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גודל מעלת התפלה על 
  הגאולה העתידה

, בהיות תפלת הצבור נשמעת תמיד

צריכין אנו לבאר ענין תפלת ביאת הגואל 

שאנו מתפללין אותה מזמן החורבן ערב 

תשכון בתוך ירושלים ', וכוובוקר וצהרים 

ואין אנחנו ', את צמח דוד עבדך וכו, עירך

' בהיות תפלה זו נאמרת בכל יום ג, נענים

פעמים מפי כל ישראל בכל מקומות 

ואי אפשר אלא שתהיה נאמרת , מושבותיהם

בכוונה בקהל מן הקהילות ומפי הצדיקים 

כי כבר , ולתשובה זו אני אומר .'וישרים וכו

גם כי לא , תפלל על הדברנתבאר כי המ

אלא שיש שכר לפעולתו , לא יגע לריק, נענה

ומכיר ויודע כי אין , במה שקיים מצות עשה

מי שיוכל להשלים חסרונותיו כי אם הוא 

כל שכן בהתפללו על ענין גדול הערך , יתברך

והיות כוונתו כדי , שהוא גאולתן של ישראל

ויהיה ביום , שתתפרסם גדולת האל יתברך

שיש לו שכר גדול , אחד ושמו אחד'  הההוא

  ט שער התפלה פרק יז"ים להמביקבית אל       .בלי ספק

על ענין נפלא כזה שהיא גאולתן של 

, גאולה נצחיות שאין אחריה גאולה, ישראל

דורות ראשונים , צריך להרבות בתפלה

ומועילה תפלת הראשונים לתפלת , ואחרונים

 הקרובים ויותר קל הוא לאחרונים, האחרונים

שתתקבל תפלתם , יותר לזמן הגאולה

, כי להיות הענין גדול הערך... מהראשונים

צריך ריבוי תפלות דור אחר דור כדי שתקובל 

וכאשר תהיה נשלמות , תפלת הגאולה

אז בדור , תפילות הצריכות וידועות לו יתברך

גם כי בזמנים , ההוא תקובל תפילתם

ם ובעת שנשל, הקודמים לא היתה מקובלת

לא , סכום התפלות הצריכות תקובל התפלה

כי אם בהצטרף אותה , בשביל תפלה זו לבד

, עם התפילות הקודמות הן מועילות גם כן

וכשתתקבל תפלה זו לדור אחרון כשתצטרף 

הרי היא כאילו נתקבלה תפלת , עם הקודמות

  כיון שהיתה סעד לקבלת תפלה זו, הראשונים
,  יזט שער התפלה פרק"ים להמביקבית אל

ש עוד שבכל תפלה פועלים בזכותה שאנו "ועיי

נזכה לקום בתחיית המתים ולראות את 

ועוד פועלים לגאולה פרטית תיכף , הגאולה

  .ש"עיי, עוד בהיותינו בתוך הגלות, ומיד

ע אמר בשם "ק משינאווא זי"רבינו הגה

שכל התפלות , ע"רבינו הקדוש מראפשיץ זי

 בן דוד והעבודות שעושין ישראל אף שעדיין

, ה מצרף כל העבודות הללו"הנה הקב, לא בא

ולעת הגאולה יראו איך שהיו צריכים לגאולה 

  חדשדברי יחזקאל ה                    .כל העבודות הללו

  
  

  
  
  

 õøàì íúñéðëá ìàøùé íäá åèöðù úååöî äùìùì æîø  
åâå úåèîä éùàø ìà äùî øáãéå'.úåéùøôä úåëéîñ ïéáäì ùé , ãå÷ôé 

ä', çàåêë øúåðáø÷ úùøô ,çàå êë øíéøãð úùøô  , ìà äæ øáéãù äîå

úåèîä éùàø,ò "ùî ô åøîàç åðéîëæ"ôá ïéøãäðñá ì 'ë" â)á ë(, ùìù 

õøàì ïúñéðëá ìàøùé ååèöð úåöî,êìî íäéìò úåðîì ,á úåðáìå  úé

ùã÷îä,÷ìîò úééçîå  ,â úåðéçá àåäå 'úåáà, àéä êìîä úééðîã 

àø éë úåãçà íäá úåéäìíìåëì ãçà ù,îë  åùøîà àìå åðéáø äùî 

ä úãò äéäú 'äòåø íäì ïéà øùà ïàöë , äáäàä úåãçà éë òåãéå

íäøáà úåðéçá àåä,á ïéðá úåðéçáå ùã÷îä úé,éôë åðééäã  ùåøùø" é

ä øçáé øùà íå÷îä äéäå íäì øîàðù äî 'åâå åàéáú äîù ,' éë òåãéå

äì åùôð øñîù ÷çöé úåðéçá àåä úåðáø÷ä ïéðò' , àåä ÷ìîò úééçîå

á÷òé úåðéçá àåäå àñëäå íùä úîìùä , äìéçúá äùî øîà êëì

ä ãå÷ôé 'ìà÷øùá ìëì úåçåøä é,êìîä úééðî ïéðò àåäù  , áéúëãë

 òùåäéá)à ,çé(úîåé êéô úà äøîé øùà ìë ,çà êë ø øãñ íäì øîà 

øåáéö úåðáø÷ä ,àå ãøò êìî éðòðëä òîùéå áéúë äðäå åøîç åðéîë

æ"ò äæ ì÷ìî , äæä íòä úà ïúú ïúð íà øîàì øãð ìàøùé øãéå áéúëå

íäéøò úà éúîøçäå éãéá ,áîøä ùøéôå" ãéîù øãðá íäéìò åìáé÷ù ï

÷ìîòä éøò úà åîéøçé õøàì åñðëéù ,æå åäùøîàúåèîä éùàø ìà , 

 àåäù íøãð úà íéé÷ì íäéìò åìá÷éù ìàøùé úåàáö éùàø íäù

÷ìîò íò úééçî.                                                                    פנים יפות  

  äùåã÷ éùéîùú ïéã äì ïéàù úåàøäì ïéãîá äîçìîä  
êéîò ìà óñàú øçàå.ïéãî úîçìîì äùî ïéðò äî ïéáäì ùé  , ùéå

 ïì àîéé÷ äðäã øîåì)åà"éñ ç 'ð÷"ñ ã"â( ìù ÷éú ïåâë äùåã÷ éùéîùú 

 ïäì ùé íéøôñå úåæåæîå ïéìéôúïæðåâì êéøöå äùåã÷ .îøá ìáà" áúë à

 íù)ñ"à( åá ïéà åá ïéì÷ì÷úî íéøôñä íà äîåçá éåðáä ïåøàã 

äùåã÷ ,éôå ' íäøáà ïâîä)÷ñ"â( àìã àø÷éòî äùåã÷ åéìò äìç àìã 

ëò äéãéã ÷éæî àìà äéãéã ùéîùú éø÷î"ì . äîì øàáúé äúòîå

ïéãî íò íåçìì êéøö äéä äùî à÷åã ,ì íäì äéä éøä úîàáã íéðéãî

íëåúá ìãâúð äùîù ïåéëã äðòè ,äùåã÷ éùéîùú ìù ïéã íäì ùé ,

òå"íâøåäìå íá íåçìì ïéà ë , åîöòá äùîù ïåéë àåä õåøéúä íðîà

íäî ïåöø òáù äéä àìù äæî éøä íäîò íåçìé , ÷éæî åéäã àöîð

ùéîùú àìå .òåïë ìíäîò íåçìì êéøö äéä äùî à÷åã .      זרע שמשון  

  
   

 

 

 

îéìä øãñøôì ãå ' íéøáã-úåëî úëñî  

íåé à á â ã ä å áù"÷ 
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  'מלחמות ה
  
  
  

שנאה כבושה בין  הרשע להצדיק 

  בטבעם

בפירוש (פ בהקדם דברי רבינו יונה "ונל

, שדבר ידוע הוא: ל" וז)ו"ד מ"אבות פ' על מס

שכל , מהכרח הפסוקים והסברא שנותנות

, ים ועל החכמיםמי שמדבר טוב על הטוב

וכל הדן אותן , שמוחזקין בו שהוא צדיק

לכף חובה ולקח במעשיהם לומר שאינו 

, ואינו רואה להיות להם זכות, מכוונין

וכשמדברין לפניו מן הרשעים מצדיק את 

, בידוע שיש בו שמץ רשעות, מעשיהם

כי בזה הדבר תוכל , ובזה אל תסתפק

ופסוק שלם יש לנו , להבחין לבות האדם

, משלי כז(ה אמרו "ששלמה המלך ע,  זהעל

 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי ,)כא

' כלומר לפי מה שמהלל וכו, מהללו

  .ק"עכלה

 )בלק' פ(ה בישמח משה "ז זלה"וק

: ל"וז, כתב כעין בחינה זו מדעת עצמו

 כמים הפנים )משלי כז(לפרש הפסוק 

ל כי דבר "והנ, לפנים כן לב האדם לאדם

ומשכיל על , נסיוןמופת אמת אותו ה

כי בעת שהאדם נכנע , דרכיו ימצא

אז אם יביט בלבו באנשים , ת"להשי

ובאנשי , צדיקים ימתקו מאוד בעיניו

וההיפך , בליעל המה מגונים מאוד בעיניו

שאז יקוצו , בהתרחקותם וגבה לבם

אף אם אינו יודע אותם , בהצדיקים בטבע

והנה , כלל אם הם צדיקים או רשעים

ששנאה כבושה בין צדיק ' שימה מאת ה

אף אם אין מכירין זה בזה , לרשע בטבע

כדי שלא יהיה להם , היטב במעשיהם

  .התחברות וילמד ממנו

דלפי גודל : עוד כתב שם להלן

כך היא , הטומאה של האיש ההוא

כי השנאה היא לפי ההתרחקות , השנאה

  .ד"עכ

הרי מבואר דכפי שנאתם להצדיק כך 

, ההפכים שויםוידיעת , הוא מדת רשעתם

דכל כמה שיתגדל שנאתם הרי זה מבחן 

דהשנאה , על גודל צדקתו של הצדיק

ובזה מתורץ , הוא לפי ההתרחקות

דגם מה שאמר עוד מעט , ל"קושיתינו הנ

, וסקלוני הוא משבחן של רועי ישראל

דממה שנתגדל שנאתם כל כך עד שרצו 

הרי זה מבחן על גודל רשעתם , לסקלו

וזה , ה"ה רבינו עוהפלגת צדקו של מש

אם יגיעו , שבחן של כל רועי ישראל

שהרשעים ישנאו אותו עד כדי , למדה זו

דהשנאה , כך הרי זה מבחן על צדקתם

  .היא לפי ההתרחקות
  )דברי יואל(
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  ממשה
  עד משה

  קשרי הידידות
  ע"ק בעל ישמח משה זי" מרן רביהלש

  ע"ומרן החתם סופר זי

  

ë íåé åðéìò áø÷úäá"æåîú ç , ïøî ìù äáø àìåìéäã àîåéåðéáø  íé÷ìàä ùéà äùî çîùé ìòá

éæ äùî"ò ,úåãéãéä éøù÷ úåøå÷ úà àéáäì ïåëðì åðøîà , ïéáì åðéá äéäù ìàøùé ìù ïáø íúçä ïøî

éæ øôåñ"ò ,áäàä úåúåáò éìáçá äæá äæ íéøùå÷î åéäùàúééøåàã ïåéìò øù÷á ä.  

ùåãéç íåùî åá ùé äæ àøåð ïåéìò øù÷ äðäå ,íìåòî äæ úà äæ åàø àì éøäù , íâ óàå

åãçàúð àì íäéúåô÷ùäá ,æðëùà éãéñç ìåãâ äéä äæ éøäù , úøåú úà íéöéôîä éìåãâî äéä äæå

ùòáä"éæ è"ïéøàâðåà õøàá ò ,øîåà éåä , ìòî äåáâ éðçåøå éùôð øù÷ äéä äæ øù÷ùäåáâ , øùà

ïéøàâåà úðéãîì ãçé íúåà äðîéæ äðåéìòä äçâùää , úçù úãøî äèéìôä úéøàù úà ìéöäì

úåììåáúääå äìëùää , ìù åãéîìú ìù ùåã÷ä åøîàîëåðéáøäøä "éæ à÷ñéìî ùøéä éáö éáø ÷" ò

)áåèáå øùéä éëøã ,áì óã(,' æ äö÷î äæ ïéøàâåà úðéãî úà å÷éæçä íäéðù äùî çîùéäå øôåñ íúçä äæå ä

äæ äö÷î'.  

äæá äæ íúåøù÷úä íöåòîù éøä ,íäéúåîùð ùøåù úùåã÷ áâù ìò íéãîì åðéöîð , åçìåù øùà

øöéä úøòáú ùàî ìàøùé éðá úåîùð úà ìéöäì äáøò õøàá øåâì ,íéîùáù íäéáà ìà íúáöçî øåö ìà íáéùäìå ,íäéúåîùð úùåã÷ íöåò úà íéàåø åðà ïëå , äîî

äùîì äìäú øôñá àéáîù ,úà øôéñ øùà åðéáøéæ áì áèéé ìòá ùåã÷ä "ò , øáéã øùàë íéîòô äîëùåðéáøéæ øôåñ íúçä ïøî úìåãâî "ò , åùã÷ úçéù êåúî òîùð äéä

áîøä úîùð ùøåùî àåä øôåñ íúçä ìù åúîùð ùøåù éë"æ ï"ì ,áîøä úîùð ùøåùî àåä åðéáø ìù åúîùð ùøåùå"í ,ùôðå áìá äæá äæ íéøùå÷î åéä éãëá àìù éøä ,

íðåøâ êåúî úøáãî äúéä äðéëùù ,íéîùä éîù ãò úã÷åéä íùéà úáäìù êåúî íéòîùð åéä íäéúåøáã ìå÷å ,íéðòùðå íéçåèá åðà úàæ ìò ïëáå , ìù íéùåã÷ä åéøáã ìò

åðéáøéæ ìàåé éøáã ìòá ùåã÷ä "ò ,äùî ìàåéå ìåãâä åøôñì äîã÷äá ,åìæ"÷:' ìò íéîçø ù÷áîå ãîåò åéùëò íâ éë ÷ôñ ïéàåêøáúé åîù úùåã÷ ìòå ìàøùé  ,' àååòø àäéå

åðéìò ïâé ìåãâä åúåëæù ,áá äîéìù äìåàâá ìë éðéòì òùååéðå"à.  

  

  תחילת הנהגתו במדינת אונגארין

נו הפיץ את אורו  הנה אף שרבי
ע במדינת "ט זי"הבהיר של הבעש

בואו למדינה זו, אונגארין ד עם  , מי

דות שהניח , ה"בשנת תקס היסו על אלו 
אמנם כל עוד , ע"ק מקאליב זי"הרה

לין זי"שהרה ק "והרה, ע"ק החוזה מלוב

 אק מאפט"והרה, ע"המגיד מקאזניץ זי

בין החיים בעלמא הדין, ע"זי עוד  , היו 

 את עצמו מלקבל את ע"מרן זימנע 

, ההמון הדופקים על פתחו לישועה

לותיו  וטרם התחיל להשתמש בפעו

ולכן עדיין , הכבירים בעבודת הקמיעות

הייתה שום רוח של , טה הארץשק ולא 

אמנם מאז , התנגדות ברחבי המדינה

נים "שנת תקע לו לזרום המו ה כשהתחי

נים מרחוק ומקרוב להיוושע , המו

לות , ולהפקד בדבר ישועה ורחמים ופעו

עות התחילה להתפשט בענין ' הק הקמי

רוח גם התגברה , בכל הסביבה

  .ההתנגדות

  ה במחנה"ויקנאו למש
לו ה כיל לנסות ומאז התחי כי ר ול

נו ני מרן , להבאיש את ריחו של רבי בעי

ובאו אליו בקובלנא על , החתם סופר

ומשנה , שהוא משתמש בשמות הקודש

נוסח סדר התפלה הנהוג לנוסח  את 

והרבו להלשין עליו על כמה , ספרד

ני  מוזרים בעי דות שהיו  וכמה מנהגי חסי

לי המדינה לו , גדו הורג אשר לא 

הימים ראו של 'לדרכיהם הק  שבעת 

דיו הקדושים"הבעש , ט הקדוש ותלמי

והנה מכיון שמרן החתם סופר הגיב על 

דות בכללות כי החסי מצאו הדלטורין , דר

לו ח ו פגע "מקום לחרחר ריב ומדון כאי

נו ובגדלות תורתו , באישיותו של רבי

עות הקדושים , והשתמשותו בקמי

נו  עו לאזניו של רבי והדברים האלו הגי
פי שנראה ממכ תבו של החתם סופר וכ

נו על כך, בעצמו כן , הקפיד רבי ואשר על 

בים  מצא החתם סופר לנכון לבוא בכתו

נו  להסיר את החשד , בשאלותיואל רבי

בו ולבקש מלפניו את ברכת צדיק , מלי

נו לטובה בתפלתו  שיעלה את זכרו

כן פנה מרן החתם סופר זי, הזכה , ע"וב

נו בות חתם ( ק"וזל, במכתבו אל רבי בתשו

  ):ז"קצ' ח סי"ר אוסופ

בעוד , צדיק כתמר יפרח כשושנה
תחל שנה בברכת קדם , כפתו רעננה

ליו עננה, מעונה ה הרב "ה, ולא תשכון ע

גן  הגאון המפורסם כערוגת הבושם 

נ ע"הדסים  משה ' ת מהו"ה כקש"ה פ"י 

ק אוהעלך "מ דק"ד ור"י אב"תמר נ

  .יעקב משכנותך ישראל

ולאחר שמאריך החתם סופר שם 
הוא ', ר"תמ' השם בענין ומענין לענין 

דור האר'מעיד על  היה לפניו ' י"סי אשר 

נו , י"בכת ואם יש 'ומבקש מאת רבי

  .'אל ימנע טובמ דברים מתוקים "לפר

לי האי קאמינא כאיס רא טכו
היות כי מכותלי , בלגינא ועתה באתי 

ני מאנשי ק עו ק פאטאק "כתבו אשר הגי

מ "נראה כאילו נאמרו דלטורים לפר

לו ל "ואחז, ו חלוק ממנו" לבי חכאי

כות ל כו"א ע"בר ולא ' ב מכאן לנחשד ו

כו כו ו ך לבר ה', עוד אלא שצרי כן אקו    .ו

מי כי מרגלא בפו ד   ,האמת לא אכחי
היא תורה ,ע"כי כל האמור להלכה בש  

בודד ,נתונה לכל ישראל בשוה  ואין 

לו אלא תורה , במועדיו מי שאין  אכן 

לו לו תורה אין  כי זה נעשה ,אפי מצות  

ע,אנשים מלומדה די כ "ע,  ואב לבנים יו

ליו מה  ניכר במעל נו  כל המתחסד עם קו

בודה לשם ה  להזיר נזיר מכל מה ,'שלבו 

עולה '  ובזה אין סגנון א,אשר ידבנו לבו

כי אין לב ב,לשנים בני אדם שוה '  

כושיים ', באהבת ה כן נקראים בני  ול

 ,ו" אך רק משונה באור,משונה במעשיו

כו  ואך , מתאחד עם כל ישראלאבל תו

לעשות עדה שלמה כלם יתחסדו במנהג 

גופי" א,לכולם' א היא  נעשה חק ' כ 

,  וזה אי אפשר,לישראל ומצות אנשים
כן ראיתי רבותי הגאון הפלאה ז  ,ל"ול

מורי החסיד שבכהונה מהו ליר ' ו נתן אד

 שלא ,ל"זלמן חסיד ז'  והגאון מהו,ל"זצ

כו עדה מי, המשי לי שמי  לא מעיד אני ע

' ל ס"שמעתי מפי קדושי ישראל הנ

, הזוהר יוצא מפי קדשם בשום דרוש

די מתוך ידם ולא "ותלי ת לא זזה י

כו דיהם "ותלי', חסרתי מהם ו ת תלמי

כו היה קורא"כדבס' אין פרץ ו מ, פ  מ "ו

הוא מה , דומה לחברו' אין א זה 

  . שמרגלא בפומי

ד אמרתי עו כי התפלה בנוסח , ו
נו גנאי ופחית ות לנוסח ספרדי אינ

דיהם  בי אשכנזי אשר התורה מקובלת 

כות , מאבות הראשונים עיין ארי י

היות כי בעו, ץ בכליא אורב"היעב ה "אך 

נות גו כוונה בצרות וי , נשכחו סתרי ה

י "ובדור האחרון העמידה נר מזרחי האר

כו הספרדים שהיה מבניהם,ל"זצ  , וז

גילה תעלומות בנוסחאות שלהם , והוא 

נו גם אנח היי לו  בוואי כים לכיוצא   ,נו זו

היה מבאר לנו כהנה וכהנה בנוסחאות 

ה אין אתנו יודע עד "והיות בעו, שלנו

נו , מה מי שרוצה לכוון והוא אי כן  על 

היות , י"יודע צריך להתפלל בנוסח האר ו
כיתי לא לזה ולא לזה נותי לא ז ע,בעוו כ " 

כי  בנוסחא שהורגלתי אחזיק ולא ארפנו 

לי התם לי הכא ומה    .מה 

אבל , ו דברים שדברתי מעולםאל

ו לא יצא עתק מפי על גברא רבא "ח

כוותי ל' ד בישרא ו "ואם ח, שכמותו ירבו 
מ שגם במה שכתבתי לעיל "יראה פר

עוצב בי ינחני בדרך אמת ועל פני , דרך 

כיחני יהלמני צדיק חסד אני אשא ואני  יו

ל ני , ואקוה שיתפייס. אסבו ויעלה זכרו

כונקילטובה בתפלתו זכה ימלט אי    .' ו

  מה לי ולצרה הזאת
נראה בעליל , המכתב הזהמתוך 

נו , את הערכת החתם סופר אל רבי

בו על מכתבו תיכף  נו לא השי אמנם רבי

וממכתב שכתב מרן החתם סופר , ומיד

אל כמה , ט"ג שבט דשנת תקע"ביום י

דיו לי תלמי הגאון רבי , הלא המה, מגדו
, ק איהעל"ד דק"ל ראב"איציק זצ

ליטשיקער מחוהגאון רבי  ס מגן "שאול 

ל אנו רואים שמרן החתם סופר לא , שאו

והרגיש בקפידתו , שקטה רוחו בקרבו

נו לו על מכתבו , של רבי במה שלא ענה 

ואלו הם דבריו אשר , זה חמשה חדשים

  : כתב להם בתוך הדברים

עד כאן דברתי מלשון חכמים 
לא זו הדרך להביא , אך לדינא, מרפא

לו בעיר ואפ, ממרחק לחם התורה י

כי להשיב  קטנה ואנשים בה מעט אין דר

, כי אם להרב מרא דאתרא השואל

י שרוי רב וגאון "ש באתרא דפרמ"ומכ

מופלא מן  וכפי הנשמע אין , או

פי הנשמע , אחריותכם עלי ובפרט כ

לי וקפיד טובא על ', אורייתא ארתחא ע

בימים הנוראים שעברו , דבר פחות מזה ו

מן הפיוסים ולפנים לו , נכנסתי  וערכתי 

לול בתורה ובהכנעה ופיוס ולא , אגרת ב

ני דבר לאמור שמעתי דבריך כ "וא, ענ

לי ולצרה הזאת   .      אסתגר בקמיתא ומה 

  ה מאהבה"תשוב
ב "ביום י, א חדשים"אמנם כעבור י

נו על , ט"מנחם אב תקע לו רבי השיב 

' ת השיב משה סי"מכתבו שנדפסה בשו

הוזכר שם דבר על , ז"ט ועל אף שלא 

לו , בקשת הפיוס וכדומה אמנם משיב 

דור האר נו על הערתו בסי , ל"י ז"רבי

ניכר כי אכן  ליו  נו א ומתואריו של רבי

נו הקדוש של  נתפייס ונתרצה וזהו לשו

נו    :רבי

רבוא רבבות , ל רוכב ערבות-מא

בות כות וטו ד השם עמו , בר די לכבוד י

די די  יהרב המאור הגאון האמית, וי

עולםצדי, המפורסם בכל הגולה , ק יסוד 
ע"נ מוהר"ח כקש"ה פה"י  ר משה "ת 

נ דישראל  ד "י לנצח האב"ספרא רבה 

ק פרעסבורג המעטירה "מ דק"ור

  . ו"והמדינה יצ

ג לא "מחמת נחיצת ויריטת בעה
כולתי לבא בארוכה כראוי לגאון ישראל  י

לי מנסיעתי כד "כי ב כי פתאום נתוודע 

על כן באתי , קאים חד כרעא אעגלה

מילתא חדא בקיצור אמרי ם רק על 



דור  נו בסי שנתקשה בה הדר כבוד גאו

, ובאמת היא פליאה נשגבה, ל"י ז"האר

די ולא "ר א"והנה כת די צ לא לגמרא 

די די ואתו החכמה והמדע בכל , לסברא 
הן בנסתר הן בנגלה  כל רז , עוז ותושיה 

נו, ממנו לא נעלם , רק ענוותנותו תרבי

נ י במכתבו "ובאמת כבר יישב הגאון 

 טעם ודעת והצדיק את הצדיק בטוב

  .         ל"י זצוק"דמעיקרא קדוש עליון האר

ביום כ ניסן דשנת תקצ"ו כתב , ג"ז 
נו מכתב ערוך אל מרן החתם סופר , רבי

דות  די הי עוצם  אשר מאיתה משתקף 

ביניהם הוא מצטדק , אשר שררה  ובה 

נו על  לפניו על מה שלא השיב לו רבי

לו, כמה מכתבים אשר שלח אליו  וא

  : 'דבריו הק

פורח הי  ורב , ירבה ויציץ ציץ וי
לי ירח דיד השם , שלום עד ב לכבוד י

די ורב רחומי די ה הרב הגאון הגדול "ה, וי

מופת הדור , המפורסם בכל קצווי ארץ

ע"נ, קדוש יאמר לו, בוצינא קדישא ה "י 

משה ספרא רבה ' ת מהו"כקש, ח"פה

לנצח , ב"ק פ"מ דק"ד ור"דישראל האב

  . נו סלהיאר פניו את

אחרי דרך מבוא השלום אען ואומר 
נו , ברתת ני הדר כבוד גאו שאל יפלא בעי

בותיו דבר מפני הכבוד ומפני  כי לא השי

היראה על המכתבים אשר האירו נגד 

ני זה זמן כביר בות "כי ח, עי ו לא מסי

היתה זאת לות האהבה  ואיש , שלי

גודל ברית  הו יודע צדיק  קדוש כמו

ני בי , נו מעולםכריתות אהבה אשר 

בי ברשפי אש  לי בוער ב ותוקף אהבתו 

לו  מים רבים לא יוכ שלהבת אשר 

ועדיין לא זז אהבתו וחיבתו , לכבות

  .   ממני אף חובב בתוונא דליבאי

  לבישת בגדי צמר
דו גדולי הצדיקים שלא  דוע הקפי כי

כן מסופר על הרה, ללבוש בגדי צמר ק "ו

ע שלא הניח לבוא "אלימלך זי' הרבי ר

לו אי ובבית , ש מלובש בבגדי צמראצ

מונחים בגדים אחרים  היו  החיצון 

מוכנים ללבוש להבאים להכנס אל 

  .הקודש פנימה

נו בתשובתו בשו ת "והנה גם רבי
ב משה  ך בענין זה )'ז' סי(השי  הארי

ל   :ק"וז

לין כל מי אשר יראת ה פו נות  ' ובמדי
וגם במדינה זו , בלבו אין לובש בגדי צמר

הסירו בגדי מעת שבאתי לכאן הרבה 

בוא עליהם ברכה   . הצמר מעליהם וי

בור : בהמשך דבריו שםו דאם הצי
דאף שהם לובשים , רוצין לתקן תקנה

בגדי צמר ואינם חוששים לחשש 

מכל מקום העובר לפני התיבה , תערובת

דמחמת שהוא , לא יעבור בלבוש צמר

ך לעורר רחמי שמים על  שליחם וצרי

בור ה ודאי תקנ, ראוי לחוש טפי, הצי

ליהם ברכה היא ויבא ע   .טובה 

בור מתפללין : ומסיים דאם הצי
נוסח של "י זצוק"בנוסח האר ל שהוא 

דות ודאי הדין עם , המנהגים בחסי

ץ שלא ירד בבגדי "היחיד דמעכב להש

דוע שכל המתפללים בנוסח זה , צמר די

ליהם לברוח מצ לו ע מו וקב ט שערי "קיי

עו בשער אחד תהי ר כדי שלא יפג
לובשין בגדי "ר חממאה של איסו ו ואין 

לירד לפני התיבה בהמנין , צמר אבל 

ל בבגדי "י זצוק"שמתפללים בנוסח האר

דהוה תרתי , זה לא נשמע מעולם, צמר

לותיו ומלבושיו, דסתרי ומעורר חס , תפי

ל   .    ושלום קטרוג גדו

  ס"תשובת מרן החת
 בתשובה זו ע"מרן זידבריו של 

אמורים בנוגע למעשה שהיה בנגיד 

ד שהיה מתושבי העיר איהעל אשר אח

ץ וירד "אברהם צבי כ' יקרא בשמו ר
ד אחד , לפני התיבה בבגדי צמר וחסי

בו שלא יעבור לפני  התריז כנגדו ומיחה 

ובש לבאמר שאין ה, התיבה בלבוש צמר

בבגדי צמר כדאי והגון להתפלל בנוסח 

  .ספרד

ל שלח את "אברהם צבי הנ' והנה ר
ם סופר הדין ודברים לפני מרן החת

דות המנהג הנ , ל"לשמוע מה בפיו או

ואלו הם דברי החתם סופר בתשובתו 

  : ל " להנ)טו' ת חתם סופר סי"שו(

דים  מו די הלא שניכם  די בי י אהו

שרוב כל ישראל מלובשים בבגדים 
ואינם חוששים שמא נתערב בהם , ל"הנ

ומכל מקום הנזהר קדוש , חוט פשתן

לו אבל שזה אין כדאי וראוי , יאמר 

הס שלא , עבור לפני התיבה בשביל זהל

מודה  כיר וגם שכנגדו החולק עליו  להז

פי סוד נסתר , בזה אלא שאמר טעם על 

והוא , שנוסחא ספרדית אינה סובלת זה

הוא סח לי , דבר שאין אני יודע מה  או

נו איך ומה  בואו דבריו אלי ויורי אם י

ניכם, ומתי אבינם בי אבל סתמא , ואדין 

פ   . יהוכפירושו הבל יפצה 

בהגיע מכתבו של מרן החתם סופר 
כון להגן , לאיהעל נו לנ על מצא רבי

דים  המנהג המקובל בקרב עדת החסי

לירד לפני התיבה בבגדי צמר , שאין 

כוחים  ב בדברים נ , ל"הנתשובה בוהשי

דורשי  נו את מה שאמרו  ף רבי ומוסי

הוא ' ז"שעטנ'רשומות שהמילה 

ע"אותיות שט נו שכוח השטן , ז"ן  דהיי

מי הו א עז וחזק ומתוח מאוד על 

 ,)בציירי(הוא מלשון עז ' עז'וגם , שלובשו

נו שעיר כמו ושעירים ירקדו שם , דהיי

בור  עורר רחמים על הצי ך יתכן שי ואי

  . א"כשהוא לבוש בכוח עז של הס

כאשר המציאו את מכתבו של 
נו לפני מרן החתם סופר השיב , רבי

החתם סופר במכתב אל הרבני המופלג 

' ח סי"ס או"ת חת"המובא בשו(איר ה מ"מו

ל ו,)ז"ט   : ק"ז

ה הגיעני וההכרח להשיב "גי
ד נפשי הגאון  די לו אגרת י להחזיר 

החסיד דאוהעל אשר אמרותיו מאירים 

ש בנגלות בדבר "מעולפת ספירים במ

הוא ואני נו  היש חיך מתוק , אחד נתכוו

עיקר הדין של לבישת בגדי  מזה לענין 

לוצמר אשר הנזהר וקדוש יאמ , ר 

גם , ותמהתי על דברי הגאון באגרת שלו

כי כל דבריו בחכמה ובתבונה ובדעת 

  . ובכל מלאכת מחשבת

אך מטעם אחר אני : ומסיק שם

דים , מחלה פניו כשמתפלל בקהל חסי

ד לבבות , בגדי פשתן ילבש מפני פירו

ע"מחלוקת וזהו שט ז המרקד יותר "ן 

בית ישראל , משעטנז ליחד כל  יתן השם 

, ה"חלקים בעו' עתה לגהנפרדים 
נא יחד , ופרושים, וקדושים, חדשים

ליראה את שמך כ "ע, לבבנו לאהבה ו

פ בהתפלל עמהם "לעצתי ישמע ועכ

  . ילבש בגד פשתן או משי

  טרם יקראו ואני אענה
בין קדושי  היה  והנה הקשר אשר 

היה כל כך ליון אלו  נועד ש, ע היה רבי  

מרגיש בצרתו של מרן החתם סופר עוד 

דיעו מזהבטרם הו ליו ,   והיה מתפלל ע

כו היה ', בבחינת טרם יקראו ו וכך 

היה בנו של מרן החת, מעשה ס "שפעם 
, ע"ה הגאון הקדוש בעל כתב סופר זי"ה

חולה מאוד וכמעט שהגיע עד שערי 

נוס שלח מכתב אל "והחת, ע"מות ל  רבי

המכתב היה צריך , שיתפלל לרפואת בנו

, להגיע ליעדו בערך בערב יום הקדוש

פי סיבה נתעכב המכתב בדרך  אמנם על 

פורים ביום , עד למחרת יום הכי והנה 

נו את צורת קדשו של  הקדוש ראה רבי

והבין מזה שהוא זקוק , ס"מרן החת

ליו ועל בני , לישועה ועל כן התפלל ע

נו , ביתו ובמוצאי יום הקדוש קרא רבי

די החתללאחד מת ס אשר שהה אז "מי

ר פניו וצייר לפניו את תוא, במחיצתו

לו את מה , ס"הקדושות של החת וסיפר 

ליו ולמחרת , שראה ואת מה שהתפלל ע

דיו של  לי יום הקדוש כשהגיע המכתב 

נו הבין את אשר ראה אתמול את , רבי

דיוקנו של החת   .   ס"דמות 

  ליבם לב אחד
וכעין זה סיפר אחד מתלמידי מרן 

ה הגאון רבי מרדכי שלאנק "ה, ס"החת

בי, ל"זצ ום הקדוש דשנת שהיה באיהעל 

נווכשעלה , ר"ת ,  לתורה אחרי הברכהרבי

נוהכריז  הצדיק מפרסבורג ':  ואמררבי

ל בשמעו "והתלמיד הנ', צריך לרחמים

את אלו הדברים מפורשים יוצאים מפיו 

נוהקדוש של  אחזתו פלצות מרוב , רבי

ביום כ, צער ה "ואכן תיכף לאחר החגים 

  . ס לבית עולמו"תשרי נסתלק החת

  דרקיעאבשבילי 
ק רבי "ובנוסח אחר סיפר הגה

נוואלד זצוק זכרון 'ל בעל "יהודא גרי

ל', יהודא שאז ', שירת משה'בהקדמתו 

ראיתי את הצדיק ': רבינואמר 

, מפרעסבורג מעורר רחמים למעלה

ואלפים ורבבות נשמות התנאים 

ליוו את תפלתו ם "והרמב, ואמוראים 

נו ואחד משמאלו"והרמב מי מי ', ן אחד 

נון ומזה הבי   .      שהגיע שעתורבי

  ר"בצל תומ
ה הגאון "ס ה"בנו של מרן החת

, ל"הקדוש רבי שמעון סופר זצוק

', מכתב סופר'ק קראקא בעל "אבדק

ד אחד מהעיר  נתארס לבתו של נגי

נו , קראלע ליום אפריו הי בנסוע החתן  וי

נסע דרך העיר איהעל , בעיר קראלע

גילה לאף , ושבת שם שבת אחת ולא 

הו מי  בן הרב מפרע, אאחד  כי  בורג שו

ק עמד "וכל תפלת שחרית של ש, הוא

נובסמוך ל נוובהגיע , רבי  לפסוק רבי

גו מו' וחרה אף ו כ חזר "ואח, נעתק ממקו

מו עד סוף התפלה אחרי התפלה , למקו
כו העולם לביתם  את רבינושאל , כשהל

היום בתפלה  הוא זה שעמד  מי  מקורביו 

אמנם המה לא , סמוך ונראה אלי

מיוחד עהרגיש כ לא נתנו לב "ו משהו 

נואבל , אליו לילך ולהתוודע רבי ביקש   

ממקום אכסנייתו של הבחור האורח 

הו , הזה ולהביאו אליו הלכו ומצאו

ביקשוהו בשם הרב דמתא  באכסנייתו ו

בוא אליו נווכשבא התעניין , שי מי רבי  

הוא מי  בן  בן , הוא ו הוא  כי  כשנודע לו  ו

 בורג כיבד אותו מאודעשהרב מפר

וכשפטרו , והשתעשע עמו שעה ארוכה

ליווה אותו ואמר למקורביו , לשלום 

  . 'הוא בר דעת מזהיר, ראו'

ומסופר שבאותה תקופה שהה 
נו" זיאק משינאוו"הרה ואכל , ע בצל רבי

נות על שולחנו בהיותו נכדו חתן בנו  מזו

ושלח , ע" זייאילע' דבי' ק בעל ארי"הרה

נו את הגה ו אל נכד, ק רבי שמעון"רבי

בו להתברך מפיו ולדבר עמו בדברי  חבי

  .      תורה

  ה"תורת מש
נו הגה ק "ומספר נכדו של רבי

במכתבו הנדפס בזכרון , ל"ש זצאמלאפ

, ע"ק בעל ייטב לב זי"אשר רביה, למשה

ף ימיו על מה שלא שמע , התחרט בסו

נו  לנסוע ללמוד אצל , רבינובקול דברי זקי

לו היה , ס"מרן החת ף ואמר שאי והוסי

היה בכוחו לכתוב , ס"ומד אצל מרן החתל

ביהודא נודע  בות מעין הגאון בעל    .   תשו

  עליונים ששו
, ל"יוסף נפתלי שטערן זצ' הגאון ר

ס על התורה חלק "בהקדמתו לחת

נואת אשר העיד מביא , דברים  על רבי

בותיו של מרן החתם סופר אשר , תשו

, הספיק עדיין לראותם סמוך לפטירתו

ים בבית חמשעים כיצד העולם אינם יוד'

בותיו של הרב  דין של מעלה בתשו

' ר גדולה לה"שעשה נח, בורגשמפר

  .'בתורתו

נו ועל כל ישראל אמן גן עלי כותו י   ז

ò áãðúð ïåéìâä úåàöåä"é  

äåî" øùøéä àãåé ìàéúå÷é èéìù"à  

éòì"äøä åéáà ð"ø ç 'éáö òèðæ "á ì" ø øùà
ìéùèðà éä"ã  

áìð"ë ò"ùú æåîú æ"ñ  



  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

    

  

    

  

    

  

   

  

                   
 
 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  איזוהי הים הגדול 

  .' וכוי אמר רב חבית מליאה מים שנפלה לים הגדול"ואמר ר. דף ד

ח סעיף "סימן רכ( אורח חיים הלכות ברכת הפירות שולחן ערוךשולחן ערוךשולחן ערוךשולחן ערוךכתב המחבר ב

ועל הים ; ה עושה מעשה בראשית"י אמ"אומר בא, ' וכועל ימים ונהרות ,)'א

'  ברוך אתה ה,אומרים, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, הגדול

 הרי שדעת המחבר הוא שהים הגדול הוא הים שעוברים .ה עושה הים הגדול"אמ

  .הנקרא בזמנינו ים התיכון, י ולמצרים"בו לאר

שהים הגדול הוא כולל את כל הימים , ספרו מור וקציעה כתב בץץץץ""""יעביעביעביעבאמנם ה

יראה שהוא ים אוקינוס דווקא אף על פי שבלשון : ל"וז, הגדולים שבכל העולם

ע לא השגיח "ז הרב בשו"ועכ, ש תשובת השאלה"זהו לשון הרא', הפסוק נקרא כו

. רים קבע להלכה שהוא ים שעוברין בו לארץ ישראל ולמצ)א"ס(ושם , בתשובה זו

כוונת תשובת כאילו לא הבין , ח שהשיג על הרב בית יוסף"א בשם ל"והובא במג

  .ש הלזו"הרא

ח בביאור תשובת "ולחנם טרח בל, ואני אומר אשרי מי שחושדין בו ואין בו

ו שיטעה רבינו בהבנתה והיא פשוטה לתינוקות שכן הוא דעת "וח... ש"הרא

ומה שלא פסק בשולחן ערוך , ש ים הגדול האמור כאן הוא ים אוקינוס"הרא

ם "אלא כרמב, י כוותיה"דבהא לא סבירא להרב ב, אין לתפוס אותו על זה, כמותו

  ...פרש לים הגדול הים דארץ ישראלדמ, ל"ז

שבאמת אינם , ש"לא נראה לו דברי הרא, איברא לענין פירוש הים הגדול

יתני ים דאטו מי הוה סני לתנא למ, ואדרבא איפכא מסתברא, מוכרחין כלל

שידוע שים הגדול הכתוב בתורה , וכיון ששנו חכמים בלשון התורה, אוקינוס

 ומה מכריחינו )מיטללענדיש(הוא הים האמצעי , ונזכר בגבולי ארץ ישראל למערבה

ולפי , יש לומר שחלקו לזה כבוד, ואי קשיא ימים דרישא, להוציאו ממשמע זה

, רת קרב לגבי דיהנא ואידהןוכמו שאמרו באגדה על פ, י"שהוא תחומה של אר

לבד , ועוד שהוא באמת גדול בערך כל הימים, התורה קרתו גדול, ואיך שיהא

  .   כנודע היטיב למביט במפת העולם, מאוקינוס

כגון ימה של , וגם יש לומר שתחת שם ימים נכנסים כל הימים הקטנים מאוד

 ימים יש בארץ 'ל ז"ואמר רבותינו ז, טבריה ים כנרת וימה של סדום וזולתם

דמברכינן עליהו כמו , והנהו נינהו ימים דרישא, ישראל וכהם יש בעולם לאלפים

אבל בים הגדול הכוונה על ים שהוא , דלא גריעי מינייהו, על הנהרות הגדולים

אלא , ולא עליו לבדו יש לברך, גדול כמו זה שעוברין בו לארץ ישראל ולמצרים

והם כמו הים סוף שהוא , הם גם כן רביםכולל הוא כל הימים הגדולים ויש מ

והשחור בנקרא פונטוס , וים פרסי הנקרא כספי או הסינוס פירסיקוס, האדום

לכולם יש להם דין ים , והארציפלגו היוני וההודי ודומיהם, אוקסינוס או ניגרוס

חוץ מהכספי שאין לו ( ,שכולם מתקשרים ומתאחדים עם ים אוקינוס, הגדול לענין זה

       . ודינם כמוהו)מכל מקום מפולג הוא בגדלו כערך הנזכרים, ועל כן נקרא המת,  האוקינוסקשר עם

  

  )יח (עניני מאכלי שבת
  בציעת החלות 

  המסובים אינם מברכים
  )נהגי חתם סופרמ(. ולא ברכו בפני עצמם, בצע ובירך ברכת המוציא והמסובים ענו אמן

צריכים , והוא מחלק פרוסה לכל אחד מהמסובין, בשבת שהלחם משנה מונח לפני הבוצע

דכיון שהבוצע בירך על , המסובים לכוין דעתם ולצאת ידי חובת הברכה בשמיעה מהבוצע

חשוב כאילו ברכו בעצמם על לחם , והם שמעו הברכה וטועמין מלחם הבציעה, לחם משנה

ולא , אחד מברך בפני עצמו המוציא הרי תהיה הברכה שלהם על פרוסהאבל אם כל , משנה

  )קצות השולחן (.על לחם משנה

  נהגו לברך כל אחד לעצמו
משום שההמון לא היו נזהרים מלהשיח בין , ולפיכך נהגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו

 כאילו וכיון שנהגו כן הרי זה, לכן הנהיגו לברך כל אחד לעצמו, שמיעת הברכה להטעימה

  )ז"קס' סי, שולחן ערוך הרב(. היתה דעתם בפירוש בקביעותם יחד שקובעים על דעת שלא להצטרף

וכמדומה דכעת המנהג פשוט ברוב המקומות שאין מוציאין אחד את חבירו כמעט בשום 

 .ואפשר משום שאין הכל בקיאין להתכוין לצאת ולהוציא, אף שהוא נגד הדין, דבר מאכל

  )משנה ברורה(

  צוע מחלק הגדול של הפתלב
זירא בצע ' ל ר"ד שאמרו חז"ונימוקו אמר ע, מחלק הגדול העליון חתך פרוסת המוציא

לכן לוקח פרוסות מחלק העליון הגדול להראות שמחלק הגדול אוכלין , אכוליה שירותא

  )רזא דעובדא(. לכבוד שבת קודש

  באיזה חלק לבצוע
קודש לבצוע בליל שבת בשליש התחתון היה דרכו ב, ל"ק רבי אברהם מטוריסק ז"הרה

אמרי יאי (. ובסעודה שלישית באמצע החלה, ובסעודת שחרית בשליש העליון מהחלה, מהחלה

  )וגדיא יאי

  לאחוז את שניהם בשעת הבציעה 
ותזהר בעת שתבצע את כזית ', צריך לבצוע על שתי ככרות בכל סעודה משלש סעודות וכו

אלא תבצע בעודו מחובר בידיך עם אותו ', ככר השני וכושלא תשמיט , שלך וכביצה של אשתך

פ דברי "וסדר זה הוא המיוסד ע', וסדר זה תעשהו בשלש סעודות וכו, ככר שאתה בוצע ממנו

  )וירא' פר, שנה שניה, בן איש חי(. ה כנזכר בשער הכוונות"י הקדוש זלה"רבינו האר

תם הנוהגים שמברכין על ולא כאו, בשעת בציעה יהיו שתי הככרות בידו ובוצע חדא

כף (. דלאו שפיר עבדי, ואחר הברכה מניחין ככר אחד על השולחן ובוצעין על אחד לבדו, שתיהן

  )ד"רע' סי, החיים

שהיה אוחז בידו החלה , ע"הנה כן היה מנהגו של רבינו הגדול והקדוש בעל דברי חיים זי

 אדם לבצוע שתי ככרות היינו חייב' כי כן הוא מוכח לישנא דגמ', בשעת חתיכתו את הא' הב

   )ח"נימוקי או(. ולא שיהביה בידו רק בשעת הברכה בלבד, ככרות' בשעת ביצע גם כן יהיו לפניו ב

  מותר להשמיט את השניה בשעת הבציעה 
. ורשאי להשמיט השניה מידו בשעת הבציעה ודי במה שאחז שתיהן בשעת ברכת המוציא

  )ד"רע' סי, שולחן ערוך הרב(

ברכת , י שם בשבת חייב לבצוע"רש' דהא בהא פי, ז"ע פקפק ותמה ע" זיאינאווק מש"הה

  )ד"רע' סי, ח"נימוקי או(. ככרות רק בשעת ברכת המוציא בלבד' ונראה מזה דצריך הב, המוציא

 יסודי התורה
 

 אאתקינו סעודת
 


