת וזהו כי הנה ארז"א שמעתי ממורי ז"ופ

(קבלת שבת דרוש א ענין קבלת שבת דרושי) ות הםנר' הוא כי ב והענין

 
 הדלקת נרות

ר הם "במלת נ' כונות אלו הנז' כי ב
 נרות של שבת' סוד ב

נרות בליל שבת וגם ' שצריכין להדליק ב
 הם סוד זכור ושמור

ל דרוש אחר "א שמעתי ממורי ז"ופ
ל "בענין נר שבת וזהו כי הנה ארז



הוא כי  והעניןהדלקת נר בשבת חובה 
 נרות הם' ב

 ( 'רימון ד)מעשה חושב  –נגיד ומצוה 
 ( א"ע –קלג )ה הקדוש "השל

א "הגהות ר –( 'פ' עמ)מעשה חושב 
 ('ג א"רס)אזולאי 

 
( ד"כ)בשם הכל בו ( 'ג א"רס)י  "ב

וגם )שמצא סמך במדרש תנחומא 
 ('א, ב"ממדרש תהלים צ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדלקת נרות
הג ל היה נו"י ז"ויש מי שכתב שהאר

הכף (. עד-י לא"הח)פתילות ' לתקן ז
מביא את ( 'ט, ב"רס)החיים סופר 

המנהג הזה אבל בלי לציין את 
 .המקור

 
 
 

.כפי ערכו וכחו: סדר היום 





 סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת דרושיקבלת שבת בתפילת מנחה ערב שבת  
 

המשיך קדושת שבת כי ענין זה הוא דבר גדול ל דע ש"קבלת שבת בתפלת המנחה דע ענין
העולמות לעלות ולהכלל ' ש מתחי"דע המנחהש ודע כי מעת תפלת "מעת תפלת המנחה דע

ובהם מדריגות רבות אבל עתה הענין הוא ' העולמושל כללות ' זה בזה רק שיש כמה מיני בחי
ל כי "ל מורי ז"ד בזה הוא כי הנה א"והנלע. ז"זבהעולמות לעלות ולהכלל ' כי מעתה מתחי

כי עתה ד "א ונלע"דצלם דאו' דאות ל תתאיןשכבר נכנסו תלת פרקין  בשדה אז נכוין ש"בקב
 (ד"כנלע אבא שלואז בקבלת שבת בשדה נכנסים ) נכנסים של אימא

קבלתי  עוד) ש"מנחה דע' דתפל' כו אדני שפתי תפתח' קודם שתאמר פהנה  סדר הכונה וזה
' כו תפתחאדני שפתי ' ה קודם שתתחיהנ' ל פעם אחרת ויש בה איזה תוס"כונה זו ממורי ז

' שהם בעו' במחשבתך כל חלק הנפשו להעלותתכוין ותחשוב   (ולכלול' תכוין במחשבתך לעלו
כ "ואח - כ להעלות היצירה עם כל חלקי הרוחין שבה אל עולם הבריאה"ואח - העשיה

  להעלות הבריאה וכל חלקי הנשמות שבה אל עולם האצילות
 קדושה' שבה הזו קבלו כל החלקים תוסבכח הכונה והמח והרי
 הזווהרי בכח הכונה והמחשבה ' הלואי שבדורינו זה יהיה מי שיוכל לזכות לנפש דאצילו אבל

  כ תתחיל העמידה"קדושה ואח' קבלו כל החלקים תוס
ובזקיפה ההיא תכוין אל מה שנתבאר בברכת ' ובכריעה א ח"להתפלל תפלת י' כ תתחי"ואח

  כריעות וארבע זקיפות' דחול בענין ד דתפילת שחרית אבות

 
 :'א דרוש  קבלת שבת דרוש א דרושיסדר קבלת שבת  

' ל' ם בפ"ז והביאו הרמב"ב ופי"קבלת שבת בשדה הנה דבר זה מפורש בגמרא דשבת בפ בענין
 דשבת
שכבר נכנסו תלת פרקין  ש בשדה אז נכוין"ל כי בקב"ל מורי ז"ד בזה הוא כי הנה א"והנלע
נכנסים של  - ל"בתפילת מנחת ערב שבת הנז – ד כי עתה"ונלע)א "דצלם דאו' ות לדא תתאין
  ד"אבא כנלע שלואז בקבלת שבת בשדה נכנסים  (אימא
ש בשדה תכוין "והנה בעת קב' כי כל מה שנתבאר הוא בין בצלם דאבא ובין בצלם דאימ ודע

  ש כי אז ניתוספה הארה יתירה"שתקבל קב קודם
ש כי יש דברים הפכיים היפך מכאן "ש בשדה וע"התחלת דרוש ענין קבנתבאר לעיל ב הנה

א אינו "שהיא העולה בליל שבת אבל ז' ש הנקב"שמור ע' נתבאר כי ליל שבת נק עודושם 
עלייה לו איננה ' פ שגם היא בחי" ז יש לו הארה יתירה בליל שבת ואע"אבל עכ בלילהעולה 

 (:'ב דרוש שבת דרוש בתוספת  דרושי) עלייה כמו שיתבאר בשם' נק

  
 נפש' תוס' ש הזה תכוין לקבל בחי"י קב"ש ותכוין כי ע"א עתה בקב"שבת שיש אל ז' תוס ס"וז

  יתירה
ש נבאר מקום זה האמיתי שהוא "קב' נפש יתירה בלבד ובס' כי עתה אתה מקבל בחי ונמצא
בענין ופרוש סוכת וענין הרוח והנשמה יתבאר במקומו בענין ברכו ו' בואי כלה כו אומרובעת 
  ש"וע' עלינו כו שלום



' שהם בחי' העולמו' חיצוניו' ש זו היא בחוץ בשדה לפי שבתחילה עולה בחי"עתה קב והנה
עליית פנימיות ' כ נעשה בחי"והמלאכים ולכן נעשה הדבר הזה בחוץ בשדה ואח' ההיכלו
  ה"ש בע"כ כמ"בבה' י התפי"ע' העולמו

לצאת ממש בשדה ' ס הדב"בחוץ בשדה וז' ת והכל נעשקדושת שב' המקבל עתה תוס והוא
 ותכוין בסוד המלכות שהיא עתה שדה של תפוחין קדישין שהוא השבתלהקבל 

' ל הוא סוד המקום הפנוי אשר נק"להקביל השבת תכוין כי שדה הוא חק' בצאתך בשד ולכן
גם הם . 'והל 'פתחין תחת הח' וחקל הוא אותיות חלק בב' ל בדרוש הנז"של תפוחין כנ שדה

  עמו' מלשון כי חלק ה' והל' נקודות סגול תחת הח' בב' חלק נקו אותיות
שבת ' ש הוא שתצא לשדה ותאמר בואו ונצא לקרא"סדר עליתם הנה קיצור סדר קב וזה

קבלת שבת יצא אל השדה ויאמר לכה דודי נצא השדה  סוד) תפוחין קדישין לחקלמלכתא 
קבלת שבת דרוש א ענין קבלת  דרושי תפוחין קדישין חקלויכוין במלכות הנקרא שדה שהוא 

שהם חקל  אלו' ובכלל דברינו ובפרט בענין הקידוש של ליל שבת יתבאר לך כונת תי  (שבת
טוב  יותרגבוה הוא ' ג הר א"בשדה ואם יהיה ע' א' תפוחין קדישין ותעמוד מעומד במקו

פניך כנגד  ותחזור' אמות כו' מאחריו דויהיה המקום נקי כפי מה שצריך מלפניו כמלוא עיניו ו
השמאלית  ידךרוח מערב ששם החמה שוקעת ובעת שקיעתה ממש אז תסגור עיניך ותשים 

' תוס לקבלעל החזה ויד ימינך על גבי שמאל ותכוין באימה וביראה כעומד לפני המלך 
' ג רתאמכ "כולו בנעימה ואח' בני אלים כו' קדושת שבת ותתחיל ותאמר מזמור הבו לה

' וכוכ תאמר מזמור שיר ליום השבת "פעמים באי כלה באי כלה באי כלה שבת מלכתא ואח
ש "כמעד לאורך ימים ואז תפתח עיניך ותבא לביתך ' מלך גאות לבש כו' כ תאמר ה"כולו ואח

  :ה"בעז
 ואלוכל הכונות האלו יכוין לקבל שפע קדוש מן האלף עלמין דנפקין ונוצצין מן בינה  ואחר
השבת  יום' ו שהם בבריאה הנק"ה יה"אהי' אותיו' היוצאים מן ז' מרגלאן הנז' הם סוד ז האלף

א "קנ' בגיט ועם הכונה שנתכוין בטבילה אל שם אהיה דההין שהוא "תתמ' והם עולים בגימט
תוספת ' הנקהיא ' הם הא' בחי' האמנם ב. ן בשבת"ז יזכה האדם לתוספת נר"י כ"הרי אלף וע

 דאצילות' ואז המל' ש כנז"ש בעת קב"צמה והוא מה שמקדים להיות בעשבת ואינה שבת ע
אבל  באחוריופ באותו המקום שהוא כנגד מה שהיתה עמו "א ובאה עמו פב"ננסרת מאחורי ז

 לוקחת' ת שלו ואז המל"א דאצילות בחג"י דז"ך בהכנסת שבת ממש אז מתעלים נה"אח
 (קבלת שבת דרוש א ענין קבלת שבת דרושי) .מקומם

ש והנה "אצלנו ע' ך תבא לביתך ותתעטף בציצית ותקיף השלחן כמבוא"אח) כ תלך לביתך"אח
ו ותסבבנו שהוא דוגמת הבריאה ותסבבנו "ווין שבמלוי וא' כנגד ב ככרותב "תסדר השלחן בי

פרקים הראשונים ' ך תקרא ד"ותאמר מזמור שיר ליום השבת ואח המידותבאור המקיף לכל 
ד קישוטי כלה ולמחרת וגם לערב במנחה ישלים "ד פרקים כנגד כ"כממסכת שבת שיש בה 

ותאמר באי כלה מימין באי כלה משמאל באי כלה מן האמצע ' גקודם סעודה ' ד פרקי"הכ
ו במלוי אלפין ומחברו עם "יה' פ באי הם בגי"וג אבות' שבת מלכתא שהיא מקבלת מן ג

ותכנס ותתעטף   (ענין קבלת שבתקבלת שבת דרוש א  דרושי :אחרונה' השבת שהוא אות ה
ב "במסכת שבת פ' גרונך וכנז סביבותתעטף ראשך בו כנודע ' כהלכת' בטלית מצויצת בציציו

עם הלחם לסעודת שבת  המסודרמהלכות שבת ותקיף השולחן ' ל' ם פ"ו ובהרמב"י' ופ
בו שהוא מזמור לדוד ה בשדהותקיפהו כמה פעמים עד שתחזור לומר כל מה שאמרת בהיותך 



והכונה שתכוין בזה הוא כי ' כוומזמור שיר ליום השבת ' פ באי כלה כו"וג' בני אלים כו' לה
אור מקיף ' לעלות גם בחי נתקןפ שבו ועתה "א' חיצוניות בבחי' שם בשדה לא נתקן רק בחי

' שבת ותכוין שהם כנגד ד מסכתכ תקרא ארבעה פרקים ראשונים של "ואח' החיצו' של בחי
ענין כללות העולמות זה בזה  נתבארוהרי . כי הם סוד תכשיטי הכלה העליונה ה"אותיות יהו

כ אנו מעלים גם את אור "ואח ידינוי קבלת שבת בשדה הנעשה על "החיצוניות שלהם ע' בבחי
' חיצו' כ נשלם תיקון ועליית בחי"ועי' י הקפת השלחן כנז"ע' המקיף של חיצוניות העול

בשם נפש יתירה לפי שכיון ' שבת הנק תוספתלנו תמיד בשם אצ' העולמות וענין זה הוא הנק
פ "קדושה שניתוסף מחדש אע' תוס' בחי' נקשהקדושה הזו נמשכת קודם זמנה הראוי לה לכן 

תוספת שבת ' שבת גמורה אז אינו נק לילשאינו זמנה אבל כשיתקדש השבת עצמו ויהיה ממש 
 .רק קדושת שבת עצמה

 

הכונה שתכוין בעת  וזו כו עליו להדליק נר של שבתכ תסתכל באור הנר אשר בר"אח
  הסתכלותך בו

 
 :'א דרוש     תוספת שבת דרוש א דרושי
' ההפרש שיש בין תוספות שבת לשבת עצמו ועתה נבאר ההפרש שיש בין קדושה הנמשכ בענין
ש ועדיין לא קדש היום כי אחר שקידש היום והוא ליל שבת "שבת שהוא בעת קב' תוס' הנק
  .'תוס' אז הוא קדושת שבת ממש ואינה נק גמור
  א ואחר בין השמשות שכבר הוא ליל שבת גמורה"הם אב' ש כל המל"כי בקב נמצא

י "ך ע"נעשה מעצמו שלא על ידינו אלא מכח קדושת שבת עצמה שכבר הוא ליל שבת ואח וזה
 ה"ש בע"כמ' בליל שבת נגדלת ונעשית פרצו תפילותינו

העולמות שהם ' ש בשדה אז עולין חיצוניו"דמים ביארנו כי בעת קבלעיל בדרושים הקו והנה
ערבית דליל שבת עולים גם פנימיות העולמות שהם ' י תפי"כ ע"שדה חקל תפוחין ואח בסוד
עולה ' הכלים בלבד כי בתחי' ז רק בבחי"וצריך שתדע כי אין כ. הנשמות כנודע' בחי

 ובזהות שבתוך הכלים איננו זז כלל ממקומו העצמ' כ עולה פנימיותם אבל בחי"ואח חיצוניותם
  (תוספת שבת דרוש ג דרושי) :קדושת השבת על מתכונתו יתבאר לך ענין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : יכום הבא לאהבת הקיצור אכתוב ס
 : עתים לקבל את השבת  והנה הם ' ל יש ד"י ז"להאר
 ( שפתי תפתח' לפני לומר ה)בתפילת מנחה של ערב שבת  -
 בשדה בין אחרי מנחה לשקיעת החמה  -

 בביתו בחוזרו מן השדה  -



 קבלת שבת בתפילת מנחה ערב שבת
ואז בקבלת )ד כי עתה נכנסים של אימא 

 (ד"אבא כנלע שלשבת בשדה נכנסים 
' קודם שתאמר פהנה  סדר הכונה וזה

 ש"מנחה דע' דתפל' כו חאדני שפתי תפת
קבלו כל  הזווהרי בכח הכונה והמחשבה 

כ תתחיל "קדושה ואח' החלקים תוס
  העמידה

 ח"להתפלל תפלת י' כ תתחי"ואח
 

 סדר קבלת שבת
ל "ל מורי ז"ד בזה הוא כי הנה א"והנלע

שכבר נכנסו  ש בשדה אז נכוין"כי בקב
א "דצלם דאו' דאות ל תתאיןתלת פרקין 

בתפילת מנחת ערב  – ד כי עתה"ונלע)
ואז  (נכנסים של אימא - ל"שבת הנז

אבא  שלבקבלת שבת בשדה נכנסים 
  ד"כנלע

 
קדושת שבת ' המקבל עתה תוס והוא

לצאת ' ס הדב"בחוץ בשדה וז' והכל נעש
ותכוין בסוד  השבתממש בשדה להקבל 

המלכות שהיא עתה שדה של תפוחין 
 קדישין שהוא

ש "קבסדר עליתם הנה קיצור סדר  וזה
הוא שתצא לשדה ותאמר בואו ונצא 

 תפוחין קדישין לחקלשבת מלכתא ' לקרא
קבלת שבת יצא אל השדה ויאמר  סוד)

לכה דודי נצא השדה ויכוין במלכות 
 תפוחין קדישין חקלהנקרא שדה שהוא 

 
 
 

' הנקהיא ' הם הא' בחי' האמנם ב
תוספת שבת ואינה שבת עצמה והוא מה 

 'ש כנז"בש בעת ק"שמקדים להיות בע
ך בהכנסת שבת ממש אז "אבל אח]...[

  מתעלים
 

 
' תוס' הנק' ההפרש שיש בין קדושה הנמשכ

ש ועדיין לא קדש היום "שבת שהוא בעת קב
 גמורכי אחר שקידש היום והוא ליל שבת 

  .'תוס' אז הוא קדושת שבת ממש ואינה נק
א ואחר "הם אב' ש כל המל"כי בקב נמצא

  ל שבת גמורהבין השמשות שכבר הוא לי
 
 
 

 : לצאת לעזרת נשים במקום השדה 
 .י"הח –הנהגות רבי אברהם גלנטי 

אמנם מקובלי בית אל התנגדו להנהגה 
 : הזאת 

זכרונות  –( ב"ע, ד"פ, ג"ח)שמן ששון 
( ל"א מני זצ"לר)אליהו ומנהגי חברון 

, מ)קונטרס אור החשמל  –( 'ה', ק' מע)
 (.קלג)קנין פירות  –( א"ע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : תקציר 
 
 



שמביא  (ת פאר הדור''שו)ם ''נמצא ברמב, אחד המקורות לקבלת שבת בראשונים
 .כנ באמירת מזמור שיר ליום השבת''שמקבלים השבת בביה

, א''רס)ע ''כ בשו''שכ. י הקדוש''ק והאר''וכך היה מנהג לרוב הספרדים עד גילוי הרמ
 .ור של שבתשלספרדים מקבלים שבת עם מזמ, (ד''ס

מזמור שיר ליום , ז''ואח,  בואי שבת מלכתא, ל הוסיף מזמור לדוד''י ז''האר, אמנם
 .והעינים סגורות, והכל בצד מערב, השבת

ר ''הטו, המשנה במה מדליקין נאמרה אז בין מנחה לקבלת שבת כדעת האבודרהם
י ואם הסיבה היא כד. )מה טעם לאומרה כששבת כבר נכנסה, שאם לא, ח''והב

מה שייך המשנה הזאת מכל , להתאפשר למאחרים לבוא לבית הכסת להתפלל במנין
 (. ?משנה אחרת שב מסכת שבת 

 
הוספה , אלא, ל ולא מובא במנהגים קודמים''י ז''אינה בסדר האר, שיר השירים

שאין מקור וסיבה לקרוא , ופשוט הוא(. ק''פ הרמ''ויש שהוסיפו ע)ה הקדוש ''מהשל
או יותר , או בין מזמור לדוד ללכה דודי, י מזמור שיר ליום השבתשיר השירים אחר

כמנהג הקדמון , ולבטל קבלת שבת מבעוד יום, להפסיד זמן הקודם לשקיעה, חמור
 . את שיר השירים!!( וכבר לא לקרוא )כדי לשיר , מזמן הגמרא

 
בסדור ומובא , פ סדר היום''הוא ע. קודם קבלת שבת( 'וכו, לכו נרננה)מזמורים ' ו

 . ן''פ רשב'גם ע, המנהג מזמן חכמי התלמוד, א''להגר.ל''ק ז''תפלה למשה להרמ
 
גם רבי חיים וויטאל עצמו . ו היו שרים אותו''פיוט לכה דודי כבר בתקופת מוהרח 

. (א''הג יעקב הלל שליט''בבירורים לר, עיין איגרות רבי שלמה שלומיל)היה שר אותו 
אינו דומה לא לנוסח המקובל מפי רבי שלמה הלי  י''נוסח לכה דודי להח, אמנם

 . וגם לא לנוסח הסדר היום, א''אלקבץ זיע
 

 . י''אינם אלא הוספה מהח, פיוט בר יוחאי ואשת חיל
 

 . י''גם היא הוספה של הח, אנא בכוח



 : ל "י ז"סדר קבלת שבת להאר
בשדה ואם ' א' ותעמוד מעומד במקו

טוב  יותרגבוה הוא ' ג הר א"יהיה ע
ויהיה המקום נקי כפי מה שצריך 
' מלפניו כמלוא עיניו ומאחריו ד

פניך כנגד רוח  ותחזור' אמות כו
מערב ששם החמה שוקעת ובעת 
שקיעתה ממש אז תסגור עיניך ותשים 

השמאלית על החזה ויד ימינך על  ידך
גבי שמאל ותכוין באימה וביראה 

קדושת ' תוס לקבלכעומד לפני המלך 
' אמר מזמור הבו להותתחיל ותשבת

כ "ואחכולו בנעימה ' כו בני אלים
פעמים באי כלה באי כלה ' ג תאמר

כ תאמר "באי כלה שבת מלכתא ואח
כולו ' וכומזמור שיר ליום השבת 

' מלך גאות לבש כו' כ תאמר ה"ואח
ואז תפתח עיניך  עד לאורך ימים

 :ה"ש בעז"כמותבא לביתך 
 

( קכב)כך הוא גם בנגיד ומצוה 
א "כנף רננים למהר -חסידים ובמשנת
הנהגות רבי אברהם  -( ב"צ)אזולאי 

 .אידרות רבי שלומיל –גלנט 
תקון שבת לרבי אברהם ברוכים 

 . הלוי
 (. ב"מ' עמ)ו "ספר החיזיונות למוהרח

 . רבי אברהם גלנטי
אחרי מזמור לדוד יש )הרב סדר היום 

מזור שיר , מזמורים הידועים' לשיר ו
, גאות לבש מלך' ה –ליום השבת 

ז יאמר זה הפזון בואי כלה "ואח
 ((נוסח לכה דודי לסדר היום)
 
 
 
 
 

בתקופת ( צפת)מנהג ארץ ישראל 
 : א ואחריו "החיד

מזמור שיר  –לכה דודי  -מזמור לדוד
במה  –קדיש יתום  –ליום השבת 

מזמור שיר  –קדיש דרבנן  –דליקין 
 –חצי קדיש  –ליום השבת 

 ( א"ח רס"ארץ.)ברכו
 

 :ור לדוד מזמ
 ( פירוש הסידור תפלה למשה)ק "הרמ 

 –ג "ע, ר קנט"שער השמים דפו)ה "השל
 (. יש להתחיל ממזמור לדוד ובעמידה

 
 :  פיוט לכה דודי

ו היה שר "ידוע לנו שמוהרח, כיום
לכה , בעצמו את הפזמון המפורסם

. בן מזמור לדוד לבין בואי בשלום, דודי
א "עיין הרב עזריאל מנצור שליט)

הרב יעקב , גהות בסידור בית תפילהה
(.  י וגוריו בבירורים"האר)א "הלל שליט

והיא עדותו של רבי יעקב צמח בנגיד 
 .  ומצוה בשם החברים

( ב"ד ע"דצ, ח"פ)ח "וכך הוא בפע
וסידור כוונות התפילה , בהגהות צמח

' עמ)באיגרות שלומיל ( פח)המקוצר 
עמק המלך (. קמו דפוס אהבת שלום

 . (ג"ע, קט)
ברינה מקורו בנגיד /הדיוק בשמחה 

 . ומצוה
הפיוט מופיע גם בסדר תקוני שבת 

ז "ובאיגרות הרמ. א הלוי ברוכים"לר
 (.א"ע, ז"י)
יש לשיר , לפי תקון שבת מלכתא 

גם . הפיוט לכה דודי כולו בעמידה
 (. ז"מ)ה "בקיצור השל

 
 :מזמור שיר ליום השבת 

לקבל , וכך הוא מנהג הקדמון לספרדים
ת השבת באומרם מזמור שיר ליום א

ת "שו)ם בעצמו "כמעיד הרמב, השבת
, א''רס)ע "וכפסק מרן השו( פאר הדור

 (. ד''ס
יש לעמוד במזמור שיר ליום השבת 

א "וגם לדעת החיד, ל"י ז"לדעת האר



הגהה בסידור תפילת )שקיבל בחלום 
 (ישרים לוורנו

 
 
ך תבא לביתך "אח) כ תלך לביתך"אח 

' ותקיף השלחן כמבוא ותתעטף בציצית
ב "ש והנה תסדר השלחן בי"אצלנו ע

ו ותסבבנו "ווין שבמלוי וא' כנגד ב ככרות
שהוא דוגמת הבריאה ותסבבנו באור 

ותאמר מזמור שיר  המידותהמקיף לכל 
 ליום השבת 

פרקים הראשונים ' ך תקרא ד"ואח
ד פרקים כנגד "כממסכת שבת שיש בה 

 ד קישוטי כלה ולמחרת וגם לערב"כ
קודם סעודה ' ד פרקי"במנחה ישלים הכ

ותאמר באי כלה מימין באי כלה ' ג
משמאל באי כלה מן האמצע שבת 

פ "וג אבות' מלכתא שהיא מקבלת מן ג
 באי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : במה מדליקין 
מנהג הקדמון הספרדי לקרוא במה 

ע "מדליקין בין מנחה לערבית ועיין השו
 (. ע"ר)

, בימי האחרוניםמנהג ארץ ישראל 
להוסיף במה מדליקין בין מזמור לדוד 

ארץ חיים סתהון בשם )ללכה דודי 
וכך העיד (. א"ע, שומר אמת סז

ברית עולם לספר )א המקדימם "החחיד
 (. קנד' חסידים ס

אינו המנהג המקורי לא , אמנם
לא לגורי , ל"י ז"לא להאר, לספרדים

וגם לא לספרדי ולמסתערבי , י"האר
 . קדומיםירושלים ה

ל היה שונה פעם "י ז"יש לציין שהאר
שנית את משנת במה מדליקין בזמן 

בדרושי קידוש הסעודה כמו שכתוב 
 .ליל שבת דרוש א ענין השולחן

 
 : ויש קצת להרחיב את הנושא הזה 

י "לדעת האר, ו"לפי מה שכתב מוהרח
יש לומר במה מדליקין בין , הקדוש

 אחרי קבלת שבת, א"ז,מנחה לערבית 
ותאמר מזמור שיר ליום : כמו שכתוב 

פרקים הראשונים ' תקרא דך "אחהשבת ו
שאמירת במה , כך. ממסכת שבת

, מדליקין סמוכה ביותר לתפילת ערבית
 . שהוא קדיש וברכו

י היה קורא במה מדליקין "האר, לכן
ואז ( בבית)אחרי קבלת שבת השנייה 

. נ להצטרף למניין"היה הולך לביהכ
מזמור שיר ליום ובעודם אומרים 

היה מכוון לקבל תוספת שבת , השבת
בשום מקום מופיע , אולם. יותר עליונה

ל היה גם אומר מזמור שיר "י ז"שהאר
 ! ליום השבת עם הציבור 

בין , שקבלת שבת בין בשדה, יוצא מזה
מיכוון שאנו מסדרים , חד נינהו,בבית

שמי , כך. את קבלת שבת בבית הכנסת
קבלת שבת לפי שלא חוזר את כל סדר 

לכה דודי  –מזמור לדוד )ל "י ז"האר
( מזמור שיר ליום השבת –ו "למהרח

אין לו לכפול אמירת מזמור שיר ליום 
ע "ודי בפעם אחת כמנהג השו, השבת

, ל"י ז"כך שלהאר. לפני קדיש וברכו



אמירת במה מדליקין מקומה בין 
, מזמור שיר ליום השבת לחצי קדיש

לפני ע יש לאומרו "ולדעת השו
 . מזמור שיר ליום השבת

י למנהג "וכל הקושי לשלב מנהג האר
 . ע"הספרדי הקדום המובא בשו

הוא לקרוא  נ"בביהכהצד הטוב , לכן
כמנהג )מבעוד יום אחרי מנחה 

, משנת במה מדליקין( ע"א והשו"הרד
,  ל"י ז"לערוך סדר קבלת שבת להאר

כי . ולומר מיד חצי קדיש וברכו
ין קפידא ל א"י ז"להאר, באמת

לא , וכי. לקריאת משנת במה מדליקין
כ בזמן הסעודה "היה חוזר אח

הארבע פרקי משנה שבת הראשונים 
 ? 

ל "י ז"הלא ידעת שהאר, ואם אומרים
היה אומר במה מדליקין אחרי קבלת 

 ? שבת השנייה 
ל וגם "י ז"גם להאר, יש ליישב שאז

היו אומרים מזמור שיר ליום , ע"לשו
כך שהיה תוקף . עההשבת לפני השקי

ומאי . אמיתי לאמירת במה מדליקין
איכת לן אם לפני או אחרי קבלת 

שכל עיקר אמירת במה , שבת
מדליקין הוא לפני מזמור שיר ליום 

ע "עייין שו)השבת שבציבור 
שבת באמירת ( קדושת)שמקבלים 

וכך (. מזמור שיר ליום השבת בצבור
, אלא בהיותו לבד, ל"י ז"הסכים האר

ואז קבלה יותר , בל שבת לבדהיה מק
ולא היה חוזר , עליונה עם הציבור

מיכוון שהיה אז מוכן , איתם המזמור
 ק"ודו. לקדיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : אנא בכוח 
י הוסיף לומר תפילת רבי נחוניה בן "ח

בין מזמור לדוד לבין ( אנא בכוח)הקנה 
כנראה שמקורו (. עא-מא. )לכה דודי

גם (. דפוס ראשון)מתקון שבת מלכתא 
, ח"הלכו בעקבעותיו הליקוטי מהרי

סידור רבי יעקב קפיל , סידור רבי שבתי
סדור /עייו בספר)וסידור בעל התניא 

י חידש להות "אמנם הח(  תפילת חיים
 .מעומד בזמן אמירת אנא בכוח

אמנם אמירת  אנא בכוח לא מופיע 
 :ל הראשונים כ "אצל גורי האריז

דורו ו בס"רבי שמואל וויטאל בנו מהרח
שער )ה הקדוש "השל -חמדת ישראל 

רבי אברהם  -רבי יעקב צמח  -( השמים
 .ואף לא במשנת חסידים, אזולאי

ח המודפס בקראקוו מזכיר אנא "הפע
עיין . )בכוח רק דרך כוונות ולא אמירה

 (תפילת חיים
 



 ( ח''גם מזמור ברכי נפש בר)מזמורים לפני תפילת ערבית 
' ל לא היה נוהג לאומר"לאומרם במוצאי שבת מורי ז' לות שנוהגיענין האלפא ביתא ושיר המע

 דרושי עלינו לשבח ונוסח התפילה דרוש א :כ"כלל ועיקר ע
 

ש סדר האלפא ביתא קודם תפלת ערבית לא "ש כבר ביארתי כי מה שנהגו לומר בכל מ"ליל מ
ש "לל ועיקר וכמוהמזמורים כ' ל נוהג לאומרה ולא כל אותם השירים והמעלות כו"היה מורי ז

 ש"דרושי סדר שבת דרוש א ענין ליל מוצ: בסדר נוסח תפלת שחרית לעיל
 

גם )מזמורים לפני תפילת ערבית 
 ח''מזמור ברכי נפש בר

ענין האלפא ביתא ושיר המעלות 
לאומרם במוצאי שבת מורי ' שנוהגי

כלל ועיקר ' ל לא היה נוהג לאומר"ז
 כ"ע

 ש כבר ביארתי כי מה שנהגו"ליל מ
ש סדר האלפא ביתא "לומר בכל מ

ל "קודם תפלת ערבית לא היה מורי ז
נוהג לאומרה ולא כל אותם השירים 

והמזמורים כלל ועיקר  'והמעלות כו
 ש בסדר נוסח תפלת שחרית"וכמ

 
 (ג דערבית"פ)ח "פע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
גם מזמור )מזמורים לפני תפילת ערבית 

 ח''ברכי נפש בר
, י הקדוש"על האר חולק( עד-קב)י "הח

. ומאפשר לומר את המזמורים האלו
שיש לומר בערבית ( עג-כ)וגם קובע 

ואין , ח את המזמור ברכי נפשי"ר
 !(?)לשנות 

 
 
 
 
 
 
 

כתב שם שיאמר שיר  (ד דתפילת ערבית"פ)ח "ח המובא בפע"אמנם מע
 . 'המעלות הנה ברכו את ה

 . חסדו' יאמר יצוה ה: ח "מע: וכופל שם 
שאין לומר מזמורים , הכ"סותר את מה שכותב למעלה בשע, ואם כן

הוכיח ( תפילת חיים)אבל הרב ריינר . ש"ב במוצ"וגם א, קודם ערבית
כך שמה שמובא , ו שלא מופיע הקטע הזה"ו ומוהרש"י של מוהרח"מכ

אינו אלא הוספה מאוחרת ולא , ח לומר שיר המעלות"ח בשם הע"בפע
 .ל"י ז"מהאר



 לומר ערבית בעינים סגורות
' בענין חיבוק ב' ד החילוק הנז"התפלות ממש ע' גם צריך שתזהר בענין סגירת העינים בכל ג

תעצום ותסגור עיניך בשחרית ובמנחה בעת העמידה בלבד ובתפלת  הידים והענין הוא כי
וסוד עצימת העינים . ש ובין בתפלת העמידה"ק' ערבית תסתום עיניך בכל התפלה בין בברכו

' ל ומהו עולימתא שפירתא דלית לה עיינין כו"ב וז"ה ע"ש בסבא דמשפטים דצ"נרמז במ
ה "עולימתא שפירתא כמש' א כי היא נק"זד' וביאור המאמר הזה הוא מדבר בענין רחל נוקב

אבל לית לה עיינין לפי ששיעור קומתה הוא מן החזה ולמטה ' ת ויפת מרא"ורחל היתה יפ
כ אבל לאה יש לה "ג' עיני' א כדי להמשיך מהם אליה בחי"העינים דז' א ואין כנגדה בחי"דז

א אשר שם יש "דז במקום רישא' עינים בסוד ועיני לאה רכות לפי שמקום לאה הוא למעל
' א ומשם הולכת הארתם ונמשכת בלאה אשר היא כנגדם ובורא ויוצר בה בחי"העינים דז' בחי

ש ועיני לאה "כ ברחל התחתונה ולכן הכתוב יחס העינים בלאה ולא ברחל כמ"עינים משא
מ ולא בלאה והטעם הוא לפי "ת ויפ"ש ורחל היתה יפ"רכות אמנם ברחל הזכיר היופי כמ

למעלה במקום כיסוי האורות אבל רחל היא למטה מן החזה אשר שם הוא גילוי  שלאה היא
א כנודע כי שם נסתיים יסוד דאימא המלביש ומכסה את החסדים ואז "אורות החסדים בתוך ז

אמנם . והרי נתבאר טעם סגירת העינים. האורות ההם המגולים מאירים בה ומיפים אותה
ס הוא לפי שעתה הוא סוד זמן לילה שהוא "וע' חילמת' ערבי' טעם הצטרכות סגירתם בתפי

שהוא זמן לילה ' זמן החשך ואמנם ביום היו נמשכים לרחל עינים מלמעלה אבל בערבי
ענין הלילה איך החשך יכסה ארץ ' נחשכים עיני רחל ובזה תבין כמה מאמרי הזוהר שאומרי

דרושי סדר שבת  :םבלילה ותבין מה הוא ענין החשך הזה וגם למה הוא בלילה ולא ביו

 מכאן מתחיל סדר שבת הקדמה
 

 לומר ערבית בעינים סגורות
גם צריך שתזהר בענין סגירת העינים 

 התפלות ממש' בכל ג
 

 .וכך היא עת הכף החיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לומר ערבית בעינים סגורות
שיש ( עד-מו)י חולק וכותב "הח

וגם מביאו , להתפלל בעינים פקוחות
 (ח"דקס)השלמי ציבור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ענין ערבית של שבת)נוסח ופרוס עלינו סוכת שלום עלינו 
 דרושי תוספת שבת דרוש ג -שער הכוונות 

 



נשמה וזה נעשה כשאומרים ופרוס ' תוס' הרוח וזה נעשה בעת שאומרים ברכו והג' תוס' והב
 סוכת שלום עלינו

 
 ו דיוצר דערבית דשבתאל' דע כי בברכו' כוונת פסוק ופרוש סוכת שלום עלינו כו

 
 'ש ופרוס סוכת שלום כו"הנרמז במ' והנה עתה שנפרס המסך הנז

 
נוסח ופרוס עלינו סוכת שלום עלינו 

 (ענין ערבית של שבת)
הרוח וזה נעשה בעת ' תוס' והב

נשמה וזה ' תוס' שאומרים ברכו והג
נעשה כשאומרים ופרוס סוכת שלום 

 עלינו
 (שבתבסדר ליל –' כנף ג)כנף רננים 

כוונת פסוק ופרוש סוכת שלום עלינו 
אלו דיוצר דערבית ' דע כי בברכו' כו

 דשבת
 

הנרמז ' והנה עתה שנפרס המסך הנז
 'ש ופרוס סוכת שלום כו"במ

 
ו "קד של מוהרח"וכן הוא נוסח כתי

 (עיין תפילת חיים)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
נוסח ופרוס עלינו סוכת שלום עלינו 

 (ענין ערבית של שבת)
 
 

' מס)והמשנת חסידים ( עג-המ)י "הח
גורסים ( 'ג אות ג"ערבית דשבת פ

 .המילה רחמים
 

הביא דעת ( 'ב, ז"רס)והרב שיורי ברכה 
( א"ע', דף ל, מגן דודאות כ)ז "הרדב

שלא ראוי לומר ופרוס עלינו סוכת 
 . רחמים

שכבר מזמנו , ז"מוכח מלשון הרדב
ושהיו נוהגים , קיימת הגריסא רחמים

 .לאומרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (כשחל שבת פסח)'  ברכת מעין ז

ב "י תפילותינו ודאי שעולים עד חו"כ ע"אבל דע כי אין זה אלא מה שנעשה מאליו אבל אח
' א אפי"אבל עתה בליל פסח גדל הז' מקראי קודש כו' אלה מועדי ה' עילאין כמבואר שם בפ

מליל שבת כי בליל שבת  ב עילאין ולא עוד אלא שליל פסח גדולה"חו' שהוא בבחי' גדלות הב
דצלם אין ' המקיף דאות מ' מקיפין דצלם ואפי' של בחי' לבד והל' א זולתי גדלות הא"אין אל ז

' עוד יש בחי' ב עילאין כנז"דחו' במקומו אבל בליל פסח יש לו אף גדלות ב' לו בליל שבת כנז
א עולה "זט ובשבת אין "ט ושבתות והוא כי ביו"מעלה אחרת בליל פסח יותר משאר י



' כנז' מדרגותיו בפעם אחד אבל עולה מדרגה אחר מדרגה ובכל תפלה ותפלה עולה מדרגה א
אצלנו בתפלת שחרית ומוסף ומנחה דשבת אבל בליל פסח בפעם אחד עולה כל המדרגות 

 -שער הכוונות  :ה"ש בע"כמ' א עולה עד גדלות הב"י תפלות רבות זו אחר זו אלא בפ"שלא ע

 ג דרושי הפסח דרוש
 

 (כשחל שבת פסח)'  ברכת מעין ז
נעשה מעצמו שלא על ידינו  וזה

אלא מכח קדושת שבת עצמה שכבר 
 תפילותינוי "ך ע"הוא ליל שבת ואח

' בליל שבת נגדלת ונעשית פרצו
 ה"ש בע"כמ

' א אפי"אבל עתה בליל פסח גדל הז
ב עילאין "חו' שהוא בבחי' גדלות הב

ולא עוד אלא שליל פסח גדולה 
  שבת כי בליל שבתמליל 

מעלה אחרת בליל פסח ' עוד יש בחי
ט ושבתות והוא כי "יותר משאר י

א עולה "ט ובשבת אין ז"ביו
מדרגותיו בפעם אחד אבל עולה 
מדרגה אחר מדרגה ובכל תפלה 

אצלנו ' כנז' ותפלה עולה מדרגה א
בתפלת שחרית ומוסף ומנחה דשבת 
אבל בליל פסח בפעם אחד עולה כל 

י תפלות רבות זו "ע המדרגות שלא
א עולה עד גדלות "אחר זו אלא בפ

 ה"ש בע"כמ' הב
נראה שיש לומר ברכת , בנגיד ומצוה

 .בשבת שחל בפסח' מעין ז
 
 
 
 
 
 
 



 פיוט יגדל אלוקים חי
' ל לא היה אומר שום פזמון ושום פיוט ובקשה מאלו שסדרו האחרונים כגון ר"דע לך כי מורז

לו האחרונים לא ידעו דרכי הקבלה ואינם יודעים מה שלמה בן גבירל וכיוצא לפי שא
דרושי עלינו )' דבורם בלי ידיעה כלל ובפרט פזמון יגדל אלקים חי כו' שאומרים וטועים בס

 (לשבח ונוסח התפילה דרוש א
 

 פיוט יגדל אלוקים חי
ל לא היה אומר שום "דע לך כי מורז

פזמון ושום פיוט ובקשה מאלו שסדרו 
שלמה בן גבירל ' רהאחרונים כגון 

וכיוצא לפי שאלו האחרונים לא ידעו 
דרכי הקבלה ואינם יודעים מה 

דבורם בלי ' שאומרים וטועים בס
ידיעה כלל ובפרט פזמון יגדל אלקים 

 'חי כו
 נגיד ומצוה

משנת , (ד"ע -ח"כ)מחברת הקדש 
שלחן הטהור  –( ו"פ)חסידים 

 (.ג"סק, סח)קומרנא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ט יגדל אלוקים חיפיו

 
לשור פיוט " התיר( "ריש עא-מח)י "הח

. יגדל אלוקים חי מהפסקא החמישית
בתים הראשונים ' רק הד, כי לפי דבריו

 . פ הסוד"אינם ע
השלמי חגיגה לרבי ישראל אלגאזי 

( ט"קמ)וגם נתיבי עם ( ג"ע, קצח)
 .י"מביאים נגד סברת האר

 
 
 
 

פ הסוד לבין בתים שאינם "בין בתים ע, ל לא חילק בפיוט יגדל"י ז"אמנם האר
כי מבוסס על עיקרי , פ הפשט"גם ע)אלא רובו ככולו משיבש ומוטעה , פ הסוד"ע

 (. ל"י ז"ויש שם כמה שגיאות לדעת האר, אמונה לרבי יוסף אלבו
  

ל שהיו בידיו כתבי מהדורא בתרא של רבי חיים ''ופשוט שרבי בנימין הלוי ז
ל ''י ז''לא היה מוסיף או גורע בעינינים מפורשים בכתבי האר, ל''וויטאל זצ

 ! האמיתיים  
 

מהדורא אהבת שלום שנת )חגיגה /ספר שלמי ציבורה גם הערה מעוניינת מעורך
( ל"רבי ישראל אלגאזי ז)שתמוה מאוד שהגאון המחבר , ך טוב"בשם א, (ח"תשמ

ידוע )ל "י ז"נגד דעת האר, אחרי תפילת ערבית של שבת, הביא אמירת פיוט יגדל
 (. ש"בתקופת הרש, המקובלים בית אל שרבי ישראל אלגאזי היה מזקני ישיבת



 נשיקת ידיה של אמו 

א "ת בחיים חיותה תלך ותנשוק ידיה והרמז בזה הוא כי כן זואם אמך קיימ
א "וסוד הענין הוא כי הנה בימי החול אין לז. נושק ידי אמו בכל ליל שבת

דצלם דתבונה אבל ' והם סוד צ' י דתבו"נה' מוחין פנימים מבחי' רק בחי
' דצלם דתבו' המקיפין שהם סוד ל' המו' א בחי"עתה בלילי שבת נכנסין בז

הזרועות והידים שלה והוא ' ת דילה אשר הם ב"חג' אמצעיו' ג' בחישהם 
והואיל ואתא לידן נבאר ענין הנשיקה . עולה עתה עד שם ונושק אותם

 דרושי ערבית ליל שבת דרוש ב .ג הידים מה ענין זה"שנוהגים לנשק ע



 נשיקת ידיה של אמו
ואם אמך קיימת בחיים חיותה תלך 

וא כי כן ותנשוק ידיה והרמז בזה ה
  א נושק ידי אמו בכל ליל שבת"ז

הזרועות והידים שלה ' אשר הם ב
 והוא עולה עתה עד שם ונושק אותם

והואיל ואתא לידן נבאר ענין הנשיקה 
ג הידים מה ענין "שנוהגים לנשק ע

 זה
נגיד ומצוה  –( כח)מחברת הקדש 

רימון )מעשה חושב  –( ד"קכ, ג"קכ)
רה מו –( ד"עק)י "ע האר"שו –( 'ה

ידי )בן איש חי  –( ו"קמ', ד)באצבע 
, בראשית', שנה ב)אביו וידי אימו 

 (ט"כ
 

א בדבש לפי "החיד)לנשק על גב היד 
 ('אות כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נשיקת ידיה של אמו
 .רק יד ימין של אמו: י "לפי הח

 
 
 במנחת יהודה פתייה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כמה מהמקובלים כתבו לנשק אחרי 
משנת { }עב,מח)י "ח}ן היד ימי
מעיל קודש ובגדי { }א"ע, צג)חסידים 

 { (ד"ע, עה)ישע 
 

 (ב"דע, ג"שמן ששון ח)יד שמאל 
 

כותב , ל בעל הבית לחם יהודה על העץ חיים"פ זצוק"ריאהגאון 
יש להניח , שכשמברך, (ח"נ' ס, שמיני)מנחת יהודה , בספרו האדיר

ואני אברהם . ולא רק יד אחת, את שתי ידיו על ראש המתברך
כשמניחים , חלקי המוח' מצאתי שצורת הידים מכוונת לב, הכותב

ברך וגולגלתו כלפי פניו קדימה מהמ, את הידים על ראש המתברך
 . המברך



 לשיר פיוט אזמר בשבחין אחרי המוציא בתוך הסדר  .1

ל "ל לומר פזמון אחד בקול נעים והוא ז"ואחר האכילה היה נוהג מורי ז
פרטי הכונות של שבת ד חכמת האמת בכל "פזמונים מיוסדים ע' תיתן ג

פזמון אחד לסעודת הלילה ופזמון אחד לסעודת שחרית ופזמון אחד לסעודת 
נרמז ' וזה נוסח פזמון סעודת הלילה ובראשי פרקים של הפזמון הנז' מנח

דרושי קידוש ליל שבת דרוש  :אני יצחק לוריא בן שלמה לחן מתי יבושר עם

  א ענין השולחן



חרי לשיר פיוט אזמר בשבחין א
 המוציא בתוך הסעודה

ל "ואחר האכילה היה נוהג מורי ז
ל "לומר פזמון אחד בקול נעים והוא ז

ד חכמת "פזמונים מיוסדים ע' תיתן ג
האמת בכל פרטי הכונות של שבת 
פזמון אחד לסעודת הלילה ופזמון אחד 
לסעודת שחרית ופזמון אחד לסעודת 

וזה נוסח פזמון סעודת הלילה ' מנח
נרמז ' ם של הפזמון הנזובראשי פרקי

אני יצחק לוריא בן שלמה לחן מתי 
 יבושר עם

יש לשיר ( : ו"קכ)בנגיד ומצוה 
הפזמונים בשבת בתוך הסודות אחרי 

כ "ואח, (משנה שבת)קריאת הפרקים 
 .  ליטול מים אחרונים

: גם בנגיד ומצוה כתוב , אמנם
ל היה אומר אותם "י ז"שהאר

פרקי ' כ היה קורא ד"ואח( הפזמונים)
 . משנת שבת

 (.'רימון ח)וכך הוא במעשה חושב 
 
 

 
לשיר פיוט אזמר בשבחין לפני 
הקידוש ופיסקא למבצע על ריפתא 

 אחרי המוציא 
שולחן  –י "הח -תקון שבת מלכתא  

  -( 'ה, א"רע)לחם הפנים 
מציין כי לפי ( 'ח, ב,רס)גם הכף החיים 

בן  –ש יש לאומרו לפני הקידוש "הרש
מחזק את ( כט, יתבראש)איש חי 

למבצא על )המנהג לשיר הפיוט 
 . סעודות' בכל מהג( ריפתא

( ט"ל' עריכת השולחן ס)הקמח סולת 
, ל"י ז"תוהה על שנהגו היפך האר

של אזמר בשבחין ' ושרים חלק הא
למבצע )והחלק השני , לפני הקידוש

 . לפני ברכת המוציא( על ריפתא
עד שהרב קמח סולת מצא מרגוע 

שתיקן את , (עג-נא)י "ח לנפשו בספר
 .    ל"י ז"המנהג הזה כדלא האר

וגם , וכך הוא לשון פתורא דאבא 
דרכי )אוצר מנהגי חסידים סאסוב 

המביא את ( ו"דף מ, סימן ח, יואל
ומה שכתוב )הלשון של קמח סולת 

בספרים אלו שמצאו הסבר בחכם 
אינו אלא הקמח סולת בשם , ספרדי

(י"הח
 
 
 
 
 
 

יש לנו , לכן, ל לא מסר לנו את סודו ת הפזמון הזה"י ז"י היא שהאר"טענת הח
בעיניני , פ הפשט"שכן מדובר ע, ולשירו לפני הקידוש, י הקדוש"להטות מדרך האר

שכן מדבר בעיניני , יש לומר לפני המוציא, וחלק למבצע על ריפתא)הקידוש 
 (. המוציא

הוא הרב תקון , ון שחילק הפיוט והקדימו לפני הקידוש וברכת המוציאהראש, אמנם
 ! שנה  173-י כ"שבת מלכתא שקדם הח

ויש לתמוה על שהרב תקון שבת . שום הסבר, לא נמצא בתקון שבת מלכתא, אולם
י סרוק על "למוהר( פ הסוד"ע)כי יש לנו הפירוש . ל"קיבל מרבי ישראל סרוק זצ

 . ע"וצ(. ל"מ פאפיראש זצ"ש למהרוגם הפירו)אזמר בשבחין 
פ הבנת פשט "אותו פיוט שיסד לשיר ע, ז"שמפרש אח, י סותר את עצמו"והח

 !(.?)פ הסוד "פירוש ע, דבריו
ולמבצא על ריפתא , נראה שיסוד חלוקת הפיוט אזמר בשבחין לפני הקידוש, אמנם

 (. י הקדוש"הראשון שהדפיס פזמוני האר)מקורו בספר יפה נוף , לפני ברכת המוציא
: ל "ודעת רבי יעקב ששפורטאש שהגה על ספר היכל הקודש לרבי משה אלבאז זצ

י רבי יצחק "בכל סעודה השיר שיסד האר על השולחןמה טוב ומה נעים לשורר "
 .כ"ל ע"אשכנזי לוריא ז

 
 
 
 



 סעודתא לפני הסעודה  אמירת אתקינו .2

כ תעמוד מעומד בשלחן המסודר לפניך ותעמוד במקומך אשר תשב בו "אח
דרושי ערבית ליל שבת  .דחקל תפוחין קדישין' ואמור בפיך דא היא סעודת

  דרוש ב
 
 

אמירת אתקינו סעודתא לפני 
 הסעודה

כ תעמוד מעומד בשלחן המסודר "אח
לפניך ותעמוד במקומך אשר תשב בו 

דחקל ' בפיך דא היא סעודת ואמור
 תפוחין קדישין

 
 
 
 
 

 
 
 

 אמירת אתקינו סעודתא לפני הסעודה
לפני , אין לומר אתקינו סעודתא

 (ג"ע–ט "פ, י"הח)הסעודה 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שאינו , ו''ו ושל מוהרש''קד של מוהרח''אף שמוכרח מכי
בכל , לפני יהא רעוא, ינו שטוב לאומרוצי, מ''מ, ל''י ז''מהאר

 .סעודות של שבת' אחת מהג
ומה (. יהא רעוא-אתקינו ו)יש לאומרו לפני נטילת ידים , גם

, זהו טעות, "וקודם הנטילה יאמר אתקינו סעודתא"שכתוב 
, ל''ויש לקרוא כפי כתב יד קודשו של רבי חיים ויטאל ז

שהיא יהא  "(קודם הנטילה"ולא " )וקודם התפילה"שהוא 
 (פ תפילת חיים"ע). רעוא

ו ובנו הגאון רבי שמואל וויטאל יעידו לנו ''ומספיק שמוהרח
סעודות של ' לפני כל הג, יהא רעוא-שטוב לומר אתקינו ו

 .שבת

 



 המברך ברכת המזון ביחיד לא יברך על כוס 

ון על הכוס כנזכר לא יברך ברכת המז, הנה אם הוא יחידי, ענין ברכת המזון
 .שער המצוות פרשת עקב. תרומה' בפ

 
 

המברך ברכת המזון ביחיד לא יברך 
 על כוס

, הנה אם הוא יחידי, ענין ברכת המזון
לא יברך ברכת המזון על הכוס כנזכר 

 תרומה' בפ
 (א"ג ח"רימון י)מעשה חושב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ל כוסהמברך ברכת המזון ביחיד יברך ע
לברך , י חולק וכותב שיש ליחיד"הח

 (עג-סא)ברכת המזון על הכוס 
 
 
 
 

3. 
ידוע שדעת , אמנם. א"היא דעת הרמ, לברך על כוס ברכת המזון ביחיד

 . ע"כפסק השו, ל הפוכה"י ז"האר



 להשאיר מעט יין בכוס אחרי הסעודה   .4

ל להניח השולחן במקומו בליל שבת והמפה פרוסה על השולחן "גם מנהג מוז
ז מונח עליו והיה מניח כל שהוא טיפות יין "וכוס של הקידוש ושל הבהמ

באלישע ' שם ברכת ליל שבת בסוד אסוך שמן הנזבכוס ההוא כדי להשאיר 
גם היה משייר בשולחן תחת המפה הפרושה קצת פתיתין ופרורין . בזוהר' כנז

אבל לא לחם שלם משום העורכים לגד שולחן ולא אקרי ' של פת לסיבה הנז
 דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין השולחן :הכי אלא בלחם שלם



 
י להשאיר מעט יין בכוס אחר

 הסעודה  
ל להניח השולחן "גם מנהג מוז

במקומו בליל שבת והמפה פרוסה על 
ז "השולחן וכוס של הקידוש ושל הבהמ

מונח עליו והיה מניח כל שהוא 
טיפות יין בכוס ההוא כדי להשאיר 

 שם ברכת ליל שבת
 

מעט יין כל –' רימון ז)מעשה חושב 
 (שהוא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 עט יין בכוס אחרי הסעודה  להשאיר מ

חידש להשאיר עשישא ( עג-נד)י "הח
ולכן כמות גדולה המשמשת )גדולה 

ולא מעט ( וגם להבדלה, לקידושא רבא
 .יין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשם עולת שבת ( ה''כ-א''רע)א ''וחוזר אחריו המ
ע ''גם שו 1861)ת ''שנת אמ, הנדפס באמסטרדאם
 .אבל בלי שום מקור, הרב מביא הדין הזה



 ללמוד משנת מסכת שבת בשבת  .5

פ "אחר הפזמון יקרא כמה פרקי משנה ממסכת שבת ואם תרצה תקרא ח
אחרונים בסעודת מנחה ' רית וחאמצעיים בסעודת שח' בליל שבת וח' הא

ד קישוטי כלה כנודע אצלינו אבל רוב פעמים "כנגד כ' ד פ"ותכוין כי הם כ
' הב' שבת בלילה וד' ממס' הראשו' פ' ל הוא לומר ד"מה שהיה נוהג מורי ז

י "אותיות אדנ' אותיות הויה או אל ד' במנחה ויכוין אל ד' הג' פ' בשחרית וד
י ולפעמים "ה או באדנ"ל או אם הם בהוי"ה ממוזואיני זוכר איך שמעתי בז

ל טרוד בעסק התורה על השולחן עם בני אדם לא היה קורא "כשהיה מוז
 דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין השולחן :א בכל סעודה"רק פ

 

עירובין ויכוין ' מ כל מס"גם מנהג טוב הוא לקרות בכל ליל שבת אחר ברה
דרושי קידוש ליל שבת   ם אותיות עירובו שה"רי( ן"דיודי)ב "אל סוד ע

 דרוש א ענין השולחן



 
 ללמוד משנת בשבת

אחר הפזמון יקרא כמה פרקי משנה 
פ "ממסכת שבת ואם תרצה תקרא ח

אמצעיים בסעודת ' בליל שבת וח' הא
 אחרונים בסעודת מנחה' שחרית וח

אבל רוב פעמים מה שהיה נוהג ]...[ 
' הראשו' פ' ל הוא לומר ד"מורי ז

בשחרית ' הב' שבת בלילה וד' ממס
 במנחה' הג' פ' וד

ל טרוד בעסק "ולפעמים כשהיה מוז
התורה על השולחן עם בני אדם לא 

 א בכל סעודה"היה קורא רק פ

גם מנהג טוב הוא לקרות בכל ליל 
עירובין ' מ כל מס"שבת אחר ברה

ו "רי( ן"דיודי)ב "ויכוין אל סוד ע
 שהם אותיות עירוב

 
' רימון ז)מעשה חושב  –נגיד ומצוה 

 (. ב"ח ע"פ –
מגיד )ע "וכך גם נהגו מרן השו

ק "הרמ –( פרשת בהר, מישרים
רבי אברהם גלנטי  –( ק"הנהגות הרמ)
רבי אברהם הלוי ברוכים  –( הנהגות)
( 'אות ד)אור צדיקים  –( תקון שבת)

  -( א"משנה י, ט"פ)משנת חסידים  –
 –סידור חסד לאברהם טובייאנה 

  -( א"ע, ה"דפ)צדיקים אורחות 
 
 
 

 ללמוד משנת מסכת 
שגם ( עג-מב)י "ויש לתמוה על הח

ל וקובע שאין "י ז"חולק על האר
 .ללמוד משנה בשבת

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 במוצאי שבת שבאותו שבוע חל יום טוב ' שובה ה .6

ש ובזה יתבאר ענין נפלא להמשיך "ענין ויהי נועם שנוהגים לומר בכל מ
קדושת שבת לכל ימי השבוע הבאה עד שבת האחרת הנה מזמור זה של ' תוס

ויהי נועם צריך לאומרו כולו מעומד ועל הפחות תאמר פסוק זה מעומד 
כ תשב והטעם הוא כי הכוונה עתה היא לקבל אור החוזר מן הבינה "ואח
דרושי  שבת ולכן צריך שיהיה מעומד וזה ביאורו' מסוד תוס' נועם ה' הנק

  ש"דרוש א ענין ויהי נועם דמוצסדר שבת 



במוצאי שבת שבאותו ' שובה ה
 שבוע חל יום טוב

ענין ויהי נועם שנוהגים לומר בכל 
ש ובזה יתבאר ענין נפלא להמשיך "מ

קדושת שבת לכל ימי השבוע ' תוס
הבאה עד שבת האחרת הנה מזמור 
זה של ויהי נועם צריך לאומרו כולו 
 מעומד ועל הפחות תאמר פסוק זה

 כ תשב"מעומד ואח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

במוצאי שבת שבאותו שבוע ' שובה ה
 חל יום טוב

ל שיש לעמוד "י ז"מבואר מדברי האר
ולכל הפחות , כל המזמור של ויהי נועם

(. ויהי נועם)מהפסוק האחרון הזה 
לא ', להתחיל מהפסוק שובה ה, אמנם

, מופיעה לא בכתבי הראשונים הידועים
 .  ל"י ז"וגם לא בכתבי האר

יש לומר את , כ"פ שעה"שע, יש לציין
מתחילת , ואם כן, המזמור כולו מעומד

ולא , המזמור שהוא תפלה למשה
 . משובה

 
 
 
 
 
 
 

ש שחל "אף במוצ, יש לומר ויהי נועם, פוסק שעל דרך האמת( א"ה סק"רצ)י "א בברכ"החיד
תנגד מ, ל ונוסף לזה"י ז"לא מופיע מנהג כזה בכתבי האר, אולם. באותו שבוע יום טוב

 . ואתה קדוש-להתחיל מ, למנהג הספרדי העתיק והקמון
ח "השלמי חגיגה רי)ומקורה לא מהזוהר , (על דרך האמת)א מורה שזו סברה "גם לשון החיד

. ל"עכ. ש צריך לאומרו"ולעולם בכל מוצ, כותב שמדברי הזוהר אין בזה חילוק כלל, א"ע
פ "וכל זה ע)מא להזכירו בזוהר הקדוש מאי טע, י"אם כך היה המנהג הנפוץ בימי רשב, אמנם

ידוע שהנהגות , אלא. ל"י ז"ולא מהאר(. אך אינו מפורש בזוהר הקדוש, סברת השלמי חגיגה
הנהגות האלו , י הקדוש"ורק בחתימת ובהשגחת האר. המצויות בזוהר  אינם אלא למצניעים

לא מובא בכתבי המנהג הזה , אך(. לכל בר ישראל)יצאו מגדר המצניעים להנהגות העולם 
מסתסמא שאינו מנהג הנהוג בידי ? י "למה לייסד אותו אחרי חתימת כתבי האר. ל"י ז"האר
 .ואף לא במקובלים הקודמים, ל וגוריו"י ז"האר

 
 . פסוק ויהי נועם: עוד עניין 

הפסוק הראשון לתהלים יושב  ולא, (תפלה למשה)' ויהי נועם הוא הפסוק האחרון למזמור צ
ועל : וכותב , הכ אם הוא אחרון או ראשון"ו לא מציין בשע"כך שמוהרח(. א"צ)בסתר עליון 

  .הפחות תאמר פסוק זה מעומד
. שמזכיר  את פסוק ויהי נועם כפסוק ראשון של המזמור, שונה( ד"ריש פכ)ח "גיסראת הפע

 . ואולי הוא טעות סופר או טעות דפוס
ולכל !!( תפלה למשה )כל המזמור אין ספק שיש לעמוד  לכתחילה ב, הכ"לפי שע, אמנם

ומי יקדים (. שהוא הפסוק האחרון למזמור)בפסוק ויהי נועם , (כאילו בדיעבד)הפחות 
כך שטעות חמורה (. בלכתחילהאלא  בבדיעבדלא מתחילים )? האחרון לראשון ויהפוך הסדר

עם שאין שום ט. בסידורים שחשבו את פסוק ויהי נועם כפסוק ראשון ליושב בסתר עליון
, אלא בתפלה למשה, !(ולא עומד , יושב בסתר –דווקא )לעמוד ביושב בסתר עליון 
 -'אות ח, ב"דס)צ "ואף שהש. לעמוד בויהי נועם, ולכל הפחות. ולהתחיל מההתחלת המזמור

ולא מתפלה למשה לדעת , שובה-מלהתחיל מ, תמה על המנהג הזה( ח"אהבת שלום תשמ
ואז התחילו , כ להאריך"אולי לא רצו כ, ק ויהי נועםמפסו, או כמנהג העתיק, ל"י ז"האר

 .  משובה ולא מתפלה למשה
שאין צריך להיות מעומד רק בפסוק ( : ד"קל, נגיד ומצוה)שכותב , י צמח הבין כך"גם מוהר

שצריך לומר ויהי , !(?ספר אחר )א "מביא בשם ס, אמנם. ולא כל המזמור, ויהי נועם לבד
 (. ש""ע.)והשאר יאמר אותו מיושב, כולו מעומד, סתר עליוןנועם עד סוף מזמור יושב ב

, יש להתחיל ממזמור תפלה למשה, שבאמת. כמו שראינו, ל"י ז"אין זה מנהג האר, אמנם
ואין צורך לעמוד ביושב  בסתר . בפסוק האחרון שהוא ויהי נועם, ולכל הפחות, כולו מעומד

 .ל"עכמש. לא מפסיד, ר עליוןומי שעומד גם בקריאת מזמור יושב בסת. עליון כלל
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 ( מלווה מלכה)' זמן סעודה ד .8

ש "אבל דע לך כי הוא אסור לפי שקדושת שבת נמשכת כל הלילה ההיא כמ
' בבחי' ה ואפי"ש ענינה בע"וכמ' ה דוראיה לזה ענין סעוד ה"למטה בע

ה ולא עוד אלא שאפילו "ש בע"בליל זה כמ' נשמה יש המשך קדוש' תוס
ל מרבה בבכיה על החורבן יותר "ש לא היה מורי ז"אחר חצות לילה של מ

אלא היה בוכה ומתאבל ' ש כנז"י שנחרב הבית בליל מ"אף עפ' משאר לילו
 ש"ענין ליל מוצ דרושי סדר שבת דרוש א :כבשאר הלילות



 
 (מלווה מלכה)' זמן סעודה ד

אבל דע לך כי הוא אסור לפי 
שקדושת שבת נמשכת כל הלילה 

וראיה לזה  ה"ש למטה בע"ההיא כמ
 ה"ש ענינה בע"וכמ' ענין סעודה ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (מלווה מלכה)' זמן סעודה ד
שעות ' האוכלים אותה עד אחר ד

-י קו"הח. )לא עשו ולא כלום ,בלילה
 ( עד

, המז מיגדול"הוא גם תיקן לגרוס בברכ
 . ולא מגדיל

, לא, כף החיים )י 'גם רבי חיים פאלג
יסוד  –( ז"כ –ויצא )ש "הבא -( נט

 (.ב"פי', שער ח)ושורש העבודה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סדר קערת הסדר

כותב שיש רשות לאדם לומר ( ה"קל, נגיד ומצוה)רבי יעקב צמח 
בעניין עזיבת נפש , י צמח"ועוסק אז מוהר. בשבת' ההבדלה עד יום ג

וכל עוד (. ש"מוצ)רק אחרי אכילת סעודה רביעית , יתירה לגמרי
 . יש לו עדיין קצת נפש יתירה, שהאדם לא סעד

ואף עד יום , מותר לסעוד, בין לאחריה, ין לפני חצות לילהב, אם כן
 . 'ג

שקדושת שבת נמשכת כל , ו מסביר לנו באופן ברור"מוהרח, מ"ומ
, ל"י ז"שפשוט לאר, כך. 'סעודה ד...ומוכיח מ, (ולא עד חצות)הלילה 

 . הוא כל הלילה' ענין סעודה ד
 .וזה מאוד פשוט



לא נמצא בטור ברקת או 
בי חיים הכהן טור פטדה לר

 . ל את סדר קערת הפסח"זצ
גם רבי חיים הכהן היה 
תלמיד מובהק לרבי חיים 

אך לא הכיר , ל"וויטאל זצוק
למה אז . י הקדוש"את האר

( ו"א ספ"שכ)ח "כתוב בפרע
י ''חיים הכהן בשם הר' להר

  ?ל "ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סדר קערת הסדר

הן ח מובא בשם רבי חיים הכ"בפע
 . ל"י ז"בשם האר

היפך דברי )י שינה את העליות "הח
 (ישראל-לוי-כהן: ח "הפע

 
י סידר את האנדיבה במקום "הח

 . המרור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ? מי הוא רבי חיים הכהן 
לא יתכן שהוא הכיר את רבינו , ל"תו תלמיד מובהק לרבי חיים וויטאל זצאם הוא או

 . ל"האריז
ל כשהיה אמור להביא אותה בשם "י ז"בשם האר( סידור הקערה)אז למה מביא הנהגה 

 ? ו "הוא מוהרח, רבו המובהק
לא גורס במעשה חושב , ל"בפרט כשרבי אברהם אזולאי זצ,הדברים לא ברורים

 . ע"וצ. ום זכר לסדר הזהש, ובהגהות ללבוש
, (וגם  לא בנגיד ומצוה)ל "יש לציין שהסדר הזה לא מובא בכתבי רבי יעקב צמח זצ

 .ל"וגם לא בכתבי רבי אברהם אזולאי זצ

 
כותב שסדר הקערה בליל פסח לאו ( ט"י' נספח תורת חיים ס)הרב שלחן אריאל 

לכים בתורת רבינו  אמנם מיכון שהסכימו ונהגו בו כל ההו. ו חתום עליה"מוהרח
 . שלו( י"שלחן האר)ע שלו "אז הביאו בשו, (ג"תע)וכתבה הכף החיים , י"האר

 .פ הסדר הזה בגלל טענה הזאת"ואינו מוכח ללכת ע



9. 

 שבירת אפיקומן  .11

דאלקים ' הנה אות ה. י שינוי ציורים האלו כמו שנזכיר וזה עניינה"אלא ע
ווין והביאור הוא ' הדעת ג י ושל הבינה דו ושל"ציורה וצורתה היא ד' דחכמ

היא קטנה ואין בה ראש ולכן ' אבל זו הו' על ו' היא ד' כי הנה צורת אות ה
שבתוך ' בצורת יוד והוא בהיותה בצד החכמה כי הנה זו הו' לפעמים נצייר

א ובהיותו תוך החכמה היא צורת יוד שהוא טיפת מוח "ז' היא בחי' הה
הוא מורה על זמן העיבור שהוא  כי' החכמה ובהיותו בבינה אז נעשה ו

בתוך ' אי' ק ובהיותו בדעת אז הוא הוראת התפשטו"בסוד ו' שהוא ו' בתוכ
זו ' קוים שבו לכן צורת ה' א הנקרא דעת בסוד מוחין שבו ומתפשטת בג"הז

והנה הדעת הוא קו אמצעי ' קוים כנז' שהוא הוראת ג' ווין כזה ה' היא ג
 :'שצורתו צורת ו
מיני ציורים אלו איך מצטיירים בשלשה המצות הנה נתבאר ' ועתה נבאר ג

היא הויה ' ב מוח חכמה והב"היא הויה דע' כי מצה הא' בענין גדלות הב
פרוסות ' אינה נחלקת ונפרסת לב' ולסיבה זו המצה הא' ג והוא מוח בי"דס

' שלימה אבל המצה הב' והיא אות א' כי היא כנגד החכמה הנקרא אות י
פרוסות כנודע חציה לאכילת מצה וחציה לאפיקומן לפי ' לבנחלקת ונפרסת 

ולכן נפרסת לשתי ' על ו' אותיות ד' והיא נחלקת לציור ב' אות ה' שהבינה נק
' ונוק' בכללותי' ה' ן בהיותם תוך הבינה כי הבינה נק"פרוסות שהם סוד זו

וד ובהיותם בתוכה בס' של הה' א נרמז באות ו"וז' של ה' בציור אות ד' נרמז
' וחציה הא' ולכן נחלקת לב' א' העיבור שניהם מתחברים ונעשים אות ה

שהיא כנגד נוקבא אנו ' מניחין לאפיקומן וחציה השני שצורתה ד' שצורתה ו
השלימה ומברכים עליהם ' מחברים אותה עם החכמה שהיא מצה הא

המוציא כנגד השלימה ואכילת מצה כנגד הפרוסה ועל . המוציא ואכילת מצה
דרושי הפסח דרוש  :אנו אומרים' של הה' שהיא כנגד אות ד' הפרוסה הבזו 

 ו
 

 דרושי הפסח דרוש יב :יחץ יתבאר לקמן בענין מוציא מצה

 

ו ושל "י ושל הבינה ד"דאלקים דחכמה דיודין ציורה ד' עוד תכוין כי אות ה
אינה ' שהיא ו' אינה נפרסת וגם הג' שהיא י' ווין ולכן המצה הא' הדעת ג

היא דו ולכן חציה ' כי ציור' היא נפרס' כנגד ה' האמצעי שהי' האמנ' סנפר



אנו ' שהיא כנגד נוק' שהיא ד' מנחין אותה לאפיקומן וחציה הב' שהוא ו' הא
עליה המוציא ' ומברכי' השלימ' מחברים אותה עם החכמה שהיא המצה הא

ועל זו ' ואכילת מצה המוציא כנגד השלימה ואכילת מצה כנגד הפרוס
אנו אומרים הא לחמא עניא ' של אות הה' שהוא כנגד אות ד' הפרוסה הב

דרושי  :'שלימה נעשית לחמא עניא שהוא ד' והכוונה היא כי מה שהיתה ה

הפסח דרוש יב
 



 
 שבירת אפיקומן

י שינוי ציורים האלו כמו "אלא ע
' הנה אות ה. שנזכיר וזה עניינה

ציורה וצורתה היא ' דאלקים דחכמ
ווין ' בינה דו ושל הדעת גי ושל ה"ד

' והביאור הוא כי הנה צורת אות ה
היא קטנה ' אבל זו הו' על ו' היא ד

' ואין בה ראש ולכן לפעמים נצייר
  בצורת יוד והוא בהיותה בצד החכמה

' ווין כזה ה' זו היא ג' לכן צורת ה
והנה ' קוים כנז' שהוא הוראת ג

 :'הדעת הוא קו אמצעי שצורתו צורת ו
מיני ציורים אלו איך ' באר גועתה נ

 מצטיירים בשלשה המצות
 

דאלקים דחכמה ' עוד תכוין כי אות ה
ו ושל "י ושל הבינה ד"דיודין ציורה ד

' שהיא י' ווין ולכן המצה הא' הדעת ג
אינה ' שהיא ו' אינה נפרסת וגם הג

' כנגד ה' האמצעי שהי' האמנ' נפרס
 היא דו' כי ציור' היא נפרס

 
שהוא כנגד אות ' הב ועל זו הפרוסה

אנו אומרים הא ' של אות הה' ד
לחמא עניא והכוונה היא כי מה 

שלימה נעשית לחמא עניא ' שהיתה ה
 :'שהוא ד

 
שהיא כנגד אות ' ועל זו הפרוסה הב

הא לחמא  אנו אומרים' של הה' ד
 עניא

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ה ''תע'י ס''ברכ)א ''ועיין בחיד
שם גם מביא רבי יעקב ', אות ז

 !(צמח על שזו רק כוונה 
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דרושי  -שער הכוונות הושענא רבה , חג שבועות, של פסח' תקון ליל ז .12

 הפסח דרוש יב

א להזדווג עם "של פסח יש חיוב זווג לפי שכבר עתה יכול ז' והנה לכן ביום ז
 המלכות

' דספירת העומר נתקן בחי' של שבוע א' של פסח שהוא יום ו' ועתה ביום ז
ט "שהוא באחוריו ולכן הוא יו' ת ולכן הרי הוא כאלו נתקנה גם המל"הת

  וראוי לזווג

. 
 



וליל הושענא , תקון ליל חג שבועות
 רבה

של פסח יש חיוב ' והנה לכן ביום ז
א להזדווג "זווג לפי שכבר עתה יכול ז

 עם המלכות
' של פסח שהוא יום ו' ועתה ביום ז
דספירת העומר נתקן ' של שבוע א

ת ולכן הרי הוא כאלו "הת' בחי
שהוא באחוריו ולכן ' נתקנה גם המל

 ט וראוי לזווג "הוא יו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

וליל הושענא , תקון ליל חג שבועות
 רבה

י חידש את לימוד שביעי של פסח "הח
 (. עג-נז, ג"ח)

 .וגם תקון כרת להושענא רבה
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עוד לפני , מה מנהגים מאוד קדומיםה, סדרי לימוד לילי חג שבועות והושענא רבה
ואף העיד במנהג הקדום , הוסיף וגרע, הוא תיקן אותם מחדש. ל"י ז"התגלות האר

ישנם נוהגים לקרוא כל ספר תהילים עם סליחות , אחרי חצות דהושענא רבה)הזה 
י הקדוש לא תיקן לימוד "שהאר ,מה שאין כן בליל שביעי של פסח(. כ"שעה -

ל היה אוסר את הזווג כמו "י ז"האר, מקום ללימוד כל שהוא אם היה, שנית.חדש
 .שהוא אסר בלילות למוד שבועות והושענא רבה

 
 .  ולשמש את מיטת, אין לו זמן פנוי, של פסח' ואם הנוהג ללמוד את אותו סדר לז

 
 .( ל"י ז"דבר לא מוכרח מכתבי האר)י הוא שהנהיג ללמוד כל ליל הושענא רבה "הח

כשאנו קבלנו שאין . הוא תקון כרת, י לימוד ליל הושענא רבה"דעת החשל, יש לציין
לפי , ואם כן(. ל"י ז"ולא מהאר, ן שפירא"לפי מהר)תקון כרת אלא בליל חג שבועות 

חייב הוא להיות ניעור משנתו כל , כידוע שמי שלומד לילה אחד לתקון כרת, י"הח
 . פן לא עשה ולא כלום, אותו לילה

 .י יש ללמוד כל אותו ליל הושענא רבא"עת החלד, ואם כן האמת
 .(כידוע, ל"י ז"אינו חיוב לדברי האר, וזה

כדי לקום בחצות לילה או , היו יושנים בו, שרובם ככולם, של פסח' גם ליל ז
המנהג הזה ממוקם . שירת הים ופרשת בשלח, לשיר בשמחה רבה, ואז, באשמורת

 ס, ו"דקל, גליס, י"עיין מנהגי א)בספרים ישנים 
 (. ז,

אין בו שום מקור ', י ללמוד כל ליל ז"למנהג הח, אמנם.  וכך הוא בנגיד ומצוה
שהיה אומר כי , ו"וכתב בשם מוהרח, שיבש הדעות, ובקצור מחברת הקדש. ושורש

מצווה לפרש , וליל הושענא רבה, ליל שבועות, )!( של פסח' זכמו , בלילות הללו
ל "י ז"ו אינה קיימת בכתבי האר"בשם מוהרחההוספה הזאת . ולגלות עומק החכמה
 !ל האמיתיים "י ז"ולא בכתבי גורי האר



 ט לעומר דווקא "להסתפר ביום מ

ל מגלח ראשו אלא בערב פסח "ט ימים אלו לא היה מוז"ענין הגילוח במ
ג לעומר "ח אייר ולא ביום ל"היה מגלח לא ביום רובערב חג השבועות ולא 

  דרושי הפסח דרוש יב  בשום אופן

 
 

 ט לעומר דווקא"להסתפר ביום מ
ט ימים אלו לא היה "ענין הגילוח במ

ל מגלח ראשו אלא בערב פסח "מוז
ובערב חג השבועות ולא היה מגלח 

ג "ח אייר ולא ביום ל"לא ביום ר
 לעומר בשום אופן

 
 (ב"קמ) נגיד ומצוה

 . משנת חסידים. א"ט ע"נהר שלום דנ
 . 'ז סוף סימן ב"אגרות הרמ

 . 'ו, ג"י תצ"ברכ
י "הגהות מהר, א אזולאי"הגהות מהר

 (י"פ הברכ"ע)צמח 
 

( ב"ע, ב"ס)יבמות ' וזו כדעת מס
 .מפסח עד עצרת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ט לעומר דווקא"להסתפר ביום מ
סימן סוף )רבי חיים הכהן בטור ברקת 

ח "מקיל להסתפר ביום מ, (ג"תצ
 . לעומר

 (עא-מב) י "וגם הח
 
 
 
 
 
 
 

על שהסתפר )ו הסתיר ממנו הדבר "ו מאוד תמוה שכותב שמור אביו מוהרח"לשון מוהרש
 . ודחה אותו בקש( ל"י ז"ט כנהג רבו האר"ח ולא חיכה עד המ"ביום מ

לבוא למחר לבית לגלחו וישב המועד , לחשמא לא יכול היהודי המג, ל"וא, כ כותב"ומיד אח
 . בלא תגלחות

 . ד"כנלענ. והאמת יורה דרכו: ו "ומסיים מוהרש
. ל"י ז"להתנהדות המנגדת למנהג האר, ו לא רצה לגלות את טעם כמוס"מובן שמוהרח

 . האמת יורה דרכו: ו ברור לחלוטין "סיום לשון מוהרש, ואדרבה
פ הסוד או "אלו רק אישית ןלא שייכת להתנהגות עו בזה אינה לכולם "שהתנהגות מוהרח

ו "והנהגת מוהרח.ט"ל להסתפר רק מיום מ"י ז"ממנהג האר, שלא זזים.  ל"י ז"פ האר"ע
 .ו"היא בחירה מבוססת על סיבה כמוסה אף מבנו מוהרש, ח"להסתפר במ



 לישון אחרי חצות היום ראש השנה 

ה לפי "ל שאין לישן ביום ר"ד ששמעתי ממוז"ה נלע"ענין השינה ביום ר
י תקיעת שופר כמבואר לקמן במקומו "עד שמתעורר ע' א הוא ישן למע"שז

' א לומר עורו ישנים מתרדמתכם כול כי תקיעת שופר הו"ס משז"אשר ז
ה הוא ישן וכוונתינו הוא לעוררו "של ר' כ לקמן כי עד יום ב"וכבר יתבאר ג

ל שאין זה אלא עד "כ ממוז"ד ששמעתי ג"האמנם נלע. ולכן אין ראוי לישן
א על ידי התקיעות "חצי היום ומאז ואילך יכולים לישן כי כבר נתעורר ז

ל שאחר חצי היום שכב על מטתו "יתי למוזדמיושב ומוסף ואני זוכר שרא
 דרושי ראש השנה הקדמה -שער הכוונות  :וישן

 לישון אחרי חצות היום ראש השנה
ד "ה נלע"ענין השינה ביום ר

ה "ל שאין לישן ביום ר"ששמעתי ממוז
עד ' א הוא ישן למע"לפי שז

 י תקיעת שופר"שמתעורר ע
ל "כ ממוז"ד ששמעתי ג"האמנם נלע
אלא עד חצי היום ומאז שאין זה 

ואילך יכולים לישן כי כבר נתעורר 
א על ידי התקיעות דמיושב ומוסף "ז

ל שאחר חצי "ואני זוכר שראיתי למוז
 היום שכב על מטתו וישן

 
 (ט"קמ, ח"קמ)נגיד ומצוה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לישון אחרי חצות היום ראש השנה
 (עד-מד)י הקדוש "י מחמיר על האר"הח
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כ מנהג נכון הוא וטעם המנהג הזה "המנהג שנהגו להתעטף בציצית בליל יוה
ציצית קטן דעיבור ' א אם בבחי"מ אל ז"הוא כי לעולם סוד הטלית הוא א

רחל לפי שמדת ' כ שאז שליטת הנוק"או דיניקה או דגדלות ולכן בליל יוה
' עילא' כנודע ואז אי' וברת בלילה ואז עלתה רחל בראש התבונלילה ג

מקפת אותה בציצית גדול אבל בשאר לילות שאינה עולה לא יש מצות ציצית 
כ "ולפי שהענין הזה נעשה מאליו ליל יוה' ואינה נוהג בלילה שהיא זמן הנוק

 כמבואר אצלינו לכן אין צורך לברך עליו ברכה להתעטף' ולא הוצרך אל תפי
 דרושי יום הכיפורים הקדמה -שער הכוונות  :בציצית

 
 לברך על טלית גדול מבעוד יום 

המנהג שנהגו להתעטף בציצית בליל 
 כ מנהג נכון הוא"יוה

אבל בשאר לילות שאינה עולה לא יש 
מצות ציצית ואינה נוהג בלילה שהיא 

ולפי שהענין הזה נעשה ' זמן הנוק
' תפי כ ולא הוצרך אל"מאליו ליל יוה

כמבואר אצלינו לכן אין צורך לברך 
 עליו ברכה להתעטף בציצית

 
 (ב"קנ)נגיד ומצוה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
שלא לברך על טלית גדול אף מבעוד 

 יום 
אין לברך על טלית גדול , י"שלדעת הח

ויש להתעטף אחרי , מבעוד יום
 . כדי לא לברך( דוקא)השקיעה 

עוד יום כדי ומי שמקדים להתעטף מב
 . טועה מפי השכל, לברך

 וגם היא דעת שלמי חגיגה
 
 
 

ו היה נוהג לברך מבעוד יום כי יש באותו לילה "מוהרח, ולכן
ואף מי שמתעטף בציצית באותו ליל . ציתחיוב מצוות עטיפת צי

מ "מ, מכיוון שחלה בו מצווה דלא כשאר לילות, יום הכיפורים
ולפי שהענין הזה )אין צורך שיברך שזה מטעם מנהג או חסידות 

ונכון לומר , אלו שהגיעו לפני השקיעה, אמנם(. כ"נעשה מאליו ליל יוה
יום חל שב, יש להם לברך להתעטף בציצית, כל נדרי משתחשך

 . חיוב ברכת טלית גדול
 

  ( !ו"ח)טועים מפי השכל , ו ובנו רבי שמואל"שמוהרח( עב-סו)י "דעת הח
י ''א בברכ''וגם החיד. יש לברך, הנגיד ומצווה כותב שאם מבעוד יום, אמנם

 ('א -ט''תרי)
ולא מביא את , מה פלא שהשלמי חגיגה מביא דעת שער הכוונות כפשוטה, אך

 .רבי חיים וויטאל  בעצמו, ויטאל שהוא קיבל מאביו ורבו עדות רבי שמואל

 



 'חלק ב

 מנהגים שאינם

 ל"י ז"מהאר
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 ל"י ז"מנהגים שאינם מהאר: ' חלק ב
 

וזה הגיוני . אין לנו להמציא, י"כל מה שלא מובא בכתבי האר: הטענה פשוטה 
לא רבי וגם , ל"ו לא הביא הנהגות נוספות מרבו זצ"שאם מוהרח, לחלוטין

שהם )' עד דור הג' הן מדור הא, ל האמיתיים"י ז"שמואל וויטאל ושאר גורי האר
את כתבי  זכו לקבל, ולכל הפחות, שהכירו אחד את השני, (מ פאפיראש"מהר
 ? פ סברה "ן להוסיף מנהגים חדשים עאי, ל האמיתיים"י ז"האר

יש להניח ', ו וכו"אם לא נמצא שום הגה בברכת ומכניע זדים בכתבי מוהרח
שכך היתה הגירסא המקובלת , ל היה מברך ומכניע זדים"י ז"שהאר, בפשיטא רבא

 .  לחתום ומכניע מינים, עד היום, ואין שום מקור קדום, בזמנם
י "בהכרח נומר שהאר, לא היה בכלל קיים, "ומכניע מינים"מכיוון שנוסח , לכן

 . היה חותם ומכניע זדים, ל בעצמו ובכבודו"ז
י תלמידיו הנאמנים "ע, ל"י ז"הנהגה המובאה בשם האר, בבירור, לנו ורק כשיש

להמציא סברות וליוצר , ובשום אופן ופנים. אז נוכל לקבלה, (ו בראשם"מוהרח)
 .ל"עכמש. סוועות

 
 
 
 

 חותם ומכניע זדים 
 (ז"דף ע)לסיים עם ספר תפילת חיים 

 
 . מקור הראשון לנוסח ומכניע מינים נמצא בחמדת ימים

 
 : ' טעם א

, מגן אבות על מנהגי המערב הפנימי, לאחרונה הספר הטוב)מה שכתבו 
אולי יש , אין לחזור בו, שעד שלא גילינו ראשון שגורס ומכניע מינים(( ו''צ/ה''דצ

במיוחד כשרוב , כי לא על ספקות אנו חיים, הטענה הזאת קלה. שגורס כך
, ולבטל מסורת בת אלפי שניםומה לנו לגרש . חכמינו הכריעו לומר ומכניע זדים

 ? ועד אחרוני זמננו , י הקדוש''מהמדרשים עד האר, נוסח ברור מתלמוד ירושלמי

 
 : ' טעם ב

ואינם סידורים אמינים . מאוחרים הם ומעורבבים, ל''י ז''פ האר''כל הסידורים ע
והסידור הראשון מודפס . ואין לנו לסמוך על אלו. ל האמיתיים''י ז''לכתבי האר

 (.5341/ד''תצ)י באותו בית דפוס ''לקווה פחות מעשר שנים אחרי הדפסת החבז

 
 :' טעם ג

 . מעין הפתיחה
. ונחמדו בסברה שיש לחתום כהתחלת הברכה, י''הרבה חכמים הלכו אחרי הח

ועל . י''זה הטעם של הח. יש לחתום ומכניע  מינים, מיכוון שמתחילים למינים
ולא כתב , ואיני זז ממנהגי, א שכותב''ן החידויש לדייק בלשו)א ''זה סמך החיד
 . ועוד גדולים( כהרגלו, ממנהג אבותי

, גם(. ז''ברכות י, בבלי)ס ''כגירסאת הש, יש לנו לחתום חונן הבינה, אם כן
 (.ברכות שם)שכך כותב , יש לחתום ומכניע פושעים, י''לסברש
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לכך סמכו לה ( : שם)כן כתב  , י היה גורס זדים ולא מינים''ובאמת ברור שרש
 . להק''עכ. ושאר פושעים היינו זדים]...[ ברכת הפושעים 

(  ולא החדשים כבית עובד או תפילת החודש)כל הסידורים העתיקים , עוד
 . גורסים זדים

 . 'להלן כמה מקורות בטעם ד
. היינו צריכים לחתום ומכניע משומדים, י הייתה נכונה''אם טענת הח, אמנם

המילה ... .'י שכותב ולמינים וכו''ועיין רש)מקורי של הברכה שכך הוא הנוסח ה
 (. ולמינים לא מתחילה אלא נמשכת
 : וכך מעידים הסידורים הראשונים 

, שער הכוונות הראשון שנדפס בשאלוניקי, ח''י פע''כ, קד רבי חיים וויטאל''כתי
, עדיה גאוןרב ס, רב עמרם גאון, ד''סידור רפ. י לרבי משה מלובמילא''סידור האר

חידושי , ש''ת הר''שו, סידור הרוקח, ם''הרמב, הכוזרי, סדור רבי שלמה ברבי נתן
 , ל''ק ז''כוונות הרמ, ה''ראבי, ן''סידור ראב, סידור רבי שלמה  מגרמזיה, א''ריטב
(. 'א' ו ס''קכ' ס)ע עצמו מביא נוסח פתיחת הברכה והיא למלשינים ''שהשו, ועוד

 ! ולא ברכת המינים , ה הברכה ברכת המלשיניםע מכנ''יוצא לנו שהשו
דחו את , ורק לאחרונה. אינה קיימת אצל חכמינו, כך שפתיחת הברכה בלמינים

 (. ע''לשמור נוסח השו)למינים ולמלשינים -כל חכמינו ונסו פתיחת הברכה ב

 
 :' טעם ד

היא זדים !( הברורה והמפורשת )הנה המקורות שלפיהן הגירסא , אחרי כל זה
 ( :ואחרי זה הוספות אחרות, ל''פ שערי תפילה לרבי יעקב רקח ז''ע)

ברכות )תוספתא  -( ו''שכ/א''שכ' ס)רוקח -( ו''ס קכ)ר ''טו -( ה''ד ופ''פ)ירושלמי 
-ד ''ספר תניא ס -תנחומא סוף פרשת קורח  -חסדי דוד על התוספתא  -( ג''פ

הלכות  -( י''פ הב''ע)ש אורחות חיים ולבו -( ב''סקי)בית יוסף  -שבולי הלקט 
 -( ו''סק)מנורת המאור -א ''רד-( א''ב ע''דס)ס ''י בפרד''רש -( ה דברכות''פ)גדולות 

תפילת  -ילקוט שמעני  -מדרש ויכולו  -מדרש ילמדנו  -( ב''ס' שמואל א)כלי יקר 
 -רב עמרם גאון -נאות יעקב  -( ג''ס)ילקוט אחשווראש -( ח''ב סקי''ע ע''ד)כל פה 

הרב בן ידיד  -( ג''א ע''דקל)שלמי ציבור  -( ח''סקי)ח 'פ -( סדר תפילה)ם ''בהרמ
סדר עבודה  -ץ בעמודי שמים  ''היעב -( ד''סע)תפילה לדוד  -( ב הלכות תפילה''פ)

 -( ג''ז ע''א ד''ח)יערות דבש  -תהלה לדוד  -( ך''סז)מעשה אברהם  -ומורה דרך 
פרי מגדים  -( ח''סקי)שערי תשובה  -( 'יס)צפיחית דבש  -( ח''סקי)פתח הדביר 

ו אות ''סט)כף החיים  -( ו''דכ)שער השמים דרך ישרה  -( א''ל)חיי אדם  -( ו''סקכ)
 (.א''ל

סידור חמדת ישראל , ק''סידור הרמ, סידור הקצר רבי יעקב צמח, (א''ח)האשכול 
, (רדםד והלאה וגם דפוסי אמשת''ווניציה שנת ש)סדור ספרד הישן , יד-בכתב 

סדור , (ו''מחזור שונצין שנת רמ)סדורי איטליא , סדורי קטלוניא, סדורי אשכנז
 (.א''ש-ז''רצ)בולוניא 

 

 
סידור לרבי אברהם אנקווה הנדפס בלוורנו , יש לציין שבתפילת כל פה

יר 'הנדפס באלג', וגם בתפלת כל פה לרבי אליהו גג, (4741/ח''שנתתר)
 .זדיםמכניע שניהם גורסים ו, (3441/ג''תרמ)

 
ממה , ולא ומכניע מינים, מצאנו הוכחה סופית שיש לומר ומכניע זדים, סוף דבר
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שברכת מכניע זדים היתה מודה על , 349' ג עמ''ם לירושלמי ח''שכתב החדו
 .וביבנה הוסיפו בה גם קללה למינים, הכנעת אויבי ישראל

 
 

 מקווה ידים  
, ל''באמת ליעקב לרבי שאלתיאל  ניניו ז, נהה. י"אמת ליעקב שאלתיאל בשם הח

קבין או לטבול ' אם אי אפשר לשפוך עליו ט( ו/ב''דקכ)מובא סדר נטילת ידים 
על הידים עם תפילה ( סאה' כנגד מ)פעמים ' לשפוך מ, והסדר הוא. במקווה
 . וכוונות

 גם בבן. י''אלא שם ציין את מקורו הוא הח, גם בדרך ישרה נמצא שם אותו סדר
   (.?!י ''המקור חוזר לאמת ליעב ולא לח)איש חי 

 
 

 קשירת הלולב 
אבל בלי לציין , קשרים' י לקשור ו"מביא דעת הח( ג"י, ד"תרנ)הכף החיים סופר 

 .את המקור
ולא לאגד את הלולב ביום ( ה''ב)קודם כל יש להעיר שמנהג העולם הוא לחומרא 

יש להזכיר המנהג הטוב של כמה . ('א ג''ת תרנ''שע). טוב אלא בערב יום טוב
המנהג הזה . ליפות ולהדר הלולב, בחוט של משי, שנהגו לקשור הלולב, ספרדים

 . י''קודם עוד לפני הח
וכנראה שהצליח )!!(. י דחה את המנהג הזה וקרא אותו מכוער ''אלא שהח

 . פ סברה''תמורת מנהג חדשני ע, לעקור מנהג עתיק וקדמון
 

 !הוא בדיעבד , להיפך. ום מצווה לאגד ביום טובאין ש, הנה
 .וגם אין סיבה לאגד במינו אלא בעל כורחו

אלא . אז מותר לאגד ביום טוב, במידה ששכח או לא הצליח לאגד בערב יום טוב
כי אסור לחתוך , י עלי הלולב היה אפשר לענב''ע, ואם כן. דרך עניבה ולא קשירה

עלי הלולב אינה נשירה ביום טוב ואז  ועקירת. חוט ולהשתמש בו ביום טוב
 (. ב''תוספתא פ. )מותר

ומתיהרים , ומה גם הרבה אבדו המסורת ואינם יודעים לאגד הלולב בחוט משי
 . ומבזים את מנהגי אבותיהם האמיתיים
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 .הארץ' תפילת הפרנסה אחרי מזמור ללה
 

 .ל"וגם רבי מצליח מאזוז זצ, י"א תיקן את תפילת הח"החחיד
 

, ח הנדפס''ל ובפע''המקור הראשון הוא ברנו ליעקב לרבי יעקב צמח ז, מתובא
י של תפילה כל ''וגם אין שום מקור בכתבי האר, פעמים' ואין שום זכר לאומרו ג

  !!שהיא אחרי המזמור הזה 
מצאו צורך , ן''הג הנאמ''ל ובנו הר''א ורבי מצליח מאזוז זצ''ותמוה שהחיד

 .י''לשנות מהגירסא של הח
 

אותו עשיר זוכה בתפילת , שכל שנה ושנה, מה לומר על המנהג הזה
וקורא , פותח את הארון, אחרי שקונה את המצווה, הפרנסה ועולה לדוכן

זקני הקהל מתחלקים לעצמם את , או בפחות הגרוע)פעמים ' המזמור ג
 (. הכבוד

בעניין ( ב"דרס)א בספרו תפילת חיים "ב דניאל רימר שליטהג ר"כתב הר
סגולה , שמקור היחידי של קריאת תילים הזה, הארץ' אמירת מזמור לה

, (ד"ח ע"ז דקל"פ, ה"שער ר)ח "נמצא בפע, הכ"ה ויו"בליל ר, לפרנסה
 . ל"י צמח זצ"שכנראה העתיק מספר רנו ליעקב למוהר

עולת , שמונה שערים, י"ח כת"פע)ל "י ז"אולם לא מופיע בכתבי האר
 (. נגיד ומצוה, תמיד

 . י הוסיף התפילה עם שמות הקדושים אחרי אמירת המזמור"אמנם הח
 : והוסיפו 

 ( ?להתעשר )למכור את המצווה  -
 לפתוח את ארון הקודש  -

 גם בתפילות שחרית לימי נוראים  -

 ( ו"ט' כף אחת ס, א"החיד)פעמים ' לכפול המזמור ג -
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 אין מקור לעמוד בעת קדיש דברכו 

י "פ סידור מוהר"ע( עא-מו)י "ומקורו בח( ב"ע, ג"קצ)המנהג מובא בשלמי ציבור 
 . שהיה כנראה בידם, ל"סרוק זצ

 
ל המפורשים בכתביו שיש מקום לעמוד ''י ז''אין שום מקור בדברי האר, והנה

יש , אלא. ל וויטאלו ובנו רבי שמוא''לא בדברי מוהרח, גם. בעת אמירת ברכו
הרב שלמי . ו''עדות מהרב שלמי חגיגה בשם סדור רבי ישראל סרוק בשם מוהרח

אבל לא מרבי חיים וויטאל , ו''נרשמביא שהוא מנהג רבו )י ''חגיגה מציין גם הח
 (.י סרוק''או ממהר

 

 
 של פסח' תקון ליל ז

 

א להזדווג עם "של פסח יש חיוב זווג לפי שכבר עתה יכול ז' והנה לכן ביום ז
 המלכות

ת "הת' דספירת העומר נתקן בחי' של שבוע א' של פסח שהוא יום ו' ועתה ביום ז
 ט וראוי לזווג "שהוא באחוריו ולכן הוא יו' ולכן הרי הוא כאלו נתקנה גם המל

, אין לו זמן פנוי, של פסח' ואם הנוהג ללמוד את אותו סדר לז
 .   ולשמש את מיטת

, לימוד חג שבועות וגם ליל הושענא רבהל חידש את "י ז"האר
מה שאין כן בליל . על סדר למוד כבר קיים לפניו ועתיק יומין

 .שביעי של פסח
 

 
סוף ספר החזיונות דפוס שובי , מנהגי צפת לרבי אברהם גלנטי)המנהג הקדום 

והמנהג . דווקא אחרי חצות, דהיינו, להיות ניעור כל הלילה ('אות ו' ג' ס, נפשי
ולקורא בפרשת , היה לקום קצת לפני אשמורת הבוקר, והקבוע מימי קדםהידוע 
ה ובני ''את שירת משה רבינו ע, לשיר בנעימות, ואחריה, הקריעת ים סוף, בשלח

 . ישראל
פ ''והוא ע. כתוב לעמוד בחצות לילה, ל''מ גלנטי ז''ובספר מגיני ארץ להר

 . ('עיין אבן השוהם דף ע. )ודווקא אחר חצות, ק''הרמ
לא נהגו , א''זיע, וגם הבבא סאלי, האביר יעקב הוא רבי יעקב אבוחצירא, והנה

לבטל המנהג הזר ( תאפיללת)גם האביר יעקב תיקן בעירו . לקיים התקון הזה
 . הזה
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 נוסח הא לחמא עניא
 . י האמיתיים"א לחמא עניא בסגול אן בצירי בכתבי האר"אין שום זכר לנוסח ה

, א לחמא עניא"י הקדוש שיש נוסח שונה לה"הבין מדברי האראילו יכלנו ל, מ"ומ
, וזאת. שישאר בתחום הכוונות ולא באמירה, היינו צריכים לא להגות אלא לכוון

ל שכך היה נוהג או כך הגה "ו ז"ל דרך מוהרח"י ז"מכיוון שלא מסר לנו האר
לא א, אלא שאין לנו לקבוע מנהגים חדשים מתוך סברה. באיזה ספר או מחזור

גם גילה או קבע מנהג חדש או , מי שהביא את הסברה הפלונית הזאת, אם כן
 . מחודש

 
א ''בסומכם על דברי החיד,  א בנקוד צירי''ולגבי מה שכמה נהגו לאמר ה)

והם דברי המשנת  – 'ששמע מפי המקובלים וכו', ג אות ו''תע' ר ס''במחב
ודלא , א ממש''ד צירי תחת השפירושו ניקו', אות ב' ה' ס, חסידים  סדר ליל פסח

ל ''צ –ג שכתב ''ג ע''בשם ספר הכוונות דף פכהרב אורחות צדיקים אות פסח 
ד של מילת ''א והוא הניקוד הלמ''וסגול תחת ה, בניקוד דגש)א ''א עני''א לחמ''ה

וגם כמה אחרונים חזרו על  -( ט בספר בראשית''דפרק ל' הלחם הנמצא בפסוק ו
ממה ' הק לא השגתי ס''ואהצ. איש חי והכף החיים סופר זה ואחרון אחרון הבן

והוא פשוט שאם אין לנו לגרוע מדברי . עם כל זה לא נתקררה דעתי. שהשיגו
. בשמםאין לנו להוסיף , א''ו זיע''י הקדוש ותלמידו המובהק מוההרח''האר

בן ביתו דכתבי , א''זאת הכוונה לדברים הקצרים של הרחיד, ולדעתי הפשוטה
ששמע מפי המקובלים ולסיבה הזאת כתב . ל ונוסחאותם האמיתיים''י ז''האר

 .ל אלא בעלמא''י ז''שאין זו חיוב מדברי האר. 'ן לאמר וכונכודעל דעת הסוד 
לגרוס , י הקדוש''אין לנו שום יסוד בכתבי האר, ובמחילה רבה מכבוד תורתם

 . ל''י או בסגו''א בציר''ה
וגם . ומצ רמז לדין זה''הש ובנג''ל בלחמ''צמח זי ''כך גם שלא מצאנו בכתבי מוהר
וכידוע לנו שהם היו בקיים )ל ''מ פאפיראש ז''לא בדברי אור צדיקים מרהר

דפוס )ל ''ח צמח ז''י  עם הגהות הרי''ע האר''וגם לא כתוב בשו( בכתבים הנכונים
 ולא( ל''ן הקדוש ז''לא החברים ולא הר)ובמחברת הקודש , (א''תרמ' ווילנא שנ

, לא מצאתי שום מקור לא בפרי עץ חיים, ואחרון אחרון חביב,  בפתורא דאבא
ל בנו הקדוש של ''ש וויטאל ז''ולא בפירוש מוהר, שהוא מהדורא בתרא כידוע

 .ל בספרו חמדת ישראל''ו זצ''מוררח
 
 

. א''הניקוד ממש תחת הה, כמה תמוה שמצאנו בכמה דפוסים של שער הכוונות
 . ל''י ז''כתבי הארשמקור הדבר לא בא מ

הטעם , ונכון שעל פי סברה! י ''חומשנת חסידים וומקור המקובלים האלו הוא 
היו , עד שדעת כמה חכמים שאף בזמן בית שני)אלא שנוסח קדמון הוא . יפה

 .ואין לנו לעבד אותו( בעל פה, אומרים הפיסקא של הא לחמא עניא
, א בפתח''ה, א''א עני''א לחמ''מתחכמים עוזבים הנוסח המקורי שהוא ּה, והיום

 . ומתבוללים לחדשים לבקרים, שקבלו מאבותיו
א ''היו מנקדים את המילה ה, אשכנזים וספרדים ביחד, ובמיוחד שכל העדות

 .באותו ניקוד
, ק''ה ולא ברמ''לא בשל, לא במחברת הקודש, לא מצאנו בדברי רבי יעקב צמח

לא , לא בראשונים, ולא בסדר היום, ו''לא בכתבי רבי חיים הכהן תלמיד מוהרח
, מ פאפיראש''לא בכתבי רבי אברהם אזולאי ולא בכתבי מהר, לא בזוהר, ס''בש

ואף , ע מפאנו''ולא ברבי ישראל סרוק ותלמידו הרמ, לא במקובלים הראשונים
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 !א בצירי או בסגול ''רמז לנקד ה, ז''לא בכתבי רבי נתן שפירא ובכתכי הרמ
וגם לא מבנו , רבי חיים וויטאל, וגם לא מתלמידו המובהק ל''י ז''וגם לא מהאר

 .א''כולם זיע. החסיד רבי שמואל וויטאל

 
 .א בפתח''די מקורות כדי לשמור הנוסח המקורי שהוא ה

 

 

להקים שכינתא מעפרא
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 ו"משנת תשס הקדמה

 
 

לא יכולנו להתאפק למראה , לאור הדפסת הספר חמדת ימים מחדש
, חכמים וצדיקים ידועים ומפורסמים ונבוזאיך . עינינו המר והכואב

 . קורבנות הטעות והשקר להגנת הספר הזה החשוד
אלא פקפקו , לא רק שלא שמעו לצדיקים שחשדו בספר וזיהו המחבר

 . ממינים שונים םפ חורקים והיסטוריוני''ע, דברי חכמינוב
ולא המקום לדון אם צריך . על זה באנו לתקן את מה שנעוות מחדש

, גם לא לאהבת המחלוקת כתבנו. לבטל את המנהגים האלו או לא
 . ואפילו המזיקות, ויש להרגיע את הרוחות

די , תולמען האמ, גם לא רצינו לעיין בכל נושא כי המלאכה קשה
 . י אנשים אחרים ולהתאמץ בהבלים''לקונטרס הזה מלכתוב דפים ע

הבעל שם טוב , ץ''מביא מקורות וטענות בעד דעת היעב' החלק הא
 . א''ורבי יהודה פתיה זיע

 . ומטרתם, י''מהמנהגים הידועים לח)!( החלק השני מביא כמה 

 
שיצא )י החדש ''לא רצינו להביא את כל ההערות על מבוא לספר ח 

 . כדרך חכמינו, להרבות שלום בעולם (9333 -ה /ג''לחושך בשנות תשס
רק למנות ( ובניהו חלמיש תשבי, יערי)השתמשתי בספרי החוקרים 

 .דעותיהםלסמוך על ובשום אופן , תאריכים ומקורות
ונזכה , יאיר לנו את הדרך הטובה באהבה ובאחווה' ה, וברוב רחמיו

 ...אז לעובדו בלבב שלם ובאמת 
 

       

 
 אברהם זיתון       
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 השניי  הקדמה

 .ע"משנת תש

 

 
בגלל כמה , ולצערי, ו"בשנת תשס חברתי החיבור הזה

החלטתי , לחצים ואיומים מעסקניים ונחשים למיניהם
 . להשהות את הדפסתו

רבי אברהם מביאלא רבי אברהם מביאלא ר "ר האדמו"מו, ולשמחתי, אמנם
להוציא לאור  א הרים את רוחי וחיזק אותי"שליט אוסטרובאאוסטרובא

שהכרתי , ואני אומר. בלי פחד ואימה, את הקונטרס הזה
שנמנעו מלהדפיס , כמה גדולי תורה מפורסמים בדור הזה

או חרם של קבוצת  ימחמת איום נידו, כמה מספריהם
יש לנו , ולמען מלחמתה של תורה. מתחכמים כל שהיא

 . ולא יאונה לנו שום דבר רע, לאזור שאת ועוז
הנמשכים מגלוי אור , יק לקבל קטרוגים ודיניםלא מספ, וכי

מאיימים עלינו ומונעים , שנוסף לזה, התורה בחושך הגלות
 ? אותנו להוציא לאור פרי עמלנו 

 . תיפול עליהם אימה ופחד. די לצרותינו ודי למצערינו
שהתחמקו , נתקלתי להרבה טענות של רבנים, דבר נוסף

צאות באיה מקום כל הבחינות האלו נמ. לתמוך או לדחות
 . יכפר עוון בנים על אבותם' ה. כבודו

 . והעיקר לבנו לשמים
 

 ט"ס אברהם בן מכלוף זיתון
 

 התנצלות

, אולם. רצינו לפגוע בכבוד תלמיד חכם או בתורתו, בשום אופן ופנים
, הינם לתועלת, לפעמים עדויות כואבות, מה שהחלטתנו להביא

, גם. ו לפסול חכם או צדיק''ולא ח, י ומטרתו''להבין את זוהמת הח
. י עצמם''אלא רק דברי הח, י''אין ראיה לדחות חכם שהביא דברי הח

 .והבוחר יבחר כי יש די ספרי קודש ללמוד בהם
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 אזהרה 

 
 . מנהגים ונוסחאות, נידונים הלכות, באורך כל הספר הזה

שאינו כן , אלא לגלות את מקורם הרע והמזויף, לבטלם, ו''ח, לא באנו
, שמסורת טהורה וקבלה מאבותינו, נהגים יותר קדומים לחמדת ימיםבמ

, שוודאי, יש לנו לבדוק מה מקור האמיתי למנהג אבותינו, מ''מ .נקייה
 .שנה 944-עתיקים מ

פ הסוד ''שהבאנו מקורות ע, א''ז. כל נושא נידון לפי תחומו, עוד דבר
אמירתו קדום  מקור, "יגדל אלוקים חי"בפיוט , למשל .פ הסוד''במנהג ע

י ''ואחרי שהביא דעת האר, (א''ע, ח''דמ)י ערבב הדברים ''הח. ל''י ז''להאר
סומך על סברה כל שהיא כדי לעקם דברי , לא לומר דווקא הפיוט הזה,

מהפסקא  יגדל אלוקים חיולאפשר להמון העם לשיר הפיוט , ל''י ז"האר
אלא ימשיך , ם הזהובטח ידע שהעם לא יעמוד בטע)" הנו אדון עולם"

עיקם ופסל דעת , אלא שעכשיו. מר הפיוט מההתחלהובמנהגו הקדום ל
שמן המנהג , כדי לברר, על זה עמדנו.(וזו מטרתו. ל לעיני העם''י ז''האר

ידוע , אבל. ל''י ז''שהוא קדום להאר, אפשר לשיר הפיוט יגדל אלוקים חי
 !י גילה ''שכך דוחה את מה שהאר, ידע

, כך. סותר את מעשיו אם אומר הפיוט הזה, ל''י ז''רפ מנהגי הא''הולך עה
בלי שום חשש , ל''י ז''רשאי לנהוג מנהגי האר, שכל יהודי ויהודי, יוצא לנו

, ל''י ז''ע האר''שו -עיין שלחן אריאל , כלל של  יוהרא או חסידות מיותרת
י חילק בין ''שצריך להבין שהח, אלא. ד''דקפ' אות ג, נספח תורת חיים

לומדי  )י פלוני למצניעים ''והרבה טעו אחריו וחשבו שמנהג האר, םמנהגי
שזו העבודה . י אחר להמון העם''ומנהג האר, (קבלה או מתחסדים

 וזה. י הקודש''של החמדת ימים לגרום פילוג ופירוד בתורת האר תההרסני
רק , ל"י ז"הרוצה למשור את מנהגי האר, י"הקלקול הגדול שגרם הח

לכוף על כל , שאין מטרת הקונטרס שלנו, יוצא  מזה .םלמצניעי, לאליט
אלא לברר את מקור , !(אף שראוי)י הקדוש ''אחד ואחד לנהוג מנהגי האר

ומה שנוגע במנהגי . י"מנהגי הח, בהחלט, שאינם, האמיתי אבותיו מנהגי
 .לא להוסיף ולא לגרוע, ל  המפורשים''י ז''האר

ולא , ולא מרבי חיים וויטאל ,י''ובמנהגים המסופקים ואינם לא מהאר
 . שב ואל תעשה עדיף, א''כולם זיע, מרבי שמואל וויטאל

 
וממנו שתה רבי חיים , ל''י ז''ל חל רק על האר''כי גלוי אליהו הנביא ז

 .ל''רבי שמואל וויטאל ז, וממנו בנו המובהק והמפואר, ל''וויטאל ז
 . יש ליזהר, כן ועל. הכתבים והדפוסים, נתערבבו הדברים, מהאחרים, אך

 .ז''תצ/א''שנת תצ, דפוס קושטא( י''ח)מים ימדת חהמקורות ב
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  ת הצדיקיםונשמ כבודל

  רבי יעקב ששפורטאשרבי יעקב ששפורטאש

ר ר ""ישראל בעל שם טוב בישראל בעל שם טוב ברבי רבי 

  אליעזראליעזר

  ר צבי עמדן  ר צבי עמדן  ""רבי יעקב ברבי יעקב ב

  רבי יהודה פתיהרבי יהודה פתיה

  רבי שמואל דרזי רבי שמואל דרזי 

  חק כדוריחק כדורירבי יצרבי יצ

 .זכותם יגן עלינו אמן
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 מהות הספר 

 

 תוכן הספר  

 
או )ידוע לנו בכל מיני מחלוקות על היות מי חיבר הספר חמדת ימים 

 (. בדפוס זאלקווא, ימיםהחמדת 
דר ומקיף ס, פ הסוד''ע, ברוב, מנהגים והלכות, הספר הזה מכיל דברי מוסר

 . ו בשבט''וט, פורים, חנוכה, ימים נוראים, רגלים' ג, ראש חודש, של שבת
, ועל כתבי המקובלים, על הזוהר, על פוסקים( לכאורה)כל זה מבוסס 

 .י הקדוש''ובראשם האר
 

 

 י ''הדפוסים והמודפסים על דעת הח 

 
 :רשימה מצומצמת של ספרים הנדבקים לחמדת ימים 

 
 .1456/ז''תקט, וניציה, הסוכותסדר לחג : חמד אלוקים  -
 .ל''קמח סולת לרבי יהודה עלי מעיר נישי ז -
 . 1463/כ''תק, ונציה, תפילות ולימודים לימים נוראים: אוצר נחמד -
 .יסוד ושורש העבודה לרבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא -
 .שלמי ציבור ושלמי חגיגה לרבי יעקב אלגאזי -
, י''ח' מספר הזוהר עם למודים מס לקוטים, סליחות: מרפא לנפש  -

 . 1443/ל''תק, קושטא
 . י ורבי יעקב רקח'ספרי רבי חיים פאלג -
 תקוני שבת דפוס ליוורנו וצאצאיהם  -
 וזכור לאברהם ' מחזורי מועדי ה -
 יר 'חסד לאברהם מרבי אברהם טובייאנה מאלג -
, הזיכרון בית, בית דין, בית הכפורת)מחזורי רבי אברהם חמווי מדמשק  -

 ( בית הבחירה, בית השואבה
ועיין דפוס . )ו''תלמיד מוהרח, שערי רחמים לרבי חיים הכהן מדמשק -

מוסבר שהסידור שערי רחמים , לך נא שם בהקדמה, חדש למקור חיים
 (המודפס אינו ממש של רבי חיים הכהן
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  :י ''דפוסים השונים של הח 

 
הראשונה . הסכמות' עם ב, ל''זי רבי יעקב אלגאזי ''הספר הובא לדפוס ע

. בעל מקראי קודש ואשדות הפסגה( השני)של רבי חיים אבולעפיא 
 .של רבי יצחק הכהן בעל בתי כהונה הוהשניי
 1439 -ב  ''תצ/א''תצ, אזמיר

 1436 -ז  ''תצ/ה''תצ, קושטא
 1477 -ד  ''תק, זאלקווא
 1455 -ו ''תקט, זאלקווא

 1469 -ב  ''תקכ, ליוורנו
 1463 -ג ''תקכ, ונציה

 9333/5 –ה ''תשס/ג''תשס, (יריד הספרים)ירושלים 
 

 שער הספר  

 
 : שער הספר דפוס זאלקווא 

 באתי להגיד כי חמודות אתם ואתן 

 צבאות חיים נחלת צבילך ארץ חמדה 

 ואומר אבי תקראי לי בצלו חמדתי 

 . וישבתי ופריו מתוק לחיכי

 
אלא . מה הפירוש נחלת צביברור ומובן לכולם . אלו פסוקים לא שלמים

 . ו''צ יש''והוא נחלה של ש, ארץ חמדה הוא הספר חמדת הימים, אם כן

 
 : גם בחלק השני כתוב 

 . ץ ועליו יציץ נזרו''ש יצא על האר''על ראשו השמ

 
. מודגשות, ( 'בצ' בתשת של ''ר, צ''ש) ץ''האר - ש''סופי תיבות של השמ

 . הפענוח מאוד קל וברור
, צ''המדפיסים לא חששו להיראות כמאמיני ש, בר פלאמורה לנו ד

והכניסו , צ אינו אלא נתן העזתי''וכנראה שנזרו של ש ! בפרהסיא גמורה 
 .הרמז הזה לרמוז לנו מי מחבר הספר חמדת ימים
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 י ''י לספר ח''מקור כ 

 
נכד הרבי חיים , ל''ז( השני)יש לנו מקור בספרו של רבי חיים אבולעפיא  -

חכמים שנשלחו לבדוק את ' שהיה אז אחד מהג, א הראשוןאבולעפי
רבו של רבי יעקב אלגאזי  .אם היא אמיתית או שקרית, של נתן ונבואת

 (ספר מאורות נתן) הידוע כנוטה לשבתאות, היה רבי יעקב ווילנא
תלמידי ' רבו כמו רבו פנקסי נתן העזתי עד שנמצאים אצל ב, עוד דבר

רבי אברהם רוויגו . ך הכהן ורבי אברהם רוויגורבי ברו: ז המובהקים ''הרמ
ולא רבי יהודה החסיד בעל הספר חסידים )עלה לארץ עם רבי יהודה חסיד 

גם רבי בנימין הכהן . אחד ממאמיני השבתאות החזקים, (הטהור והקדוש
 .ל''הרמח... העביר הפנקס לחתנו הוא רבי ישעיה בסאן רבו של 

, (בעל כנסת הגדולה)חיים בנבושתי יש עוד מקור בהגדה של פסח לרבי 
ט שנים אחרי פטירת המחבר ''י, 1629/ב''שנת תנ)הנקראת פסח מעובין 

 .זכר צרורות בשמלותם, ץ''במנהג ביח (ל''רבי חיים בנבושתי ז
שנה אחרי הגדת פסח ' רק  מ סיידפי ''י אך הח''מפורש בחזה מנהג 
נמנה לכסא רב ( ב''יהחב)יש להדגיש שהרב  רבי חיים בנבושתי . מעובין

. ו''תכ/1666בשנת , ו בעצמו''יש( 'צב' שבת)צ ''י ש''מיר עזהראשי לאי
הנקרא רבי )נתן העזתי , י הנביא השקר''ונשפע ע! במקום רבי אהרן לפפא 

' ב ביטל את צום ט''והרב החבי, עד ששמע הרשע הזה, (צ''י מאמיני ש''ע
 .(1666)באותה שנה , כצוות נתן העזתי, באב

הצטער מאוד , חזר בו, בעל כנסת הגדולה ועוד, שרבי חיים בנבושתיכ
 .לתקן את חטאו, והתענה כל שארית ימיו

 

 
 . תקופת כתיבת הספר -

 
אלו (. 1643/1662)ל ''ת/ט''י נכתב או נגמר בשנת תכ''הספר ח, יערידעת ל

א ''ולא נכתב אחרי שנת תצ(. ח וכרך ניסן''כרך ר)י ''שנים המוזכרות בח
שמקור דברי ( חמדת יוסף)הרב מזרחי סותר את דברי יערי וכותב (. 1643)

 באמסטרדםהנדפס , י נמצא באור חדש לרבי חיים בוכנא מקרעקא''הח
 (. 1645-ה ''א לשנת תל''בין שנת תל)

רבי (. 1643)א ''זה עדיין לא סותר יערי כי עוד לא עברו התאריך תמ, אמנם
 (.1649)ב ''בנימין הלוי נפטר בתל

 (. 1643/1642)מ ''בת באמשטרדםנדפס ( לרבי דוד לידא)' גם ספר סוד ה
הרס את ( בעל חמדת יוסף וסידור עוד יוסף חי)אם הרב יוסף מזרחי 

, י לרבי בנימין הלוי''ביחס לח( וגם חוקר ןהיסטוריו)טענותיו של יערי 
שנת מות נתן , (1643)ם ''מסבבים שנת ת םעובדה היא שרוב הענייני

 ! י ''שרהעזתי 
העתיקו ( קרבן חגיגה ועוד)האמת היא שרוב החכמים האלו  ,ד"לענ,להיפך

' י אף שנדפס ד''המשנת חסידים העתיק מהחשכן , י שכידוע לנו''מהח
 .י''שנים קודם הח
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 ? הסיבה 
 .י קדום למחבר משנת  חסידים''מחבר הח

 
 : נמצאים למדים ש 

, 1643/.ם''ם אחרי שנת תי העתיק מספרים הנדפסי''אין בסיס לטענה שהח
רבי ) הפרי חדש, (רבי משה גלנטי -1437ד ''ונציה שנת תס) קרבן חגיגהכגון 

ז ''אמסטרדאם תס) לקט הקמח, (1629ב ''אמסטרדאם תנ-חזקיה דא סילוא 
רבי אליהו הכהן - 1419ב ''קושטא תע)שבט מוסר , (רבי משה חאגיז- 1434

או עברו דרך אמסטרדאם , יראלו חכמים ששורשם מאיזמ. ועוד (מאזמיר
צ ''וידוע שקהילות אמסטרדאם קבלו רובם את ש)להדפיס את חיבורם 

עיין בקצור ציצת נובל צבי איך רבי יעקב ששפורטאש  -י ''ונתן העזתי  שר
 . או שהיה קשר דק עם נתן העזתי והכת שלו( ל ותלמידיו  סבלו''זצ

ל הגאון רבי יעקב הוא בנו ש, לקט הקמחרבי משה חאגיז בעל ,  והנה
רבי משה גלנטי בעל . רבו של נתן אשכנזי הוא נתן העזתי, ל''חאגיז ז

מילא את מקום רבי יעקב חאגיז בראשות הישיבה בית , הקרבן חגיגה
, הוא גם נטעה אחרי נתן העזתי  והלך לבקר הנביא השקר בעזה. יעקב

א סילוה רבי חיזקיה ד. נמלך וחזר מדעתו, אחרי זה. לקבל ממנו תקונים
רבו , היה תלמיד לרבי משה גלנטי וגם לרבי יעקב חאגיז, הפרי חדשבעל 

 . י''של נתן העזתי שר
י הוא רבי יצחק הכהן רפופורט ''יש לציין שאחד הגאונים שנתן הסכמה לח

אפשר , רק לפי פרשנות החוקרים !הפרי חדש ... תלמיד , הבעל בתי כהונה
מקור של הרבה אחרונים והם י אינו אלא ''לעקם את האמת שספר הח

פשוט שהיו קיימים כמה עותקים . י עוד לא נדפס''אף שהח, ששאבו ממנו
 .עוד לפני ההדפסה לא רק בחוגי השבתאים אלא גם בחכמים אחרים

 
שזה . מתקבלות יפה, ם''י נכתב או נשלם עד שנת ת''דווקא ההוכחות שהח

 ... י ''שנת מות נתן העזתי שר
 

 

 . י בספרי האחרונים''הח סיבת עילום מקור 

 
י הרבה ''וכבר נפוץ בח. םי בידה אנשים וגם ענייני''סיבה פשוטה היא שהח

כמו סיפור של שבועות שאירע לרבי יוסף קרו ולרבי שלמה הלוי ) םענייני
העתיק אותם והביא בשמו כאילו , שגנב מבעלי השמועה( א''אלקבץ זיע

לא , ביא את המקור ולפחותהיה מ, אם היה ישר, ובאמת. הוא מצא אותם
היה מעיז לשקר ולהביא את העדות בשמו אלא בשם פלוני או בלי מקור 

 . בכלל
, כבוד כמו הרבה רשעיםאחרי הלא רק  רדףי ''שהח, אבל רואים אנו כאן

 . אלא הוא מחפש תדיר את הזיוף ובלבול דברים, מה שזה בסיסי
, שנידבק לכתיבה שלו  י הוא לערפל הדרכים עד''שרצון בעל הח, עולה לנו

. וההיסיח דעת הזה מועיל לו להעביר את מסרו הרע. למה שהוא מסביר
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כך . ומשאיר בצד את הלמוד, כך שהקורא קולט את הרעיון השקרי
י ''וזה מאוד הקל על בעל הח. ולא המקור או הכתיבה, הוא המסר, שהעיקר

 .שבתאים ואמונתו השקרית םדי להכניס ענייני
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 ימים (ה)ר ספר חמדת זהות המחב
 

 : רבו הדעות
פ דעת החוקר יערי שמחבר הספר הוא רבי בנימין הלוי ''יש שראו ע -

 בקונטרסו ''והרב מזרחי יצ, הטענה הזאת אינה כבר בתוקף. ל''ז. מצפת
 . ביטל אותה לגמרי, חמדת יוסף

 
ושללו את עדות רבי ( כתשבי ובניהו)יש שסמכו על חוקרים אחרים  -

אך מכת , י''באומרם שקיימו כמה מחברים לספר ח, א''יה זיעיהודה פת
 . השבתאים

  
י או לקרוא את ''יש כמה חכמים שמדעתם התירו ללמוד הספר ח -

 .כי תוקף רעתו החמיץ, תפילותיו
 

 :י''דעתם של גדולי הפוסקים שסמכו על הח 

 
חוץ מרבי , י''הציעו שם המחבר ח, שום חכם מגדולי הדורות האחרונים

!  כהיותו נתן העזתיי ''ל מכיר בוודאות את זהות המחבר ח''י ז'ים פאלגחי
 ('חמדת יוסף ל)

החוקר אברהם יערי הוא . בשבח או בגנאי, אלא הוא נשאר פלוני אלמוני
ץ ''סמכו על הגדולים כהיעב, לפניו. י''הראשון שקבע שם למחבר הספר ח

 . שהקדימו השם נתן העזתי
אף  (53-שנות ה תבתחיליערי כתב את ספרו )שנה  993יוצא לנו שאחרי 

ותמיהה על אלו . יצא בעדו לקבוע שם מחבר, י''תלמיד חכם שהשתמש בח
יש  ןולהיסטוריולחוקר , לכאורה. הסומכים על דעת יערי או חוקר אחר

, חוקר כאברהם יערי. איך לפרש המעשה או הכתב, קריטריונים קבועים
ה של משכילים המחדשים את וזו חבר, י החברה שבה גדל''מושפע ע
ומה לנו לסמוך על . ובחכמיו' הכופרים באמונת ה, המציאות

אף , כשיש לנו מסורת ודעות, חוקרים דתים או לא דתיים/הסטריונים
 ? מחולקות מחכמינו 

, בבלבול רב, וזה מזכיר לי היהודים העוברים מדחי הדתות אל דחי הדעות
היה אפשר , ובאמת. ל''מינו זבמקום להאמין בדברי חכ, וחוסר יציבות

ועל זה היינו . י''להביא עוד מקורות של חכמים המצטטים את דברי הח
 . י''אמורים ללכת בעקבות אבותינו וגם לסמוך בח

קבעו בנתן , אלה שקבעו. שרוב החכמים לא קבעו שם למחבר, אלא
לא קבלו השם נתן , י והתנגדו לביקורת הספר''אלה שהגינו הח. העזתי
, יוצא לנו. אם לא שבחו אותו, אבל גם אלו לא הציעו שם אחר, יהעזת

 .י''והוא נתן העזתי שר, רק שם אחד יצא, שמדעת חכמינו
 

 



 

 
24 

 .ל''י ז''כתבי האר ןעניי 

 
והרב מזרחי בחמדת . מובן שבידה מקורות ועדויות, י''לכל הכתוב על הח

ובמיוחד , ל''י ז''י לא היה כתבי האר''שלבעל הח, יוסף הוכיח בטעם טוב
 . האמיתיים

י ''שבכלל לא קיימת בכתבי האר, כטבילת ידיים, הוא המציא הרבה הנהגות
י הרוויח ונשתמש כמקור ראשון ''הח, ביודעו הכוח שיש לו.  ל ותלמידיו''ז

כל זה יצר עולם מלא שגיאות .  מזויף היה, אמנם. ל''י ז''למנהגי האר
 . מכוונות

השני ספר  .יה'הכוונות בוניצ ס הוא ספרל שנדפ''י ז''כתב הראשון להאר
  1647/.ד''שנת תמ, מ''הגלגולים דפוס פפד

שנים ' ג, ה''בזאלקווא שנת תצ, אחריו הוא לקוטי תורה וטעמי המצוות 
השער הכוונות הראשון נדפס בספר דרך עץ חיים . י הראשון''אחרי הח

רי חמישים שנה אח, 1449/ב''שנת תקמ, בקארעץ, מ פאפוראש''למהר
 . איזמיר, 1439/א''תצ, הדפוס הראשון של החמדת ימים

י או ספרי אחרונים המביאים מנהגי ''כך שרוב החכמים הלכו לפי הח
ואין להוסיף על ספרי האחרונים שכמעט . א''ל כספרי החיד''י ז''האר

 . י כהקמח סולת''העתיקו מילה מילה את הח
י ''לעיין בכתבי האר יכלו אז, רק לכמה חכמים המובהקים בתורת הסוד 
ק של רבי חיים וויטאל או של רבי שמואל וויטאל ''בכתי, ל האמיתיים''ז

 ...באיחור רב , אמנם. הצליחו לברר בין האמיתי לזיוף, ל''זצ
 

 רבי בנימין הלוי  

 
הוא מחבר ספר , ר מצפת''שד, אם רבי בנימין הלוי, נעמוד בסוגיה הזאת

 . בזריזות  רבה, י''ח
אנו לנקות את זכר החכם הזה מהשמצת החוקר יערי וסייעתו כי צריכים 
 . ההולכים בדרכו עד היום הזה!( ?)והתמימים 

ל מהדורא ''י ז''רבי בנימין הלוי עזר לרבי יעקב צמח לערוך כתבי האר - 
. ו האמיתיים''ידו  של מוהרח-ידע בברור מוחלט את תוכן כתבי, לכן. בתרא

, ל''י ז''י וסתר את דברי האר''רת הארשרצה לקלקל את תו, קשה להאמין
 . י''כמעשה הח

 
משבחים , בספר הזה? בני ישראל היא אמינה  ןזיכרוהאם מקור עדות  -

י רבי בנימין הלוי ''ומובא שם שנתן העזתי התקבל בצפת בכבוד רב ע, צ''ש
ק מנטווה ''איגרות מרבי בנימין הלוי ששלח לפרנסי ק' ב, ועוד. ובנו

 .השבתאות להתחזק באמונת

 
, ז''היה בטח מוסרו הכתבים להרמ, י''אם רבי בנימין הלוי היה מחבר ח - 

 . ולא באיזמיר, ובאיטליה היה נדפס
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, י''יש לציין שאם באמת רבי בנימין הלוי האמין בשקרי נתן העזתי שר
שמסרה לרבי , ז''העביר אז את האמונה הזאת לרמ, צ''ונהיה ממאמיני ש

 . ז המובהקים''שני תלמידי הרמ, יו'בנימין הכהן מרגאברהם רוויגו ולרבי 
פנקסי הנהגות וכוונות נתן , תלמידי חכמים האלו' מצאנו לב, לצערנו

 ... עם הגהות של שני החכמים האלו , העזתי בעצמו
רבי בנימין הכהן היה רבו של רבי יוסף איראגס ורבי אביעד שר שלום 

שרבי בנימין ).!( מביא מסורת והוא המקור היחידי ה)מחבר אמונת חכמים 
אין , אמנם. תלמיד רבי חיים וויטאל, הלוי היה תלמיד רבי חייא הרופא

ולא בכתבי רבי שמואל וויטאל , שום זכר לזה לא בכתבי רבי חיים וויטאל
. ו''ולא בשאר ספרי ואיגרות תלמידי מוהרח, שפגש את רבי בנימין הלוי

י ''בנימין הלוי כמה כתבי הארוגם לא אצל רבי יעקב צמח שקיבל מרבי 
. ז''ולא אצל הרמ, וגם לא אצל רבי בנימין הלוי עצמו, ל מהדורא בתרא''ז

 ? אז למה להסתיר את יחוס רבי חייא הרופא לרבי חיים וויטאל 
לרבי חייא לא היה תלמיד  נסכם ש, א''ואם בודקים שם הגדולים להרחיד

אמנם כל זה מעורפל יותר . או לפחות אין שום זכר. לרבי חיים וויטאל
... רבו של , אחד מחתני רבי בנימין הכהן היה רבי ישעיה בסאן. (מדי

 .ל''הרמח
צרים בהיותו עם נהג בין המ( ל''המכונה רב)הלוי  רבי בנימין, עוד דבר -

רחוק מהכחשת דיני ומנהגי בין  .צריםהמ נהגות בביןואף  תיקן הה. ז''הרמ
 (ל''תקנות רב). י''צרים שבספר חהמ

ח ''את סדר לימוד משמרת ר( 1663/כ''שנת ת)ז הדפיס בוונציה ''הרמ -
 . י''ושונה לגמרי מסדר המובא בח. ל''רבי בנימין הלוי ז, שתיקן רבו

ל נתן קדמו להתגלותו ש, נסיעותיו לאיטליה של רבי בנימין הלוי, מ''מ 
זה לא היה דרך , ז היה מקבל עניני שבתאות''שאם הרמ, יוצא לנו. העזתי

 .רבי בנימין הלוי
תלמידיו ' לעומת הב. ז  נדבק לשבתאות''ואין לנו שום הוכחה שהרמ

 . ככתוב לקמן
שהשנים , (ג''די)נוסף למה שהוכיח הרב יוסף מזרחי בחמדת יוסף , וכל זה

אינם תואמות , בהיותו בירושלים( 1643- 1662/ל''ת-ט ''תכ)י ''המובאות בח
 ! אז הוא היה מחוץ לגבולות ארץ ישראל . ל''לרבי בנימין הלוי ז

 .להיפך. י''שאין שום הוכחה שרבי בנימין הלוי הוא מחבר ח, כך בסיכום
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 י''נתן העזתי שר 

 
 (.יוגוסלביה) בסקופיה 1643.-בירושלים ונפטר ב 1673-נולד ב

 .שע אשכנזיאלילהוא היה בן 

 . בנים' ב, הוא השאיר אחרי מותו

נתן אשכנזי מעזה היה אחד מתלמידי המובהקים של רבי יעקב חאגיז 
נשתדך . ראש ישיבת בית יעקב בירושלים שבה למד נתן( 1647-1693)

שם השתמש בקבלה . ואז התיישב נתן בעזה, לבת עשיר מעזה
כמה חששות , גיזרבי יעקב חא, וכבר לפני כן עורר אצל רבו, מעשית

 .על התנהגותיו המוזרות של נתן

. אף לחכמים  גדולים, וגם לתת תקוני עוונות" לנבא"התחיל בעזה 
התחילה , ו וניבא עליו כמשיח''צ יש''אחרי שפגש בירושלים את ש

עשה , התקופה ההיסטרית שבה הוא ביטל כמה מצוות ומנהגים
ותם לחכמים נפשות בקהילות והעמיד מאמיני שקר הרבה ששלח א

 . הוא כתב איגרות וגם פולמוסים. ולקהילות

, לצערנו, ואף כמה חכמים, קברו נחשב כמקום קדוש לשבתאים
רבי , ל''י ז'י בנו של רבי חיים פלאג''הסיפור מובא ע. השתטחו שם

 .עיין חמדת יוסף. אברהם

של המגיד  מישרים לרבי יוסף ' אביו של נתן  הוציא לאור חלק הב
 .ל''קרו זצ

י מעיד שהוא מצא בכתבי ''הח, ה''שבכרך לר, והוא ןעוד דבר מעניי
הנוסח הזה , אולם. לערוך הסדר עם הסימנים הידועים, מגיד מישרים

יש לציין שמדפיסי ). וגם לא בדפוסים, אינו נמצא בכתבי מגיד מישרים
ורוב ! י בלי לציין המקור ''העתיקו מהח, וזכור לאברהם' מחזור  מועדי ה

 ....(אסמכתא מאוד חשובה . שכך כתוב במגיד מישרים, בטעות, אים קבלוהקור

 : יוצא מזה ש  

ומכיוון שהיה לו כתבי . ופשוט שיקר כהרגלו הרע, או בידה המודיעה-
, חיזק את עמדתו כמחזיק אמין בכתבים האלו, המגיד מישרים

אמת מה שאני אומר . יש לי את כתבי המגיד מישרים, הנה: "באומרו 
אלא , ל ממצרים''י ז''י כשמצטט כתבי האר''לא רק שכך פועל הח !"

של , ק''הרמ , המגיד מישרים, י''האר: שלמחבר היו לו הרבה כתבי יד 
אביו של נתן העזתי הוציא , דווקא. ועוד, ץרבי שלמה הלוי אלקב

 .של מגיד מישרים' לאור חלק ב

 . ידי אביומאלו שהיו ב, והעתיק אותם, או היה לו כתבים אחרים -
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 י ''חכמים וצדיקים המתנגדים לח

 
ם ''ט וכל האדמורי''הוא הבעש ל''זרבי ישראל בעל שם טוב  -

 (רבי נחמן מברסלב ותלמידיובכלל ) ט''המסכימים לשבחי הבעש

 .ט"לפי שבחי הבעש (שבתאים)י הוא מין מהכת הידועה ''מחבר הח
 
 י''זתי שרי הוא נתן הע''מחבר הח: ל ''ז ץ''ר היעב''מו -

מור  -ו ''קמ' עמ, תורת הקנאות -ה ''ס אות מ''פ, מספחת ספרים 
 . ט''תפ' וקציעה ס

 
 עיין חמדת יוסף , ל''זהאביר יעקב רבי יעקב אבוחצירא   -

 .י הוא מהכת הארורה''מחבר הח
 
 י''י הוא נתן העזתי שר''מחבר הח: ל ''ז רבי יהודה פתיה -

 . יהעל ספר ישע - 144מנחת יהודה דף 

 בית לחם יהודה

 
 א''ע, ד''נהר שלום דל: ל''ז ש''הרש -

 

 -(  י''לעג על הח)א ''ד אות נ''ע' א ס''ח, חיים שאל :ל''זא ''הרחיד -
 נגד התפילות: ' שמחת הרגל לימוד ג

 
י הוא נתן ''מחבר הח -עיין חמדת יוסף )!( : ל ''ז י'רבי חיים פאלג -

 י''העזתי שר

 

מתועב , י הוא מהכת הארורה"מחבר הח: ל"זרבי אלעזר רוקח  -
מצער המחלוקת בינו לבין תושבי , רבי אלעזר נפטר בצפת. ומשוקץ

. י שהוא תפס את הספר הזה כמתועב ומשוקץ"צפת אודות הספר ח
 . רבנן קדישי בשם הספר אור החיים

 
 .ריחק הספר ממנו בשםם משיב מפני הכבוד : ל"ז הרב בני ישככר -
 (בלוי. הרב מ. שראלקובץ בית אהרן י)
 
כל מה שכתב הוא : ב"ח ע"בזוהר חי שמות דל: הרבי מקומרנא -

. קובץ בית אהרן ישראל) .ץ"ככתב היעב דברי הבל ומטעה לב הבריות
 (בלוי. הרב מ
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י "להחזיק הספר ח פחד: ל"רבי אהרן רהטא השומר אמונים ז -
  (בלוי. הרב מ. קובץ בית אהרן ישראל). והחזירו

 
 נגד התפילות( : קנ) זבחי צדק החדשות  ל''בדאללא סומך זרבי ע -

 
 ל''זהבבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא  -

 .עיין חמדת יוסף. בנו של הבבא סאלי, א''הג ברוך שליט''בשם הר

 .י הוא מהכת הארורה''מחבר הח
 

י הוא ''מחבר הח: הסכמה לחמדת יוסף : ל ''ז רבי שמואל דרזי -
 ! ללמוד מהספר הזה בכלל  ואין י''נתן העזתי שר

 
 עיין חמדת יוסף בסכום ל נגד התפילות''ז הרב מרדכי שרעבי -

 

 י''ל נגד התפילות ולמוד הקבלה שבספר ח''ז הרב סלמן מוצפי -

 עיין חמדת יוסף בסכום 

 

 ל נגד התפילות''ז רבי בן ציון אבא שאול ורבי יעקב מוצפי -

 עיין חמדת יוסף בסכום

 

 ל''זרי ו'רבי נסים כד -

 ל''זרבי סלמאן חוגי עבודי  -

 ל''זרבי יוסף רביע  -

 .ל''הג שמואל דרזי זצ''עיין חמדת יוסף בהסכמת הר

 

י הוא נתן העזתי ''מחבר הח: ל ''זא שפירא ממונקשט ''הרח -
 .'ו אות ד''ת' ח ס''נימוקי או -ב ''קנ' מאמר כבוד חכמים עמ י''שר

 

ד אות ''כלל ק' מ' כללים מע  ל''שדי חמד לרבי חיזקיהו מדיני ז -
 'ק ב''ס' ח

 

 י''י הוא נתן העזתי שר''מחבר הח: ל ''זרבי משה לוריא  -

 .ג''ירושלים תרס, א''ת הרשב''סוף שו, מאמר אמת ליעקב
 
תהלוכות  -ב ''ת זכר יוסף ח''שו ל''ז ז שטרן משאוול''הגרי -

 א''ד כ''ה ע''ו ד''האיגרות פ
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 ל''ז רבה'רבי משה הכהן מג -

 ד''קל' פני משה ס

 

 ל''ז מנחת כהן -

 המגיה לספר פני משה

 

י ''מחבר הח:   א''הג רב מרדכי אליהו שליט''לצ הרב''הראש -
 י''הוא נתן העזתי שר

 מקור טמא: ז  ''הערה כ',  פרק ט(פסח)מקראי קודש הרירי 

 ט ''נספחים דתר( פסח)מקראי קודש הרירי 

 א''הערה י, 'פרק א( חנוכה)מקראי קודש הרירי 

 

 'ז אות ב''ע' א ס''ח א''שליט ציץ אליעזר  -

 

 ד''ר' אוצר המדרשים עמ א''הרב קנבייסקי שליט -

 

 ד/ג''רס' ג עמ''ברור הלכה ח א''הרב זילבר שליט -

 

 'י' ז ס''מועדים וזמנים ח א''שליט הרב שטרנבורך -

 

 ! י בכלל''נגד למוד החא ''שליט רבי יעקב משה הלל -

 הת יוסף בבדעת תורעיין חמד

 

 נגד התפילותא ''שליט הרב עזריאל מנצור -

 עיין חמדת יוסף בסכום

 
 
 

 !אינם כבר רק שנים , א''ץ ורבי יהודה פתיה זיע''הגאונים היעב

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
31 

, חזר בו בסוף ימיו, אמנם. י ומשנת חסידים''התנגד לספרים ח ש''הרש -
 . וסמך עליהם

 .. זו הטענה
אלא יש שמצאו , י בנהר שלום''לא הזכיר את ספר חש ''ידוע כבר שהרש

ומה שכתב הרב . התאמה בכמה תפילות או טעמים שנכתבו בנהר שלום
ש לא השתמש ''שהרש, א''מזרחי בחמדת יוסף בשם הרב יעקב הלל שליט

ועל זה אולי הסתייג . וזה קצת דחוק. '''וכו, י אחרים''והיו לו כ, י''בספר ח
שהוא וגם בנו רבי , ל''בי יעקב אבוחצירא זצוקאביר יעקב הוא המופת ר

 . ש''מסעוד לא היו לומדים בספרי הרש
לא , שצדקתו וחכמתו עומדות לו, ש''שמרן הקדוש הרש, כאן יש להעיר]

אין לנו . אין לטעות, אמנם. גילה לנו את רמת נשמתו החשובה והנדירה
רבה יכעסו על ואני יודע שה)ל ''י ז''ש הוא גלגול האר''שהרש הוכחהשום 

ולא רק , האמת בחיפוש -באמת ' יש לעבוד ה, אבל מורי ורבותי -זה 
ואין לנו . אפילו חשובים ביותר, להאמין במה שנתקבל בקלות אצל כמה

 . ולא תלמידיו, ש גילה''לא הרש(. לשחק עם האמת
אלא , ת''ומחילה מכבודו וכב)שמביא עדות , ל''י ז'רבי חיים פאלג, אם כי

אחרי שהוא מעיד על , י'לקבל את כל מה שכתב רבי חיים פאלגאין לנו 
א חיבר תפילות ''זו סיבה שהחיד, ולדעתו, א''י החיד''י ע''תיקון נשמת הח

, וזו רק ספקולציות והשערות. י''את הח, והעלים כמעט מכל ספריו, רבות
 .(ואין שם שום קוץ של גילוי

רבינו  שאמרו על( : ב''ע ו''דצ, ב''ח)ף בתוכחת חיים ''והנה לשון החבי
כי בא להם הרב ]...[ ל  ''י ז''א שההבטחה שהבטיח רבינו האר''ש זיע''הרש
 .ל''עכ. א''ש זיע''ל בגלגול מוהרש''י ז''האר

דכיון דמר ניהו היה גלגול  ולבי אומר לי(  : ב''ב אות טו''ל)בכף החיים 
 .ל''עכ. כנודעל וממלא מקומו ''י ז''רבינו הקדוש האר

והיודע ( :ד''ט ע''ד)הרב תולדות אהרן ומשה בקונטרס אפר יצחק  עוד
א ''י זיע''שממש הרב האר יודהוחכמתו הנפלאה ( ש''הרש)ומכיר אותו 

י ''ש בשבחי האר''שאמר לתלמידיו קודם פטירתו שאם יזכו יבא בגלגול כמ
 .ל''עכ. א וגילה כל מחסורנו''ש זיע''לנו שבא הרש כנראה, ל''ז

היה ניצוץ ( ש''הרש)שהוא  וידוע( : ב''ז ע''דל)שככר וזבולון וכתב בספר י
שירד , שהיה רב שר שלום אין ספק שידעו בבירורוזה ]...[ ל ''י ז''רבינו האר

 . ל''עכ. ל וסמכו עליו בכל הכוונות כידוע''י ז''לעומק דעת הרב האר
 ? וכבר לא לגילויים , האם תורת הגלגולים ירדה להשערות

ש ''אבל אין לנו מקור לומר ולהבטיח שהרש, גאונים האלות כל ה''מחכ
 !! ל ''י ז''היה גלגול האר

וכוחו הגדול בברור , א''ש זיע''את צדקות הרש( ו''ח)הזה לא פוסל  ןוהעניי
 . י הקדוש''חכמת האר

ל ''י ז''ש הוא חכם הרזים אבל לא גלגול האר''על שהרש, והנה כמה הערות
 : 
נגלו להם סוד על , לתלמידיו או צדיקים אחריםאין לנו מקור אמין ש -

 . ל בו''י ז''ש וקיום הבטחת האר''נשמת הרש
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ואצל ( רבי אבא)י ''משאין כן אצל הרשב. ש כתב בעצמו את ספריו''הרש -
 (. ו''מוהרח)ל ''י ז''האר

בגילוי בהקיץ ובאופן , ל''ל קבלו מאליהו הנביא ז''י ז''הארי ו''הרשב -
י וגוריו ''האר)ל דרך השכל ''דוש נגלה אליהו הנביא זש הק''להרש. תדיר
עיין . בשם הרב רב פעלים, ד בליקוטים''סימן כ, א''הלל שליט. הג י''להר
 (. שם

 .ש''לא להרש. ל היו להם עשר תלמידים עיקריים''י ז''י ולאר''לרשב -
ו כמעיד בספר ''בילדי מוהרח, חזר בגלגול, א''י הקדוש זיע''כבר האר -

' כג( א''מנצור שליט. הג ע''שובי נפשי למור, עיין דפוס הטוב) ונותהחזי
 ! ש ''לפני תקופת הרש, וזאת. פעמים

 [.א''ש זיע''וכל זה לא פוחת את חשיבות וצדקות הרש
 

 . ולענייניננחזור 
וגם , את ספרים שאר המקובלים, ש שקבל בזקנותו''מה שסמכו על הרש

 . ל''רבי יעקב שאלתיאל  ניניו ז, קבהוא על פי דעת הרב אמת ליע, י''הח
 . ש לתיקון חצות''הוא מביא תפילה מהרש, ב''בדף קכ

 ? ש ''לא הכיר בכלל את הרש, כלום לא חשבו שרבי יעקב בעל אמת ליעקב
 ?ש שידע את התפילות האלו אלא נגנזו ''ואין תלמיד או נכד הרש

, ה כמוסהומסיב, אל-אלו כתבים שהרב אמת ליעקב מצא בבית, לכאורה
, ושאר תפילות. לא התייחסו אליהם, ש''פ הרש''המקובלים הלומדים שם ע

 . ש''י בנו ונכד הרש''הובאו ע
חילק , בהיותו בראש בית המדרש בית אל,ש''שבזמן הרש, אלא יש להזכיר

המביא לדפוס הספר חמדת , להזקן רבי יעקב ישראל אלגאזי, כבוד רשמי
, ש''הק של הרש''יד-לא בכתב, א כתביםלמצו, לא תמוהה, ואם כן! ימים 

בבית המדרש שבו הופיעה רבי יעקב , ש''בשם הרש, אלא תפילה כתובה
, ובוודאי שעותקים היו בבית אל. י באיזמיר''אחרי הדפסת הח, ל''אלגאזי ז

ש חזר בו ''ואין שום הוכחה שהרש. התנגד להם כידוע, ל''ש ז''אלא שהרש
 .בזקנותו
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 צדיקי אמת 

 
היא הבזיון של , ה הראשונה לכתיבת הספר נקמת ישראל ויהודההסיב

ט וכלפי רבי ''כלפי בעל שבחי הבעש, ץ''כלפי היעב דורנוכמה מחכמי 
 . א''זיע, יהודה פתיה

 . על זה לא היה מקום להתאפק
 
 

 ל ''ץ זצוק''היעב 

 
ץ שביקר בחריפות כמה ''תמיהה איך תלמידי חכמים יכלו לאשם את היעב

אבל החמור ביותר הוא המבזה את חכמיו  להגן על ספר . הגדולי תור
שבחו הפלוני , לעומת זאת. י''לא ידעו מי הוא מחבר הח. מפוקפק וחשוד

די עם , דרך עברה וזעם. ]מוכר ומפורסם, וביזו תלמיד חכם עצום, אלמוני
עד מתי כמה . ציטוטים של  גדולים ואדמורים שלא מגלים את שמם

אחד מגדולי הדור ... 'ר פלוני אמר לי וכו''אדמו. יישחקו עם העם היהוד
כדי להתאפשר , י להסתיר את מקורות דבריו''כך התרגל הח... 'גילה לי וכו

, י''כנראה שאלו התומכים בספר הח. ופשוט לשקר, לעקם דברי חכמים
 : י ''ולכן מתנהגים כמחבר הח. עד כדי פריצת זהותם, נבלעים בתוכו

וכל . החשכת האמת להטבת תירוצים מגוחכים, עהסתרת המקורות והמיד
 . זה לגדל את כבודם

, היו רוב תמימים, י''שמדור דור העתיקו דברי הח, התלמידי חכמים, אמנם
העתיקו מספרי , ועוד.  ולא ידעו ולא יבינו את גדולת הסכנה לעם ישראל

א מביא ''אם החיד. )וסמכו על גדולת החכמים, י''אחרונים שהביאו הח
מי , י''אם תלמיד חכם כהבן איש חי תומך בח? למה לא אביא אותו , י''הח

 [ .(י''אני לדחות את הח
 . ןלעניינחזור 

, העיז לבקר בחריפות רבה הזוהר, וקפדן גדול, ץ בהיותו תוקפן בדוק''היעב
 .ועוד, ל''והרמח, ם''הרמב

וך על ואין לסמ, ץ כהיותו קנאי וחריף''אחרונים העיזו לדון היעב, ועל זה
 . דעתו בדברים אלו

לא , י''ץ לא קרא מהתחלתו ועד סופו את ספר הח''מכיוון שהיעב, עוד דבר
 . מובן שידחה אותו בטענות חריפות ובאשמות מזעזעות

אף שהגאון הזה לא צריך אותנו ואין לו להצטדק )ץ ''ולטהר הצדיק היעב
 :נתחיל כך ( מושתברך ה י''אלא רק לפני קב

 
שחוסרים באמונת , ץ גאונו אינו מתאים לקטני אמנה''נכון שליעב 1.

ץ ''היעב. קצת ענווה. ןוצריכים לקרוא את כל הספר כדי לדון בעניי, חכמים
כדי להבין , י''פשוט לא היה צריך ללמוד ואף לקרוא אלא בעלמא את הח

 . שהוא מנתן העזתי, בזריזות רבה
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הגאון , ץ''יעבכשאביו של ה, כבר ידע את צורת הכתיבה השבתאית 9.
החכם צבי ביודעו . נטעה ונתן הסכמה לספר מאורות נתן, החכם צבי

ץ ''כך פשוט שהיעב( . מהסכמתו לספר)חזר בה , שהספר באמת שבתאי
וכך לא התחייב בנפשו לקרוא ספר , השבתאים םהענייניידע את 
 . מלא ערבוב, אפיקורסי

 
על זאת של אלו , בלי שום ספק, ץ עולה''רמת למוד התורה של היעב 3.

, י''קריאות מהח' ולא לתפוס אחרי ז, לטעות, י''שהצריכו לקרוא את כל הח
 ! ץ הבין בקריאה בעלמא ''מה שהיעב

 
 :על הזוהר  -

ץ דחה את זהות מחבר הזוהר הקדוש כהיות התנא האלקי ''אמת שהיעב
שבעל הזוהר , ץ עטף את דעתו האמיתית''היעב, אמנם. ה''י ע''הרשב

לא מלמוד , כדי להרחיק החכמים, וכל זה. י''וא באמת הרשבהקדוש ה
שעל הזוהר סמכו וביססו . אלא מהפרשנות השבתאית המוטעית, הזוהר

השתמש בסברות , באורך כל החלקים, י''וכך הח. את כל אמונתם הנפולה
 ! י הקדוש ''ולדחות האר, כדי לגנוב דעת החכמים, מדעתו, פ הזוהר''ע

, ה''י ע''תמך בקדושת הזוהר ובבעלו הוא הרשב ץ''היעב, אלא שבאמת
 .זוהר -' אות ז, מערכת ספרים,א בשם הגדולים''וכדמשמע  מהחיד

 
 :ם ''על הרמב -

ורק נביא את דברי המגיד המתגלה . ם אינה חדשה''המחלוקת על הרמב
והא איהו במדרגת : "( פרשת ויקרא מהדורא בתרא)ל ''לרבי יוסף קרו זצ
דנהי דהכי איתגזר בגין קצת ', מרי הנך חכימי דאגלגל וכוצדיקייא ולא כדא

 ". אבל אורייתא אגינת עליה ואוף עובדי טבין, מילין דמליל דלא אתחזו
ם הוא במדרגת הצדיקים ולא כמו שאומרים כמה חכמים שהוא ''והרמב

אבל התורה , התגלגל כי אמנם כך נגזר בגלל כמה דברים לא ראויים שאמר
 .המעשים טובים שעשההגינה עליו ואף 

 

 
 : ל ''על הרמח -

 :א "ל אלא גם החיד''ץ לבד חשד ברמח''לא היעב
 : ל ''וז( 'פרק ב -אוצר מסעות )במעגל  טוב 

 .איטליא - 1457/ד''שנת תקי
ש לשבת ''ושם ראיתי תוספי הרא]...[ ה שבט ''משפטים כ' פר' יום א]...[ 

 ולהבדיל בין האור, ל''יזהכוונות להאר' וספר מאורות נתן מס, והוריות
' שבת)צ ''ש ןועניי, (ו''יש)סיפור אותו האיש ו, ]...[ארי נוהם ' ראיתי שם ס

וספר חלומות לרב מאמין אשר , ]...[והגדה וסדר קדש מכופר אחד , ('צב
וספר גלגול מחילות ספירת , ]...[היה נפתה בעוונותינו הרבים בהבלים 

ורבני אשכנז , ח''וכתבי המני ,טודברים מפרשת העבור ממשה חיים לוצא
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א חוזר ''והחיד." מ''ד ויניציא והחרם שקבל מפפד''ויניציא ריגיו ומעשה ב
 .אז לפירוט נסיעותיו

הרבים  וחשש לגילוי, רבי ישעיה בסאן, ואפילו רבו, יה'גם חכמי וונצ 
 ומכיוון. א''ל מהס''חשש שמקור גילויי הרמח)ל ''והמוזרים של הרמח

יש , שלו נגלו קליפות שדים רוחין ולילין, די נתן העזתישהשתמש ביחו
יש גם להביא שלנתן העזתי היו כאילו . להבין דאגתו של רבי ישעיה בסאן

ככתוב באיגרות בין רבי ישעיה בסאן  !(' נגלו לו האבות ומשה רבינו וכו
י הגאון ''ל התקבל בקרב הלמדנים ע''נכון שהרמח. ל''לתלמידו הרמח

חכמים אחרים חשדו , אולם. וקא ספרו המוסרי מסילת ישריםודו, מווילנא
 .א"ץ וכנראה החיד''וכך היעב. בו והרחיקוהו משולחנם הקדוש

ל ''הרמח. מפריעה י''עזתי הנביא השקר שרהל לנתן ''הערכתו של הרמח
 . באותה איגרת !(?)נתן  רביקורא לו 

אך לא פעל בעד . היה יכול לחזור על דבריו, 1436בא בהיותו נפטר ''החיד
ולא הביאו בספרו שם  (1479)ל ''שנה לפטירת הרמח 63ל אף אחרי ''הרמח

א מפליג בתוארים "לאפוקי רבי ישראל בעל שם טוב שהחיד, הגדולים
 . ל''ץ לבד חשד ברמח''לא היעב. ובשבחים

 
 :י ''על הח -

י בשבתאות וזיהה ''שהאשים ספר הח, ץ''תמיהה יש לתמוה על גאון כהיעב
ץ לקח ''אי אפשר לחשוב שהיעב. בפשיטא רבא, י''בר בנתן העזתי שרהמח

שיודעים אנו את . זה אינו. את הנושא בקלות וכאילו זרק שם באוויר
או , אולי שבתאי אחר, ולא הקדים שם אחר! ץ ''קפדנותו של הגאון היעב

 . פשוט אחד מכת השבתאים
ובידע נתן  ןבענייב ץ היה מידע יותר רח''נראה שכך ליעב. אלא נתן העזתי

 . ואף מזמננו, מחכמים אחרים, העזתי

 
ץ באומרם שמיכון שהוא חשד ''אין שום צד היתר לבזות היעב, מכל האמור

ץ ''ואין לנו לסמוך על דעת היעב, דרכו להיות קפדן וחשדן, בהרבה
 . בנושאים אלו

יטעה אותנו , ונלחם נגד השבתאים בזמנו, ץ שסבל הרבה''חכם גדול כיעב
 ?מחמת קלות וקפדנות 
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 ל''ט והבעל שם טוב עצמו זצוק''י הבעש''בעל שבח 

 
נדפסו שישים שנה אחרי הסתלקותו של הבעל , ט''י הבעש''בגלל ששבח

כך צריך להגיב נגד כל , אם כן. יש לדחותם ואין לסמוך עליהם, שם טוב
ולמה לא שבחי התנאים הנקראים . ל והלאה''י ז''מהאר, שבחי הצדיקים
 ? הגדות התלמוד 

 ! וכל זה להגן על החמדת ימים , עד כמה אפשר לזלזל
ממה שנכתב על , דרך אגב)ט ''יש לנו לדעת מי הוא היה בעל שבחי הבעש

יש , י ואף ניקוהו מכל השמצה וחשד''ד שהשתמשו בח''רבני חסידות חב
יד ועותקים מקוריים של שבחי -שהם העיקרים שיש ברשותם כתבי, להעיר
ט נגד הספר ''ולא מחקו או דחו את הסיפור הידוע על הבעש. ט''הבעש

ד ולובוויטש העתיקו ושמרו ''אם רבני וחכמי חב: יש שאלה , ואם כן. הי''ח
י ''איך להשתמש באותו ספר שנדחה ע, ואם כן. סימן שתמכו בו, הסיפור

 ?ט ''פ שבחי הבעש''ע, ט עצמו''הבעש
, ט ושמרו את הסיפור הזה''עששהעתיקו כל הספר שבחי הב, ואם אומרים

להשאיר , לשם שלימות הספר, יכול להיות, כדי שהספר יהיה שלם כמקורי
 ?או אפילו בדוי  מדויקקטע לא 

היה אז צריך . מי חילק בין סיפור זה לשאר סיפורים, ואם הסיפור הזה בדוי
 . לדחותו לגמרי כמו כמה שוטים

, ל''א רבי ישראל יפה זצט הו''המדפיס הראשון לשבחי הבעש: דבר אחר 
 !(בעל התניא , מתלמדיו של הרבי מליאדי

 
ה ''ה, ל''זצ' השוחט מליניץ, ט הוא רבי דוב בער''מחבר שבחי הבעש

ה ''ר דוב בער במו''המופלא ומופלג בתורה וביראה החסיד המפורסם מוהר
 (נוסח שער דפוס בארדיטשוב.)'ליניץ' ל שוחט דק''שמואל זצ

הוא קבל את הסיפורים מאת רבי גדליה . ה''נת תקסהוא נפטר בערך בש
הסופר הראשון והוותיק , ל''הוא רבי אלכסנדר זצ, ומאת חותנו', מליניץ

ק ''ט בק''בפקודת הבעש, נעשה שוחט אחר כך! )בעל שם טוב עצמו ...ל
 (.נעמירוב

לא היינו , א''זיע, ט''לבין רבי אלכסנדר סופר הבעש' בין רבי גדליה מליניץ
 . אלא דיינו, ים להמשיךאמור
המחבר שבחי , כמה נחשים בזזו את שמו של רבי דוב בער, אמנם
בעל הספר חמדת )חשדו בכשרים להגן על הטמאים , וכמו תמיד. ט''הבעש

 (.ימים
, רבי דב בער העלה את הדברים בכתב מפי חותנו רבי אלכסנדר שוחט

, הו לשוחטששימש כסופרו של הבעל שם טוב במשך שנים מספר עד שמינ
מקום ישיבתו של , לעיירה ליניץ. והוא אחד המקורות העיקריים של הספר

שכן באותה עיירה , נודעת חשיבות לסמכותו של הספר, רבי דוב בער
מתלמידיו הקרובים של " תשואות חן"בעל  מליניץ שימש כרב רבי גדליה

המובאות , הבעל שם טוב והוא משמש מקור נאמן למסורות רבות בספר
."דקהילתנו הרב"רך כלל בלשון בד
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ה ''מצאצאי השל)שנדפס על ידי רבי שמואל הורוביץ " אבניה ברזל"בספר 
מובאת , מטולטשין נחמן מכתב ידו של רבי אברהם בן רבי, (א''הקדוש זיע

מי יותר . ט עצמו''נכד הבעש)א ''מברסלב זיע רבי נחמןבשמו של  מסורת
כיצד  (?ט ''ואמיתות ספורי הבעשראוי מרבי נחמן להעיד על גדולת סבו 

ט נתקבצו "ולפיה לאחר הסתלקות הבעש, "שבחי בעל שם טוב"נתחבר ה
, היה אצל רבי גדליה מליניץוהקיבוץ , התלמידים וסיפרו כל אחד מה שידע

היה גם כן  ושוחט בשר אחד, ל"והוא ידע כל המעשיות מהבעל שם טוב זצ
 .ט"ומזה נעשה השבחי בעש, יודע מעשיות

על ידי המדפיס , 1415/ה"בשנת תקע פר נדפס לראשונה בקאפוסטהס
 .בעל התניא, זלמן מלאדי תלמידו של רבי שניאור ,החסיד רבי ישראל יפה

, ל''תלמיד מובהק לרבי נחמן מברסלב זצ מברסלב מדברים שכתב רבי נתן
על הספר מתברר שהספר היה נושא לביקורת ביחס לאמינות הדברים 

 :המסופרים בו

, ל"זצ כופרים שמתלוצצים משבחי הבעל שם טובעל פי שיש הרבה  אף"
ובמחילה , וקצת אומרים שהמופתים אמת אבל לא היה ראוי להדפיסם

כי עיקר פחדם של הכשרים שאומרים . גם הם שגו בזה, מכבודם הגדול 
אבל , שלא היו צרכים להדפיסם הוא מחמת ליצנות הכופרים והמתנגדים

מנוע האמת מהחפץ באמת ויאבדו הם ואלף כיוצא בשביל זה אין ראוי ל
כי באמת רוב הדברים הנדפסים . ודבר אחד מדברי תורה לא יתבטל, בהם

, מספרים רוב העולם מכבר ל רובם ככולם"זצוק' שבחי הבעל שם טוב'ב
 ".ל מפורסמים בכל העולם"והמופתים הנוראים של הבעל שם טוב זצוק

  .(ג,ז, פסח, הלכות ליקוטיספר )
מה שמאריך באמיתות הספר שבחי ( ח''דכ)ועוד עיין בשומרי אמונים 

 .  ט''הבעש
שסמכו על יערי כדי לשלול  את , יש לציין  את הגיחוך של כמה, לסיום

 : ט ומחברו ''שבחי הבעש
קבע זמן הסיפור בשנת , ט''י בשבחי הבעש''יערי בנוגעו לסיפור על הח

הוא כותב , כחוקר, אמנם. קחשנת הסתלקות רבי אלעזר רו, 1479 ב''תק
ט  התכוון איפוא בדבריו לדפוס זאלקווא ''הבעש( : 137תעלומת ספר דף )

חמדת -' בהוספת אות ה) ב''הראשון שחלק אחד ממנו נדפס בשנת תק
 ( .ימיםה

הוא מטיל . 1477 ד''י בזאלקוא הוא בשנת תק''הדפוס הראשון לח, אמנם
ואיך אפשר . ט על סמך זה''ספק באמתותו של הסיפור המיוחס לבעש

שטועה בתאריך דפוס ומסתמך את כל ביקורתו  , חוקר/לסמוך על הסטוריון
 ? על זה 
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 ל ''ר רבי יהודה פתיה זצוק''מו 

 
 :החלומות  ןעניי

 .  סמכו את דעתם על פסוק לא בשמים היא, הרבה תלמידי חכמים
ל סברא אין לנו לקב, כל המחלוקת הזאת מסתובבת סביב לא בשמים היא

אין לנו לקבל דעה  או פסק הלכתי הבא מהכרח . פ גלוי רוחני''הלכתית ע
 . רוחני או נסי

שאף גלוי רוחני העובר דרך חכם . כל זה רחוק מגלויי התלמיד חכם, אמנם
שהחכם הוא הכלי . אינו יותר בעולם העליון אלא בעולם הזה, או צדיק

או מגידים ממינים , ל''א זגלוי אליהו הנבי, לכך. קיבול  של אותו גילוי
 . אלא בתחום שכלי המטוהר מכל דמיון ומדמה, אינם בגדר הנבואה, שונים

בספרו בעלי ברית , א''זקנו של החיד, ל''הגאון רבי אברהם אזולאי זצ, והנה
, ל''מסביר לנו שגלוי אליהו הנביא ז, (ל''לרבי אברהם אזולאי זצ)אברהם 

כך שחידושי תורה אינם . או דרך השכל, יץדרך הגלוי בהק,  עובר לפי הצדיק
גם הרב יעקב הלל . אלא גם לפי זכות וקדושת הלומד, רק לפי טורח הלמוד

אליהו , י הקדוש''שלאר. ש''ל להרש''י ז''מביא את ההבדל בין האר, א''שליט
שקיבל , ש''מה שאין כן להרש. היה נגלה לו באופן תדיר ובהקיץ, ל''הנביא ז

 . גלוי אליהו הנביא דרך השכלאת תורתו על פי 
ל נתאמת אצל ''שכל גלוי אליהו הנביא ז, בקצור נמרץ, יוצא לנו, אם כן
יש לו דין של !( ואין כאן שייך בכלל  חכם עדיף מנביא , ולא נביא)חכם 

ועל זה סמך . ויש לקבלה כמו כל פסק הלכה אחר, "כלשהיא"סברא הלכתית 
שאינו אלא , פ הסוד''דומה לפירוש עואינו . ת מן השמים''א על שו''החיד

שאין , פ הקבלה''וגם לא דומה להנהגה הבאה מסברה ע. פירוש ולא פסיקה
 . מנהג או הלכה, פ הסוד''לנו להוציא מסברה ע

. י''י הקדוש לנתן העזתי שר''בין האר, וזה מה שמבדיל בין הטהור לטמא
, ל''י ז''והאר, דושפ פרשנותו הזוהר הק''י מחדש מנהגים ודינים ע''שהוא בח

 . ל ברור הלכתי''קיבל מאליהו הנביא ז

 
ת אוהלי יעקב ''ל בעל שו''רבי יעקב ששפורטש זצוק, חביב ןאחרון אחרו

שהתחיל להילחם ( ז''אמסתרדם תצ)כותב בהקדמתו , וספר ציצת נובל צבי
שאילת חלום ... על סמך , י''ו ונביאו השקר נתן העזתי שר''צ יש''נגד ש

 !צ ''ו ונענה לו על כזב  ש''נת תכששאל בש
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 :ל ''תיה זצוקפהודה יעל רבי 

וכל זה כדי ליישב  את . מה נאמר ומה נתלונן על ביזיון תלמידי חכמים
 . דעות זרות

 ?ף ''האם באמת יש צורך לספר בשבחיו הצדיק מוהרי
כך מובא )א אמר ''לצ עובדיה יוסף שליט''הג הראש''שאם הר, יש להקדים

י פתיה ''שלא לסמוך על חלום זה של מהר( אבל ספק גדול שזו אמת ,בשמו
א  ''שליט( ד בהערה''כ' ד ס''ח)יש להעיר שהגאון בעל יחוה דעת , ל''זצ

סתירה , כך שיש לכתחילה.  ל בכללי החלומות''סומך על רבי יהודה פתיה זצ
הר עובדיה יוסף ''באמינות המקורות המביאות את דעתו בקודש של הג

ומה לנו (.  72דף )וכבר העיר את זה הרב מזרחי בחמדת יוסף . א''שליט
שהשלים את הספר , א"ל הרב עובדיה יוסף שליט"להוסיף על הגאון הראש

 ?אחרי שלחם בו , כף החיים סופר
 

, י הוא נתן העזתי''ל נגלה בחלום את זהות מחבר הח''לרבי יהודה פתיה זצ
ובזאת סיכן את חייו , ת נתן העזתירבי יהודה תיקן את נשמ, אם כי. בודאות

עיין , ספר ישעיהב, וכל זה מובא בספרו מנחת יהודה. ואת חיי משפחתו
 . שם

, בית לחם יהודה, הוא גם חוזר על דברו בספרו החשוב על עץ חיים
ל הצדיק את הרשע במאמרו ''מ הלפריין ז. ובתמיהה גדולה על שהרב מ

 , כנודע, כבוד חכמים
, עיין בשער הכוונות), י''למד את הח, כרוב חכמי זמנו, רבי יהודה פתיה

ושם באחת , ל''עם הגהות רבי יהודה פתיה זצ, דפוס ישיבת השלום
שבאותה שנה נגלה לרבי , 1211/א''עד שנת תרע(. י''מובא הח, מההגהות

 . החלום הזה, ל''יהודה פתיה זצ
י הגאון רבי ''ע ז''נסמך בגיל י)היה ידוע כפוסק הלכה , ל''י פתיה זצ''מוהר

 . וגם כאחד מהמקובלים הגדולים בדורו( ל''עבדאללא סומך זצ
ידחה את דעתם של , פ חלום''ע, הגאון הזה, ו בהיותו מתגורר בבגדאד''בן נ

 ? ויתנגד לעמדתם של חכמי עירו וזמנו , כמה דורות של חכמים
 ? כדי להיות מנודה ומבוזה בעיני החכמים והעם 

היה מקובל , ולא רק זה. ידע באמת לברר בין החלומותאם לא , מה התועלת
גם בבגדאד ושומעו הגיע עד ארץ , כמקור אמין לתיקון נשמות הרוחות

, וכחכם בקי בפרוש ואמיתות החלומות, (עיין הקדמת מתוק לנפש)ישראל 
 . בין החכמים ובין העם

ת הוא אמ, ל''הג רבי יהודה פתיה זצ''הוכחה גדולה שחלום של הר, ועוד
 :י הוא נתן העזתי ''ושמחבר בעל הח, לאמיתו

על  197,מנחת יהודה דף )י ''ל  מנתן העזתי שר''י פתיה זצ''תיאור של מהר
 ( : ישעיה



 

 39 

ויפה תואר ויפה , שמן ובעל בשר, וראיתי איש אחד כבן ארבעים וחמש שנה
אחת הנה , כי אם כשלוש וארבע שערות, והוא איש חלק ואין לו זקן, מראה

 . רחוקים זה מזה, הנה בפניוואחת 

 
, ד שנה לפני מותו''כמו י, 1666/ו''הציורים שיש לנו מנתן העזתי משנת תכ

. יפה תואר ויפה מראה, חלק בלי זקן. תיאור רבי יהודה פתיהל דומים והי
בנתן העזתי ולא חיפש וחקר  ןהתעניילא , ל''ואין ספק שרבי יהודה פתיה זצ

גם . י הוא מכובד''שמחבר הח, ב החכמיםכי חשב כרו, שבתאות יבעניינ
 .השערת גילו בעת מותו
לא היה מוצא את החומר שיש לנו היום מכמה , ואף אם היה מתעניין

החומר , והחשוב ביותר, הכסף המושקע, הזמן, כמו הטורח, סיבות פשוטות
לא בטוח למצוא ספרים של חוקרי זמנו המכילים )המוזמן לו בבגדאד 

 .( ו ונביא השקר נתן העזתי''צ יש''תמונות ציורי ש

 
נהגו  ישאבותיאף , ל''לא היה לי לדחות דברי רבי יהודה פתיה זצ, ובאמת

, י הקדוש''י על האר''כי בין אמונת חכמים לבין סתירות הח. י''מנהגי הח
 !באמת ... ' היה לנו חומר לעבוד את ה
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י אינו נתן ''תשובה לאלו הטוענים שבעל הח
 י ''שרהעזתי 

 

שנה לפני שנתן ' י נפטר ח''רבי שלמה הלוי המובא בח 
 .העזתי נולד

 
ומצד , ל''ות 1662/ט''שנות תכ, תאריכים' י מביא ב''מחבר הח, מצד אחד

כדי להשאיר , לא כותב אלקבץ, ובטח)מעיד על עמיתו רבי שלמה הלוי , שני
 ( הקורא בספק

 יש יותר. בצפת, 1547/ד''רבי שלמה הלוי אלקבץ נפטר בשנת שמ, אולם
! י ''לשנות המובאות בח, בין פטירת רבי שלמה הלוי אלקבץ, שנה 113מ

 ?והוא כותב את התאריכים וקורא לו עמיתו 
 . משיב מפני הכבודבוודאי שזה שקר ככותב רבי שפירא ממונקשט במאמר 

 

 

י מביא דברי כמה ספרים שנדפסו אחרי מיתת נתן ''הח 
 . העזתי

 
 (י''תקופת כתיבת הספר ח, 6פרק , מהות הספר' לק אבח)כבר כתבנו  

וכך כותב הגאון . י הוא מקור הספרים המודפסים ולא להיפך''שהח
מה שהשיב לרב מנחם מנכיין , ל במאמר משיב מפני הכבוד''ממונקשט ז

לשון )ומצדיק הרשע , י''המגן על ספר ח, הלפרין בעל קונטרס כבוד חכמים
, שאצל החכמים הספרדים, (ת לחם יהודהל בבי''רבי יהודה פתיה זצ

וחסד לאברהם לרבי אברהם , ט צהלון''ת מהרי''הספרים המפורסמים כשו
אף שנדפסו אחרי מות נתן העזתי , היו מצויים בעותקים רבים, אזולאי

השתמש , י''שמחבר הח, כך. י''ולפני  הדפסה הראשונה של הח, י''שר
שהיו , ל''י ז''לכתבי האר, להבדיל ,שדומה, ואין כאן חידוש, בעותקים האלו

וגם רב יעקב הלל , א''עיין שם הגדולים להחיד)מפוזרים בכל רחבי התבל 
י הקדוש ''שנה אחרי הסתלקות האר 133ונדפסו לראשונה כ, ..(א ''שליט

 . וכך דעת רבי משה לוריא בעל אמת ליעקב. א''זיע

 
הנדפס , (פ הסוד''עניני מילה ע)לרבי דוד לידא  ' לספר סוד ה ענייןב

, י''מובן שהעתיק מהח(. שנת מות נתן העזתי)ם ''באמסתרדם בשנת ת
 . שמחברו הוא נתן העזתי
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, רבו של רבי דוד לידא הוא רבי יהודה העשיל מווילנא: והנה הוכחה ברורה 
חמדת יוסף לרב ) 1666/ו''אחרי שנת תכ, נביאי השבתאים םאחד ממפורסמי

הוא נתן , צ''היו כפופים לנביא ש, ונביאיהםוכל השבתאים (. יוסף מזרחי
 . י''שר, הנביא מעזה

תקופת כתיבת , 6פרק , מהות הספר' עיין לעיל בחלק א, לגבי ספרים אחרים
 .  י''הספר ח

 .הטענה הזאת לא קיימת יותר 

 

 

רבי , רבו של נתן, אמנם. ל''י מזכיר את מורו מורי ז''הח 
 .יעקב חאגיז חי אחרי מיתת נתן העזתי

 
ופעמים רבי , ל''אלא פעמים כותב מורי ז, וכבר הרבה הוכיחו שלא כן האמת

 !ו ''נר
 . ועוד הרבה מקומות למי שיש לו זמן לבטל, א''ו ע''דמ, עיין חלק שבת

 
 

י מתנגדים למנהגי נתן העזתי ''כמה מנהגים המובאים בח 
 (  הנמצאים בפנקסי נתן או באיגרותיו)י ''שר

 
 . ד"כ/ג"דף כמדת יוסף כך כתב הרב מזרחי בח

י הצטרך לשלב ''בעל הח, פשוט שכדי להתקבל בקרב התלמידי חכמים, ברם
בהיותו , וברור שנתן העזתי, הערבוב הזה הפיל הרבה חכמים. אמת, לשקריו

התחזה לצדיק וחסיד התולה דבריו במסורת , מחבר הספר חמדת ימים
לא קשה מדי , לכן. י החכמים''פשוט שהיה מיד נדחה ע, אם לא. ובהלכה

בהיותו , התקין תקנות רבות והנהגות שונות, שבהיותו נתן העזתי, להבין
 . ו''צ יש''נביא ש

אין לו שום קושי לסתור , כשנתן מתחזה בצדיק וחסיד פלוני אלמוני, אולם
 : את מה שהוא תיקן כי 

שקבלו כבר האמונה , צ''נתן פונה למאמיני ש, בתקנות)הצבור אינו דומה  1.
 (. ולהעביר את מסר הרע בסתר, נתן לא היה צריך להסתתר, שקרית הזאתה
. הנהגות ותקנות נתן התקבלו בפשיטות, צ''למאמיני ש)הסיבה שונה  9.

ולעטוף את מסריו השקריים במה שהיה , נתן הצטרך לערבב הדברים, י''בח
כדי , והפעם. אף שזייף הרבה דברים, נתקבל, וכך. מקובל בעולם החכמים

צ ''ואף לא של ש, ולסבבה לאמונה חדשנית, קם את אמונתנו המקוריתלע
 .( י''אלא של נתן הנביא השקר שר
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 רמזים בתפילות ובפיוטים
 

 . כבר דשו הרבה חכמים בנושא הזה
יש לו להשוות בין איגרות של נתן , אלו םמי שרוצה להעמיק בענייני, אמנם

ת ''בעל השו, ל''אבוהב ז העזתי המובאות בזכרון לבני ישראל לרבי שמואל
המובאות בציצת , לבין האיגרות של אותו רשע, דבר שמואל וספר הזיכרון

שכל אלו נכתבו . י''לבין תפילות הח, (בין השלם ובין הקצור)נובל צבי 
מלך ביופיו תחיזנה  -למשל  תשארת עוזו , באותו סגנון עם אותם ציטוטים

המובאים בכל ספר , ממינים שונים ועוד, מגרעות נתן -ירום הודו  -עינינו 
עבודה , ו והלאה''ועיין בחמדת יוסף דט)שבתאות  יי או בעניינ''העוסק בח

 (.ולקוט מצוין, טובה
על משיח בן יוסף שלא ' אם יש להתפלל לה(. חלק סוכות)גם יציל משיחו 

. כי פועל להציל מורה רגע הסכנה. אין להצילו, י ארמילוס הרשע''ע גייהר
שהרבה להשתמש בתוארים , ואף. משיח בסכנה ויש להצילוכאילו ה

 .  כוונתו לאותו משיח שקר, מ"מ, ך"הנמצאים בנ םוכינויי
...י האמין במשיח אחר ''הח, אלא אם כן, המשיח עוד לא הגיע, אולם
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  סדר של שבת

 

 [ ב''ע-כא]חושש לגזור ציפורניו כסדר 
ולא אצבע , דר מיוחדבס ייםידוע לנו המנהג מהאבודרהם לקצץ הציפורנ

, (על משלי)ל בספרו מגיר מישרים ''גם מרן רבי יוסף קרו ז. אחרי אצבע
לא לחתוך צפורני ידים ורגלים ביום " שיש , מביא בשם המגיד הנגלה לו

 . "אלא כל אחד לבדו , (באותו יום, א''ז) אחד
ל ''י ז''ו בשם רבו האר''כמו שהביא מוהרח. י הקדוש נהג אחרת''האר, והנה

היה חותך וקוצץ צפורניו " אלא ( טבילת ערב שבת ענייןשער הכוונות )
ולא היה חושש ולא מקפיד , והיה קוצצן כסדרן, לכבוד שבת מידיו ומרגליו

הספר מגיד מישרים עוד לא ) "אל אותו הסדר הנזכר בספר באבודרהם 
 (.נדפס

י ''הארכנראה שוטים מצאו חומרות יתירות על )רק מתחסדים  , אחרי זאת
, ל''י ז''האר. א''החליטו לשמור המנהג הקדום בגלל החשש המובא ברד!( 

להמון , ירד בעולם השפל בעניין הזה של קציצת הצירפרנים, כנראה להם
 !העם ולמקילים 

, זאת התוצאה לדחות הצדיקים האמיתיים תמורת חמדת המושכלות
 . י''וזו חתימת הח .הסברות

 . י''היא לסתור דברי האר י''זה מטרת לשון כזב של הח
 . ומי שרוצה לחוש יחוש

 ? י ''למה להביא לשון האר, אם כן
שיש סמך לזה ' אכן אני נזהר שלא לנוטלן ביום א... 'שלא היה חושש וכו

 ... .'וכו
נתן )ולסתור אותו שהוא , י הקדוש''להביא את לשון האר. וכך הוא דרכו

 .ל''י ז''לאפוקי האר, נוהג כמו כולם( העזתי
 .י''הרשב.... שמביאה ( ז''די)מביא המסכת  נידה , עוד יותר גרוע

 : י פשוטה ''וכוונות הח
. ל''י ז''להראות שיש להמשיך במנהג הקדום כמו כל העם ודלא כמו האר

אי אפשר לסמוך , ילוכא. י גם חושש כדעת המחמירים''ודווקא כי מחבר הח
 .קרוב לעםי נעשה יותר ''וכך הח)!(.  לקשמי ''על האר

 .ל סותר הגמרא''י ז''שהאר
וזו תופעה שחוזרת הרבה על עצמה (. ו''ח)י עצמו ''י חולק על הרשב''שהאר

 . י ולהזיקו''לסתור האר, י''בח
 ...י לא חשש''י חשש במה שהאר''שהח
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 ב כיכרות בכל סעודות של שבת וגם לימים טובים ''סדר הי

 -ב''סופר רס)כף החיים . דם לוי ואין ספר או סופר שק''המקור הוא מהח
 ... .ולא מציין שום מקור , מביא הדעה הזאת ('ק ב''ס

ואף לא ממקובלים . ס או הפוסקים או הזוהר''לא קבלנו זה מהש, אמנם
 .וזו עוד המצאה כל שהיא. ל''י ז''ואין שום זכר ורמז בכתבי האר, הראשונים

 

 

ימות מנהג הרב לדבר בשבת בלשון הקודש ולהרגיל אף ב
 [א''ע-נח]החול 

הוא . י פשוט משקר''הח, במקרה הזה, אמנם. היא תוספת מיותרת, גם זה
ואין לזה . י נהג להרגיל לדבר בלשון הקודש אף בימות החול''ממציא שהאר

 ? הק גם בחול וגם בשבת ''ל היה מדבר בלש''י ז''לא מובן שהאר, וכי. בסיס
היה טורח את עצמו לדבר  ל''י ז''אלא המילה להרגיל מסמן לנו שהאר

 . הק''בלש
ל ''היה מורי ז:"שער הכוונות , מדבר בספרדית גם ל היה''י ז''שהאר, ובאמת

זולתי . ולא ביום, לא בלילה, נזהר מאוד שלא לדבר בלשון לעז ביום שבת
כדי שיבינוהו , והיה צריך לאומרו בלשון לעז, כשהיה אומר לנו איזה דרוש

, או דיבור של חול, שלא לדבר שיחה בטלה, הרגם היה נז. העם השומעים
 ." וכן היה נוהג בכל הימים טובים כמו בשבת, אפילו בלשון הקודש

 

 

 [ג''ע-לב]' פתילות ולא יפחות הב' י היה נוהג לתקן ז''האר
ומה תימה שגדולי . ל האמיתיים''י ז''ראואין לזה יסוד ובסיס בכתבי ה

 ! לפני  ולבודקבלי , הפוסקים הביאו המנהג הזה
 ". ל''י ז''כ האר''וכ: "כותב ('ג ב''רס)הבאר היטב , הנה

אך לא בשם , הביא כמה מקורות למנהג הזה( 'ג ט''רס)גם הכף החיים סופר 
 !י ''האר

' לשמור להדליק ב, אלא להיפך, נרות בשבת' ובאמת שאין רמז להדליק ז
מ "מ. ל"זי "י הביא את המנהג בלי לציין ובשם האר"הח .ע''נרות כהשו

 . ל"י ז"ה הקדוש ולא באר"המנהג הזה כשר שמקורו בשל
 

הכנ לקבלת שבת כשאי אפשר לצאת בשדה ''לצאת לעזרת בי
 [ג''ע-ז''ט]

 .י כך''פירש דברי האר, מטעם הכמוס אצלו, י''הח
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ולא . שכבר מהתלמוד מובא המנהג לצאת דווקא לשדה או לפרדס, אלא
מה שגרם . כנ''יא לצאת לעזרת ביהי המצ''כך שהח. יציאה במקום מוחלף

 . אם לא חוץ לעיר, להתעצל או לבזות במנהג העתיק שהוא ממש לצאת
וסיכם שיש לשמור המנהג הקדמון שהוא לצאת , א עמד בזה''וכבר החיד

 . אל-וגם הוא מנהג בית. ממש לשדה
אלו גירושיו שהוא סבל מגזרות חכמי  וונציה , טעם הכמוס אצלו, עוד דבר

זכרון לבני ישראל לרבי ). לא להתחבר עם נתן העזתי הנביא השקר, ועוד
 (ת דבר שמואל''בעל שו, שמואל אבוהב

 
 

פיוט לכה , אנא בכוח', מזמור לדוד הבו לה: סדר קבלת שבת 
 .דודי

 (ת פאת הדור''שו)ם ''נמצא ברמב, אחד המקורות לקבלת שבת בראשונים
 .שיר ליום השבת כנ באמירת מזמור''שמביא שמקבלים השבת בביה

, א''רס)ע ''כ בשו''שכ. י הקדוש''וכך היה מנהג לרוב הספרדים עד גילוי האר
 .שלספרדים מקבלים שבת עם מזמור של שבת, (ד''ס

מזמור , ז''ואח,  בואי שבת מלכתא, ל הוסיף מזמור לדוד''י ז''האר, אמנם
 .סגורות םוהעיניי, והכל בצד מערב, שיר ליום השבת
, ליקין נאמרה אז בין מנחה לקבלת שבת כדעת האבודרהםהמשנה במה מד

ואם . )מה טעם לאומרה כששבת כבר נכנסה, שאם לא, ח''ר והב''הטו
, ןהסיבה היא כדי להתאפשר למאחרים לבוא לבית הכסת להתפלל במניי

 (. ?מה שייך המשנה הזאת מכל משנה אחרת שב מסכת שבת 

 
, אלא, מובא במנהגים קודמים ל ולא''י ז''אינה בסדר האר, שיר השירים

שאין , ופשוט הוא(. ק''פ הרמ''ויש שהוסיפו ע)ה הקדוש ''הוספה מהשל
או בין , מקור וסיבה לקרוא שיר השירים אחרי מזמור שיר ליום השבת

ולבטל , להפסיד זמן הקודם לשקיעה, או יותר חמור, מזמור לדוד ללכה דודי
וכבר לא )כדי לשיר , הגמראכמנהג הקדמון מזמן , קבלת שבת מבעוד יום

 . את שיר השירים!!( לקרוא 

 
ומובא , פ סדר היום''הוא ע. קודם קבלת שבת( 'וכו, לכו נרננה)מזמורים ' ו

גם , המנהג מזמן חכמי התלמוד, א''להגר.ל''ק ז''בסדור תפלה למשה להרמ
 . ן''פ רשב'ע
חיים וויטאל גם רבי . ו היו שרים אותו''פיוט לכה דודי כבר בתקופת מוהרח 

הג יעקב ''בבירורים לר, עיין איגרות רבי שלמה שלומיל)עצמו היה שר אותו 
ל היה שר "י ז"זכיתי למצוא המקור שהאר, וברוך השם. א''הלל שליט

. !(ב"עיין שער רוח הקודש יחוד כ. הפיוט לכה דודי בערב שבת, בעצמו
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מפי רבי שלמה י אינו דומה לא לנוסח המקובל ''נוסח לכה דודי להח, אמנם
שלפחות נוסחו של , ה''וב. וגם לא לנוסח הסדר היום, א''י אלקבץ זיעוהל
 .א נתקבל בעםלי ''הח

 . י''אינם אלא הוספה מהח, פיוט בר יוחאי ואשת חיל
עד שהעיקר , וכל זה להאירך התפילה. י''גם היא הוספה של הח, אנא בכוח

 .ולהיפך. שה טפלנע (והתפילה עצמה, ל''י ז''פ האר''קבלת שבת ע)

 

 

 [ג''ע-מב]אמירת כגוונא לפני ברכו /שלא ללמוד משנה בשבת
 ? י הקדוש ''איך לומר מסכת שבת על השולחן כתיקן האר, ואם כן

 ?ומה גם לפרק במה מדליקין 
טוב לקרוא , שאין לומר משנה בשבת מכיוון. אלא שהוא הכין את השטח
שהלכו אחרי סידורי נוסח  כך שרוב החסידים. במקומו קטע הזוהר כגוונא

ופחות אמינים )ט ''הנדפסים אחרי הסתלקות הבעש, ד משובשיםר  פ  ס  
בעודו רבי ישראל בעל , ט עצמם''י תלמידיו הבעש''מהסידורים שנערכו ע

י ''שאבו מהח ...(ואין כגוונא לפני ברכו בסידורים אלו . שם טוב בחיים
מירת כגוונא מהבעל שם שמקור א( ??בטעות )והוסיפו ( ואלו המדפיסים)

המקור הראשון לקטע כגוונא . ן כידוע לנו אלא מהחמדת ימיםכואינו . טוב
מדובר בכוונת , אמנם שם .ה הקדוש''נמצא בספר שער השמים להשל

י כדרכו ''אלא שהח .שנמצאת בזוהר תרומה והוא הקטע של כגוונא" ברכו"
א אומר שיש לשבור כמו שהו)כגוונא לפני ברכו  לומרמוסיף שיש , במחולל

י ששם מובא ''מה שאין כן בכתבי האר. ה''ו וה''המצה של אפיקומן בציור ו
ט תיקן "יש להוסיף שכמה תלמידי חכמים טוענים שהבעש .(שיש רק לכוון

כשפעם נמצא עם שניים מתלמידיו ביער ובלי מיניין , בעצמו לומר כגוונא
עדות . ה"סידור הראבי. ז"צפונות ט. )ובמקום ברכו אמר אז כגוונא. להתפלל

ועל (. ק לובר"ד ק"רבי דוד לייקוש שסיפר לרבי אהרן אב, ט"מתלמיד הבעש
כלשון , י מביא כוונת כגוונא בברכו"שהח, זה העיר הרב משה בלוי מרמות

 . י לא תיקן לאומרו"הח, אמנם. ה הקדוש"הוא השל, המקור הראשון
הוא בעצמו תיקן , טוב יש לנו מקור נאמן שרבי ישראל בעל שם, ועל כך
ולא תיקן , ט אמר אותו פעם אחת"הבעש, שאם כן, ויש להוסיף. כגוונא

ט "אחרי שלא נמצא בסידורים של תלמידי הבעש, לקבוע אמירה זאת
רבי , אם נכון הסיפור: והטענה היא פשוטה. הפמלייא של מעלה, הראשונים

לכן המתפללים . ט אמר כגוונא רק בגלל שלא יכל לומר ברכו"ישראל הבעש
 ...אין להם לומר כגוונא , לפי הסיפור, במניין ויכולים לומר ברכו

 

 [א''ע-מו]יש לקום בקדיש דברכו  
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ל המפורשים בכתביו שיש מקום ''י ז''אין שום מקור בדברי האר, והנה
. ו ובנו רבי שמואל וויטאל''לא בדברי מוהרח, גם. לעמוד בעת אמירת ברכו

מי חגיגה בשם סדור רבי ישראל סרוק בשם יש עדות מהרב של, אלא
, ו''נרשמביא שהוא מנהג רבו )י ''הרב שלמי חגיגה מציין גם הח. ו''מוהרח

והאמת היא שהראשון הוא (.י סרוק''אבל לא מרבי חיים וויטאל או ממהר
 .ח"רבי יעקב צמח בהגהת פע

 [ד''ע-מה]פקוחות  בענייםלומר ערבית 
 .י מילה  מילה''הוא לשון הח ,ח''מה שמובא בשלמי ציבור דקס

בשבת וביום  םעיניישאין צריך להסגיר ( ב''ע -ב''דנ)מפורש בשער הכוונות 
אין , בתפילת שמונה עשרה, אבל. ש וברכותיה''וכל זה דווקא בק. טוב

וכך דעת הרב . בין בחול בין בשבת וימים טובים םעיניילשנות ויש לסגור 
 .כף החיים סופר

 

 [א''ע-מו]ת אמירת ופרוס מנהג הרב לקום בע
ומצאתי בשולחן לחם הפנים . ו''י סרוק בשם מוהרח''בשם מהר יבורצלמי ש

שהוא בעצמו בדק בסדור של רבי ישראל , לרבי יעקב רקח( 'א ד''רס' ס)
 .ל''סרוק זצ

יד של רבי חיים וויטאל או של בנו רבי -כל זה לא  מבואר בשום כתב, אמנם
 . מצווה מרמז על זהכבר הנגיד ו, מ''ומ. שמואל

שהמקור היחידי נמצא  ומיכון!(. ?ו ''נר)י מביא כל זה בשם רבו ''הח, אך
 .י אלא לזייף המקור כדרכו הרגיל''לא ניתן לח, י סרוק''בסדור מוהר

 

 

 [ג''ע-מה]נוסח ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום 
של  ק''ובמקורי שהוא כתי)ע ובשער הכוונות ''הנוסח המובא בשו זה אינו
ר בשם ''א במחב''וגם החיד. שהוא ופרוס עלינו סוכת שלום( ו''מוהרח

 . י תמך בו והלך אחריו המשנת חסידים''שהח, גינה הנוסח הזה, ז''הרדב
י סותר "אלא שהח. ז כבר מופיע"י מזמן הרדב"אמנם המנהג הוא קדום לח

של  איזה מין מקובל וצדיק הוא כדי לסתור רבן. ל"י ז"ומתנגד לנוסח האר
 ?ה "כל ישראל אדוננו רבי יצחק אשכנזי זללה

 

ת ''ס)ת ''הצבור עונה אמ, כשהחזן גומר מלומר יום השישי
 [ג''ע-מז( ]תלעשו םאלוקי אבר

 .י''ואין שום מקור אחר זולת הח
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 [א''ע-מח]פיוט יגדל אלוקים חי 
..[ ].ל לא היה אומר שום פזמון  ''כי מורי ז, דע לך: הנה לשון שער הכוונות 

ואינם . לא ידעו דרכי הקבלה( הראשונים בשבילנו)לפי שאלו האחרונים 
ובפרט פזמון . וטועים בסדר דיבורים בלי ידיעה כלל, יודעים מה שאומרים

 .ל''עכ. יגדל אלוקים חי
הנו אדון "והמציא לומר מ. ל''י ז''י יצא לקלקל דברי האר''הח, עוד פעם

וימשיכו אז לומר יגדל , עצה הזאתב יעמדוביודעו שהמון העם לא ) "עולם
 .( אלוקים חי מהתחלתו

ולא . כל הפיוט פסול, ל''י ז''שלהאר. אלא שקר, וזה נקרא אפילו לא פרשנות
י ''אלא משתמש בזוהר הקדוש כדי לדחות האר, י ממציא דברים''רק שהח

 !ל ''ז
 .ומה גם שמביא עדותו שהוא וחבריו היו אומרים אותו אלא גם רבו

 .ל ובכבודו''י ז''ו שפגמו בתורת הארסמך לאל
ל שהיו בידיו כתבי מהדורא בתרא של רבי חיים ''פשוט שרבי בנימין הלוי ז

ל ''י ז''לא היה מוסיף או גורע בעניינים מפורשים בכתבי האר, ל''וויטאל זצ
 ! האמיתיים  

וכתבו שעל פי , ל''י ז''עקמו ובדו את תוכן דברי האר, כך עוד מתחכמים
 .שרי, פ הפשט''אבל ע, ין לומר הפיוט יגדל אלוקים חיהסוד א

לפי שאלו : "העניין ברור , שבשער הכוונות, וזו גם טעות וגם שקר מוחלט
ואינם יודעים מה . לא ידעו דרכי הקבלה( הראשונים בשבילנו)האחרונים 

ופרט פזמון יגדל אלוקים . וטועים בסדר דיבורים בלי ידיעה כלל, שאומרים
 ".חי

אלא גם טועים בסדר דיבורים ואינם יודעים , ק שלא ידעו דרכי הקבלהלא ר
ולא רק . וזה נאמר על פשט ומושגי האמונה הם הם העיקרים. מה שאומרים

 ! כמו שכמה  רצו שנבין , על ידיעה בקבלה
אלא רק החלק , ל''י ז''הרבה ספרים מביאים מאמר של האר, והנה עוד טענה
 ...חלק השני נעלם , אך". הקבלה לא ידעו דרכי"הראשון שהוא 

 
 

 [ב''ע-מה]שיש לנשק יד אימו רק יד ימינית 
ואם אמך קיימת ( : "לערבית של שבת' דרוש ב)מפורש בשער הכוונות 

 ".תלך ותנשק ידיה, בחיים חיותה
 !ידיה ' מסתמא ב, מפורש ידיה

 
 

 [ב''ע-מה]יש לברך המתברך רק ביד ימין 
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כתוב לברך , ל''ר רבי יהודה פתייה זצ''למו חכם צבי ובמנחת יהודהת "שוב
 . ידים' בב

 
 

 [ג''ע-מח]לומר אשת חיל בישיבה על השולחן 
 .ה''לקרוא אשת חיל לפני הקידוש נמצא בשל

וכל זה גורם למעט ההתלהבות )י הוסיף לאומרו בישיבה ''אלא שהח
ועוד עומדים , ויושבים, שפעם עומדים, וגם טורח הסועדים, והכוונה

 (.ולפעמים כעס, וכל זה לגרום אי נוחות. ביםויוש
 

 [ד''ע-מח]זכור ושמור , וביום -לומר בלילה שמור וזכור 
אלא יש לומר רק זכור ושמור בדיבור . ל''י ז''י על דברי האר''המצאת הח

 .                                                                                        אחד
 

 

י הקדוש לפני הקידוש כי לא מסר לנו ''לשיר פזמוני האר
 [ג''ע-נא]סודותיהם 

ל מסר סודות השירים האלו רק לתלמידו ''י ז''מכיוון שהאר, י''לפי הח
לכן אין לשיר השירים האלו במקום , ולא לנו, ל''ו זצ''המובהק מוהרח
אלא לתפוס רק את ההבנה , בסוף הסעודה, י''פ האר''שנתקן להם ע

 .לאומרם לפני הסעודה, ולכן, תפשטניה
 .מכל וכל הכסילהואיך חכמים גדולים ועצומים נחמדו לטענה הזאת 

י ''איך הח, ל מסר סודות השירים האלו רק לרבי חיים וויטאל''י ז''אם האר
ורק התוכן . ל כתב אותם בלי כוונות כלשהן''י ז''האר, אולי פשוט?  יודעם 

 ? !בלי שום כוונה אחרת , ישלפנינו הוא הוא השיר האמית
מצוי , הנה. ל''ו ז''י כתב השירים האלו עוד לפני שלימד את מוהרח''האר

שחיבר רבי ישראל , ל''י ז''שירים של שבת להאר' פ הסוד על הג''פירוש ע
 !  י הקדוש פיוטיו של שבת ''מסר האר, ל''י סרוק זצ''שגם למוהר, כך! סרוק 

לפני הקידוש כי מוזכר בשיר עצמו ( שבחיןאזמר ב)' אם יש לומר השיר הא
י החי ''הוא האר, למה המתקן בעצמו, י''כמו שפירש הח, עניין של הקידוש

 ? אחרי המוציא בתוך הסעודה , היה שר אזמר בשבחין, ל בעצמו ובכבודו''ז
יש לאומרו לפני ברכת , ולכן, הוא שיר בעצמו, החלק למבצע על ריפתא

ובחכמה עילאה דסתרא . ל''י ז''וונות דברי הארי כ''כך עיקם הח. המוציא
. לבציעת הפת, םידייי הכניס הנושא של ספק בין ברכת נטילת ''הח, אחרא

כדי לאפשר לשיר למבצע על , וכמה פוסקים הצטרכו למצוא היתר כלשהוא
שרק רצה לגרום , י''וכל זה תכסיסו של הח. ריפתא לפני ברכת הקידוש

וחילק אותו , השיר אזמר בשבחין שלמותבאלא פגע ופגם . הסיח דעת
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. ה''ן שלמ''א ב''ק לורי''י יצח''אנ: ת של אזמר בשבחין הם ''הנה ר.  לשניים
', ה ונשאר ש''פוגמים בשם שלמ, בלי החלק הסופי שהוא למבצע על ריפתא

ן ''י הוא ב''וכוונה הרשע הח. 'שן ''א ב''ק לורי''י יצח''ואז נשאר לנו אנ
 (.בתאי''ש

ומה )סעודות של שבת ' תן טעם פגום לומר למבצע על ריפתא בכל הגנ, גם
גם שראיתי מתחכמים השרים למבצע על ריפתא בסעודות מיוחדות או 

  (לפני ברכת המוציא, סעודות מצווה
ולא , ו בלבד''ל מסר למוהרח''י ז''על סודות שהאר, י וטענתו''קטע של הח

מילה במילה קטע של איגרת הם , כך אין חלק בזה אלא על פי הפשט, לנו
המובאה בקצור ציצת נובל צבי לרבי יעקב ( י''שר)נתן העזתי ...של

אבן "בסוף הפסקא המתחילה ב' א עמוד ב''ט ע''א  דצ''ששפורטש זיע
 : ל ''וז" פנתה

ל ''י ז''שלא יקראו בזה הזמן התיקון שנתקן מקודם לכן על פי האר"
 "ל''י ז''רולא יתכוון לכוונותיו של הא, ותלמידיו

 
ל ''אך אחרי זה עוד לשון של נתן העזתי שמביא רבי יעקב ששפורטש ז

 : ל ''וז, י''וספר ח, (משמאל)
אליהם בעבור חסרון ההכנה  יתכווןכי הטעם שלא יקרה אותם ולא " 

ל ''ל זאטיר חיים וו''וההבנה שלא נמצא להבינם כי אם תלמידו כמוהר
 ."הוא השיגו

 .י הוא בוודאות נתן העזתי''כך יוצא לנו שמחבר הח
י ''פ הסוד ממה שהוא מצה בכתבי האר''אך גם שהוא פירש השירים הללו ע

 .ל'ז
י ''מדרכו של האר, כך שהשפיע לרעה על הרבה חכמים שנטו מהדרך הטובה

 .א''רבי חיים וויטאל זיע, ל ותלמידו המובהק''ז

 
, י הקדוש''האר היא לסתור דברי, י''הכוונה העמוקה המרושעת לח, סוף דבר

וביתר , היא רחוקה ממנו ומהמון העם, י''שלדעת הח, גם דמותו, ולהחליפו
 .י נעשה דליל ויותר קל להשיג''כך שהח. להנהגותיו

 
 

 [ ג''ע-פט]לא לומר לפני הסעודה אתקינו סעודתא 
, מ''מ, ל''י ז''שאינו מהאר, ו''ו ושל מוהרש''קד של מוהרח''אף שמוכרח מכי

 .סעודות של שבת' כל אחת מהגלפני , לפני יהא רעוא, לאומרוציינו שטוב 
וקודם "ומה שכתוב (. יהא רעוא-אתקינו ו) םיש לאומרו לפני נטילת ידיי, גם

ויש לקרוא כפי כתב יד קודשו , זהו טעות, "הנטילה יאמר אתקינו סעודתא
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"( קודם הנטילה"ולא " )וקודם התפילה"שהוא , ל''ז לשל רבי חיים וויטא
 (בירור הר ריינר בספרו תפלת חיים). יא יהא רעואשה

ו ובנו הגאון רבי שמואל וויטאל יעידו לנו שטוב לומר ''ומספיק שמוהרח
 .סעודות של שבת' לפני כל הג, יהא רעוא-אתקינו ו

 

 

 [ד''ע-ס]מנהג לאכול תפוחים בליל שבת 
 ס המקובלים''וזו היא הנהגת שבתאית שאין לה מקור בכתבי חכמינו הש

 .בפוסקים או בזוהר הקדוש, הראשונים
וזה אופיינתי לנתן . פ שדה תפוחין קדישין''י ע''אלא פשוט טעם נפול לח

פ ''וטעמים טפלים ע, היתירים שקריים, שהמציא חומרות יתירות, העזתי
 .ואין לזה כל ריח אלא טעם החטא!(. לפי פרשנותו )זוהר 

 
 

 [ג''ע-סא]יחיד מברך ברכת המזון על הכוס 
י ''י שהוא גורי האר''איך לומר על הח. השאלה חוזרת על עצמה, ועוד פעם

 ? י הקדוש בגלוי ''כשהוא חולק על האר, ל''ז
י הקדוש היא ''שדעת האר, כתוב מפורש בשער המצוות פרשת עקב, והנה

 . שהיחיד אינו מברך ברכת המזון על הכוס
. דברים אלוקים חיים' ב, הסברות' היינו יכולים לקבל הב? ומה חמור בזה 

 . אף ביחיד, שיש לברך ברכת המזון על הכוס, א גם פוסק כך''ובפרט שהרמ
י ''ומשתמש בזוהר לסתור דברי האר, הוא לשון הפקר, י''שלשון הח, אלא

ואף אינו מביא את דברי (. פ הזוהר''ואף לא מביא מקור הלכתי אלא ע)ל ''ז
 !א ''י הקדוש זיע''האר

 ?ל שמפקיר את מנהגי ודברי רבו ''י ז''רי הארואיך לקבל אחד מגו
 .י''ל שלפני הח''י ז''ולא מצאינו מקרה דומה אצל גורי האר

 ! ל אלא הוא מתנגד לו בגילוי דעת ''י ז''שלא רק שאינו אחד מגורי האר, כך

 
 

-נד]כוס גדול , להשאיר על השולחן אחרי הסעודה הראשונה
 [ג''ע

ו של הרשע נתן העזתי בעל הספר חמדת מה כוונותי ועכשיו שברור לכולנ
ולמנוע מכל  מיני גידופים , להקל על הקורא, איני יותר מזכירו, ימים

 . י''וחריפות נגד הח
 .מעט יין( הקידוש)שדווקא יש להשאיר בכוס של ברכה , בשער הכוונות עיין
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וכותב שיש להשאיר על השולחן , ל''י ז''י כדרכו סותר את דברי האר''הח
בשם עולת שבת הנדפס ( ה''כ-א''רע)א ''וחוזר אחריו המ. ול מלא ייןכוס גד

ע ''גם שו! אחרי מות נתן העזתי ' שנה א(. 1641)ת ''שנת אמ, באמסטרדאם
 . אבל בלי שום מקור, הרב מביא הדין הזה

שנבין שאינו , ו''מוהרחי גרס קודם כל בשם ''המזהירים ישומו לב שהח
 האשישהל שאן להזיז  מהשולחן ''י ז''ג הארובסוף מביא מנה, ל'י ז''מהאר

 .כל השבת
, אלא פה, ל''י ז''ו לרבו האר''לא רק שהוא מנסה לגרום פירוד בין מוהרח

. הוא ראה מן המהדרין נוהגים לקדש על השישה)סותר רבי חיים וויטאל 
ומחזק את ( ?י אינו מן דרגת הנוהגים האלו ''רבי חיים וויטאל לדעת הח

אין מזיזין אותה אשישא מעל השולחן כדברי הרב )י ''ארהנהגתו בשם ה
ל אין אשישא גדולה ''י ז''מכיוון שלהאר, שהוא שקר מוחלט וגס( ה''זלה

 !שנשאר בו קצת יין , אלא כוס קידוש רגיל, סעודות' המכילה יין לג
 

 

 [ב''ע-סב]להריח בהדס אחרי כל סעודה 
 .ר הכוונותאף ששורש ההנהגה משע, י''וזה אינו כמנהג האר

 לפני הקידוש, שיש להריח הדסים בליל שבת, כתוב בשער הכוונות, אמנם
 . המז''ואחרי ברכ

 .בידי הדס' עם הב לפני הקידושלהקיף השולחן , בסעודת שבת של שחרית
 .בתוך הסעודהלברך על ההדס  -' ובסעודה הג

 

 [ד''ע-קב]מזמורים ופסוקים לפני ערבית של מוצאי שבת 
והוא מנהג קדמון מזמן , י''ם הזה נתקן עוד לפני החסדר המזמורי

 . ל לא היה דרכו לאומרם''י ז''וידוע לנו שהאר. הראשונים
 . י הקדוש''י וראה מקום לבזות את האר''לא הספיק לח, אמנם

י לא היה ''שהאר', אחרי סעודה ג, י ערבב המנהג לקרוא האלפא ביתא''הח
שעל זה לא הסכים , פילת ערביתלמנהג אמירת המזמורים קודם ת, מתנגד

 . י הקדוש''האר
ומי )' ל רק לאלו שבאים בסוד ה''י ז''והוא מנסה להשבית הנהגות האר

, !(?אם לא לגרום בלבול דעת , הסמיך אותו להבחין בין מנהג למנהג אחר
ל יש לגרור אחרי המנהגים ''י ז''מחזק מנהגים קודמים ומרמז שאף נגד האר

ובמיוחד , רוב הקהילות, י לא היה קיים כלל''חוכנראה שאם ה)האלו 
לעומת כמה , ל כצדיק עליון''י ז''שקבלו ברצון ובקלות את האר, הספרדים

, ל''י ז''היו נגררים אחרי רוב מנהגיו של האר, אשכנזים שחשדו בו מעט זמן
. שנתן ביד כל אחד לשמור מנהגיו הקודמים לו, ע''שאינו דומה למרן השו
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יש ביטול מנהגים אחרים לפני מנהגיו שהוא קבלן , ל''י ז''להיפך אצל האר
  .ל''מפי אליהו הנביא ז

ל עצמו מסרה לכמה  חכמים ''י ז''האר, שהחכמה הנפלאה הזאת, ובאמת
אלא . ולא רק לרבי חיים וויטאל( עיין ספר החזיונות או שער הגלגולים)

תה שתוקף החכמה נשמרה אך ורק לרבי חיים וויטאל שהוא מסר או
ויהושע לזקנים עד אנשי כנסת , שמסרה ליהושע, ה''כמשה רבינו ע, כתקנה
 .הגדולה

ה ''אלא למדו על פי משה רבינו ע? העם לא למד את התורה ? ומה 
 .והצדיקים אחריו

י ''אלא נפגעה ונפגמה ע, ל''י ז''ואמור להיות אותה השתלשלות לחכמת האר
ורוב אלו המתגאים . מחמדי המושכלות יותר מהמעשיות, בעלי כבור

שחייבים גם הם ללמוד הסוד , על היהודים הפשוטים, בחכמתם הפגומה
כי הוא הראשון שחילק . שהוא רבם, י''אחרי הח, נגררו ברוב, כפשט

. העמי הארץ, ואלו להמון העם', אלו למצניעים הבאים בסוד ה, המנהגים
ב חד לשקר במקום להיות חר, כת בפני עצמה, ל''י ז''ונעשה מחכמת האר

י הקדוש ואף מעניש ''וכך הוכיח האר. וכלי זיין לקירוב הגאולה, ולקליפות
ולא משתמש בה , על שלומד החכמה הזאת לבד, ל''את רבי חיים וויטאל זצ

הייתה תלויה הגאולה ( התשובה)שבה , להחזיר בתשובה יהודי דמשק
פר החזיונות ס. )ל'י ז''וכל זה אחרי הסתלקות האר, ו''בזמן מהרח, הסופית

 (.א''לרבי חיים וויטאל זיע
 

 

 לפני ויהי נועם ' שובה ה
כמנהג הספרדי , "ויהי נועם"אלא יש להתחיל מ. ואין שום מקור מלאומרו

 . וכך הוא מנהג גאוני אשכנז, א''בשם הרד ןהקדמו

אסור להתעסק במלאכה ואפילו בדברי תורה וגם שלא להסיר 
 [א''ע-קו]ש ''בגדי שבת עד סעודת מוצא

הנפש ( : "ד''שער שבת פכ)ח המקורי ''י שינה לשון טהור של הפע''הח
ולכן אין ראוי . היתירה אינה הולכת לגמרי עד אחר סעודת מוצאי שבת

עד אחרי סעודה המוצאי , או בתורה, להתעסק במלאכה שאינה אוכל נפש
 ."שבת

ו לא אינו בכלל האיסורים אלא עצה ואפיל, ל''י ז''ופשוט שאף לדעת האר
כי הנה האיסור חל רק לפי . וזו חומרה יתירה שאין לה יסוד. הזהרה

 (.'וט' א' ט ס'רצ)ע ''ההבדלה כפסק השו
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שעות בלילה ומי שעבר הזמן הזה לא ' סעודה רביעית עד ד
 [א''ע-קו]עשה ולא כלום 

כי הוא , אבל דע לך: "ל ''י ז''ו כתב בשם רבו האר''וזה היפך מה שמוהרח
ש ''כמ, לפי שקדושת שבת נמשכת כל הלילה ההיא(  קינות לומר)אסור 

ואפילו . ה''ש ענינה בע''וכמ, 'סעודה ד ןוראיה לזה עניי. ה''למטה בע
כ ''שעה. )ה''ש בע''כמ, יש המשך קדושה בליל זה, בבחינה תוספת נשמה

ו בשם רבו ''האם דבר יותר ברור מלשון מוהרח (.'שנוי התפילות דרוש א
י ''הוא הח, ואיך פוסקים וחסידים נטעו ונגררו אחרי לשון כזב ?ל ''י ז''האר

 ? 
ואחרי שהתעורר , ועוד שחומרת הזוהר אינה אלא במי שישן לפני חצות

ו ''ויקהל דרט)זה החמיר הזוהר הקדוש  ןעל עניי. רוצה לאכול, אחר חצות
וצה ור, אבל מי שעדיין ער ולא ישן כלל בין שקיעת החמה עד חצות(. ב''ע

פ ''גם ע, פ הפשט''גם ע, סעודה מלווה מלכה ,יים מצוות סעודה רביעיתלק
והכי נהוג  .מותר לכתחילה, א''י הקדוש זיע''פ האר''וגם ע, הזוהר הקדוש

כי לא נרדמנו , אף אחרי חצות, שאוכלים ושותים, בליל לימוד שבועות
  .ועיין שער שלמה זורעפה. לפני
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 [ג''ע-קו]לבצוע בסעודה רביעית בפרוסה 
על כמה סעודות , (ט''קי)ידוע המחלוקת במסכת שבת . והוא שיא הזלזול

: רבן של כל ישראל , ע''לשון השו, והנה לשון טהור. 'או ד' ג, אנו מחויבים
ש כדי ללוות את השבת אפילו אינו צריך ''לעולם יסדר אדם שולחנו במוצ"

 ".אלא לכזית
 .ליזהר ולקיימה כסעודות אחרותהיינו צריכים , שזו מחלוקת בגמרא ומכיוון

שמביא  מנהג , י הכניס טעם מדולל ונפגם בקרב קיום המצוות''אלא שהח
. שאינו מבוסס לא על דעת הרוב ולא על דעת יחיד( שאינו קיים בכלל)רבו 

 . פ הסוד''פ הפשט ולא ע''לא ע
בקלות ראש , גדול ןבביזיו' האלו שמקיימים סעודה ד, רבו כמו רבו, וכעת

ואינם אחראים על מעשיהם כי , לא ידעו ולא יבינו, ואלו. הירות רבהובמ
 .ידין דין צדק בעתו ובזמנו' וה. אם משתדלים לקיומה של תורה

 
 

 [א''ע-קו]המז לסעודה רביעית ''יש לאמר מגדול בברכ
החסד : י בדין הזה ''והנה הפוסקים ההולכים בדרך הח. זהו חידוש זר ומוזר

 . והכף החיים סופר, הבן איש חי, (ל''זא פאפו ''לר)לאלפים 
 .א''וכנראה שזה מיוסד על הרד

ומחזיר , י''ל שחולק על הח''אחרי רבי רפאל מסעוד אלפאסי זצ ללכתועדיף 
 .המנהג הקדום לומר מגדיל
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 ראש חודש 

 

 [ג''ע -' כ]ואברהם זקן אחר ההלל 
שהוא )השמים  הסגולה הזאת כבר מצוייה בספרים שונים כמו לחם מן

י ''הח. המביא את הסגולה בשם ספר ישן( י שתיקן רבי יעקב צמח''בעצמו כ
 . הוריד את המילה  סלה אחרי אמן

כנראה . י''וכי לא גורס סלה כמו הח, י''ועיין המשנת חסידים שלקח מהח
, יש להזכיר פה שהרב משנת חסידים. שהמקור הראשון  מלחם מן השמים

א שנים אחרי דפוס ''י, 1473/ג''נפטר בשנת תק, ל''רבי עמנואל חי ריקי ז
אי אפשר , משנת חסידים, ואף שהוא הדפיס ספרו המפורסם. י''לח' הא

, אם כן. י בכתב יד''הח, להוכיח שהוא לא קרא לפני להדפיס משנת חסידים
ו רבי עמנואל חי ריקי ''יש לומר שח, י שאב מהמשנת חסידים''אם הח

 ?המציא דברים 
 מכיוון. י''אחרי הח, שהוא נטעה כמו הרבה חכמים, לומר ההיפך אלא נוח

 .י ולא במשנת חסידים''שאנו מוצאים רוב ההמצאות בח

 

 

 זמן ברכת הלבנה 
. ימים' שיש לחכות עד ז, י הקדוש''וידוע כבר שאין שום מקור בכתבי האר

ומובא , י שיקר כהרגלו באורך כל ספרו''ופשוט הח. ע עצמו''אלא מהשו
 .ה מדברי הזוהר''י זלה''וכן דעת האר"בלשון , מי חגיגהבשל

 

 

 סדר ברכת הלבנה 
 . קוניך -בוראיך  -יוצריך  -סדר עושיך 

 .ע כמקורו''י מביא הרמ''והח.  י למצניעין''הוא הסדר הח
זקנו של , ל''א אזולאי זצ''למוהר( 'כנף הז)וכך גם נמצא בכנף רננים 

 . א''החיד
מובא הסדר , ל''ן שפירא זצ''י מהר''הנדפס ע, ח''של פע' אמנם בחלק הא

ל ''וגם היא דעת האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר זצ. ב''הרגיל יעק
וסימן . י הקדוש דעה ברורה''ולא מצאינו בהאר, (ו''תכ)ר ''המובא במחב

אין לנו , ואחרי שגאוני עולם בחרו לא לשנות. ב הוא הנוסח המקורי''יעק
 .לזוז מדבריהם
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 . מן השמים' הללו את ה(  ח''קמ)מזמור 
י ''ולא בכתבי האר, ואין לה מקור לא בסידורים עתיקים. י''והיא הוספת הח

. וחמדת ישראל, ונגיד ומצווה, ועולת תמיד, לא בשמונה שערים. הקדוש
ח ''בפע, לומר המזמור הזה הנדפסים וא שעריםבח ובמ''ג שכתוב בפרע''ואע

 .ליתא, דאו במבוא שערים בכתב י
' כמעט נ, ג/ב''יש להעיר שהפרי עץ חיים הראשון נדפס בקארעץ בשנת תקמ

 ! י הראשון ''שנה אחרי הח
' הללו את ה( מזמור)ל קודם ברכת הלבנה ''שצ: "ח דפוס ראשון ''וכתוב בפע

 ." !!!ולא יעבור נתןהשמים עד חק  מן
ואמירת , שומזמור הללו אל בקוד, מזמור שיר למעלות אשא עיני אל ההרים

 . ה הקדוש''הם מהשל, תנא דבי רבי ישמעאל
 

 . י''מהח ואה, כ לנער שולי הבגדים''ואח, מזמור אלוקים יחננו, אמנם
ה ''דק)ג ''דרל, ועיין בשלמי חגיגה. 'כדנא תאמרון וכו: גם לומר הפסוקים 

, שרבי אברהם חאיון המגיה, (ג''תשס, דפוס אהבת שלום, למהדורא החדשה
 ...".'וכו צבידומה דודי ל]...[ א תיבות  ''ויש פסוק זה י"י  ''טוטו החכותב בצי

 . או מטעם ישיבת אהבת שלום, ואיני יודע אם מטעם המגיה רבי אברהם 
? ואם כן למה להשתמש בספר שמוטל בו חשש . החשש היה מוכר, מ''מ
בסוף תפילת ערבית , ועיין עוד בשלמי ציבור דפוס ראשון לאהבת שלום)

המובא לומר בשלמי , שיש הערה מעניינת לגבי יגדל אלוקים חי, שבתשל 
התשובה ! ?י הקדוש ''ואיך רבי יעקב ישראל אלגאזי התנגד להאר. ציבור
מעניין שגם אותה הערה של אהבת . שהוא עצמו הדפיס, י''על פי הח: היא 

 .(ג''שלום נתעלמה בדפוס אחרון תשס
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  פסח

 

 [א''ע-ד]ח ניסן עד ערב פסח ''מרקריאת פרשת הנשיאים 
 .ה או בסדר היום''מקור הסדר העדיף נמצא בשל

 
 

 [א''ע-ז]סדר ברכת האילנות 
שהוא , התפילה שלפני הסדר הרגיל. י''תפילת נשמות הנפטרים הינה מהח

, מקורה בפתח הדביר לרבי בנימין פונטרימולי מאיזמיר, הוספות על הוספות
 . שנה 133אחרון מלפני 

 

 

 בשבת שחל בפסח ' רכת מעין זב
ראש ישיבת אהבת , א''לרב יעקב הלל שליט( 'ח' ס)ת וישב הים ''יוצא מהשו

נהר שלום )ש ''שמה ששאלו חכמי מערב להרש, א''שלום שבירושלים תובב
 . פ ההלכה''הוא גם ע, י''יש להעיר שלח. פ הסוד''הוא ע, (לב-דלא

ואחרים , א''ראשונים כהרד בשם כמה, ת וישב הים''אף שמובא בשו, מ''מ
ואין לסמוך על דעתם , ש''והרא, ף''הרי, ם''כהרמב)שאינם חלקו בנושא 

, ומה מועיל לפרש את דברי גאוני עולם האלו. שאינה להלכה מכיוון, בזה
כשברור שלא בררו את דעתם להלכה , מהצדדים של המחלוקת' לטובת מא

ו ''ותלמידו המובהק מוהרח, ל''י ז''נשאר סגור וסתום בכתבי האר ןהעניי, (?
 . ו''ובנו מוהרש

בשבת שחל ' י הקדוש היא לא לברך ברכת מעיין ז''ופשיטא לן שדעת האר
י ''אין לנו לזוז מדברי האר, פ הסוד לאומרה''ש מסכים ע''ואף שהרש. בפסח

מה שאין כן למקובלים האחרים , ל''מאליהו הנביא ז םל שהוא הוא קיבל''ז
! 

שאין לומר ברכת מעיין , א''ל הלך כדעת רבינו נסים גאון זיע''י ז''האר, הנה
י ''וזה נמצא בשבחי האר. כי פסח ליל שימורים הוא, בשבת שחל בפסח' ז
 .ל לרבי חיים וויטאל''ז

, א''דקמ', ח' ס)ת וישב הים ''א בשו''הג יעקב הלל שליט''מה שכתב הר, עוד
 .אינה טענה( ב''ע

אין ספק ? חכם אחד אפשר להשפיע בנדון  מסיבת גדולת חכמה או צדקות
וחלילה לזלזל , חכם וצדיק גדול, ל''י ז''ש היה מגדולי מפרשי האר''שהרש

', וכל זה מבואר בחלק ג. לא גלגולו וגם. י הקדוש''אלא שהוא אינו האר, בו
 . ל''ואכמ. לקונטרס שלנו
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נה לא ל בלי ספק הי''י ז''ומביא שדעת האר, א הבין את זאת''וכבר החיד
 ( ב''תרמ' י ס''ברכ. )בפסח שחל בשבת' לומר ברכת מעיין ז

לומר ברכת מעיין  י''ש והח''דברי הרשיש מקום לאלו הסומכים על , לסיכום
 .פ הסוד''בין ע, פ הפשט''בין ע, בשבת שחל בפסח' ז

כרוב , לא לומר הברכה הזאת, י הקדוש היא להיפך''אלא שדעת האר
 ! כי ליל שימורים הוא , ע''הבית יוסף והשו, הגאונים

 .א בשיורי ברכה''וגם זו דעת החיד
 

  

 [א''ע-כ]סדר הקערה והחומץ חוץ לקערה 
והוא טעות סופר שמדובר ברבי יצחק ) י מביא סדר הקערה לרבי חיים''הח

המובא  גם , ו''הכהן תלמיד מוהרח (עיין ספר החזיונות. ל"י ז"תלמיד האר
 . בפרי עץ חיים

' ששם כתוב בג, י שונה מהפרי עץ חיים''לבדוק שגירסאת הח ןמאוד מעניי
י ''הח, עוד דבר. י ההיפך''ובח(. כהן -לוי  -ישראל )מצות מלמעלה למטה 
וכך מסביר רבי . שאינו המין הראשון אחרי המרור, מביא האנדיבה בחזרת

גם , שמרור וחזרת הם אותו מין, (כורך)ל בחוקת הפסח ''אברהם אנקווה ז
ולא כמו כמה חכמים שטעו בהבנת , ם אחד עם השני אם חסרשמשלימי
 !ל ''י ז''דברי האר

 
 סדר ההגדה לספר חמדת ימים

 

 ' ו-ו' שבירת האפיקומן בצורה ד
יש רק לכוון , י''שלטעם האר, ל''י ז''ופשוט הוא שעיקם עוד פעם דברי האר

יא רבי שם גם מב', ה אות ז''תע'י ס''ברכ)א ''ועיין בחיד. ולא לשבור ממש
 !(יעקב צמח על שזו רק כוונה 

 

 

 מנהג זכר צרורות בשמלותם 
ללכת כמה צעדים עם חלק האפיקומן , ל''ת המהרש''המנהג יצא משו

שגורס , י הוא הערבוב''חידוש הח. לפני צפון, וכל זה. במתפחת על הכתף
 .וגם לפני צפון, גם אחרי יחץ, לקיים המנהג הזה

 
 

  לחמא עניא( ֶהא)נוסח ֵהא 
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הניקוד ממש תחת , כמה תמוה שמצאנו בכמה דפוסים של שער הכוונות
ואיך . ל''י ז''שמקור הדבר לא בא מכתבי האר, וזה גזל דעת גמור. א''הה

 !הוסיפו את הניקוד הזה אם לא בדרך עקומה 
לשונו , בכל זאת)א ''מחילה מכבוד תורתם של כל הגאונים שהסכימו לחיד

הא , על דרך הסוד נכון לומר הא לחמאשמעתי מהמקובלים ד: "ברור 
י הקדוש או ''א לא הביא בשם האר''החיד(. 'ג אות ו''תע' ר ס''מחב" בצירי
 ...אלא מהמקובלים . גוריו

 .אלא החליט להביא את השמועה הזאת
אלא . הטעם יפה, ונכון שעל פי סברה! י ''ומקור המקובלים האלו הוא בח

היו אומרים , ים שאף בזמן בית שניעד שדעת כמה חכמ)שנוסח קדמון הוא 
במיוחד במים , ואין לנו לעבד אותו( בעל פה, הפיסקא של הא לחמא עניא

 .י''זדונים שהם דברי הח
א ''ה, א''א עני''א לחמ''מתחכמים עוזבים הנוסח המקורי שהוא ּה, והיום
 . ומתבוללים לחדשים לבקרים, שקבלו מאבותיו, בפתח

א ''היו מנקדים את המילה ה, ים וספרדים ביחדאשכנז, ובמיוחד שכל העדות
 .באותו ניקוד

 . י וגרם פירוד''הגיע הח
. ואימצו הנוסח החדשני הזה ועזבו מסורת אבותם, וכמה לא יכלו להתאפק

שהרבה פוסקים , כך גם. י''ומה מוזר שהביאו המשנת חסידים במקום הח
שמקור , ומעדיפים להסתיר את האמת, מביאים מקורות לא מקוריות

, י''ובכללן הח, להביא כל מיני מקורות, ומה גם. י''הוא מהח, האמיתי
 .כשהוא המקור הראשון לכל הפוסקים שהביאו דין זה או דין אחר

להקדים אותו בהתחלת , י הוא המקור הראשון''כשהח, ויש לתקן את הענין
וגם לציין ממש . בעקבותיוהלכו , וכל החכמים שבאו אחריו, הרשימה

 . י''ה פלונית מקורה בחשהנהג
ה ''לא בשל, לא במחברת הקודש, לא מצאנו בדברי רבי יעקב צמח, עוד ענין

, ולא בסדר היום, ו''לא בכתבי רבי חיים הכהן תלמיד מוהרח, ק''ולא ברמ
לא בכתבי רבי אברהם אזולאי ולא , לא בזוהר, ס''לא בש, לא בראשונים

ולא ברבי ישראל סרוק , וניםלא במקובלים הראש, מ פאפיראש''בכתבי מהר
רמז , ז''ואף לא בכתבי רבי נתן שפירא ובכתבי הרמ, ע מפאנו''ותלמידו הרמ

 !א בצירי או בסגול ''לנקד ה
וגם לא , רבי חיים וויטאל, ל וגם לא מתלמידו המובהק''י ז''וגם לא מהאר

 .א''כולם זיע. מבנו החסיד רבי שמואל וויטאל

 
 .א בפתח או בקמץ''המקורי והאמיתי שהוא ה די מקורות כדי לשמור הנוסח
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ֶנֱאַמר שירה חדשה   ו 
 . ל''ה הקדוש ובמהרש''מקור הנוסח בשל

 .י''השבתאים של הח וכוונותיהנוסח הזה שימש , אמנם
צ ''הלך בעקבות ש, י''ואין תימה שפראנק הפולני שר! )הגואל כבר הגיע 

 (.בר לדעתם  נגעלושכ, ובסוף נהיה נוצרי, י''ו ונתן העזתי שר''יש
 

 

 
 [ד''ע-מו]של פסח ' תקון ליל ז

סוף ספר החזיונות דפוס , מנהגי צפת לרבי אברהם גלנטי)המנהג הקדום 
. דווקא אחרי חצות, דהיינו, להיות ניעור כל הלילה ('אות ו' ג' ס, שובי נפשי

, היה לקום קצת לפני אשמורת הבוקר, והמנהג הידוע והקבוע מימי קדם
את שירת , לשיר בנעימות, ואחריה, הקריעת ים סוף, רשת בשלחולקורא בפ

 . ה ובני ישראל''משה רבינו ע
פ ''והוא ע. כתוב לעמוד בחצות לילה, ל''מ גלנטי ז''ובספר מגיני ארץ להר

 (. 'עיין אבן השוהם דף ע. )ודווקא אחר חצות, ק''הרמ
ד יותר עו. לעקור מנהגים ישנים, וזה עוד שקר עצום שהמציא תקון זה

ולא רק טעם )שגלה שיש מצווה , י הקדוש''מזלזל בדברי האר, חמור
 . של פסח' הוא ז, שזיווג בליל הזה( בעלמא

, י''לא רק שדוחה את אשתו לחכות עד שיחזור מהלמוד הזה שתיקן הח
כאילו עד , ולא רק חלק, צריך לנדוד שינה כל הלילה, י''שלפי הח, אלא גם

 !חצות 
כך . עייף ויגע, ל''י ז''לקיים דברי האר, תה אחרי חצותואף מי שחוזר הבי

איך יקום לקיים המנהג , אחרי תשמישו, ועוד. שהוא מזלזל בכבוד אשתו
 ? לקום באשמורת , המקורי מדורי דורות

 : י רצה לבטל ''יוצא לנו שהח

 י הקדוש ''לדעת האר, מצוות הזיווג בליל  קדוש הזה 
 מנהג קדמון לקום באשמורת  
כי לא קיים המנהג הזה לפני , הג כחסידים הראשונים שלא היולהתנ 

 . י''הח
 לקום מאוחר בגלל שחזרו מהלמוד הטפל הזה  

 
לא , א''זיע, וגם הבבא סאלי, האביר יעקב הוא רבי יעקב אבוחצירא, והנה

לבטל ( תאפיללת)גם האביר יעקב תיקן בעירו . נהגו לקיים התקון הזה
 (.יוסף עיין חמדת). המנהג הזר הזה
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ואין לתקון . להיפך, וזה רק טירדא בעלמא ואינו עושה שום פירות טובים
, במיוחד מלהתחיל לפני חצות שהוא גם כן נגד המנהג המקורי, הזה מקור

 .להתחיל מחצות או לקום באשמורת

 
 סגולה לתלות מצה לקיר 

ולא . י''בשם הח, ל''המנהג הזה מובא בבית הבחירה לרבי אברהם חמוי ז
 ?סימן לעניות כידוע , וגם למי שתולה פיתו, שו לבזוי אוכליםחש

 .י התיר לתלות ביום טוב לא חשש לאיסור מלאכה"ואף הח
 

 

 

  עומר

 

 לספירת העומר ' שקית מלח בליל א
 .י''והמקור הוא בח

 

 

 [א''ע-מב]ט ''ח לעומר ולא ביום מ''להסתפר ביום מ
 . בטור ברקת, י מביא דעת רבי חיים הכהן''הח

לא " ט מים אלו ''הגילוח במ ןעניי,: מפורש כתוב בשער הכוונות , אמנם
ולא היה מגלח . ובערב שבועותאלא בערב פסח , ל מגלח ראשו''היה מורי ז
המשפט הראשון . "ג לעומר בשום אופן''ולא ביום ל, ח אייר''לא ביום כ

יר ח אי''ע על ר''למה שמובא בשו, ולמשפט השני. מתייחס לכללות המנהג
 . ג בעומר''ולל

להסתיר , י''וזו כוונה ברורה לח)מה שכתב  רבי שמואל וויטאל , נוסף לזה
ו ''התגלח מוהרח, כי רק בגלל סיבה מיוחדת, (ו''דמות החשובה של מוהרש

ו לא ''מסתמא שלא מוהרח, ומכיוון שהשתמש בלשון עבר. )ח לעומר''במ
היה ", היה אומר, ואם לאו. פעמי-חד, ואף אולי, אלא באופן אקראי, נהג כן

 "(.ג להתגלחהמתגלח או נ
 

 

 

 שבועות
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 [א''ע-ט''נ]קריאת אדרא רבא וזוטא 
 (.ג''ז ט''ח שער חג השבועות דקכ''פע)וכך נהגו החברים 

 
 

 ך לפני חצות ''לגמור קריאת התנ
אלא הוא . ל''י ז''פ האר''ך לפני חצות ע''לסיים קריאת התנ ןענייאין שום 

 (.טור ברקת)ים הכהן חידוש רבי חי
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  חג סוכות

 
 

 נוסח קבלת האושפיזין בסוכה 
זמן  תאריכוהבעיה המרכזית היא , אך. י הוסיף על לשון  הזוהר''הח

ומה לומר על . תפילות וכוונות שאינם שולטים בהם, הקוראים קטעי זוהר
בלי שום הבנה , עד שקוראים זמן ארוך, אנשים שנוטים לכבוד ולתחרות

כוונת הברכה לישב , שמחת החג)להחליף העיקר , י הצליח''בזה החו. כלל
, קשישים, אורחים, שאנשים, כ דברים''הסדר שלו המכיל כ)לטפל ( בסוכה

 (.סובלים את הסדר הזה, נשים וטף
י להשאיר העם ''וזו גם כן כוונת הח. זה מה שנשאר לו)ובמיוחד שהעם 
, ועל זה. שה חשוב ומכובדנע, ואצלם הקורא הרבה ומהר, כעם הארץ גמור

יש , הכנ''בין בבי, אפילו שהעם מחבב לקרוא כל התפילות האלו בין בבית
וכל זה . ללמד אותו מה כל תוקף השיגעון של תפילות ארוכות ומרובות

כל מה שקורא כשאומרים , קלות ראש, סבלנות-חוסר, גאווה, לגרום כעס
לפני , קות או רבע שעהולא מובן לחכות עשר ד. י''התפילות האלו של הח

, שנה 944ויש לעצור המגיפה בת . להתחיל לקדש או כל מצווה אחרת
יהודים פשוטים אבל נבונים "ולהתחיל לחזור למה שהיינו צריכים להיות 

 ."(וחכמים
וגם הרב אורה ושמחה , ל בספרו וישב משה"וכן הרגיש הרב משה מלכה זצ

המדפיסים שהוסיפו כל מיני והרב כתר שם טוב שקרא תגר על ( ב"ג ע"דכ)
 .תפילות לסדר התפילה

 

 

לאגד הלולב במינו ולא בחוט משי  -איגוד הלולב ביום טוב 
 [א''ע-עט]

ולא לאגד את הלולב ( ה''ב)קודם כל יש להעיר שמנהג העולם הוא לחומרא 
יש להזכיר המנהג הטוב . ('א ג''ת תרנ''שע). ביום טוב אלא בערב יום טוב

ליפות ולהדר , בחוט של משי, שנהגו לקשור הלולב ,של כמה ספרדים
ותימה על פוסקים גדולים שנגררו . י''המנהג הזה קודם עוד לפני הח. הלולב

 . י ובטלו את המנהג הזה"אחרי הח
וכנראה שהצליח )!!(. י דחה את המנהג הזה וקרא אותו מכוער ''אלא שהח

 . רהפ סב''תמורת מנהג חדשני ע, לעקור מנהג עתיק וקדמון
(. תכסיס שבתאי ידוע ומפורסם)פ הזוהר ''י לחדש סברות ע''אמנם דעת הח

תיקן לבטל , וגם באיגוד הלולב. ומחזק את שלטונו בעקירת מנהגים ישנים
 : ושהוא מצווה לאגוד  . איגוד במשי
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 ( עלי הלולב ולא דבר אחר)במין במינו 
 !וביום טוב דווקא 

 !הוא בדיעבד , להיפך .אין שום מצווה לאגד ביום טוב, הנה
 .וגם אין סיבה לאגד במינו אלא בעל כורחו

. אז מותר לאגד ביום טוב, במידה ששכח או לא הצליח לאגד בערב יום טוב
כי , י עלי הלולב היה אפשר לענב''ע, ואם כן. אלא דרך עניבה ולא קשירה

ועקירת עלי הלולב אינה נשירה . אסור לחתוך חוט ולהשתמש בו ביום טוב
 (. ב''תוספתא פ. )יום טוב ואז מותרב

, ומה גם הרבה אבדו המסורת ואינם יודעים לאגד הלולב בחוט משי
 . ומבזים את מנהגי אבותיהם האמיתיים םומתייהרי

 
 

 קשרים ללולב ' ו
. קשרים' מביאים בשם ראשונים שיש לקשור ב( א''תרנ' ס)י ''ע וב''השו 

 .קשרים' א צריך ה''ולרמ
י קשרים ''או ח' כתוב שיש ו, ל האמיתיים''י ז''בכתבי האר אבל בשום מקום

 . לקור בלולב
 !בלי לציין מקורו , י''מביא דעת הח( ג''ד י''תרנ)יים סופר חוהכף ה
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 ראש השנה

 
 

אמירת מזמור לדוד אורי וישעי כל חודש אלול עד שמיני 
 עצרת 

ומביאו  (ד''ע-ו''דט-ד''ח)י ''הרב שולחן לחם הפנים מזכיר המנהג בשם הח
ואף לאומרו משך כל , א בסנסן ליאיר לומר המזמור אחרי התפילות''הרחיד
 .השנה

ויש , ו''תלמיד למוהרח)לרבי חיים הכהן ( ד''דכ)גם הסידור שערי רחמים 
מה שהוסיפו המדפיסים , לציין שאינו סידורו המדויק אלא קצור ועוד

ן דוגמא בחלק לראש עיי. י''הוא לפי הח, לסידור בגוף הספר או בצדדים
מביא לומר המזמור הזה אחר עלינו לשבח להגיד  (השנה בסדר הסימנים

 . ח אלול עד שמחה תורה''מר, עליו הקדיש
גם , הדיון פה לא נוגע לשאלה מה מקור אמירת המזמור הזה גם לאשכנזים

 .לספרדים
אלא שהכביד בכוונה לגרום טורח ,  י''כי אפשר למצוא מקורות קדומות לח

וזאת הכוונה של הרשע )יבור וכך הוסיף מזמורים בהתחלת סדר הסליחות צ
 –ויאמר בריצה הסליחות , שהציבור יקרא תהילים אלו לפני אשרי, הזה

 . וגם בסוף התפילה (להעדיף הטפל לעיקר
ורק , ז אחר קווה''כדי לבטל המנהג הקדום והמקורי לומר המזמור כ, וזאת

 .בתפילת שחרית
 

 

 לפני אמירת מזמור של ראש השנה ' ה א''יל ראחות קטנה בל
, כך שעולים בקדושה (ב''עמוד התשובה דכ)ה הקדוש ''וזה היפך דעת השל

 .(הנכתב ברוח הקודש כידוע)ה  ''מהפיוט אחות קטנה לאמירת מזמור של ר
 . ה''ה לחלק ר''עיין כתר שם טוב ס
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 [ג''ע-לג]תפילת הפרנסה אחרי המזמור לדוד מזמור 
ובמיוחד בסוף תפילות ערבית ימים נוראים כה חשובות . טורח צבורעוד 

רבה למכירת פתיחת ההיכל ומי  ןבצימאוהצבור מחכה , ולצערנו. וקדושות
 .עד שקדושה ויראת התפילה נעלמו לגמרי, שיזכה לקרוא התהילים  הזה

א ''אלא רק החיד, י ואין לו שורש''שכל הסדר הזה המציא הח, יש לציין
 !פעמים ' כפול המזמור והתפילה גהוסיף ל

ח ''ל ובפע''ליעקב לרבי יעקב צמח ז רבנוהמקור הראשון הוא , ובאמת
י ''וגם אין שום מקור בכתבי האר, פעמים' ואין שום זכר לאומרו ג, הנדפס

  !!של תפילה כל שהיא אחרי המזמור הזה 
מצאו צורך , ן''הג הנאמ''ל ובנו הר''א ורבי מצליח מאזוז זצ''ותמוה שהחיד

 .י''לשנות מהגירסא של הח
 ? חששו בזה 

אם כן למה בכלל לא לבטל התפילה הזאת ולהחזיר עיקר וחשיבות קריאת 
, בסוף התפילה ורק פעם אחת עם עוצמה חזקה" מזמור לדוד"המזמור 

 ! ?ככוונת המסדר 
ולכן , אלא שעיקר קלקול הדורות הוא שאנשים אינם יודעים יותר לכוון

 . אפילו הפשוטות, תפילות במקום הכוונות ניסו לתקן
 
 

 יהי רצון בברכת השיבנו -ה
 .שאלה נוספת נתעוררה במשך כתיבת הספר נקמת ישראל ויהודה

העדיפו תפילות , שהרבה פעמים היו גם הם חכמים גדולים, איך המדפיסים
 ?י הקדוש ''י לתפילות האר''של הח

לשנות נוסח תפילות , מי אישר לחכמים אף גדולים, וגם שאלה לאלתר
א ששינה נוסח ווידוי רב ניסים גאון או ''עיין הרחיד(תנאים ואמוראים 

 . תפילה המובאה בתפילת שחרית של חול
 

 הנוסחאות השונות 

י הקדוש ''להאר 
 יהי רצון מלפניך שתחתור חתירה מתחת כסא כבודך 

 .כי ימניך פשוטה לקבל שבים פ''תקבל בתשובה את פבו
 .תפילת חיים ריינר. ו"ק למוהרח"כתי פ"נוסח ע

 

י ''להבדיל להח 
 א  שתחתור חתירה תחת כסא כבודך  ''או' יהי רצון מלפניך ה

 פ ''ובכללם תחזירני לי פב, להחזיר בתשובה שלימה כל פושעי ישראל
 פ בתשובה''בפרט לפב



 

 68 

 
בתשובה  יקבל' עיקר התפילה הוא על שה, ל''י ז''והנה מפשט לשון האר

 .א כפרטהחוט
 ! בתשובה של הכלל ומתוך זה הפרט  החזרתי העיקר הוא על ''אלא שבח

 

 

 [ב/א''ע-לד]סדר ראש השנה 
' ע ס''בראשונים ובשו, )כריתות והוריות' מס(הסדר עצמו מובא בגמרא 

 . ואין סדר עדיפויות להתחיל בתפוח או בתמר. ג''תקפ
 . ודהובאג (שם)והנה עניין התחלת הסדר בתפוח נמצא בטור 

שאינו הגירסא שלנו ])י נכנס פה במה שהוא מביא בשם המגיד מישרים ''הח
לערוך הסדר , [של ליוורנו, ובמיוחד, שנעתק ברוב מחזורי הספרדים( ?!

 .אחרי המוציא ונותן המקור במגיד מישרים

 
, כך. י''שאף פעם המדפיסים הביאו את המקור שהוא הח, מה שתמוה מאוד

 . רית נשתרשה חזק בקהילות הספרדיותהציתות השק, לדאבוני
, עדויות, להביא דעות, וכבר התרגל נתן העזתי בספרו החמדת ימים

בשם הכתבים האמיתיים , מביא לדוגמא, והנה. ומנהגים ממקור שאינו קיים
והוא הביא מצרים רק כדי לרמוז על הגאון רבי שמואל וויטאל )שבמצרים 

טבילת  עניין, (בליעל הזאת-ל שלא היה שום קשר בחבורת הבני''זצ
י הקדוש או תלמידו ''שבאמת אינו בכלל בכתבי האר, מקווה ידים/ידים

 .א''ו זיע''ו או בבנו המופלא מוהרש''המובהק מוהרח

 
והרבה חכמים . וגם הכוונות םאלא פשוט המציא גם הסדר של טבילת ידיי

 ...נפתו אחרי זה 
והביא לשון זרה שהדביק  ,שיקר, י גם בסדר של ראש השנה''הח, םהאומנ

 .למגיד מישרים
, אפשר שזו הייתה יכולה להיות הנוסח האמיתי של המגיד מישרים, ובאמת

' הדפיס בעצמו החלק הב, מכיוון שאביו נביא השקר נתן בנימין העזתי
 ! להמגיד מישרים 

לשון . נתן העזתי המציא מקורות שקריות כהרגלו, י''גם פה בספר ח, מ''מ
הג רבי יעקב ששפורטאש מווהארן מותאם ''ר הר''מו, ל צביהציצית נוב

 .ואיך הוא ממציא מקורות, מטרת נתן העזתי רלתיאו, היטב ברוב המקומות
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 [ד''ע-מד]השינה בראש השנה 
 .י הקדוש''י רצה לסתור דברי האר''שהח, יש לנו פה דוגמא ברורה

לכין לבית הכנסת ומיד מקדשים ואוכלים ומיד הו: "י ''הנה לשון הנחש הח
וזה אף כי לא נעלם ', ולומדים תיקונים ולא היו ישנים כל היום וכן ביום ב

, מ''מ{, ...}שהתיר לישון אחרי חצות , [ל''י ז''האר]ה ''מהם דברי רבינו זללה
 " ' לבו להבטל בימים הנוראים האלו אפילו שעה א םלא מילא

י ומפחית את ''ראך באמת נוטה ממנהג הא, י החמיר''מדהים איך הח
 .ומה גם שהמציא והתקין ללמוד בתיקונים בחבורה ביום הזה. חשיבותו

, י החי''ו בשם רבו האר''י ודחו דברי מוהרח''עד שכמה הלכו אחרי הח
 .ל''י ז''ה ניתנה רק לצדיקים עצומים כהאר''ששינה בר, בהסברם

מה גם ו, לא רק שהסברה הזאת אין לה מקור אלא היפך לשון שער הכוונות
מאלו להמון העם ומי , י הקדוש''י שחילק במנהגי האר''שהטעם נובע מהח

 .אלה לצנועים הלומדים תורת הנסתר
שחכמים , י''והחילוק הזה הוא אחד הפגמים של הדורות הבאים אחרי הח

י "ולא קבלו דברי האר, י ולקבל חלק השני''חשבו לדחות חלק ממנהגי האר
 . ל הקדושים בשלמותם"ז
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  יום הכיפורים

 

 [ד''ע-סז]נוסח בישיבה של מעלה 
 .בשם כמה ראשונים, כתר שם טוב גאגין הביא כמה נוסחאות

רוב הראשונים , סוף דבר. מביא נוסחו ('א–ט ''תרי)ע ''גם מרן השו
ם ''חוץ ממהר. גורסים להתפלל עם העבריינים, שמביאים התפילה הזאת

 . שגורס לעבריינים, מרוטנבורג
י ''י העיקריות הם לסתור דברי האר''ו הרבה פעמים שמטרות החכבר ראינ

רוצה גם לבלבל את , י''בח (י''שר)נתן העזתי , אמנם. ל או לעקם אותם''ז
הוא מסתמך על , ובדרך כלל. הדעות וגם לעקור מנהגים ונוסחאות עתיקים

 .ציתות הזוהר ומפרשה כטעמו
וכתב מה , ץ''ון היעבעל זה עמד הגא. וזה באמת היה דרכם של השבתאים

 . שכתב אודות הזוהר
גרסו אותה גרסה שהיא להתפלל עם ,  ע''והשו, אפילו שהטור, אף כאן

ובחר בנוסח מחודש , החמדת ימים דחה את כל הפוסקים האלו, העבריינים
 אתלהתפלל : נגד כל מסורת , כך יצא הגרסה החדשה. ומיישב את אמונתו

 . ןהעברייני
 . אמתהועזבו נתיבי , חרוניםועל זה סמכו הרבה א

 

 

להתעטף אחרי . לא לברך על טלית גדול אף מבעוד יום
המקדים להתעטף מבעוד יום כדי . השקיעה כדי לא לברך

 [ב''ע-סו]. טועה מפי השכל, לברך
כי (. ץ מור וקציע''ועיין ביעב)כמו בעוד כמה מקומות , י סותר את עצמו''הח

פשיטה שלפני , התעטף בלי ברכהאם יש לאחר עד אחרי השקיעה כדי ל
 . השקיעה מותר לברך

והוא מפי רבי שמואל וויטאל בנו , כתוב בהגה לשמונה שערים, הנה
ואם (ו שהיה מתעטף מבעוד יום ''אודות אביו מוהרח, ו''המופלא של מוהרח

כי אפילו . אינה ראייה, י הקדוש''האר, אומרים שכל זה אחרי פטירת רבו
, בין בחלום בין בהקיץ, ו נגלה לו רבו''למוהרח, ל''ז י''אחרי הסתלקות האר

וכך נהג . ומברך על הטלית גדול) החזיונותו כותב בספר ''כמו שמוהרח
 .ל''אחריו רבי שמואל וויטאל זצ

אינם עדויות להנהגות , ו''ו ובנו מוהרש''י רומז פה שמוהרח''הח, אמנם
 . ל''י ז''האר

מבעוד יום כדי ( בטלית גדול)טפים בו והמתע: "י ''וכך כותב נתן העזתי בח
 .ו''ומגרעות נתנו ח, תועים מדרך השכל, לברך
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י ''א בברכ''וגם החיד. יש לברך, הנגיד ומצווה כותב שאם מבעוד יום, אמנם
 ('א -ט''תרי)

ולא מביא , מה פלא שהשלמי חגיגה מביא דעת שער הכוונות כפשוטה, אך
רבי חיים וויטאל  , ביו ורבואת עדות רבי שמואל ויטאל שהוא קיבל מא

ואיך לפקפק בדבריו . ועוד שהשמונה שערים ערך אותם רבי שמואל. בעצמו
? 

 ? למי יש לו את הפירוש הנכון והאמיתי , ל''ו ז''ואם לא למוהרש
מה מאוד תמוה שהשלמי חגיגה מביא את שער הכוונות בלי רבי שמואל 

רח לומר שלבעל השלמי מוכ)ובנגיד ומצווה נפל טעות :"וכותב , וויטאל
לא היה לו ,  י''ספר הח, חגיגה שהוא העורך ומביא לדפוס הראשון/ציבור

כמו אלו של נתן , או הסתמך על כתבים אחרים, י הנכונים''כתבי האר
 (העזתי

שהביא לשון , וזה שקר עצום מה שיצא מתחת יד קודשו הרב שלמי חגיגה
 ".ל''י ז''בכתבי האר" וכתב!) ואפילו לא לשון שער הכוונות (י ''הח

סדר , ולמה לא כתב פרי עץ חיים או שער הכוונות או אפילו שלא מתוקן
 .אלא לערבב את המקורות. הכוונות

 . בחדרי ההלכות והקבלה( או החדירוהו)י חדר ''זו דוגמא איך הח
ו בשם טועים "ו ומהרש"את מוהרח, לפי תירוצו, י קורא אז"הח, עוד דבר

 !מפי השכל 
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  כהחנו

 

 סיפור נס יהודית 
הוא . ותיאור הסיפור מאוד מופתע ואין רוח החכמים נוחה בו. י''מקורו בח

הג ''הר, (ד''ע' עמ)באוצר המדרשים , והנה. עניני זנות, הכניס בסיפור
כי הוא , וכתב שאין לסמוך על הסיפור הזה, א הרגיש בדבר''קנבייסקי שליט

 .וטעם מינות יש בו, ממקור טמא
 

אחרי הנרות )שיר חנוכת הבית אחרי הדלקת נרות  מזמור
 ( הללו

בסידורים , או לפחות, מאוד תמוה לא למצוא מנהג כזה בראשונים
 (.ל''י ז'לרבי חיים פאלג)ומועד לכל חי , מובא בספר כף החיים סופר.עתיקים

, (ג''אות י, ז''פרק כ)לא מצאתי את המקור הנכון , במועד לכל חי, אמנם
' לכפול ויהי נועם ג, ט''גולה לאריכות ימים בשם הבעשושם מדובר בס

הכף החיים סופר מציין מקור בפתחי . ואחריו יושב בסתר עליון, פעמים
המעתיק , ('פרק א, ב''שער י)שמביא יסוד ושורש העבודה  (ו''תרע' ס)עולם 
 . י''הח... לשון 

, י''פ הח''ע, הכניסו את המזמור הזה, מדפיסי הסידורים הספרדיים, מ''ומ
מעניין לציין שלא מופיע המנהג הזה ברוב ספרי . לפני יסוד ושורש העבודה

 .י בתדירות''אף המעתיקים את הח, הלכה לחכמי הספרדים
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  פורים

 

 פעמים אחרי קריאת המגילה ' ברוך מרדכי  ג-ארור המן
מכיוון שאין מקור , הרגיש בזרות המנהג הזה( ב''ע, ג''דכ)הרב אורה ושמחה 

כמה וכמה )וגורמת באמת זלזול כבוד בית הכנסת , ספה הנוראה הזאתבהו
' ץ חוזר כאילו בכוונה עמוקה כל פיסקא ג''כשהש, שעוזבים את המקום

התפילה עוד לא )וזלזול התפילה !( זה טורח ציבור מוכר , הלוא. פעמים
 .ואין צריך לומר על הקלות ראש(. ואנשים עוזבים, נגמרה

כמה תמוה לראות )גזל דעת , ונהיה טורח ציבור, ליחהי הצ''כך שכוונת הח
אבל ]הרבה תלמידי  חכמים המבזבזים את זמנם היקר בשמירת מנהגיהם 

לא קיימו את המנהגים האלו שנה  944 כי לפני , לא של אבותיהם
כשאבדו תוקף , לעמוד בם קהילתםומחייבים את , מנהגי שווא -[ החדשנים

 . ס ובראשונים''כנזכר בש, םהעיקרי של אמירות אלו בפורי
לרבי יעקב רקח  ('צ אות ב''תר' ו ס''דקמ)ויש לעיין בשולחן לחם הפנים 

אינו הסידור המקורי , שכידוע)שמביא המנהג הזה בשם שערי רחמים , ל''ז
ומכיל הוספות רבות , לוויטאתלמיד רבי חיים , לרבי חיים הכהן

פס בסאלוניקי בשנת הסדור הזה נד, והנה. י''שהמדפיסים לקחו מהח
.  (1431/א''י באיזמיר בתצ''שנים אחרי דפוס ראשון של הח' י, 1471/א''תק

 . י''אבל מקור הדבר אינו אלא בח
ומסיק כהרב אורה  דחוהו( י''שבדרך כלל תומך בח)גם הרב מועד לכל חי 

 . אלא סגי בפעם אחד, פעמים' לא לחזור על כל פיסקא ג, ושמלה
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 שונות 

 

 ו בשבט ''סדר ט
 1453/ג''תקי, שאלוניקי

 . י''י הח''והסדר רובו ככולו נתייסד ע
שהוא מצא יד , כך. כוונות עקומות, י תפילות''ע, והוא הכניס מלא זוהמא

ולהפוך אותו לחגיגה המונית , לשלוח בעיקר משמעות הראש השנה הזה
ה שלהם אין כל קשר עם ראש השנ, משקה ועוגיות, מכל מיני וסוגי פירות

זה , אדרבא. אין לו כל יסוד, לערבב יין לבן ויין אדום: דוגמא . )לאילנות
 !( ממהר השכרות 

 

 

 מידת כזית מצה לסדר של פסח במשקל 
שאם היו , ובאמת. כל הפוסקים הסכימו שיש למדוד מידת כזית מצה בנפח

 . היו מוצאים הפרש חשוב בין נפח למשקל, מודדים הכזית במשקל
והמציא לחשב כזית המצה , י לגרום בלבול דעת''כח החגם פה לא ש, אך

ב ''חיים ח מים)גרם  37ל 49במצב חמור לבלוע בין  שהגענו, כך. במשקל
ואין כבר (. כזיתים  7כפול )לכזית מצה לליל הסדר ( ל''לרבי יוסף משאש ז

 . אלא שעבוד החומרות היתירות, זה חג החירות
ומדדו , י''פ הח''פסקו ע, עולם גאוני, איך אחרונים: השאלה מפורסמת 

דוחה את , י''ונמצא שמי שמסתמך על הח, כשאין מקור יותר קדום, במשקל
 . ס ובפוסקים''ואין לו מקור ויסוד בש, כל הראשונים

כזית , היו מגישים לציבור, ואם היו ממשיכים דרכי הפוסקים הראשונים
. ה נשאר סבירשז. גרם 39א במשקל לא יותר מ''ז, מצה לליל הסדר בנפח

ובלשון , הם אלו המתייהרים ומתחסדים למחרת הסדר מגוחכיםוכמה )
או אפילו  33אם  49,אם , תחרות משוואים מי אכל המשקל החשוב ביותר

גזרות שהציבור לא יעמוד , על הציבור גוזריםומה לא חששו שאין . יותר
 ( ?ם יהומה מצאו להחמיר על אבות. בהן

 . בנספח לכזית, י''תר-ר''דת( הלכות פסח)רירי וכך כותב המקראי קודש ה
 (.ה''תע)הג זילבר ''ועיין לשון הברור הלכה להר

 
 

 אכילת בשר אחרי החלב 
 . חי יוסףמוסבר בספר חמדת יוסף לרב מזרחי בעל הסידור עוד 

ל ''י ז''והאר)י מצא מצווה לאכול בשר מיד אחר החלב באותה סעודה ''הח
  !(ין חלב לבשר ולהיפך היה ממתין יום אחד שלם ב



 

 75 

, י''לטעות ולנהוג כהח, י גרם לקהילת איזמיר חלק גדול של חכמיה''הח
 .בשר אחרי חלב באותה סעודה, לאכול לכתחילה

, שביטל המנהג לא הגון הזה, ל''י ז'ועיין משא חיים לרבי חיים פאלג
 .מאיזמיר
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 " ומכניע מינים"חתימת 
ומכיוון שנתן . נמצא בחמדת ימיםמקור הראשון לנוסח ומכניע מינים 

וחישב הלא מאמינים באמונתו החדשה , פושע, היה רשע, י''העזתי שר
שינה מטבע החתימה המקורית לקטרג , כמינים( ו''יש' צב'' באמונת שבתא)

 . עליהם

 
 : ' טעם א

, מגן אבות על מנהגי המערב הפנימי, לאחרונה הספר הטוב)מה שכתבו 
, אין לחזור בו, גילינו ראשון שגורס ומכניע מיניםשעד שלא (( ו''צ/ה''דצ

במיוחד , כי לא על ספקות אנו חיים, הטענה הזאת קלה. אולי יש שגורס כך
ומה לנו לגרש ולבטל מסורת בת . כשרוב חכמינו הכריעו לומר ומכניע זדים

, י הקדוש''מהמדרשים עד האר, נוסח ברור מתלמוד ירושלמי, אלפי שנים
 ? נו ועד אחרוני זמנ

 ? שנה המובאה בספר מפוקפק  349פ סברה בת ''ע
וחמדת המושכלות , יתירה( חדשים יחסית)י קפדנות מנהגים ''וזה נגרם ע

 . על חיפוש האמת

 
 : ' טעם ב

ואינם סידורים . מאוחרים הם ומעורבבים, ל''י ז''פ האר''כל הסידורים ע
והסידור . על אלוואין לנו לסמוך . ל האמיתיים''י ז''אמינים לכתבי האר

י באותו בית ''פחות מחמש שנים אחרי הדפסת הח אהראשון מודפס בזלקוו
 (.1435/ד''תצ)דפוס 

 
 :' טעם ג

 . מעין הפתיחה
סברה שיש לחתום כהתחלת  והלכו אחרי, י''הרבה חכמים הלכו אחרי הח

זה הטעם של . יש לחתום ומכניע  מינים, מכיוון שמתחילים למינים. הברכה
ואיני זז , א שכותב''ויש לדייק בלשון החיד)א ''ועל זה סמך החיד. י''הח

 . ועוד גדולים( כהרגלו, יולא כתב ממנהג אבותי, ממנהגי
, גם(. ז''ברכות י, בבלי)ס ''כגירסאת הש, יש לנו לחתום חונן הבינה, אם כן

 (.ברכות שם)שכך כותב , יש לחתום ומכניע פושעים, י''לסברש
לכך סמכו ( : שם)כן כתב  , יה גורס זדים ולא מיניםי ה''ובאמת ברור שרש

ואין שום זכר . להק''עכ. ושאר פושעים היינו זדים]...[ לה ברכת הפושעים 
 . למילת מינים אפילו

(  ולא החדשים כבית עובד או תפילת החודש)כל הסידורים העתיקים , עוד
 . גורסים זדים

 . 'והנה להלן כמה מקורות בטעם ד
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היינו צריכים לחתום ומכניע , י הייתה נכונה''נת החאם טע, אמנם
י שכותב ולמינים ''ועיין רש)שכך הוא הנוסח המקורי של הברכה . משומדים

 (. המילה ולמינים לא מתחילה אלא נמשכת... .'וכו
 : וכך מעידים הסידורים הראשונים 

שער הכוונות הראשון שנדפס , ח''י פע''כ, רבי חיים וויטאל ק''כתי
רב עמרם , ד''סידור רפ. י לרבי משה מלובמילא''סידור האר, לוניקיבשא
סידור , ם''הרמב, הכוזרי, סדור רבי שלמה ברבי נתן, רב סעדיה גאון, גאון

סידור , סידור רבי שלמה  מגרמזיה, א''חידושי ריטב, ש''ת הר''שו, הרוקח
 , ל''ק ז''כוונות הרמ, ה''ראבי, ן''ראב
ו ''קכ' ס)א נוסח פתיחת הברכה והיא למלשינים ע עצמו מבי''שהשו, ועוד

ולא ברכת המינים , ע מכנה הברכה ברכת המלשינים''יוצא לנו שהשו(. 'א' ס
 ! 

דחו , ורק לאחרונה. אינה קיימת אצל חכמינו, כך שפתיחת הברכה בלמינים
לשמור נוסח )למינים ולמלשינים -את כל חכמינו ונסו פתיחת הברכה ב

כי , ס עצמו לא הקפידו בנוסח פתיחת הברכה''סקים והשועד שהפו(. ע''השו
 .י''שר, נתן העזתי, שמחברו, י''מקור הסברה הזאת נמצא בח

 :' טעם ד
היא !( הברורה והמפורשת )הנה המקורות שלפיהן הגירסא , אחרי כל זה

 ( :ואחרי זה הוספות אחרות, ל''פ שערי תפילה לרבי יעקב רקח ז''ע)זדים 
תוספתא  -( ו''שכ/א''שכ' ס)רוקח -( ו''ס קכ)ר ''טו -( ה''פד ו''פ)ירושלמי 

ספר  -תנחומא סוף פרשת קורח  -חסדי דוד על התוספתא  -( ג''ברכות פ)
פ ''ע)אורחות חיים ולבוש  -( ב''סקי)בית יוסף  -שבולי הלקט -ד ''תניא ס

-א ''רד-( א''ב ע''דס)ס ''י בפרד''רש -( ה דברכות''פ)הלכות גדולות  -( י''הב
מדרש  -מדרש ילמדנו  -( ב''ס' שמואל א)כלי יקר  -( ו''סק)מנורת המאור 

ילקוט אחשווראש -( ח''ב סקי''ע ע''ד)תפילת כל פה  -ילקוט שמעני  -ויכולו 
 -( ח''סקי)ח 'פ -( סדר תפילה)ם ''הרמב -רב עמרם גאון -נאות יעקב  -( ג''ס)

תפילה לדוד  -( ב הלכות תפילה''פ)הרב בן ידיד  -( ג''א ע''דקל)שלמי ציבור 
מעשה אברהם  -סדר עבודה ומורה דרך  -ץ בעמודי שמים  ''היעב -( ד''סע)
 -( ח''סקי)פתח הדביר  -( ג''ז ע''א ד''ח)יערות דבש  -תהלה לדוד  -( ך''סז)

חיי אדם  -( ו''סקכ)פרי מגדים  -( ח''סקי)שערי תשובה  -( 'סי)צפיחית דבש 
 (.א''ו אות ל''סט)כף החיים  -( ו''דכ)דרך ישרה שער השמים  -( א''ל)

סידור חמדת , ק''סידור הרמ, סידור הקצר רבי יעקב צמח, (א''ח)האשכול 
ד והלאה וגם דפוסי ''שנת ש וניציה)סדור ספרד הישן , יד-ישראל בכתב 

מחזור שונצין )איטליא  יסידור, קטלוניא יסידור, אשכנז יסידור, (אמשתרדם
 (.א''ש-ז''רצ)דור בולוניא ס, (ו''שנת רמ

 
 ? על מה סמכו באמת אלו שחתמו ומכניע מינים , אם כן
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 ?י ''על הח
אבות לא התחילה רק השבטח שלשלת , י''ואין להם מקור יותר ישן מהח

 !!שנה  944לפני 
סידור לרבי אברהם אנקווה הנדפס בלוורנו , יש לציין שבתפילת כל פה

יר 'הנדפס באלג', פה לרבי אליהו גגוגם בתפלת כל , (1474/ח''שנתתר)
 .זדיםשניהם גורסים ומכניע , (1443/ג''תרמ)

 
, ולא ומכניע מינים, מצאנו הוכחה סופית שיש לומר ומכניע זדים, סוף דבר

שברכת מכניע זדים היתה , 943' ג עמ''ם לירושלמי ח''ממה שכתב החדו
 .למיניםוביבנה הוסיפו בה גם קללה , מודה על הכנעת אויבי ישראל

 
פשוט עד , י שינה את נוסח חתימת ברכת המינים''הטעם שהח, ובאמת
 : מאוד 

משמעותו אפיקורוס , מי שמאמין שהתורה אינה מן השמים, פרוש מינים
בגלל שלא נכנס בסוג , י עדיף מינים לזדים''הח. ו הנוצרי''תלמיד יש, או

 . הזה

 
י הוא ''פרט בעל החוב, מה שהשבתאים היו. פושעים ופירוש, אמנם זדים

ובטלו , פירשו פירושים כזבים על הזוהר, שתקנו מנהגים חדשים, נתן העזתי
 .מצוות דאורייתא ודרבנן

 

 

 צורת המנורה 
אלא , (ז''ע-ו''דמ)מזמור למנצח בנגינות בצורת המנורה נזכר באבודרהם 

אינו מקורי ויצא מהסדור ( ?הקדושים )שצורת המנורה עם שמות 
. י''שהרבו להוסיף בו דברי הח, י רחמים לרבי חיים הכהןשער, המפוקפק

 .ואינו כן באמת, י מציין את כתבי הרב שבמצרים''ועוד פעם הח
 

 

 [ב חלק שבת''ע-כב]ידים ( טבילת)מקווה 
או , י''להעלים מקור דברי הח, תופעה מוזרה נמצאת אצל כמה מהפוסקים

 . להביא מקור שני ולא ראשון
 םמובא סדר נטילת ידיי, ל''בי שאלתיאל  ניניו זבאמת ליעקב לר, הנה

והסדר . קבין או לטבול במקווה' אם אי אפשר לשפוך עליו ט( ו/ב''דקכ)
 . עם תפילה וכוונות םעל הידיי( סאה' כנגד מ)פעמים ' לשפוך מ, הוא

גם . י''אלא שם ציין את מקורו הוא הח, גם בדרך ישרה נמצא שם אותו סדר
 (.?!י ''ב ולא לחקחוזר לאמת ליעהמקור )בבן איש חי 
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הוא כותב שמצא כך בכתבי , וכי. שקר...י מקורו ב''אמנם הסדר הזה של הח
 !ואין לזה ניצוץ של אמת (. שהיו בידי רבי שמואל וויטאל)הרב שבמצרים 

ואין סדר , ו וגם של בנו רבי שמואל''שיש לנו כתבי יד קודשו של מוהרח
 ! כזה שמופיע בו 

 

 ( עיין קונטרס נגד הרב מאזוז) עלינו לשבח
עשנו כגויי  לאש)'  במשקל של ד, גורלנו ככל המונם ולאי הוסיף ''הח

 (. שם חלקנו בהם לאו -שמנו כמשפחות האדמה  לאו -הארצות 
היינו , ובאמת. א כמה גאונים אחרים''הג מאיר מאזוז שליט''וערערו על הר

 .י''מצפים שהגאונים יכרתו את המקור שהוא הח
 

 

 ברוך הוא וברוך שמו 
 . י''הזה לא מסומן בח ןהעניי
בלי סמך על ראשון , תמוה שפוסק אחרון ידחה דברי פוסק ראשון, אמנם

 .אחר או בתלמוד
ר ''מוזכר בטו, הדין לענות ברוך הוא וברוך שמו על כל ברכה וברכה, הנה

יף ולא ראינו ראשון אחר המוס(. ש''רבינו יחיאל אבי הרא)בשם אבי אביו 
, ('ה, ד''קכ)ע ''גם מרן של כל ישראל הוא מרן השו. על דבריו או הדיחהו

 . ש על כל ברכה וברכה''ו וב''שיש לענות ב, גרס אותו דין
י פוסק ''ע, מתעורר המחלוקת, א''ש זיע''מאות שנה אחרי הרא 333-כ , והנה

רבי שמואל , הרב דבר שמואל. שאין לו על שום ראשון לסמוך, אחרון
כך . מעיר שאין לענות אלא בברכה שאינינו יוצאים ידי חובתנו, ל''ב זצאבוה

 . שאיננו נכנסים בספק הפסק בברכה
 !עד רבי שמואל אבוהב לא ראינו ולא שמענו 

שרבי שמואל אבוהב היה הראשון . לא מן התימה הוא, אלא שבאמת
ק ''ל בק''רבי יעקב ששפורטש זצוק, ובצורה יותר תקיפה, לפניו)בווניציה 

וכתב אז , י''נתן העזתי שר, ו ונביאו השקר''צ יש''שיצא נגד ש, (אמסטרדם
ו ונתן ''צ יש''י ש''ע ושאירעעל כל המאורעות , הקונטרס זכרון בני ישראל

, וחרמות הבית דין של ווניציה וחכמיה, אגרות הנביא השקר, י''העזתי שר
 .  על אותם רשעים

שרצה לדחות את כל קוץ , ל''ב זציש להבין את רבי שמואל אבוה, ובאמת
, ש''ה וב''למנוע לאנשים לענות ב, כך שהוציא הדין הזה. של שבתאות

אף בברכה שאינו יוצא ידי , שאנשים לא יענו יותר, ויגרום אז באורך הזמן
 . חובתו

 ?ש לשבתאים ''ה וב''הקשר בין עניית ב
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מו רבי כ, ץ''כך שהיעב. הם היו משתמשים בו כשימושם בזוהר הקדוש
 . ניסה להרחיק את האנשים מהנהגות השבתאים, שמואל אבוהב

, בקהילות רבות, לצערי, כמו שהרבתי לשמוע)ברוך שמו  ברוך הוא: והנה 
 'גמט,  (ברוך שמווברוך הוא , א במקום לומר ככשורה''ז -ו ''בהגרעת אות ו

 ( : א עם המילה''ז)עם הכולל 
 .ו''יש צ''שאותה גמטריה של שם  415
   

 

 צריםעילום דיני בין המ
י הזכיר עניני הגלות ''באומרם שהח, יש כמה שרצו לגזול את דעתנו

 . וגלות השכינה ותקון חצות, ןוהחורב
 ? בין המצרים  ילדון בעניינ, י''וכלום לא עלה על דעתו של המחבר ח

, דיני בין המצרים החמורים לטעמי אמירת תקון חצות להשוותאיך אפשר 
יש הבדל בין להשמיט אמירת התיקון )ם יאבל לא הכרחי, יםמאוד חשוב

 (. באב' ז בתמוז וט''חצות לביטול הצומות הי
 : וסיבה מאוד ברורה ופשוטה 

, באב' ז בתמוז וט''צומות י, 1666/ו''י שביטל בשנת תכ''אותו נתן העזתי שר
. עוד בתוקף, לדעתו השקרית, שלא היו, האלו םהענייניהעלים מחיבורו 

. הוא לא כתב לקרוא את התקון חצות, ם הוא מזכיר את עניני הגלותוא
 .אלא רק משחק עם חומר המילים והמשפטים
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 י הקדוש או עוקם מנהגיו ''חולק על האר
 כסדר  וציפורניחושש לגזור 

 ב כיכרות בכל סעודות של שבת וגם לימים טובים ''סדר הי
 יל אף בימות החול מנהג הרב לדבר בשבת בלשון הקודש ולהרג

 ' פתילות ולא יפחות מב' י היה נוהג לתקן ז''האר
 הכנ לקבלת שבת כשאי אפשר לצאת בשדה ''לצאת לעזרת בי

 סדר קבלת שבת 
 שלא ללמוד משנה בשבת 

 לומר ערבית בעניים פקוחות 
 נוסח ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום 

 פיוט יגדל אלוקים חי 
 ינית שיש לנשק יד אימו רק יד ימ

 לומר אשת חיל בישיבה על השולחן 
 זכור ושמור , וביום -לומר בלילה שמור וזכור 

 לשיר פיוט אזמר בשבחין לפני הקידוש 
 לא לומר לפני הסעודה אתקינו סעודתא 

 יחיד מברך ברכת המזון על הכוס 
 כוס גדול , להשאיר על השולחן אחרי הסעודה הראשונה

 להריח בהדס אחרי כל סעודה 
 מורים ופסוקים לפני ערבית של מוצאי שבת מז

אסור להתעסק במלאכה ואפילו בדברי תורה וגם שלא להסיר בגדי שבת עד 
 ש ''סעודת מוצא

 שעות בלילה ומי שעבר הזמן הזה לא עשה ולא כלום ' סעודה רביעית עד ד
 ח ''מזמור ברכי נפשי בערבית ר

 זמן ברכת הלבנה 
 בשבת שחל בפסח ' ברכת מעין ז

 דר הקערה והחומץ חוץ לקערה ס
 ' ו-ו' שבירת האפיקומן בצורה ד

 לחמא עניא ( ֶהא)נוסח ֵהא 
 ת''תפילת הוצאת ס

 של פסח ' תקון ליל ז
 ט''ח לעומר ולא ביום מ''להסתפר ביום מ

 קריאת אדרא  רבא וזוטא בעמידה 
 ך לפני חצות בשבועות''לגמור קריאת התנ

 תפילה בסוף הלימוד בחג שבועות
 מיתות בית דין ומלקות ' ד סדר

בטלית גדול אחרי השקיעה  להתעטףלא לברך על טלית גדול אף מבעוד יום אלא 
 דווקא 

 " ומכניע מינים"חתימת 
  םידיימקווה 
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 סכום ראשון

 . י חוץ מלמשוך חוט של שקר וטומאה על עם ישראל''מטרת הח
 

 קטרוג עז וקשה על עם ישראל  

 
 . לשוב בתשובה לקטרוג הקר יש הבדל בין תוכחה המועילה

וביזה את ( דווקא אלו המצניעים הלומדים בקבלה)י התחשב בחכמים ''הח
הוא מחרף , כל אורך הספר. עד שמפריד כאילו בין שני עמים, פשוטי העם

, מכנה אותם בורים ועמי הארץ ביד קלה, ומגדף ומאשים את עם ישראל
כך (. נמירוב ועוד) ח''ובפרט אחרי השמד ת, שאז היו שרויים בצרות

, וידע, תקוני תשובה יקשים לעניינ ןשהחמיר במנהגים שונים בייסורי
י מנהגים ''קל לדוחפו לתשובה חזקה ע, שעם במצוקה, בערמומיותו הרגילה

 .םחדשים וקיצוני
 
 

 

רבי חיים , י הקדוש לתלמידו המובהק''גרם פירוד בין האר 
  ל''וויטאל ז

 
, ו''י מוהרח''ל המובאים ע''י ז''ת דברי האראנו מקבלים א. הסיבה פשוטה

כך . י''ו אינו אלא סופר האר''כביכול  מוהרח. אבל לה ההסברים של תלמידו
י הוא המפרש היטב את דברי ''י לגזול דעת הקוראים שהח''שאפשר לח

שלא קבלנו את , הפיוט אזמר בשבחין יבעניינבחלק של שבת . )י''האר
שהוא , הסיבה הזאת, אמנם. רבי חיים וויטאלסודות הפיוט אלא נמסר רק ל

פ הסוד את הפיוט ''י לפרש ע''לא מעכב את מחבר הח, י''חידוש של הח
לפי  -פ הפשט ''אחרי שקבע שיש לשיר אותו לפני הקידוש ע, אזמר בשבחין

 (. דעתוגזל ממש בלבול  זהו. הנמצאים באזמר בשבחין םהפשטנידברים 
בות רבי חיים וויטאל וגם של בנו הגאון גם תוקף חשי, ומעלים בבת אחת
, של ברכת הטלית גדול בערב יום הכיפורים ןעיין בעניי. )רבי שמואל וויטאל

. עיין שם. טועה מדעת השכל, י מסיק שם שמי שמברך מבעוד יום''שהח
לא רק . ומצווה להתעטף בלי ברכה ודווקא אחרי השקיעה כדי לא לברך

אבל משמיד את , של רבי שמואל וויטאלשמעלים ומסתיר את דברי קודשו 
שהוא בעצמו נהג לברך , עדות רבי שמואל על אביו רבי חיים וויטאל

 ! ולהתעטף מבעוד יום ודווקא לפני השקיעה 
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ל האמיתיים ''י ז''י כאילו היו בידיו כתבי האר''ואיך לקבל השקר של הח
 : כך ש . היו בידי רבי שמואל וויטאל בעצמו, הלוא. שבמצרים

 . או לא היו לו בכלל כתבי רבי שמואל וויטאל ואז פשיטא ששיקר מכל  וכל
ומצא את הגהתו של רבי שמואל , או לפחות קרא אותם, או היו לו הכתבים

 (. והעלים אותו כאילו לא הייתה ולא נבראה, וויטאל
קונטרס אחרון ' ערך ק, ספרים' מע)א  ''ועיין עוד בשם הגדולים להחיד

 ( : קבלה
, ל''ח וויטאל ז''י לא למד תורה זולת להקדוש הר''מעולם האר, הוהנ"

רק אומר הקדמה אחת , ל''י ז''והעשרה היושבים עמו אין לומדים מפי האר
ח וויטאל ''ה וכולם לומדים עם הקדוש הר''ומסתלק כדרך משה רבינו ע

 ."ה''זלה
 
 

 

 י הקדוש ''חילוק מנהגי האר 

 
 .י''ל עד הח''י ז''כבר כתבנו שלא חילקו במנהגי האר

ומה , חילקו לנו מה המנהג למצניעים, ו ובנו רבי שמואל''גם לא מוהרח
רבי יעקב , גם לא המקובלים האחרים כמו רבי אברהם אזולאי. להמון העם

ולא רבי נתן , ע מפאנו''לא הרמגם . ל האמיתיים''י ז''צמח או גורי האר
 . ז''רא או הרמשפי

י ''או כל מנהגי האר. העם לכת כלשהיאאף רמז נמצא לחלק בין המון 
, ס ובפוסקים''אפילו אלו שלא בקיאים בש, ים לכל אחד ואחדיוהקדוש רא

י הקדוש ציווה על ''האר, רבי חיים וויטאל אחרי שרבו...שמור ל להכואו 
יודעים היטב שהחברים המשיכו , ברם. החברים שלא ילמדו החכמה הזאת

י העניש ''שהאר, סיבה בספר החיזיונותוגם מובא ה, ו''ללמוד אצל מוהרח
אחרי שרבי , (הפסיק להתגלות לרבי חיים וויטאל אף בחלום)ו ''את מוהרח

חיים וויטאל שמר את החכמה הזאת בשבילו ולא החזיר בתשובה את 
 . מעשה שבו הייתה תלויה הגאולה, קהילת דמשק על ידה

. ל''י ז''ג כמנהגי הארעדיף לנהו, מי שאין לו מנהגים, א''וכך דעתו של הרחיד
 ! ואף מועדפים על מנהגי אבותיו 

או   (ל''פ רבי יוסף גקיטליה ז''זמן ברכת הלבנה ע)ע ''לא חסר בשו, עוד
או בהלכה  (פ מקובלים קדמונים''אופן בציעת הפת בשבת ע)בבית יוסף 

רק הלמוד היה . פ הסוד''מנהגים ע, המרווחת בידי הגאונים והראשונים
אלא ששינה , ל''י ז''כך אצל האר. אבל לא ההנהגות. הבריותמוסתר בפני 

י ''ונפתחו המעיינות ע. עיין בספר החיזיונות, ו''לתלמידו מוהרח וגילהדעתו 
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שלימדו גם לחברים וגם , ל''ו עצמו ובנו רבי שמואל וויטאל ז''מוהרח
 . (כרבי אברהם אזולאי או רבי יעקב צמח)לתלמידים החדשים 

וכוונותיו עמוקות )הגורמת למחלוקת , יא לגרום פירודי ה''וכוונת הח
גם כוונה . ולבלבול דעת (שהפירוד הוא היפך השלום ומתרחק השכינה וכו

פ ''להטיל זוהמתו במנהגים ע, י''היא לאפשר לח, אחרת ולא פחות חשובה
והחכמים , כך שחכמים אחרים לא יוכלו לבודקם, רק למצניעים, הסוד

תשובה , דרך מוסרים, באמונה הכוזבת השבתאית יפלו, המצניעים האלו
, שהמצניעים. י''אלא שהמסתור ירווח לח. והנהגות שונות ומשונות

אלא גם , מתחסדים ומתחשבים כעדיפים וחשובים לא רק על העם הפשוט
 . על החכמים האחרים
כ הדוקים ''כ, כך אפשר לכנות אותם)י ''שחסידי הח, י''עוד כוונה אחרת לח

י ''ידע בעל הח, ומהנקודה הזאת. י לעם''מסרו את מסר הח!(  לספר הזה
כי , שמאוד קשה יהיה בעתיד לבטל את מנהגיו השקריים, בבירור מוחלט

 .כבר זחלו במסתרי הדפוסים והקהילות
 
 

 

 . וחידש במקומו, וי הקדוש וגילויי''המעיט חשיבות האר 
 

י ''אף שהארש, עיין במוצאי שבת בקריאת תהילים לפני תפילת ערבית
יש . ל''י ז''י דחף בקלות ובביזיון רב את טענה האר''הח, התנגד למנהג הזה
י נתן ''כך שח. הפיוט יגדל אלוקים חי ןבענייובמיוחד , עוד כמה מקומות

 . ל''י ''גיבוי למנהגים שבם לא היה נוחה דעת האר
 
 

 

 ל מחמיר ''י ז''י מקל כשהאר''הח 
 

עיין טעמי ) יום שלם, תין בין בשר לחלבל היה להמ''י ז''מנהגו של האר
 .(המצוות

ועיין . שזו מצווה לאכול בשרי אחרי חלבי, ואף, י שממציא  טעם''והנה הח
ורוב החכמים תפסו את (. ד''כ/ג''דכ)הזה  ןבחמדת יוסף באריכות את העניי

שלא שמו לב שפשוט רצה עוד פעם , אלא. ההנהגה הזאת כמקור שבתאי
ל הקדושים במנהגיו המעוותים ''י ז''ולהחליף מנהגי האר,  ל''י ז''לדחות האר

 .והשקריים
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 למחוק מסורת אבותינו לטובת הנהגותיו החדשות  

 
במקום ללכת בעקבות , י הנפולה והשגויה''איך החכמים קבלו את דעת הח

 ?אבותינו הקדושים 
אים כך אנו מוצ. על פי סברות, וכל זה, י שינה נוסח התפילה הקדמון''הח

, אך. ר''ע והטו''גם השו, שכל הראשונים גורסים עם העבריינים, בכל נדרי
 . פ טעם דחוק''י שנה לאת העבריינין ע''הח

ע ''וחידש  השו, גם בראש הברכה שהנוסח האמיתי הוא למשומדים
ואז . כך שהנוסח נהיה למינים ולמלשינים, י הוסיף למינים''והח. למלשינים

ואם אומרים שגם . )שאין לה שום שורש, החתימההמציא התירוץ של מעין 
ע חידש משלו הנוסח בגלל הצנזורה הנוצרית שדחה הנוסח הקדמון ''השו

 ! ע קיבל הסמיכה ''יש להעיר שמרן השו, למשומדים
האם ישקרו ! ל קבל אליהו הנביא תדיר ''י ז''האר! וגם רבי חיים וויטאל 

 (?י ''ויגידו שגם לבעל הח
 . ומכניע מינים-ברכה ומכניע זדים ששנה לכך גם בחתימת ה

 
 

 

כך , ולהכביד עליו סדר התפילה, לגרום טורח ציבור 
יתרחקו מהתפילה וידברו שווא בבית הכנסת ויתנהגו בקלות 

 .ראש

 
מושגים . וזה ערבוב דברים וכוונות פסולות. י''התפילות האלו ממליאות הח

ריצה . ת באין מביןשהחזן בולע והקהל מתחסד לקרוא התפילו, מוטעים
 ...ותחרות 

וגם קצת בשמות הקדושים או בשמות , והכל מתובל בברכות לקהל
, שאין שום משמעות להזכיר גדעון, עיין בלשם יחוד של העומר)הצדיקים 

ואין שום ריח של . וכל זה כקש הנידף. מרדכי ואסתר, יחזקאל, חזקיהו
 .(.אמת

אך נשארים עומדים כפגרי , המבזים אות, ובמקום להתרכז בתפלה העיקרית
והן שמתחילים , ומסיח דעת הקהל מקדושת הרגע. דקות 15או  13, מתים
. ואחרים שמתחילים לדבר דבור שווא וחולי, הן מתחילים להתלוצץ, לצאת

שיכעסו על מי שלא רוצה לנהוג בתפילות , אלו המתחכמים והשמרנים, ואף
 . הטרפות האלו

ויצווה לנו , אז מחר יקום עוד נביא שקר, ואם אומרים שכבר נהגו אנשים
 ? ונשמע לו , לחבוש ראש של חמור בעת התקיעות
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כנראה שנאבד )רצים בקריאת ההלל  םרוב המנייני, שעד היום, יוצא לכך
, או זקן הקהל, דקות שהחזן 15, בסבל, וממתינים( ?!ה ''הטעם להלל הקב

, שהוא קורא בעצמו שבדרך כלל אין לו יד ושליטה בתפילות, או רב הקהל
ועם קצת התעוררות כשהוא מגיע למשפטים , יקרא בניגון כלשהוא

אין שום כבוד . ומלא חיפוש הכבוד, מגוחך. את התפילות האלו, המובנים לו
ובפסוקים , הרעות הנמצאות בתפילות תנוסף לזה כל הכוונו. לצבור

 .י''המסודרים לפי כוונת הח
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  סכום סופיסכום סופי

 

 
י ''עד שהח, י ולעקמם''היא לסתור דברי האר (מים'מדת י'הח)י ''מטרת הח

וזכור ' מחזור מועדי ה)עד שבדפוסי ליוורנו (. ו''ח)י הקדוש ''יחליף להאר
 .י אלא החמדת ימים"פ מנהגי האר"לא כתבו בשער ע( לאברהם

החמדת  -בכל אורך חיבורו  (רקב'שעים י'ם ר'ש)הוא דרך נתן העזתי , כך
יש כאן מספיק . רגלים וימים נוראים' ג, חנוכה ופורים, ח''ר, על שבת)ימים 

פ מנהגים ''הן ע, פ סברות''הן ע, חומר להחטיא את העם ולהטעות מנהיגיו
אף שהוא חלק , י''וכמה תמוה על חכמי הסוד שכבדו את הספר ח(.ומוסרים
 !י הקדוש ''על האר

וא ה, י''ובראשם נתן העזתי שר, ההבדל בין כל ההמצאות השבתאים
יוצא לנו שאף צדיק חידש ההלכה או המנהג . פירושם החופשי של הזוהר

אלא או נגלה לו או מסר מה שאבותיו או רבותיו . בדרך הקבלה, פ סברות''ע
נגד . פ סברות''י המציא מנהגים והנהגות ע''הח, אמנם כאן. העבירו לו

 . י הקדוש''האר
אולי ? רר בין הרע לטוב כל תלמיד חכם וכל צדיק יש לו כוח העצום לב, וכי

שהתלמידי חכמים לא היו , וכל זה ברור, א''גם הוא יפול ברשתות הס
לא היו זקוקים לתפילות שווא של , י וגם הצדיקים הגדולים''צריכים בח

 ". רבי"לו  ולקרוא, להשתמש ביחודים של נתן העזתי, ועוד יותר גרוע, י''הח
 ?האם חסרים לנו ספרים וסופרים קדושים 

 
, שכבר לצערנו, י''לשאלה אם מותר לנו לבטל מנהגי הח, סוף כל דבר

כבר קדמו לנו שני המאורות הגדולים והם , נשתרשו היטב בהלכה ובמנהג
 .ף''א והחבי''החיד
והמקום שאינם מברכים צריך שיהי ( : ח''אות נ)א כותב בטוב עין ''החיד

, ם''רן ומורלהם בקבלה שרבני המקום הקדמונים מורי הוראות קודם מ
. ובזה נאמר אל תטוש תורת אמך, הסכימו שלא לברך, מפני הפירוש האחר

 . ל''עכ

 
המטהר )ד ''ז ע''ז דנ''אות קנ', ס' י כותב במשא חיים מער'רבי חיים פאלג
ומוכח להיפך :    (ד''כהגדרת הרב מזרחי בחמדת יוסף דכ, י''הגדול לספר ח

, לאכול בשר אחרי הגבינה מידי הקדוש שלא ''מהאר) מדברי החמדת ימים
וכן הקשה . (ל''י ז''י היפך האר''ק איזמיר ואף חכמיו היו נוהגים כהח''וכבר ק

ואין אוכלים בשר אחר , ועל פי זה ביטלו מנהג לגמרי. ת''בספר עיקרי הד
ומכאן שיש לבטל מנהגים  .הגבינה בסעודה אחת לא בחול ולא בשבת

 ! שאינם הגונים
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שהאירו לנו  ויוצא שיש לנו לשמוע לחכמינו וצדיקינ ומכל הקונטרס הזה

 . חמדת ימים, את זהות מחבר הספר החשוד, םדרך גילוייה
. י בעצמו שחיבר הספר הזה בלי שום פקפוק''הוא נתן העזתי שר, ובוודאות

 .ולגונזוויש לדחותו מכל וכל 

 
למה להתיר רק , ש ספק או פקפוק כל שהואיאם , אחרון אחרון חביב

אותם  אלא לאלו, לא לי התשובה ?ילות או לימוד המוסר בלי הקבלה התפ
 . שהתירו גאונים

 
 .לשמה –יברך ויסייע כל מי שמחפש את כבוד התורה ' וה

 

 


