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האותיות , "כבד פה וכבד לשון"במה היה משה רבינו 
ועניין , ל"ף וגימ"צורת הגיית האות קו, למוצאיהם

  .ק תימן"ל דגושה לפי מבטא ק"ימגּ 
ה  ,נאמר ]'י' פס' פרק ד[ פרשת שמותב ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

י  י"יֶאל  ָבִרים ָאֹנִכי י"יּבִ מֹול  ,לֹא ִאיׁש ּדְ ם ִמּתְ ּגַ
ךָ  ְרָך ֶאל ַעְבּדֶ ּבֶ ם ֵמָאז ּדַ ְלׁשֹם ּגַ ִ ם ִמׁשּ י ְכַבד  ,ּגַ ּכִ

ה ּוְכבַ  משה רבינו מבקש  .ד ָלׁשֹון ָאֹנִכיּפֶ
 .שלא ישלח אותו אל בני ישראל, ה"קבמה

, משכנע אותווה מפתה "הקבשבעה ימים 
סוף ולקראת ה, תירוציםהרבה  ה אומר"ערומש

  . כבד פה וכבד לשון אנכיכי , רוץ הזהימגיע לת
מדרש דברי המביא את בחיי  רבינו

, משה נתגדל בפלטרין של פרעה, המפורסמים
 מלךורצה ה ,היה נוטל כתרו ומשליכו לארץו

זהו , וינצטגניואמרו לו א. לדונו להריגה
שאמרנו לך שהוא עתיד להושיע את ישראל 

הוא לוקח את , אתה רואה .ולהחריב מלכותך
נו זאת ועכשיו א כבר אמרנו לך, ווזורקהכתר 
 .יהיההוא יגדל וכך , הילד הזה יודעים מירואים ו

יועציו יתרו  בכלל והיו ,נתיעץ פרעה עם חכמיו
צריך  ,זה אומר חייב מיתה הוא ,איוב ובלעםו

 .נער הוא ואין לו דעת, זה אומרו .להרוג אותו
מכך שום אין ו, מתוך הבנה הוא לא עושה זאת

הביאו לו קערה , מה עשה .הוא הוכחה שזה
 ,נתנו בתוכה זהוב אחד וגחלת של אש, אחת

ה הוא מאת נראה , נבחן אם הוא מבין או לא
בידוע שהוא בן , זהובה נוטלאם הוא , יקח

ואם הוא נוטל הגחלת בידוע , דעת וחייב מיתה
 הגחלת הרי .שאין לו דעת ופטור מן המיתה

היה רוצה  .וגם הזהוב נוצץ, זוהרתומאירה 
 ,משה רבינו היה בן דעת ,ליטול את הזהוב

 ונטל הגחלת והכניסהו טה ידומלאך בא וה
בגלל זה משה  .שפתיים ונעשה ערל ,לתוך פיו

  . רבינו נהיה כבד פה וכבד לשון
מה  ,וכתב רבינו חננאל, ומסיים רבינו בחיי

הרי , 'כבד פה וכבד לשון'שהזכיר שני דברים 
, כבד לשון, כבד פה, כתוב בתורה כמה סגנונות

יותר דר אבל פה מוג ,כ כתוב ערל שפתים"אח[
התורה לכן הוא אומר ש, ]בלשוןו כבדות בפהה

היכן , שלו ה הבעיאתלנו איפה הי ה לומרבא
צח  לא היה כי משה רבינו, יורה .הכבדות שלו

 ,אותיות השינים שהןץ "זסשר באותיותבור הד
גם לא באותיות הלשון , 'כי כבד פה'זהו שאמר 

  .'וכבד לשון'ועל זה אמר , ת"שהם אותיות דטלנ
 כיון שבאחד השיעורים הקודמים ,אתז מקדים אני

פרתי יבסוף השיעור ס ,]ב"תשע'ה אנשק "מוצש[
אחד על  ,שהיה בתימן) אצלינומפורסם (מעשה 

ף "ת קואום ללעג את אלו המבטאים שרצה לשי
 בפרשת קדושים רא את הפסוקהוא ק ,כמו גאע

, עַ קעקוֹ כתובת ו לנפש לא תתנו בבשרכם רטשו'
כדי בבכוונה טעות חמורה עשה , 'וגו עקעקבמקום 

 גאע, גאע גאע צעוקתחיל לשכל בית הכנסת י
על  חזרלא  מי יודע אם .אותו כדי להחזיר, גאע

להרבות מ "ע, שוב כדי שיחזירוהו פעמיים השגיאה
  . צחוק

זאת להבין  ו"חעלולים אולי ששמעתי ו חששתי
, זהו על מבטא "חלועג  ינניאאני עצמי  .נכון לא

 אניתמיד ו בעבר אמרתי, אדרבה מי שמכיר אותי
 זהיכול להיות שמבטא ו, רורב ינואדבר האומר ש
זה שמבטא , הוא מה שכן רציתי להגיד. אכן נכון

הם לא ו ,אצל חכמי תימןבכל הדורות היה מוכר 
בודאי  אותו אדם. זה הנכון. ולעגו עליו קיבלו אותו

 ?לעשות ליצנות בבית הכנסת, כדיןשלא  עשה
שאמר  ואכן מספרים שאותו אדם? לעג וקלס

לא השלים  ,עשה זאתו זיםוברוכשיעשה אותם 
 .את אותו שבוע לא השליםש ,ויש אומרים .שנתו

 ליצנות בבית הכנסתאסור לעשות בודאי ש
 .שנחשבת כמעמד הר סיני, בקריאת ספר תורה

 מחוז שרעב בתימןבנכון ש, יןילגופו של ענ אבל
מבטאים , חמישית מכלל יהודי תימןכבערך  םהש

זה  .הכירו את מבטאםבמחוזות שלנו ו ,זהמבטא 
 ,הכירו את מנהגםאלא , לא שלא הכירו ולא ידעו

  . ינו נכוןא מבטא זהש ובכל זאת החזיקו
הרבה מהספרדים , רחקראנו פרשת ויקח קֹ השבת

ק "מבטא קכ[קֹרח מה זה ויקח  ,אומריםומלעיגים 
אבל ? שור נגח וא היההוכי ? ]ף"תימן בהגיית האות קו

זה שור  .כלל לשני אין האחד נוגעשמבינים  ינםא
 ...טתםשיפי לרק היא  קושיאה. קֹרחוזה ויקח , נגח
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אצלנו  ...אינם מבינים מה אנחנו אומריםאבל 
, מי שיראה בנפלאות מתורתך. יש חילוק גדול

פלאות מתורתך על ספר נשיש את ' ברוך ה
למה דוקא ספר , שהו שאל אותיימ[ ...במדבר
לכל . יתנה במדברהתורה נ ,אמרתי לו ?במדבר
. ]ספר במדבר יש נפלאות מתורתך לעהפחות 

 ,זהיש אריכות על נושא  ,פרשת קרחב שם
א שהיה "זיע רבינו שלום שבזיוהבאתי שגם 

בודאי הוא ו, אמר כך מבני המחוז הנזכר בעצמו
בנוגע רק  אני מדברזה כל  .היה גברא רבא

 .קשור לזהל וה"ף וגימ"האותיות קולמבטא 
, י טעותאודב זו, מבטא של החולםלאבל בנוגע 

מבטא לגבי דהיינו  .שגם הם צריכים לשנותה
על כך הוכחה ברורה אין , ף וכדומה"וקו ל"גימ

ממילא כל אחד יכול להחזיק , מי צודק
אינן ראיות , גם אם יש ראיות .ובמבטא
ודאי ב זו, חולם כמו צירי אבל להגיד .חותכות

 .בעצמו הודה בכך בזישבינו שלום רו ,טעות
 היה כי כך ולם כמו ציריעצמו ביטא חבהוא 

ורואים לאורך כל , במחוז שלולקרוא המנהג 
הוא , ו שהוא מחליף חולם בציריהדרך בספרי

צירי תחת עשה , ינִ ינֹ י במקום בֵּ נִ ינֵ קד בֵּ ינאפילו 
 אפילו ראיתי אחד מחכמי שרעב שמנקדו ,ן"הנו

הוא  ,'שׁ ֵר שע בן שפט והוא חֹאלי'את הפסוק 
אבל כך  ,נוי משמעותזה ממש שי .שׁ ֵר חֵ  מנקד
בחמדת [ש בעצמו כותב "רשה אבל .טאויהם ב

חולם כמו מי שאומר  דוףירוף וגיח ושזה] ימים
אין שוטה , הוא אומר, אבל מה נעשה .צירי
רק אני אומר לכם  .יודעים איננו, דהיינו .נפגע

 זהיוכל לעיין אריכות בעניין מי שירצה , בקיצור
  . בנפלאות מתורתך שם

, תימן הכירו את המבטא הזה חכמי, אופןבכל 
הסתובבו בכל הגיעו ושרעב אנשי מחוז כי 

, וכן משאר המחוזות הגיעו אליהם ,המקומות
 .הוא משובש החזיקו שמבטא זההם  אבל

לחכמי נפלאה יש קבלה כי , ד"לפענ והסיבה
יורה כי  ,כותב הוא .מו רבינו חננאלתימן לא כ
 ץ"סשרז לא היה צח הדבור באותיותמשה רבינו 

חכמי תימן אומרים שמשה  אבל ,ת"ודטלנ

באותיות אלו ו, ק"גיכרבינו היה עילג באותיות 
מסורת חכמי היא כך . כבדות הפההיתה למשה 

רבינו זכריה  .עהלפחות ארב זאתכותבים ו, תימן
פסוק על  'מדרש החפץ'ב בסתםהרופא כותב כך 

שתי נוסחאות  נןכי יש אקרא לכם את לשונו ,זה
לא איש ', הוא כותב כך ,יקו אותושהעתאיך 

ונתפלל , ק"גיכשהיה עילג באותיות ' דברים אנכי
מי שם פה 'וכן הוא אומר  .ה לרפאו"לפני הקב

 ל"וצ, כ מדוייקת"כאינה  זונוסחא כנראה  .'לאדם
בעל גם כותב  וכך .ה וריפאו"ונתפלל לפני הקב

ו חיבר, ולקאג אלעה שנקרא סרמ, נר השכלים
משה  ,ל"חז אמרו ,דמארי ן מנצוראבּ החכם רבינו 
 כך זההחכם השלישי שכותב  .ק"גיכהיה עילג ב

זה הוא מביא מדרש , ילקוט מדרשי תימן בספר
מסיים הוא ו, בפיו ששםשל משה רבינו עם הגחלת 

יינו דה .ק"גיכולפיכך היה עילג באותיות  ,כותבו
ה הגחלת נכנסכך נגרם לו בגלל ש .אותיות החיך

אבל מפי , כךכמי שרעב כותב גם אחד מח. ופיל
חשוב פירוש  זהו, בספר סגולת ישראל .השמועה

 חיברו רבינו ישראל הכהן ,מאד על מדרש הגדול
בהתחלה את מביא הוא  ,ובירהם צ֗ מעיר הכהני
ועוד  ,כ הוא כותב"אחו ינו חננאלרבפירושו של 

 כעת. ק"גיכשהיה עילג באותיות  ,יש טעם
 ,בגיבור אותו ויק שנאמר ,תשמעו פלא על פלא

ו זה .ומשה בן מאה ועשרים שנה במותווכתיב 
בסיום דבריו מביא הוא , דהיינו .ממש דבר מפליא

אלו , 'ויקבור אותו בגיא' מהפסוקלכך רמז 
אלו אותיות  'ומשה בן מאה ועשרים'ו, י"אותיות ג

, ויקבור אותו בגי, הרמזו .ק"גיכ דהיינו ,כ"ק
ומשה ' .ה"רעשאצל מ 'נקברו'כלומר אותיות אלו 

אצלו גם מתו , 'בן מאה עשרים שנה במותו
גם . כך כנראה כוונתו .ף"ף וכא"קו, אלואותיות 

 מונשמע כמו ב, במותו. מלשון אותיות" אותו"
, קצת מגומגם רק שהלשון, כך הוא כותב". אותו"

יש לי  אולם'? ועוד יש טעם'מה זה לכאורה כי 
איתי שם רו, סגולת ישראלספר יק של יי מדו"כת
ושמעתי , כךשם כתוב  ,יותר מתוקןהלשון ש

כ "א .ק"גיכשהיה משה עילג באותיות  ,קבלה
של  אין ספק שהקבלהו ,קבלה של חכמי תימן יהוז
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של  ופירושחכמי תימן עדיפה הרבה יותר מ
יותר מאוחרים  הם בעצםלמרות ש, רבינו חננאל

 ,זאת מסבראכותב  משום שרבינו חננאל. ממנו
 'יורה' כותב בלשוןהוא  ,ליםמהמִ כך הוא מדייק 

, לשון התורהכך הוא מבין מתוך דהיינו 
הרבה אכן ו .שבאותיות אלו הוא היה עילג

 וכל אחד אמר משהו ,מפרשים התלבטו בזה
 ,זאת מסבראחכמי תימן לא אמרו  אולם. אחר

   .אלא מקבלה
 ,'מעריך'ערך  ,הגדוליםבשם כך כותב  א"החיד
הרבה הרי יש  .נואלונזדי מנחם  ר"מהעל 

שהמפרשים  מלים קשות, ל"ספרי חזב פירושים
מתנות ספר כגון , םלהסביר כיצדמתלבטים 

עליו ש מעריךספר את מאידך ויש ', כהונה וכו
 ירבינו מנחם ד א שפירושיו של"החיד כותב

פירושים יותר חשובים ממה  אנו הםלונז
כי הם מפרשים , שכותבים כל המפרשים

 כך נראה להם כוונת, ןייעל פי הענאו מסברא 
ידעו את פירוש  לא הם. ןילפי העניהמלה 
היה ש אנולונז די ם"אולם מהר, עצמן המלים

ידע  ,ו"מהרחי ו"הארובדור של מרן הבית יוסף 
הוא היה , ותבלשונות האומ לים האלואת המ

לשון , ערבילשון , ניושון יול, בכל הלשונות בקי
של  לים באופןלכן הוא פירש את המ, תורכי
   .מיתילכן פירושו או ,ודאית בפירושידיעה 

מה שאומר רבינו אחרי ככלות הכל  ,כאן גם
. מפרש כך את הדברהוא , מסברא חננאל זה

 אבל חכמי תימן .ורבינו בחיי העתיק את פירושו
 .ותבים זאת מתוך שיש להם מסורת שזה כךכ

, ינודהי .כל המפרשים התלבטו בזה, איהוהר
רבינו  .אותיות האלההם השרבינו חננאל אמר 

 ף"בן עזרא כותב שאת אותיות בימאברהם 
ץ "זסשראותיות אבל את , הוא לא יכל להוציא

רבינו אברהם בן  .להוציא יכולהיה כן דוקא הוא 
אותיות הגרון מדובר על ם אומר ש"הרמב
רבינו  .יים וכיוצא בהםים והשפתיוהשינ ,ע"אחה

, רדודו של מרן הבית יוסף אומ יצחק קארו
 וכן ,ת"זה אותיות דטלנ 'לשון אנכיכבד '

 הגרוןו, ק"גיכזה ש והחיך ,ץ"זסשר אותיות הפה

 .ף"זה בומ 'ערל שפתים'כ "אחו, ע"אחהזה ש
, כל אחד פירש לפי הבנתו, בקיצור כל המפרשים

 םפירושאבל . על פי דיוקים במלים, והכל מסברא
אלא מפי  ,של חכמי תימן לא נאמר מסברא

  .קבלה
רבינו דברי ש נכון: להערה מהקהל ובהשבת

אבל רק , דהיינו מהגאונים, דברי קבלה חננאל הם
אכן הכלל שאמרת  .קבלה בשם מה שהוא אומר

פירושו שכל מה שהוא  יןאאבל , כלל ידועזהו 
רבינו שאתה רואה אם  ,דהיינו .כותב זה קבלה

מקובל זה  כ בטח כך"א, חננאל מפרש דבר
בלשון  הלכהאבל כשהוא כותב , מהגאונים

אני ', יורה' לשוןד "כמו בנ כשכותבאו , 'ונראה לי'
מפירוש  ,סבראמכך הוא הבין שמדייק בלשונו 

אחד מהם ש ובפרט ,חכמי תימן כ"משא .ליםהמ
 שבעל, צא ולמד .'ל"חז אמרו'כותב במפורש 

ד את "הקדים בנ, תורה שלימה אף שהוא אשכנזי
פני על , ז הרופא שהוא מחכמי תימן"פירוש מהר

כנראה זה מהטעם . פירוש רבינו חננאל ורבינו בחיי
  .שאמרנו

לגות של משה יהעמה היתה , צריך להבין כ"א
 ,ף"הכאו ף"הקונתחיל עם . ק"גיכ באותיות רבינו

כי כך כבר  ,גמראב ראיות מפורשות לגביהם ישש
היו  ל"אפילו בזמן חז ,היה בדורות הראשונים

היו , ף"לקוף "שלא ידעו להבדיל בין כאמקומות 
רובין עימסכת מביאה ב' הגמ .מבלבלים ביניהם

בני יהודה  ,אמר רב יהודה אמר רב ,א"ע ג"דף נ
בני  .נתקיימה תורתם בידם ,שהקפידו על לשונם

לא נתקיימה  ,גליל שלא הקפידו על לשונם
לכן  ,אנחנו משבט יהודה ,דרך אגב .תורתם בידם

 ,יאהכך המסורת שלנו . לא פלא שאנחנו דייקנים
. גדול אצלינוהדיוק ממילא  ,שאנחנו משבט יהודה

ההיא אתתא דאתיא , 'ב' בעמ' מביאה הגמכ "אח
אמרה ליה מרי כירי תפלא הוית  ,לקמיה דדיינא

לא  ,נאהאשה הזאת באה קמי דדיי .וגנבוך מין לי
אמרה לו מארי היא אבל  ,ן הזהייכנס לכל הענינ
 ,טבלא רצתה להגידהיא  .הוה לי אלָ פְ ּתַ  ,יריכּ 

ואת , ו"ת בתי"חליפה את הטיה, ואמרה תפלא
ורוצה  ,י"אומר רש יריכמארי ו .א"ת בפ"הבי
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 .ואמרה כירי והוא עבד ,לומר קירי והוא אדון
פירושו  ף"קירי בקו, יריכּ יש הבדל בין קירי ל

אבל  ,היא רצתה להגיד לו אדוני הדיין, אדון
זה . דהיינו עבד ,ף"ואמרה כירי בכא התהיא טע

 אמרה דבריםהיא גם בהמשך . ה ממש בזיוןהי
כיון שידעו שהיא  םלאו, הרבה שטויות, דומים

 ,ו לבזות אותו"מתכוונת ח ינהאלגת הבינו שיע
ין חילוף עניש רואים בכל אופן. שכך לשונהרק 
הטעות  .ל"כבר בזמן חזקיים היה  ,ף"ף וקו"כא

  .היתה במקומות מסויימים
 ניחושב ,ל"גימאות ה ב"ערשל מש עילגותה

אנו אומרים כמו ש ,ל דגושה"ימשהכוונה לאות גּ 
חוז שרעב לא ידעו שאנשי מהבאנו קודם ש וכפי

ינה קיימת אל "ימהאות גּ , דהיינו. הותלבטא א
 ,עם ישראל בלשון הקודשאצל עדות אחרות ב

גם  .עולםהמות ת בלשון אויא קיימהבל א
וגם , ישזה גֵּ  J יש את האות ,קיים באירופה זה

 הרי. ם"יה גּ קוראים להם ו יש זאת ן ערבבלשו
הם , כמו אצלינו י"ף ב"להם את אותיות אליש 

ו "יש להם תי. א'תא ת, א"ב ף"אליאומרים 
, וכדומה ם"לא ף"אן כ"עא, רפויה ו"דגושה ותי

 ,ם"יגּ הערבית גם את האות ויש  ,האותיותכל 
בארצות  .ל בלשון הקודש"ימגּ  היא אצלנוש

ים "אומרים גּ  יםהערב ,המזרח האחרות
אות אין אצלם אבל בלשון הקודש , בערבית

אין  ,במחוז שרעב אולם .ל"גימאלא ל "ימגּ 
, לדוגמא. ערביתשפה הגם לא ב, ל בכלל"ימגּ 

אם תשאל  .לספרגּ  ?איך אומרים חבוש בערבית
בשפה איך אומרים זאת  'וכדו או מצריבבלי 

אבל מי שהוא  .לאומרים ספרגּ הם , הערבית
הוא  אלא ,ליכול להגיד ספרגּ  אינו ,שרעבמ

 .שאצלינו זה ספרקל ,בעברית ספרגל אומר
ולכן החזיקו את , ימלתה להם עילגות באות גּ הי

. יכלו לבטא זאת כיון שלא, עילג םמבטא
, מהפה אומרים בעברית פיגּ  ,י"לא וכשהם באו

וק הם לא אמרו גּ , וקגּ  או, מאירופהמלה  יהוז
הם לא  .מהם פיגּ מה במקופיגאמרו , אלא גוק

, התרגלו במשך הזמןעד ש ,אתזיכלו להגיד 
   .בכלל זאתלא יכלו להגיד ם חלקו

לא איש , משה רבינו אומרמה שזה ש ניחושב
מאז  'גם' משלשום 'גם'מתמול  'גם'דברים אנכי 

תראה איך אני  ,ה"אומר להקב ה"ערשמ .דברך
, אני אומר גם הנה .'םגּ 'יכול להגיד  ינניא, עילג

, בדוקאשלוש פעמים  חוזר על כך, גם, גם
 זאת אינו יכול לומרש, שלוהעילגות  להראות את

כי כבד פה וכבד לשון 'כ הוא אומר "אח .נכון
 ף אינני"דהיינו גם את האות כא 'כבד פה', 'אנכי
  .בד לשון אנכיבד פה וגְ כי גְ  .לבטא נכוןיכול 
הם מבטאים את שרעב נוסח מבטא ב, נוסף דבר
בארצות ערב הרי  .ל רפויה ממש"ימגף כמו "הקו

 ,ף בלשונם"קא, ף"מבטאים את הקו, האחרות
אלא  ,כךשרעב לא מבטאים אבל ב .הגרון קומעמ

ל "גימל ף"ים בין קולמבדי אינם .הרפוי ל"כמו גימ
שיש לכאורה אם אתה רוצה להגיד  הרי. רפוי

הראשון תעשה את  ,ל"לגימ ף"קוהבדל בין 
אבל  .רפויה הידועה ל"והשני גימ, מעומק הגרון

 הוז, ל"כמו גימ ף"גם את הקוכאשר אתה מבטא 
, בהתחלה מרא בינורזה מה שמשה כ "א. ותעילג

הרי יש פה . 'בקולי'והן לא יאמינו לי ולא ישמעו 
אלא . מה הוא מוסיף ולא ישמעו בקולי. כפל לשון

, רצה להראות בחוש שהוא עילג ואמר בגולי
   .במקום בקולי, ל רפויה"בגימ

ו לפי שיטתראיתי פירוש נחמד , דברשל־ לאמיתו
משה רבינו אמר כאשר ש ,רבינו חננאל של

, 'מו מה אומר עליהםאמרו לי מה ׁשּ ו'ה "להקב
 ?השםשם  את ינו יודעאוכי ? פירושהמה לכאורה 

וכן ץ "זסשריון שהיה עילג באותיות כאלא 
כפי שכתב רבינו חננאל  ,ת"דטלנבאותיות 

מצוי אחת ם משמות הקודש בכל ש כ"א, לשיטתו
ינו יכול א ים'דאל את שם. מהאותיות האלו

אינו גם  שדישם  .ת"מאותיות דטלנ ישכי , להגיד
 שםגם את  .ץ"זסשראותיות מ כי זה, יכול לומר

 .אלו באותיותהוא עילג , אינו יכול לומר אדנות
לא נעים ? אגידאני  מה, ה"להקב אומרהוא לכן 

. יצחקו עלי, לגותיבע 'אם אגיד את שם ההרי  .לי
 ,'אהיה שלחני אליכם'תגיד , ה"הקב מר לוא

 .ילגותברור בלי שום ע אותיות אלו אתה אומר
כי עיקר , אבל לא מוכרח, נחמד אמנם פירוש זה
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כמבואר , הכוונה שרצה לדעת את סוד השם
  .כגון במדרש הגדול, ל"בדברי חז

אלא , לא היה עילג ה רבינומשש אומריםיש 
לה הממשמעות מהי לכאורה  .ם קשההיה מגמג

קשה  כבד פההוא ש אדםכנראה ? מגמגם ,הזאת
יודע  אינני .ם"ל ומי"אותיות גימהלו לבטא את 

את זיכול לבדוק מי ש, או לאהדבר אם נכון 
ראיתי אבל כך  .בדבר זהלא נוכחתי  ,שיגיד לי

הוא כותב על , ערך מגמגם ,בספר מוסף הערוך
וחוזרים , הלבטא לגים קשהישלע ל"האות גימ

כך גם ש בעל פה שמעתיו, עליה פעם אחר פעם
  . ם"אות מילגבי ה

 נחלקו, ו של דברבסופה "עם משרעהיה  מה
בסופו  תרפאנ ה"עריש אומרים שמש. המפרשים

עד  דהיינו. 'מי שם פה לאדם' כ"כמש, של דבר
ומשם והלאה  ,היה כבד פה וכבד לשוןהוא אז 

 ,יש אומרים. ויכל לדבר ה ריפא אותו"הקב
 ,אל פרעה ואל בני ישראל היה מדברכאשר ש

היה הוא  אבל בפני עצמו, היה מדבר כהוגן
 ודיבורש היה לו נס כלומר .מדבר בכבדות לשון

צריך היה שדיבר דברים הוא  כאשר ,היה צחי
זלזול אם כלא יהיה נראה ו "חשכדי  ,םמעלש

משה ש, ויש אומרים .ינו מדבר בצורה נכונהא
 .עד סוף ימיונשאר עילג אלא התרפא לא רבינו 
 ,כמה וכמה טעמיםנתנו בזה שבספרים וידוע 

יבלו את קישראל אחד מהם כדי שלא יאמרו ש
שהיה נואם  מחמת ,ובואתו בגלל צחות לשוננ

אפילו שהיה כבד פה וכבד  אלא, בחסד עליון
חסים למה ישבדרך הטבע אנשים לא מתי ,לשון

וזהו , בריויבלו את דבכל זאת ק ,שהוא אומר
כותב כך . ה"מאת הקב ובא יםדברהסימן ש

, טעמים אחריםישנם עוד  ,'וכו יובדרשות ן"הר
  .ואין עתה זמנם ומקומם

  
א "זוז שליטמא ששאלו את הרב מאיר יהראונ
, מדור שאל את הרב[ כסא רחמים תשיביראש 

הולכת שמועה  :שאלה ,]העורך. 6430' תשובה מס
יצחק רצאבי  רבההסכים ל שיבההיאש שמרן ר

, התימני בא מהחיך' שמבטא האות ג ו"נר

 .לא :תשובה ?האם הדבר נכון .ואינו משובש
שמועה  נהשישעל כך שאלו אותו  ?שמעתם
 .ינו משובשא מבטא זהתי שהסכים איש, מהלכת

האם זה ו, האם זה בא מהחיך, יש פה שתי שאלות
ראיתי  .לא ,עונהעל שתיהם הוא  .שובשלא מ

לפני , ואלשל י"בתשובה כתם שהוא כתב כך ג
וביתר , דברהמכחיש את  גם שם הואו, שנים רבות

   .תקיפות ונחרצות
, כיון שהוא נאמן בכל דבריו ,ברצוני לבאר לכן

אבל שכחה , נכון ינואו להגיד דבר ש"חחשוד  ינוא
של  כסא כבודולפני רק אין שכחה , להיות היכול
. ריםזכיר במה הדברים אמולה לכן ברצוני ,ה"הקב
שהיא ' וברוך ה, זאת יצאה ממנישמועה . נכון אכן

קלטות סדרת הב ברתי על כךיד ...מהלכת
 ,יהדות תימן, 13 מספרקלטת  "ויאמר יצחק"

לולים קודש ה, 48וגם בקלטת  ,ג"התשסמשנת 
 נרחיב ונסבירכעת אולי ו, זאתאמרתי אכן  .'לה

  .את הדברים כהוויתן
כותב  .ריםאולי נתחיל משורש הדב, למעשהאבל 

צריכים , ו לספר היצירהרבינו סעדיה גאון בפירוש
כי , מספר האותיות בדיוק במקום הזהר אנו לבא

ושים אותם שתים עהשמענו שיש אנשים 
הם מרבים באלו לפי ש, וארבעים אותיות

ומצרפים אליהם השבע , עשרים ושתיםה
ומצרפים אליהם שבע ) ת"ד כפר"בג(הכפולות 

ומוסיפים . ששה ושלושיםונעשו ' התנועות וכו
א "דניאל י[י כאמרך אפדנו 'והפ, א'אד והט'הצ
במבטא הערבי זה  ,ד כאמרך אללה"והלמ, ]ה"מ

ים 'והג ,כזו שיוצאת בחוזק רב ובעומק הגרון ד"למ
, א בלשון הפרסיםן כפי שהי"והשי, בראגּ  ךמרכא

אני קורא לכם . אותיותוארבעים  ונעשו שתים
מעתיק ש  ]בנציון הכהןלהרב [ ספר שפת אמתמתוך 

 .א"ע' דף בלשער האותיות את בפתיחה ז
נושא  בקצרה עלדבר א, כךג "רסכותב  ובהמשך

 לי בהמשך השיעור ישו ,א נושא ארוךוהזה כי 
ים היא 'הג, הוא כותב ,דברים חשובים יותר להגיד

הטברינים  אוהעשלפיכך ו ,ד"ל והיו"בין הגימ
 תאו ,ג"רי רסלפי דב, דהיינו .דגושהה ד"בתוך היו

והיא יוצאת במבטא בין  ,בלשון הקודש ם אינהי'ג
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 מעיר פה למטהכבר הוא אבל  .ד"ל והיו"הגימ
במלה ' ים ידוע שהוא כמו הג'מבטא הג, יפה

, ן חלשה"בזי', והיינו כמו דז, באנגלית' ורג'ג
או ' במלה לודז' וכמו הז, ן ימנית"כעין השי

מדינות אלא שיש  .וכדומה ניץ'ויזאו , ולטי'ז
ויש  ,עמה' חלשה בלי ד' כמו ז ים'הג מבטאים

 חלשה 'וז' ד', זְ ים אותה כמו ְד אמדינות שמבט
 יש אפשרות לבטא את האות, דהיינו .יחד

שאנחנו כמו  להעיוצא מלמ ,מהחיך ל"ימגּ 
ת יוצאכשהיא ה יש אפשרות לבטאו ,אומרים
כשמבטאים את  ,ג"טוען רס כ"א. מהלשון
ינה אות יסודית אלא א, ערביתם ב"יהאות גּ 

זה כמו  .האותיות האלו לקוחה מבין שתי
מורכב , או מלים מהסוג הזה, יק'שאתה אומר צ
כל בלשון הקודש  .דהיינו טשיק, משתי אותיות

מורכבות משני  ינןאו ,האותיות הם יסודיות
ג "ח[ א כותב"הרשבכך גם מבינים איך  .דברים

נו העיר של רבי את שם ,]ט ועוד"א וקכ"שאלה ל
או  ירונדאהוא כותב , ירונדאהיתה גּ שיונה 
את  למשל ,אירופאיותהפות בש וכן .ירונדי

אומרים ם ירושל, וזףאומרים גּ הם השם יוסף 
 .ל"ימגּ ד עם "הם מחליפים את היו, רוזלםגּ 

 ק"גיכאותיות  ואיךמבינים למה גם עכשיו 
אלו כי כל האותיות  .נתחלפו אצל משה רבינו
ד "והראיה שגם יו, מתחלפות אחת בשניה

לשון בגם כשכתבו  ולכן ,ע"האצל או מתחלפת
ד "ל והיו"כי הגימ, ד"ל יו"הקודש עשו את הגימ

   .מתחלפות אצלם
טענו נגד , יוסףילקוט ביביע אומר וגם  ת"בשו

הם היו צריכים אמנם  .ל התימני"ימגּ מבטא 
יתר הדברים האחרים ולהגיד לשבח את כל 

אבל על היתר הם , אייש להם קוש שרק על כך
היה להם יותר קושי  ...לא אמרו כלוםו שתקו

 איך זה שהם קוראיםלהסביר  ,לתרץ את עצמם
הפתח  אצל הספרדיםהרי . ץ כמו פתחקמ

 לאה? כ מה הם עונים על כך"א, והוהקמץ ש
הרי אומר קמץ כמו פתח שהכותב  רבינו בחיי

אם אדני 'אצל אברהם כתוב  .הוא מחרף ומגדף
לפי מבטאם מחליפים  .'בעיניך מצאתי חןנא 

דים גם אצל הספרש, לכן הם כותבים. קודש בחול
כי הם מבטאים את הקמץ קצת יותר , יש הבדל

 .יותר גבוה אלא קצת, האַ  ממשלא פתח  .עליון
כשהגיעו ששהוא זוכר , אחדאמר לי חכם ספרדי 

הוא זוכר ', המָ ָר לי בָּ על ההעונ' למלים בסליחות
 עלישהיה אומר העונה ל מצליח מאזוז את הרב

 .יותר גבוהקצת , כעין זה, כך זה נשמע, רומווב
אתה , ברוך תהיה, אשריך וטוב לך ,אמרתי לו

הפסוק את אבל תגיד לי  ...כבר מתקרב אלינו
קמץ  עם המלה מצרים', בצאת ישראל ממצרים'

 .אסתכל בסידור, יודע יניא ,אמר? עם פתחאו 
ים הלל כל מראו הריאבל  ?מה פירוש, אמרתי לו

, אמר ?פתחבקמץ או ב ,אמרת כ איך"א, פעם
 ...זוהי רק התחכמותאם כן , לואמרתי  .ינני יודעא

? יםבצאת ישראל ממצָר אומרים למה אני יודע ש
אבל אתה אומר  .זאת בקמץאני אומר  כי

 כמו זהשתגיד  ני אשאל אותךאם א רק, יםממצַר 
ן ו דק מזה .אבל בעצם אינך עומד בזה, יםוממצר

שכשישאלו , תירוץרק זה  .הדק עד אין נבדק
 אבל בפועל, הבדל הם יגידו אותם מה ההבדל

את ם קוראים יון שאינכך כינם יודעים לומר א
א "חה "על כך בשעכבר  כתבתי .המלה בקמץ

ו בעיני "ה הערה ס"ספר תורה דף קצקריאת  'הל
א אות "סימן י' ביביע אומר חלק וראיתי ו ,יצחק

 ,שלנו דגושהל "ימגּ  מבטאנגד יר להעכתב ש', ג
כתב  ז"ועפ. ולא בשינים בחיך ק"הרי גיכש

. ב"א שזו טעות מוחלטת עש"ב דף קי"י ח"בילקו
 חושביםהם . הטעות היא בידם. אבל הדבר הפוך

אבל זה  ,בשיניםל "ימגּ נו מבטאים את האות שא
  .סוף החיךלא מהשיניים אלא מ

  
ת לא שמעתי אשהרבה שנים  לאחר, אחת פעם

עם [ודיברנו לחן ישבנו פעם בש, שרעביההמבטא 
 והגישו ]ל"רבי שאול שרעבי זצ, ותני לעתידח

מר וא ישהופתאום שמעתי מ, היו רטובותשענבים 
טיבולו דבר 'שזה כיון  ,שצריך ליטול ידים

זה היה נשמע  .]ל"ף כמו גימ"קובמבטא [' במשקה
 .אותוכבר הרבה שנים לא שמעתי כי , לי מוזר

 איךלו  סיפרתי, ל"זצאת אבא מארי  יתגששפכ



  ב"תשע'ה רחקֹ ק "מוצש
 

 
 ט

, ליאמר הוא מיד  .'טיבולו במשקה' אמרהוא 
  ...'השגּ דיבורו בִמ 'ש תגיד לו, מיניה וביה

בדיוק  וזה, אדרבהש הסברנו פה, אופן בכל
א "שליטזוז ארב מהזה מה שהסברתי לו ,הפוך
זה הוא  מבטאאמרתי לו שהם חושבים ש, בזמנו

כמו המבטא  ,תוניסשהם מכירים בכמו מה 
, אמרתי לואבל  ,ה'כמו זַ  השעושה גַּ  הצרפתי
 האלא גַּ  ,ה'מבטאים ז לא ,התימניםאנחנו 

הסתכל הוא כמה פעמים ו. מהחיך, מלמעלה
תאמר , ועוד פעם תגיד עוד פעם, ואמר עלי

הדק היטב באופן הסתכל  ',וכדו הגיבור, הגדול
 בפיק בד .ה צודקאת, בפה מלאאמר ו, היציאה

דול אלא 'זה לא הז ,ל"ימהגּ יוצא דיוק ב היכןמ
, ק"יכּ גּ  סדר הואההרי  .יוצא מהחיך ,דולהגּ 

סדר לפי וזהו  ,ף"ף קו"ד כא"ל יו"ימדהיינו גּ 
כל כך גם  .למעלהמלמטה בפה מוצאם 
 לפי סדר קבעולא  ,ע"למשל אחה, המוצאות

זה יותר ש אלא לפי הסדר ככל אותיותה
. 'כות ו"כ החי"ואח, ף"תחילה אל, מעמיק

. הוא הראשוןו ,הוא בחיך על יד השינים ל"גימה
 עוד יותר עליוןד יוצאת ממקום "היוכ "אח

   .ף"קוכ "אחף ו"כ כא"אחו, פנימה
 .ולכן אמרתי בשמו שהוא הודה, הסיפורהיה  כך

 יזכרו ז"עיעכשיו אני מקוה ש ,הדבר ואם נשכח
אכן  .תההאמת לאמי וזו ,המעשה שהיה וזהש

 ועוד חזון למועד, זהניין עיש עוד מה לדבר ב
  .ת"בעהי

   
  .דין שינוי מקום לאבל בשבועות שלאחר השבעה

של שינוי מקום הלכה בנוגע ל דברל ברצוני
 א"ג ע"מועד קטן דף כ כתבמס הגמרא. ללאבֵ 

שבת ראשונה אינו , לבֵ אָ  ,רבנן תנו, אומרת
יוצא ואינו יושב , שניה .יוצא מפתח ביתו

 .מו ואינו מדברמקויוצא ב, לישיתש .במקומו
דנה קצת  הגמרא .הרי הוא ככל אדם ,רביעית

להלכה למעשה נפסק  כךאכן ו .זהדבר ב
ה סימן "זאת גם בשעוהבאתי , ע"ם ובשו"ברמב

בשבוע השני , ל"למעשה בזה' ד ג סעיף"קצ
כגון בבית  ,לא ישב במקומו הרגיל ,לאבילות

ויתרחק למקום שהוא רחוק יותר  ,הכנסת
וכן אינו מדבר  ,קרוב יותר מההיכל ולא למקום

ו בשבוע הראשון הוא יושב בביתהרי  .כדרכואז 
 ,על מה לדבראין זה על , יוצא מפתח ביתו ינואו

 ?כמה להתרחק. צריך להתרחק בוע שנישבאבל 
אמות לכל ' להתרחק דצריך יש מפרשים ש

מספיק שישב במקום שים שרפמויש , הפחות
 לישביכול  ,שבוע השלישיבו .סמוך למקומוה

הוא אמנם  .יין לא ידבר כדרכואך עד ,במקומו
 .ולדבר כדרכו הקבוע יכול לשבת לא במקומו

  .הרי הוא ככל אדם ,שבוע רביעיוב
ובעיני  ,ע"בשום וגם "ברמבמובאת גם הלכה ש זו

הלכה למעשה לש על כך תמהתי ]א"אות י[יצחק 
יום מדבר על  ינניאכמובן . לא ראינו מי שנהג כך

 לאשע "השומרן כבר כותב ת שבלגבי , שבת
א סובר שגם "הרמאמנם , משנים את המקום

חנו לא משנים אבל אנ, מקוםצריך לשנות בשבת 
 לכן, בשבת בפרהסיא לותיאין אבש וןכי בשבת

 ,בימות החולמדובר אבל  .שב במקומווי הוא
 ,שצריך לשנות את המקום פסקוע "שוהם ו"רמבה

כך ) צדיק בבית מדרשנו פעולת(ז נהגתי פה "ועפי
ממקומי  אמות' התרחקתי דו ,הזה כל השבועב

לפי מה  תי בריחוק מקוםשבי. סמוך להיכל הקבוע
לא  נוישאצלתימה ו ,בעיני יצחק שכתבתי פה

כלומר  ,הדין מה שהוא מןנהגו כלל אפילו 
שיושבים במקומם הקבוע בבית הכנסת מיד 

ם "כך גם ברמבוהלא דין זה הובא , בשבוע שני
דין לא מצאנו אף אחד שחולק על  .ע"צו, ה"ז ה"פ

ן יועדי ,פשפשתי בספריםו ושאלתי לחכמים .זה
 ,הלכהולכן סתמתי בפנים כ .נהצאתי מעלא מ

כיון שלא מצאנו שום תירוץ  .כהותבוא עלי בר
אם  שום חסרון שאיןוגם  ,להסביר את המנהג

   .הכי הרבה אולי לא צריךכי , יעשה כך
  

שמנהג זה אפשר מצאנו  ,בסייעתא דשמיא אבל
 אין פקפוק על ,זה יש תירוץ למנהגאכן  .ליישבו

בדוקא מחייב ש ין זהאלמרות ש, כךנוהג מי ש
צה לעשות כך אין עליו אבל מי שיר ,צריך להקל

   .ערעור
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כל ש ,כותב ]ה"ל' סי[שמואל נאמן ת "בספר שו
רק מדובר  ,לשנות מקוםשצריך מה שכתוב 

לים בבית במקום שהיו עושים מקום מיוחד לאב
בדורות הראשונים או בארצות  .הכנסת

 ,נהגו לעשות לאבלים מקום מיוחד תימוימסו
שצריך על זה כתוב  ,אבלים יושבים שםהשרק 

 תשבול שינוי מקום היינו ללכת .לשנות מקום
ממילא יוצא  ,האבלים במקום שיושבים

מקומות  שבמקומות שאין דבר כזה שיהיו
 כ כל דין"א, כמו אצלינו, מיוחדים לאבלים

מביא ק ויכך הוא מדי .כלל לא נהוג שינוי מקום
, הוא כותב כך. ב"שצסימן בסף וראיה מהבית י

שיש שם  ,כנסתהת ישינוי מקום הוא דוקא בב
ויושב שם ולא במקום  ,מקום מיוחד לאבלים

. 'וכו י"שכן נראה מלשון הרב, בו שביהרגיל ל
עיני ש, הזקנים הרבנים הראשוניםעשו יפה ו

כשאירע  מקומם בישיבהאת לא שינו ש ראו
יה להם בית מדרש ה, דהיינו .'וכו להם דבר

כפי כך הוא כותב , נפרד ובית כנסת, נפרד
את  בישיבה הם לא שינוכ "א, אצלםשהיה 
בישיבה לא היה מקום מיוחד  וןכי מקומם

 .ולכן שינו בית הכנסת היהב אבל, לאבלים
 לא היה להםאבל לדידן שגם בבית הכנסת 

 במועד קטןגם המאירי  .דמי שפיר ,ם מיוחדמקו
אלא  ואינו יושב במקומוצא שבוע שני יו ,כתב

וכן  ,היה מקום מיוחד לאבלים .במקום אבלים
   .ז"מוכח מתשובת הרדב

מיוחד מקום אצלינו לא קבעו  מדוע, ואכן
אין הלכה משום ש, לאבלים בבית הכנסת

הכנסת  יתשבכנראה  .אתזמחייבת לעשות ה
, לשבת היה מחפש מקוםהציבור ו, חוקיםהיו ד
ום שיהיה מיוחד אך ורק לא יכלו לפנות מקלכן 

מילא מ, זאתהיה להם קשה לעשות  ,לאבלים
 כ"או ,יוצא לפי דבריוכך  .יין הזהבטל כל הענ

, סמוךיש לו על מה לוהעושה כן  ושבמיהמנהג 
  . חמיר תבוא עליו ברכהומי שי

יהודה  לרבי, ראיתי בספר אמרי שפר אבל
ידועים חידושיו ש ם חלאוה"אוה בנו של מהרחל

ס אבל "יש לו על כל הש, פסחים על מסכת

ה י חלאו"ובנו מהר, פסחים' על מסרק הדפיסו 
 ,ין של שינוי מקוםיכותב סיבה אחרת לכל הענ

הוא  .שינוי מקום חיוב ישאכן צא שי דבריו לפיו
כי  ,שינוי מקום, ח"פרשת חיי שרה דף קצב כותב
למה  .ינה מקומו מן העולם הזה לעולמור שהנפט

 כי כמו שהנפטר יצא ?צריך לשנות את המקום
כך גם האבל , לעולם הבא והלךמהעולם הזה 

 ,זאתהפוסקים לא ראו  .צריך לעשות שינוי מקום
כל הפוסקים שדנו  .נוינדפס רק בזמנזה ספר כי 

. טעמים אחריםכתבו  ,בסיבת הדין של שינוי מקום
כדי שיהיה  שהסיבה היא אולי חושבים היינו אנחנו
לא ש, את המקום משנה בכך שהוא כרוןילו ז

אחרי שלב שזה הולך רק , לא יסיח דעתישכח ו
ם דיניה וכך יתר ,שלישיו שני, שבוע ראשון ,שלב

שינוי להפשוט אולי זה הטעם  ואכן .כל השנהב
 שכל הזמן, מצבו לשינוי הביכדי שיתן ל, מקום
כי אם הוא יושב במקומו  ,העניין בדעתויהיה 
ל כותב בחכמת "מהרשאבל  .הוא שוכח, הרגיל
שינוי מקום בבית  ,מועד קטן' מסבשם  שלמה

י האבל צריך לחשוב כ .משום גלות ונסת זההכ
כ "או, שגרם את מיתתוהוא , נושהנפטר מת בעו

ת שם "ובשו .בשוגג שחייב גלותרוצח ו כ"ח זה
במסכת ' הגמ י"פכותב ע ]ב"רל' ד סי"יו[משמעון 

דת הדין מי שמשכתוב  שם, ד"תענית דף כ
ז "שעי ',דוכתךשני 'אומר לה  ,ו"ח מתוחה עליו

חלאוה  י"מהראבל לפי  .לא יהיה עליו קטרוגים
לרמוז על שינוי מקום של , רביעייש לנו טעם 

גם כנראה  כ"או, הנפטר מהעולם הזה לעולם הבא
 ונמצא שזה לא קשור .להתבונן בזה צריךהאבל 

  .נ שיש מקום מיוחד לאבלים"דוקא לביכ
, הוא רק בבית הכנסתזה דין האם  ,הפוסקים דנו
 .צריך לשנות מקומו ושאפילו בביתאומרים  ישכי 

רק בבית שזה ו ומסקנת, החכמת אדםדן בכך 
י "גם רשו ,מפורשבשכתוב בירושלמי  כפי ,הכנסת
ל אולי זה לאו אב .'בבית הכנסת'ף כותב "על הרי

הכוונה לכל מקום אלא  ,הכנסת דוקא בית
. וכדומה אסיפה של ישיבה אומקום כגון ב ,ציבורי

אבל  .'כגון בבית הכנסת' ,ה"לכן כתבתי בשע
לא ראינו מעולם  ,גם הוא כותב .בבית לא צריך
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זה של מנהג  כי .נהג אפילו בבית לשבתימי ש
מחמירים  הם, אצל האשכנזיםקיים שינוי מקום 

, נו מקילים לגמרייאצל .הלכההבזה יותר מ
. מחמירים לגמרי עד שנים עשר חודש ואצלם

, ]'ג סעיף ב"שצ' ד סי"יו[ א כותב בעצמו"הרמ
ועכשיו נוהגין שאין יושבין במקומם כל 

ואין , ב חודש"ועל אביו ואמו כל י, שלשים
מכל מקום אין לשנות מן , זה עיקרלמנהג 

  . המנהג כי כל אחד לפי מנהגו
מרים יש או .מקום אחד זהכ "בד, משנים מהכ

אמות ממקומו ' לשבת בריחוק דשצריך לשנות ו
. אמות' נחשב ד מושבוכי כל מקום , הקבוע

' ד סי"יו[ בתשובותיו שיק ם"מהראבל טוען 
וע קבם צריך לאדשבעניין מה שכתוב ש, ]ט"שצ

' שכל ד א"אומר המגז "ועתפילתו מקום ל
משנה אם הוא וממילא  אמות נקרא אותו מקום

קבע לא נקרא ש יו אין זהאמות' ם בתוך דומק
כל , ק"ם שי"מהראומר אבל , מקום לתפילתו

, ממש היו מקומות קבועים זה היה בזמן שלא
כסא לכל אחד  שיש נו או במקומותיאבל בזמנ

זה  ,לכסא השני אדם עובר אםגם כ "א, קבוע
כסאות  בזמן שלא היו .נקרא שינוי מקום כבר

 כ"א, יםיומסווגדר מ מקום ישיבהאין  ,קבועים
עדיין  מאלה זהשאו לך ימינה הוהוא אם גם 

 באבלשינוי מקום  לגבי וכן, אותו מקוםנקרא 
לא נקרא זה  יואמות' אם הוא משנה בתוך ד

אבל  .נחשב אותו מקום כי זה, ששינה מקום
אפילו שינוי  ,כסאות קבועיםו היכן שיש מקומות

 כבר נקרא שינוי דברה, אחד מקום של כסא
  .וםמק

  
והאם , לאחר השבעה טעמים ומקור לסעודת הבראה

  .ניתן לעשותה לפני סיום ימי השבעה
י "מהרשני שיש ללמוד מתוך דברי  דבר

ש "במוצ .סעודת הבראהן יענילגבי  ,חלאוה
יצא זה , את הסעודת הבראה כאןשעבר עשינו 
ה סימן "כתבנו בשעוכידוע , עהבמוצאי השב

ה צריך ראההב שאת סעודת', סעיף ג ד"קצ
באמצע יום  .בסוף שבעת ימי האבל לעשות

מנהגינו  ,בלילה מוצאי שביעי אושביעי 
יש  .שהאבלים עושים סעודה גדולה משלהם

יש לאנשים  כ"אבל בד, את ביוםזעושים כאלה ה
 אחרהכוונה לבכל אופן ו ,יותר זמן בלילה

הרי מקצת ד, בבוקר ותלישהאבלים קמו מהאב
עושים את ם בבוקר וקמיהם כ "א, היום ככולו

 .או בערבאו בצהרים אם אפשר  ,כ"אחהסעודה 
כל הסעודות את כי  ,יוםב כ"עשו זאת בדבצנעא 

ח ולא נ בזמנינובפרט אבל , היו עושים ביום
לכן עושים , מסתדרכ "כלא הדבר , לעשות ביום

ומזמינים לה את המנחמים שבאו . בלילה זאת
והיא נקראת , אליהם כל שבעת ימי האבל

 שכברלפי  ,ודוקא אז ".האָ ָר בְ הַ "פי־כל בשם ב
 ,כשחל יום השביעי בשבת לכןו .קמו מאבלם

 ,ובהערה הוספתי. יום ראשוןל המנהג לדחותה
, דהיינו .ובקיאים יבלתי מתלמידי־חכמיםכך ק

 ,בשבת בבוקר הנגמרכבר האבילות אפילו ש
לעשות את ההבראה היה קשה כ "אבל בד

לא יכלו בזמנם כי  לבשלהרי צריך , ש"במוצ
נשים שיבואו אגם ו, אוכללהקפיא או לשמור 

שיהיה  .ןכבר ליום ראשו זאתדחו  לכן, ש"מוצב
לנו  .העיקר שלא יהיה בתוך השבעה, עוד יום
אין בזה שכמובן ו, ש"סתדר במוצזה ה' ברוך ה

אפשרות  נהאם ישש ברורכי , סתירהשום 
בדורות  .זה עוד יותר טובש "מוצבלעשותה 

 לא מסתדר להם, יוםו הרבה גם כא רושעב
אמרתי  לכן, ה יש שיעור"לנו ב .ש"לעשות במוצ

השיעור  ש עם משתתפי"במוצכבר נעשה זאת ש
 .יחדזאת רפנו יצ, והנלוים אליהם שניתוספו', שיחי

זו וקבעו סעודה , ומקרוב שינו רבים את המנהג
ולא עוד אלא , לותישי לאבבמוצאי יום הש

 הם אותהקדימים בשבת מ שביעייום כשחל 
יומיים  ,יום חמישי בלילהלמקדימים , לליל ששי
עיני [הסברנו פה  .ולא נכון לעשות כן ,לפני הסוף

אנשים , המנהג את הסיבות לשינוי **]אות יביצחק 
כדי לא  ,עם זה מהרלגמור  ,פטרתרוצים לה
או מפני שקשה  ,עוד יוםמלאכתם להפסיד 
כבר ישנם כ כעת ש"א, ולבוא שוב לחזורלאנשים 

זאת כבר בליל עשו  לכן, האנשים שבאו לניחום
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לעשותה במוצאי  ואהאבל המנהג המקורי . ששי
שהאבלים כבר קמו  לאחר, עישבישבת היום ה

   .מאבלם
  

הוא , לדבר זה מקובל אצל חכמי תימןה הטעם
י סעודת הושז אצל כל יודעי ספרמה שמפורסם 
 בכלהרי היה מקובל ש ,דהיינו .גמול למנחמים

 המנחמים מביאים איתםשבעת ימי האבל 
יש כי , ענייםהנקבע משום תקנת כפי ש, אוכל

את אין לו ו, ו"חלות יעליו אב הנפלאדם ש
אין לו את , לא התכונן לכךהוא גם ו אפשרותה

כדי שלא  לכן נהגו ,ואין מי שידאג לו האמצעים
 .לביתוכולם מביאים אוכל ש, ישאר בצערו

תמיד , עשירים ובין בין אם עניים, ונהגו כך
, האבל ימי ואבל כאשר נגמר .מביאים אוכל
 לתווביכקם מאבלו כבר האבל ש בסוף השבעה

, הסעודה לעמול ולטרוח ולהכיןלקום בעצמו 
יום הבמוצאי כעת הוא עושה את הסעודה  לכן

  . השביעי
 .זהלמנהג שיש עוד טעם ומקור  מצאתי אבל

ברר התאבל , ו מנהג אחרוניםחשבו שזהש נםיש
 ,מימי בית שני, קדםזה הוא מימי שמנהג  לנו

יש ספר  .מימי בית ראשון' אפי וכנראה
, יהותכהן בן מתהשל יוסף , מלחמות היהודים

דוס והורזה נעשה בזמן המלך יין ענוהוא כותב ש
בעברית  .ה אותופָּ שבנה את בית המקדש ויִ 

. סוֹ דּ וּ ראנחנו אומרים הוּ אבל  ,סוּ דּ ְר אומרים הוֹ 
 .ו"בתוספת וא, בספרים הישניםכתוב  גםכך 

או  ,סאוּ ילֵ ארכִּ , כך' בספר שני פרק אהוא כותב 
כפי שנכתב בספר , סילוֹ הקוראים לו ארק נםיש

בעת בל כבד לאביו שעשה אֵ  ,סדר הדורות
שה משתה ע, למו ימי האבלוכאשר שָׁ  .ימים

המשתה  .ן ועד גדולמקטלגדול לכל העם 
נו אומרים א, יםנִ וֹ אם לחם ההוא נקרא בשֵ 

הוא אומר שקראו לזה אבל , הבראהסעודת 
על שם , דהיינו לחם אבלים ,וניםאבשם לחם 

ק לישראל הוא וח .'לא אכלתי באוני ממנו'
' פי(רבים  וּ שׁ ובימים האחרונים ָר  .מימי קדם

והוצגו ככלי ריק בגלל הדבר  )נהיו רשים ועניים

כי לפעמים הוציאו כל כספם וכל אשר להם , הזה
 בוּ שְׁ חָ עשות לחם רב לכל המון המנחמים לבל יֵל

ואחרי  .כר אהבתםם כבוד אבותיהם וזֵ ללי שֵׁ כמחַ 
 ,ואאת המשתה הגדול הה עשות גם ארכילאוס

הוא נהיה מלך  ,בגדים לבניםב' בית ה לאהלך 
העם הריעו לקראתו  וכל ,דוס מתואחרי שהור

יש שם , 'וכו פעמים רבות 'ויברכוהו בשם ה
הוא  בכל אופן .כ"אח ירעשאמה ארוך מעשה 

וזה נקרא בשם , ק לישראל מימי קדםכותב שזה חֹ 
 כתוב למעשה ,ין לחם אוניםעני .לחם אונים

ִזְבֵחיֶהם ', דפסוק ' טפרק  ספר הושעפסוק בב
אוּ  ל ֹאְכָליו ִיַטּמָ ֶלֶחם אֹוִנים ָלֶהם ּכָ המפרשים  .ּכְ

, ק"הרדוי "רש ,זאת מסביריםשם עומדים על כך ו
לעיל על פירושי ' עי( ,פירושים מסברארים אומ

פירוש השני בפ "עכאבל ). לונזאנו בספר מעריך
למה כל  .למאכל אבלים, לחם אונים ,י"רשאומר 

לכן מי , כיון שהאבל נטמא למת ?אוכליו יטמאו
קצת תקרב ם ה"המלבי. נטמא, שאוכל זאת

ו כמו הסעודה אומר שזההוא ו ,אמרנולפירוש ש
 סעודת ההבראה, וכלהאבל אהראשונה ש

 ,אבל לפי דברי יוסף הכהן .שנותנים לו אחרים
לחם  תנקראבסוף השבעה הבראה הסעודת 

   .אונים
לחם אונים , הפסוק מתפרש כפשוטוכך ש ,ניחושב
בר כ .לחם שהאבלים מאכילים את הציבור דהיינו

, הבראההסעודת  היתהבימי הנביאים הראשונים 
ינו לחם דהי, לחם אוניםבשם  אלא שנקראה

 אדם אוכלש ?'הבראה' הרי מה הפירוש. יםאבל
הסעודה הראשונה את  כ"א .ינו שלואמאכל ש

, לאכול משלו אסור לו כי לאבל אחריםה נותנים
ואוכלים אחרים בסוף השבעה באים העכשיו 

לשון ש יוצא. אוכל לכולםהוא נותן , משלו
הסעודה ש רק, מתפרש לשני אופנים, הבראה

מה שכתוב , דהיינו .אחרונהמה הפוכה הראשונה
אוכל  ינואשהאבל  ,הבראהסעודה בפוסקים לגבי 

קוראים  כך, אלא שכניו מביאים לו משלו
, הפוסקים לסעודת ההבראה הראשונה של האבל

האבל נותן  ,השבעהבמוצאי בהיפך אותו הדבר 
 ינואהם אוכלים אוכל ש ,למנחמים אוכל משלו
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נקרא וזה מה ש. לכן זה נקרא הבראהו, שלהם
כיון שלא מספיק הזמן  .לחם אונים לחם

להיטהר באפר פרה , תםלאבלים להתעסק במֵ 
המשתתפים הרבים " כל אוכליו"לכן , אדומה

  .יטמאו, בסעודה זו
היו שהסיבה ש לפי דבריו יוצא ,מכךיתרה 
ת הוציאו הוצאושאנשים  היא מפני ,זאתעושים 

, הזמינו את כל הציבור רבות על סעודה זו כי
 להזמין את כולם למקובאכן  ,נכוןזה ו

וא אומר שאנשים נהיו עניים האבל , להבראה
שלא יחשבו  בכדי זהמרוב ההוצאות שהוציאו ל

 ,אהבתםוזכר כמחללי שם כבוד אבותיהם 
עשו  .ולכבודו כרון הנפטרילז עשו זאת דהיינו

שיש  ,ז"לפי יוצא כ"א. הסעודה גדולה וחשוב
ץ מהטעם חו ,לנו פה טעם נוסף לסעודה זו
לציבור על כך הראשון שאמרנו שזה גמול 

כאן יש  ,בימי אבלו והביאו אוכלשניחמו אותו 
  .כפי שאמרנונוספת  עוד סיבה

  
שם בפרשת חיי , י חלאווה"למהר[אמרי שפר  בספר

 ,ביום הראשון אחר להבראה טעםכותב  ]שרה
 ,ם ההבראהטע, הוא כותב .יננויומזה נלמד לענ

ראשון הו ביום שאסור לאבל לאכול משל
כדי שיזכור ויתן אל , דאורייתאשהוא אבילות 

 ,ת הגשמיותותאוהוימאס  ,ליבו שאין לו כלום
קיום נפשו ללפי הצורך  ואינו טורח בהם רק

את הוא מסביר למה אסור לאבל לאכול  .לבד
נקרא בלשון ש מה ,משלוראשונה הסעודה ה

 קוראיםאצלינו  .הפוסקים סעודת הבראה
 ,במוצאי השבעהלסעודה שסעודת הבראה 

כמו  ,ראשונההסעודה הבפוסקים זה נקרא אבל 
הוא מסביר למה אסור לו ו. ד"שביארנו בס
בו שאין ישיזכור ויתן אל לכדי  ,לאכול משלו

תדע  ,רוצים לעורר את האבל ,דהיינו .לו כלום
תזכור , עכשיו במצב כזהנמצא אתה  ,לך
 שיש לךאפילו ו, יארעהעולם הזה הוא עולם ש

 אל תאכל .אין לך כלוםבעצם , עושר וכל טוב
אחרים , לא חסר לך אוכלאפילו ש, משלך

על ידי זה מתעורר  .אין לךש כאילו לך וביאי

לצורך עצמו רק אוכל  ,גשמיותהמתרחק מוהאדם 
   .יוםכדי ק

גם לגבי  דברהאותו את אפשר לומר  ממילא
כאשר האבלים עושים , דהיינו .הסעודה האחרונה

באים להגיד להם הם , ראה לכל הציבורסעודת הב
טֹוב  ה"הרי ידוע מאמר שהע ,ו לכםתדע, כך

ה ּתֶ ית ִמׁשְ ֶכת ֶאל ּבֵ ית ֵאֶבל ִמּלֶ , ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ
ל ָהָאָדם ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ן ֶאל ִלּבוֹ  ,ּבַ  ְוַהַחי ִיּתֵ

באים לבית אבל ורואים כי זהו סוף  ,]'ב', קהלת ז[
 ,לותיהאב הנגמרכבר ש כ כעת"א. כל האדם

חוזרים , יוםחוזרים לחיי היום־ואנשים שוכחים 
אפילו  ,רוצים להזכיר לציבורלכן  .למסלול הרגיל

 אתם צריכיםאבל , יין הזהאת הענכעת שגמרנו 
, כאילו אין לכם ,נותן לכם אני כביכולגם  ,לדעת

ירגישו  ,ולםהע כדי שיתעוררו לצמצם בכל ענייני
 ,אין להם כלוםכול כביש כאורחים בעולם עצמם

לקחת את המחשבה  .טוב להם בזה ובבא ובזה
  .מכאן ואילך והרעיון הזה

  
כפי , ל מחכמי תימן"סיפור על רבינו סעדיה דריין זצ

וההשקפה , ה"א על ידי אמו המנוחה ע"שסופר למרן שליט
  .הנכונה בעניין כשפים שדים ומזיקים אם היו בתימן

בינו סעדיה מכירים אחד מחכמי תימן בשם ר אתם
ים שנ נםיש? הזה שמעתם על השם ?ל"זצ דריין

 מעין ,ם"לראשון יש פירוש על הרמב .בשם זה
נדפס כבר אבל כאשר  ,מגיד משנהשל ה ופירוש

זניחו את הספר ה ממילא המגיד משנהוהתפרסם 
לפני היה  ואה .שרידים מהספר שלו נמצאים. שלו

 אולי עוד נזכיר אותוו ,שים שנהוחמ שלש מאותכ
שים כמאה וחמוהשני היה לפני  .נים נוספיםיבעני
חכמי תימן מזכירים  .ץ"בדור שאחרי מהרי, שנה

וכן , כגון גדול מרבן שמו, אותו בתארים גדולים
ו "ח הערה ט"קמ' ה סי"שעכמובא ב, אדון הקודש

  .ה וכעת"ד
של כבוד  בימיומעשה שהיה  ,אקרא לכם כעת
שהיה , ל"זצוק דרייןסעדיה  ר"הר נוורבי נוימור

ונן ובא גוי מכשף ומע .י ובעל מופת'דמקובל אל
 .עם בנו הקטן, לה צנעאתהיעיר , אחד לעירו

דבר , היה עושה פלא בפני רבים, זה מכשף גוי
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הם בסכין יהיה מנתח לעינ, נורא ואיוםממש 
הוא היה  ,נתח בהמהל כמו .את בנו לנתחים

א יבלי שיוצ ,את בנו הקטן לעיני כלמנתח 
הוא מחזיר אותו לחיים ולאחר מכן  ,טיפת דם

משמיע , תוך כדי פעולות שונות .כמו שהיה
ברים ד אלו .שונותלים מוזרות ומשל מצעקות 

דרין שיש פעולות בסנה' מוזכר בגמ, ידועים
, כנראה באו לתימן מהודו מכשפים אלו. כאלה

ומי שחושב . הרבה אנשים כאלה היובהודו כי 
, מר אבן ספיראוישמע מה ש ,דברי הבאי שאלו

מאמין פתי ההיה לא הוא  ,היה אדם מאד חכםש
זאת במו עיניו ראה אומר שהוא ו, לכל דבר

 םכשפים ואחיזת עיניהעל , הוא כותב. בהודו
את מה שעושים באירופה וממלאים  ,בהודו

בכל רחוב ובכל  אתזבהודו עושים , כסףשקיהם 
תמורת זה כמה מקבלים ו ,בפתחי הבתים, בית

 אנשים עניים. פתיתי לחם וא ושתנח אגורות
 ,פעולות מיוחדותכל מיני  עשוש מסכניםו

היו מקבצים  .רושיםכמה גלהם תנו שיהעיקר 
, לתימן מהודו הם באו כ"א. זה תמורת נדבות

היו עושים כל מיני דברים ו, שהיא סמוכה קצת
כך ו, שיהיה משהו מדהיםהעיקר שונות  פעולותו

יע לתימן זה הגמכשף  .תפרנסו מזה קצתה
תמורת זה היו נותנים להם מיני ו, ועשה כך

וכאשר ראה  .מאכלים להחיות בהם את נפשם
שמצוי ליהודים מאכלים טובים ומשובחים 

הכי טוב לבוא לעשות החליט כי , בערב שבת
כבר יש  כי, אצל היהודים בערב שבת זאת

עלה וכל גּ ו ולחוחיש לסיס  ,מוכןאוכל הרבה 
הזמן הכי מתאים  יועכש, בשפע מיני דברים

וגם אז הם  .התמורה הכי טובהאת לקבל ולבוא 
החליט לבוא בקביעות  .פנויים מכל מלאכה

, ויהי היום .לשכונת היהודים בכל ערב שבת
 ,מופלג ימיםר סעדיה דריין שהיה זקן ו"ומהר

הלך כדרכו להקביל שבת בבית הכנסת בסיוע 
הולך מארי סעיד  .נכדו בן בנו התומך בידו

? מה קרה שם? מה זה, לנכדו אומר, מע רעששוו
 ,בעיניו לא היה רואה הוא כבר ?ההמולה על מה

יש פה , אמר לו .ולכן שאל את נכדו, נהור סגי

בפרט ילדים  ,וכולם באים ,כךעושה כך ושמכשף 
לראות את הפלא הגדול כולם מתאספים  ,ונערים

ים קטנים ו לחלקאת בנ תךאיך הוא מח ,הזה
 ר"מהר .פלא עצום. בחזרה לחיים וכ מחזיר"ואח

לבטל  ,דן בדעתו שזהו מעשה שטן דרייןסעדיה 
שה לחזות במע, את ישראל מהקבלת שבת

 ,שם לבהוא  .תעתועים ולעורר עליהם קטרוגים
אנשים לא מגיעים לשיר כמה שבתות שכבר 

רק אנשים מגיעים פתאום , לכו נרננהל השירים או
 ,מתדרדרו הולךהציבור הרגיש ש ...בבר יוחאי

אמר  .כולם הלכו שמה, מה קרה הוא הביןעכשיו ו
 ,הגיע הביתה .תחזיר אותי מיד הביתה, ולנכד

ר והלך לבית הכנסת שוב חזו ,עשה מה שעשה
חתך את בנו  ,המכשף הזה .דבריםבאין אומר ו

ולא , מצליח אבל אינו ,וומנסה להחזיר לחלקים
 .כל לחשיו וצעקותיו והילוכו סביב ילוהוע

כל התחבולות עשה את , סביבומ להקיףיל תחה
הילד נשאר אבל , ויותר מכך רגיל לעשותהוא ש

עלה בדעתו  .נבוךהיה נהמכשף הזה  .פגר מת
 אמרו ?ישהועבר פה מ ,תגידו ,אמר להםו, משהו

אכן נודע , אמר ...עבר פה מארי סעיד, כן כן ,לו
מבקש  ,להםאמר ו הלך אצל ראשי הקהל .הדבר

הלכו . מותו משיציל את בנ, ונילחלות את פאני 
עשה אני א, כן ,השיב להם .אליו אחרי התפילה

יקבל על עצמו ש, תנאיב אבל .אציל אותו ,כך
 .בוא יותר לשכונת היהודים בערב שבתשלא י

היה איכפת לו כל כך אם זה לא היה  משמע שלא
אחיזת  זוהרי , אבל לכאורה זה אסור .בערב שבת

 .'וגו קוסם קסמיםבך  ההילא י'כתוב הרי  ,עינים
אסור אכן  .היה גויהוא שכיון  ,התירוץ אלא

לראות מותר אבל , לישראל לעשות אחיזת עינים
 ת זאתאומר לגוי לעשואם אינך . זאתגוי שעושה 

. דברהמותר זה באופן , הוא עושה מעצמושאלא 
שאם הוא מקבל על עצמו שלא  ,לכן הוא אמר לו

  .ריסתדהילד שלו , רב שבתבעלבוא 
נפלאות ספר בלפני שנים רבות זה כתבתי  סיפור

קוסם 'פסוק על בפרשת שופטים  ]י"בכת[מתורתך 
וסיימתי בהאיי  ',מעונן ומנחש ומכשף קסמים
 שמעתי מפי אמי תחיה ,המעשה דלעיל ,לישנא
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עכשיו תהא נשמתה  ,לאורך ימים טובים אמן
, ששמעה אותו מאביה, צרורה בצרור החיים

שהוא נכד של  ,ם ברבי יהודהשלו ר"ינו הרמור
היא  ,אשתו של רבי יהודהכי  .דרייןמארי סעיד 

ועל , קראו לה זהרה .דרייןשל מארי סעיד  ובת
סיפור זה  .זהרה אמי בשםגם  הקראנ שמה

  .שמעתי ממנה
של כשפים ומזיקים זה ין יענכל ב ,כללי באופןו

על  הנכונהה פהשקאת הלדעת  צריכים, וכדומה
על הרבה סיפורים מספרים  אחדמצד . ק"פי תוה

ר בודאי דב וזהו ,שהיו בתימן שדים ומזיקים
אבל מצד , ל ובכל הספרים"בחז המובאאמיתי 

ד "דף ע, ב"חדרי תימן פרק ל[ספר אבן ספיר ב שני
הכל ו ,שהוא היה שםכותב  הוא, למשל ]ה"ע
 שהיו, יש שם סיפור ארוך. יה דברים בטליםה
חשבו אנשים  תנוומתוך דמיו יים שזרקו אבניםגו

האם יש , צריך לדעת כ"א. שאלו שדים ומזיקים
אנשים יש שם סיפור ש. או לא אמת בסיפור הזה

בטוחים ששדים ומזיקים זורקים עליהם  ממשהיו 
 בעצם םהשלהם אבל הוא בא וגילה  ,אבנים
 .עליהם אבנים וזרקשם ו והסתתרש אחד םערבי

. דמיונותרק זה , והמסקנא. המעשה שם ארוך
נכונה ה תורהההשקפת את לכן צריכים לדעת 

   .כל הנושא הזהב
 שמואל ר"מה, נחלת יוסףצודק בעל ש ניחושב
גם , שהיה גברא רבא בכל התורה ,עדני

פעולות מסוג אף בעניינים ומבין גדול ו, בקבלה
בתימן  ,]א"ט ע"דף י' חלק ב[ הוא כותב .זה

. נווכך לש .מאמינים יותר מדי בשדים ומזיקים
 ,יש אמת בדבריםאכן  .מגזימים, נודהיי

 בזהמרחיבים היו אבל הם , לפעמים זה נכון
   .מתוך דמיונות

, זכרה לתחיה ,ה"ע את אמי מורתי שאלתי
האם , זיקיםהרבה שדים ומהיו בתימן שמספרים 

, לי היא ענתה ?את ראית בתימן שדים או לא
ונשים מאנשים שמעתי הרבה סיפורים  אכן

את כל הייתי יורדת  אניאבל  ,שדים שראו
 חושך ואפילההיה שאפילו  ,המדרגות עד למטה

בכל זאת ו, אין אורות בחוץהרי . פחד, מסביב

שהבית בגלל וזה , לא ראיתי שדים ולא מזיקים
 אמינה שאכןהיא ה, דהיינו .שלנו היה מלא תורה

 ,אבל אמרה, זאתלא הכחישה , אחרים כן ראו
. לההתורה מגינה ומצי. אצלנו הם לא באו

, ]א"ע' דף ה[ברכות ' מפורשת במס' גמ שה זוולמע
ת שמע על ל הקורא קריכ ,ואמר רבי יצחק

 )ז, איוב ה(שנאמר  .מזיקין בדילין הימנו ,מטתו
 ,ואין עוף אלא תורה .ובני רשף יגביהו עוף

ואין  .איננוהתעיף עיניך בו ו )ה, משלי כג(שנאמר 
מזי רעב  )כד, דברים לב(שנאמר  ,רשף אלא מזיקין

 המזיקין, תורהכשיש  .ולחומי רשף וקטב מרירי
שנקראת  ממנו על ידי התורהומתרחקים בטלים 

דבק אם אדם  ,דהיינו יך בו ואיננותעיף עינ .עוף
נה ימג תורההכי , זה מתעופף ממנו ,בתורה
אבל כך הוא העיקר , יש להאריך בכל זה .ומצילה

  .בקיצור נמרץ
  

  .ק"פירוש השם זהרה בלשה
כ "כי בד ,לאשה השם זהרה בהסבר סייםל ברצוני
, זה שרהכאילו  בעברית של היום עשו זאתכולם 

הרה לה זפירוש המכי  ,לההמ ו לא פירושאבל זה
, שיש שבעה כוכבי לכתהרי ידוע  .זה דבר שזוהר

. לבנה, כוכב, וגהנ, חמה, מאדים, צדק, שבתאי
כתוב בכתר  ?מה זה נוגה. ל"חנכ ם"וסימנן שצ

 שניהגלגל על  בהקיפך .מי יבין סודותיך, מלכות
וככלה . כגברת בין חייליה .נוגה גלגל שלישי ובו

ו "ג דף ק"עץ חיים ח[ ץ"אומר מהרי .'וכו תעדה כליה
שנאמר , על שם הזוהר והאור ,נוגה ונקרא ,]ב"ע

ונקרא , והוא גלגל שלישי .ונוגה כאור תהיה
וא ה שם נוגה בלשון ערבכ "א .הזהראל בערבי

 וזהזהרה בלשון הקודש וממילא יוצא ש, זהרה
מאיר וזוהר יותר ה נוגה בכוככמו , זוהרדבר 
   .כוכביםר המשא
בהערות  אכן? הּ גַ ה ולא נוֹ גָ אנחנו אומרים נוֹ  למה

במפיק  הּ נוגַ  ל"צו ,כותבץ "ו של מהרירבי דוד נכד
 מץ ובלי מפיקמלרע ובק ,נוגה אבל גרסתינו .א"ה
 קימפבפתח וובמלעיל  ,הוא אומר נוגהו .א"ה
ה כי נוגָ  ,לגרוס כך לא רצוקדמונינו כנראה  .א"ה

הוא  השם אבל ,הּ על שם הנוגַ זה ה נוגָ  .זה השם
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 היא ,אורה וזה ,הּ נוגַ אם אתה אומר  .הנוגָ 
אבל לא  ,זה בגלל שהיא מאירהנקראת בשם 

אחרת אם כי יש קצת משמעות . שמה שזה
ר הֹוָגה כמו  ,לה נוגהבמ יֹום ֲחרֹון ַאּפוֹ  י"יֲאׁשֶ  ּבְ

 נוֵּגי ִמּמֹוֵעדאו , לשון צערבזה יש , ]ב"י ',אאיכה [

כנראה בגלל שהכוכבים האחרים  ,]ח"י', צפניה ג[
. ונוגים שאינם זוהרים כמו כוכב זה" מצטערים"

אי כמובן שו, הקבלה וכךהמסורת  בכל אופן זו
  . מסורת אבותינואת אפשר לשנות 

את למשל עשו , בעברית שינו הרבה שמות
, שמעה. יששכר, רכּ שֻׁ  .ישעיה יעיש בשם

יעיש פירושו  .זה לא נכוןאבל . וכדומה. שושנה
הם . וכן הלאה, ר הוא יהודהכּ שֻׁ  .לשון חייםמ

 ,זהרה עשו שרה .רק לפי המלים החיצוניות עשו
אבל הפירוש האמיתי , השם החיצוני וכיון שזה

השם התקבל כבר למעשה כיון שאולם . זה נוגה
) על שמי(ויביאה יצחק ' ,יש רמז כ"א ,הזה

הכל מסובב משמים שכך ... 'האהלה שרה אמו
וזכרונה יהא לברכה  ,ברוך הוא יזכנו 'ה. יהיה

תהא נשמתה צרורה בצרור שו ,ב"לחיי העוה
  .החיים

  

  :ת"שוהמחלק 
רב עוזיאל בכתב מה יבלתישק כאן שאלה יש

מדוע מתורגם בפרשת שמיני על  .ו"יצ ניאנדז
, זנוהיל ואת חגבא' ואת החגב למינהו'הפסוק 

 'נו כחגביםיבעינ ונהי'תרגום בפרשת שלח  הרי
ולמדנו במסכת  .מציןכק והוינא בעיני נפשנא

ב תרגום "א ע"וביבמות קכב "ז ע"שבת דף ע
מדוע שינה אונקלוס בפרשת . חגב, קמצא
  .שמיני

כבר בספר עיני  כךעמדנו על  .שאלה טובה זו
' עמ בהלכות חגביםיורה דעה חלק רביעי יצחק 

, זה השם הכללי כי קמציןשם הסברנו ו ,א"ר
ם זה השם הכללי שלה. זה השם הפרטי אוחגב

 כדאי להוסיף .זאת שםאפשר לראות  .קמצין
 ]בספר נתינה לגר[ממש פירוש נפלא ראיתי ש

יש , בעיננו כחגבים וכן היינו בעיניהם פ ונהי"עה
 .דהיינו כינים, זה כינה 'כן'פסוק בנביא ש

ובעיניהם היינו , ביםאנחנו היינו בעיננו כחג, כלומר
   ...בעיניהם היינו' וכן' .ככינים

  
פה את הנושא של חיבור הפרשיות חוקת  הזכירו

 נם כאלוויש, תמיד יש שאלות בנושא זה, ובלק
לעשות , יותזה לעשות מיזוג גלרצו בשביל ש
 .אותם פרשיותאת ושכולם יקראו  "נוסח אחיד"

ים הבלדי שנוהגו ,אין צורך בכך, אולם לפי דעתי
 למרות שבעצם ,ימשיכו כך חוקת ובלקלחבר 

נם יש ומטעם זה, זה גורם הרבה בעיותלפעמים 
ברנו על כך בשנים שעברו יד, זאתשרצו לשנות 

אין סיבה שאלו  .בקיצוררק עכשיו זאת אני אומר ו
כדי להתאים  זאתו נשהנוהגים לחבר חוקת ובלק י

גלל שיש ב כגון, כל הציבורשאר את עצמם עם 
בשבתות  המבקרים או בחורי ישיבות םאורחי
פרשיות מטות ומסעי עד ש י"אעפ, הוכדומ

אולם כיון שעל פי ההלכה כל , יש בעיאלכאורה 
כנסת אינו מחויב להשלים בבית ה אז נמצאאדם ה

גם מה שהציבור קורא את  אלא ,את הפרשיות
פרשת  לקרוא בשבתהוא יכול , כגון .הוא קורא

נמצא במקום אחר  ובחמישי הוא ובשני, נחסיפ
וכל כי האיי  .זה לא מפריעו ,ין בלקיקוראים עדש

סופו של דבר הוא החסיר באפילו אם . גוונא
כי , אתזחייב להשלים  ינואפי הדין  על ,פרשה

מה ו, ציבורהחובת  בתורה זו החובת הקריא
הציבור שהוא נמצא שם בתפילות שחרית ש

  .זה מה שהוא צריך לקרוא ,הציבור קוראומנחה 
אם הוא כבר , שנים מקרא ואחד תרגוםחיוב  לגבי

ועכשיו הוא נמצא במקום קרא חוקת ובלק 
ממילא  ,הוא כבר קרא זאתש כיון, קוראים בלקש

, בכל אופן. שובאת זו חובה להשלים ילעאין 
אבל , פרשה לא להחסירת הוא חייב "שמו

נמשך אדם ה, מבחינת קריאת התורה בציבור
כך . נסת שם הוא נמצאונגרר אחר מנהג בית הכ

לא לשנות את  ,יעמוד על משמרתושכל אחד 
 .כי צריך גם את זה וגם את זה ,כנסתה יתבמנהגי 

 ממילא, אינו מעכבהלכה הדבר הכיון שעל פי ו
  .לשנות את המנהג ולעשות בלבולים ין סיבהא
  .ה יסייענו על דבר כבוד שמו"המקום בו


