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  :נושאי השיעור
  .ק תימן"קת ובלק לבני קחיבור פרשיות חֻ 

והאם נכלל בדין זה כשיש אות , דין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה
  .והעולה קורא ומשמיט את המיותר, )כגון ויהי וכתוב ויהיו(ת "מיותרת בתיבה בס

ואינו זוכר האם  ט"בעניין אמר יעלה ויבוא ביו) ב"ק נשא התשע"ממוצש(השלמה 
  .ט"כביו' והשיאנו'ח או "כבר' ותרצנו ותחזינה עינינו'המשיך 

ועניין , "בית אבותם"התייחסות עם ישראל ל, בשם זה" אומות העולם"מדוע נקראו 
  .או בהשכבה' מי שבירך'אמירת שם האב ב

וסיבת אלו שנהגו ללמוד אז משניות , חשיבות לימוד הלכות אבילות בימי השבעה
  .מנחות זבחים

  .האם אפשר שהמנחמים יענו אמן יחד עם האבלים בשעה שאדם אחר מנחמם
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לעילוי נשמת אמי מורתי זהרה מוקדש השיעור 

הא נשמתה צרורה ת, שלום שוכר ר"מהבת 
  .תניחנה בגן עדן י"רוח י ,בצרור החיים

  
  .ק תימן"בלק לבני קוחיבור פרשיות חקת 

, קת ובלקחֻ , שקראנו ין הפרשיותיבענ נתחיל
 כבר בעבר יברתי על כךד, נחסינו פרשת פלפני

, נושא ארוך ורחב וזה, ]ט"תשס'ק חקת ה"מוצש[
  . רק ממש כטיפה מן היםנאמר אבל 
, כך א"ע א"א דף קצ"חץ כותב בעץ חיים "מהרי

, חוקת ובלק דע כי הסדר בדפוסים להפריד
התכאליל בכל ו .ולחבר מטות ומסעי

פרשת חוקת עד רח וחצי מחברים קהקדמוניות 
ובשבת שנייה קורין חצי , ויסעו מקדש 'פר

ובסוף . ומחברים אליה בלק, ויסעו' חוקת מפר
 .קרוב נהגו לחבר חוקת ובלקומ ,הוא אומר

מנהג שאר קהילות (, דפוסיםה דהיינו לפי סדר
ובלק פרודות ומטות ומסעי חוקת ) ישראל

סדר בשנים שיש ברירה לפי  הכוונה ,מחוברות
שצריכים להחליט אלו פרשיות  ,קביעות השנה

ם יש אפשרות לחבר א, ואלו מפרידים מחברים
לחבר מטות  הם מעדיפים, אחת מהשתים האלו

מעדיפים לחבר ) ק תימן בלדי"ק(נו ואנח ,ומסעי
   .חוקת ובלק

ושמעתי שנהגו כן לפי שלכל , ץ"אומר מהריו
כמו שכתוב , אחד פרשה ופרשה ממונה מלאך

יש . ק שלכל פרשה יש מרכבה או מלאך"בזוה
אומרים שהשם של אדם שכתוב בסוף כל 

איזה חיפשו , זהו לא רק לסימנא בעלמא ,פרשה
לא יטעו הסופרים ויזכרו את ש על מנתשם 

, ב"במקום צ ובשלא יטעו ויכת, וקיםמספר הפס
מיכאל ' ו לדוגמאבלכן כת, פסוקים ה"צאו ג "צ

אבל , יוכיח אם ישנה טעות שהשםי כד' סימן
למה כ "א ,לה אחרת היתה טובההרי כל מִ 

זה הוא ם שֵ אלא ש ?דםאן בחרו דוקא שם של ב
כיון ו. הממונה על אותה פרשהשל המלאך שמו 
לא רצו לחלוק פרשת , לכל פרשהמלאך שיש 

כדי שלא , חוקת לשני סדרים בשתי שבתות

להיות מלאך הפרשה תלוי ומופסק עד שבת 
כמו שהיו נוהגים , אם יעשו פרשה וחצי .שניה

כ המלאך "א, לקרוא קורח וחצי חוקת הקדמונים
נתגלה להם על פי  זהטעם . מופסק באמצע

לא מפני , אתזלא עשו ומה שהקדמונים , ק"הזוה
אלא זה משום , לדבר ולא חששו לו שהתייחסו

שזה  חשבוהם סתמא מ. שהקדמונים לא ידעו זאת
, ה הסיבה הזאתרי שהתברראבל אח .לא מפריע

כלומר עשו , ממילא נהגו לחבר את חוקת ובלק
 .לכך הכי קרוב ,דומה למנהג הקדמוניםה דבר

  . כבר רחוקזה  ,אבל מטות ומסעי
ם היות שלכל אחד וע, ץ"מהרי כותב כ"אח

כמובן לכל משכיל , מהמנהגים יש סעד וסמך
ד נראה להביא טעם למנהגינו "הנה לענ, וחכם

 .הדדיאי ייכש להיותם ,וקת ובלקשמחברים ח
ינני אש חוץ מהסיבה הפשוטה, נה עוד סיבהיש

 ,סיבה הכי פשוטה, ץ לא כתבה"הרימ יודע מדוע
פסוקים  הבפרשת חוקת יש שמונים ושבעשהרי 

ביחד זה מאה תשעים , מאה וארבע ובפרשת בלק
אבל בפרשת מטות יש כבר מאה ושתים . ואחד

מאה שלשים  ובפרשת מסעי יש ,עשרה פסוקים
מאתים ארבעים וארבעה ביחד  ,ושתים פסוקים

כי . חוקת ובלקהרבה יותר מאשר  ,פסוקים
פרשת בראשית עם את לא מחברים  לדוגמא הרי

מחברים פרשיות כמו אחרי מות , פרשת נח
. שאלו פרשיות קצרות, בהר ובחקותי, וקדושים

ילקוה למעשה פרשת אחת שח םהנצבים וילך 
מחברים את , ביתר הפרשיותאבל תמיד . לשתים

  . קצרותהפרשיות 
נכון שבפרשת מסעי : בתשובה להערה מהקהל
 אבל בכל זאת בדקתי, ישנם הרבה פסוקים קצרים

ומצאתי כי פרשיות  ,ת"סב והשוותי את הדפים
כשתשווה . ממטות ומסעי פחות חוקת ובלק הם

הרבה יותר  תראה שמטות ומסעי הן ,ת"בסזאת 
ינני יודע או, הסיבה הפשוטה ולכאורה זו. ארוכות

  . אותהץ לא כתב "מהרי מדוע
משום , נכון וטוב ,כותב פה טעם אחר ץ"מהרי

ונעוץ סוף . ד בשניחוקת ובלק קשורים אחש
' שהרי סיום פ, פרשת חוקת בריש פרשת בלק
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ובלק , וישב ישראל בארץ האמרי'חוקת 
את כל אשר עשה ' וירא בלק וכו'מתחלת 

דקשר וחיבור יש לשתי הרי . 'ישראל לאמרי
, פרשיות אלו יותר מקשר מסעי לפרשת מטות

דהיינו בלק  .דלא שייכי אהדדי כמו חוקת ובלק
היכו את , ראה את מה שנעשה עם האמורי

לכן . והתחיל לפחד על עצמו, סיחון מלך חשבון
אבל מטות ומסעי אין שום  .הפרשיות קשורות

  . ביניהם קשר
לפי , ד"עוד נלע ,נוסף טעםמזה הוא כותב  חוץ

שברוב השנים יהיה הפרש בקריאת הפרשיות 
י "כי בני א, ל"בין בני ארץ ישראל ובין בני חו

יקדימו בקריאה פרשה אחת שהיא נשא לבני 
ל "יש עניין של שבת שבועות בחוכיון ש ,ל"חו

השבוע ' י קוראים פר"בא, יט שנ"יו שיש להם
 ויהיה קריאת בני ',כל הבכור'ט "והם קריאת יו

לכך . חקת' ל פ"בלק ובני חו' י בשבת זו פ"א
כדי למהר להתחבר בקריאתם עם , ל"בני חו
ואז מפרשת , חוקת ובלק' מחברין פ, י"בני א

ל שוים "י ובני חו"פינחס ואילך יהיו בני א
והטעם שמדקדקים ומהדרים . בקריאתם

י לפי שכל לימוד "להשוות קריאתם עם בני א
תעכבים ל מ"ותפילות וקריאות בני חו

. י ועולות עמהם"ומתעטפים בתפילות בני א
, כ כל כמה דמקדמינן להשוות עצמינו להם"וא

   .להעלות קריאותינו בשוה להם, עדיף טפי
  

ועוד יש לי לומר טעם בזה , הוא מסיים כ"אח
אכן להיות , והוא דבר נאה ומתקבל, לפי הסוד

שלפי דעתי טעמים פשוטים אלו יספיקו 
כן העלמתי עין מלכתוב ל, להחזיק מנהגינו

כמו שייעדתי , כיון שאין אני מוכרח, פ הסוד"ע
פירושים הוא לא רוצה לכתוב  כ"א .בהקדמתי

שהוא , ץ"כך דרכו של גאון עוזנו מהרי, נוספים
אם ו, 'סתר דברים ה'דכבוד אל'מעלים עין כי 

הוא , להוסיף טעמים על פי הסוד יםלא חייב
על  טעמים כ"כמוצא  ינורק אם א .מסתפק בכך

על  ים שלנולחזק את המנהג ברצונוו, פי הפשט

 אז הוא חייב לכתוב טעם זה כדי שיהיה, פי הסוד
  . חזק ומספיקבסיס לכך 

  
ר יהודה "מהרספר מנחת יהודה של כותב ב אבל

ר אברהם הלוי שאמר "ששמע מכמהר, גיספאן
 הטעם שעלה בדעתמה , ןץ התכוי"למה מהרי

, שמץ דברמר ואהוא , העלים אותוושץ "מהרי
שכיון שיש  ןץ התכוי"נראה לו שאולי מהרי

יכול להיות , רשיםלמלאכים הרבה בחינות וש
רשיות חוקת ובלק המלאכים קשורים אחד פשב

   .ם בבת אחתולכן עדיף לקרא, שניל
, טעם אחר בעצמו כותב בסוף מנחת יהודה בעל

העניינים שהיו מתחדשים כל פרשה שכיון וב
וראים את פרשת וישב כגון כאשר ק ,בעבר

ין שהיה כל עניוכן ב ,יוסף מכירת ייןענמתעורר 
כך גם , כמו שכתוב לגבי כל המועדים, באותו זמן

כשקוראים פרשת עשיית , למשל. לגבי הפרשיות
קוראים את לכן . יין זה מתעורר שובענ, העגל

, ומצרפים אליה את פרשת בלק ,פרשת חוקת
כי בה  ,הולא קוראים את פרשת בלק בפני עצמ

, בלק ובלעם יין שני הרשעים האלועניש לנו את 
ייעצים שניהם מת, על זרע ישראלסוד ויתחכמו 

ֲאַות , ביחד יו ַיֲחרֹק ְוָנָמס ּתַ ּנָ ע ִיְרֶאה ְוָכָעס ׁשִ ָרׁשָ
אֵבד  ִעים ּתֹ שניהם נתיעצו  ,]'ב י"תהלים קי[ְרׁשָ

טרוג גדול על עם קגם שבסוף הפרשה יש ו, יויחד
אם כן עון ', וישב ישראל בשטים'כ "שכמ ,שראלי

לכן יש לנו . כות לכפר על כךוצריך ז ,זה מתעורר
אהרון , חוקת את שני הצדיקים הללו בפרשת

על ידי . שפטירתם כתובה באותה פרשה ,ומרים
, לושאנו מצטערים על פטירת שני הצדיקים הל

בלק , זכות זו תגן לנו כנגד שני הרשעים האלו
וכבר , מאריך בענייןו ךכ הוא כותב .ובלעם

ר "שלמעשה דבר זה בעוה יברתי על זה בעברד
 לא זכיתי לראות ,כלל במושגים שלנוכבר אינו 

לא זכיתי להבין איך יכולים בדור שלנו ו, זאת
כ "כ להצטער על פטירת צדיקים שהיו לפני שנים

האנשים היו  ,בדורות שעברואבל כנראה . רבות
  . במדרגות כאלו

  



       ג"שכ'ב ב"תשע'קת ובלק הק חֻ "מוצש

 
 ה

מנחה של כל ב אומריםנו שא לגבי מה גם כך
וצדקתך  צדקתך, ]בימים שאין הלל[שבת 
אומרים שלוש פעמים צדקתך כי זה  .צדקתך

צידוק הדין על שלושת הצדיקים שנפטרו 
הוא לכן הראשון  .דודיוסף משה ו, בשבת

סף הצדיק יוכנגד דהיינו  ',צדקתך כהררי אל'
הצדקה שלו היתה גבוהה  .שזן את כל העולם

ים עד 'אלד וצדקתך'כ "ואח .דוגדולה מא
 .ת התורה ממרוםשהביא א ה"שרעזה מ ',מרום

צדקתך צדק ', הפסוק השלישי ודוד המלך זהו
ויהי דוד עושה  נ"כמש', תורתך אמתͅולעולם 

ו "א קמ"ח ח"ע[ץ מביא "מהריו. משפט וצדקה
יאנח על פטירת שצריך לה ,בשם סדר היום ]ב"ע

למרות , נודהיי .ה שבתפ שז"ואע, צדיקים אלו
דבר נעשה אבל כיון שבסילוקם  ,שבת שזהו יום

 ,שוב. לכן צריך להצטער על כך, קשה מאד
יננו א, השגה שלנולמעלה מהברים אלו הם ד

, יאנח על צדיקים שנפטרו אזאיך לה מבינים
שאפילו אם , ים אתישכולכם מסכימ ניחושבו

אנח ונצטער אבל שני, דברהנרצה לחשוב על 
רגיש את החסרון להראות ולה פשוטרק ! ?על זה
יקנו דבר בשביל ת... כמה שהדורות ירדו ,שלנו

בכלל אפילו לא מבינים  ואנו לצערינו ,יין זהענ
לבכות אנו צריכים  .על מה הצער והאנחה

, נו במדרגה כזאתולהיאנח על עצמינו שא
נו לא רק שאלא  .איננו מבינים אפילו על מהש

יך בכלל אלא מבינים  אלא גם, זאת מקיימים
  . שייך דבר כזה

, טעם בשבילנולתת צריכים  ,בכל זאת אולם
 יויחדולכן צריכים לומר שחוקת ובלק מחוברות 

 דהיינו, כדי שלא להעמיד את בלק בפני עצמו
כי , לבלק ובלעם פרשת בפני עצמה היהלא תש
מסמיכים  לכן אנחנוו ,גדול תעורר קטרוגמ אז

מר אני אודהיינו ש .אליה את פרשת חוקת
מעין מה שאומר בעל מנחת , ד טעם חדש"בס

כי בזה שאנו עושים את חוקת ובלק , יהודה
 ,את בלקקצת מבליעים  לפחות אנו אז, ביחד

נו שא בכך. בפני עצמו משהולא נותנים לו 
את  יםממעט אנו ביחד ,בלק וחוקתאת קוראים 

ו "חיכולה להיות  היתהההשפעה הרעה ש
 אמרנוש פיכ. בהתעורר הדברים שהיו בעבר

ינים העניים עוררתמ פרשת השבוע כלשב, קודם
גם ידוע ו. מתחדשים בכל פעם ופעםו שהיו בעבר
, קורה בכל שנה ושנהשכל דבר ש, ס"בשם החת

, יים לראותאם היה לנו עינ .רמוז בפרשת השבוע
היינו  ,בדרגות גבוהות הזכות להיותה לנו תהיו

בכל זאת ואולי אם , בכל פרשהזאת אים מוצְ 
אבל . מיםיאולי נמצא איזה רמזים מסוינתעמק 

 ,זה קשור לפרשת השבועש פ צריכים לדעת"עכ
אם כן כאשר אנחנו קוראים את  .נםוזה לא לחִ 

את  בזהנו מצמצמים א, חוקת ובלק מחוברות
   .ו"ח הקטרוג עלינו

 אלא ,שבקהילות אחרות לא עושים כך מה
ץ לא כתב "מהרי, בד ובלק לבדקוראים חוקת ל

שלכל אחד כותב הוא , בצורה קשה כךעל 
סעד וסמך כמובן לכל משכיל  מהמנהגים יש

ץ לא מערער על המנהג "דהיינו מהרי, וחכם
שיש טעמים , ודוקא אפילו נותן לזה פנים, האחר

שבת כאשר הם יקראו בלק ב פ"עכ .גם לצד השני
. מתקנים זאת ,הבאה ואנחנו נקרא את פינחס

. כ הדבר מסתדר"וא, נחס מול בלקיאת פ נביא
  .יסוד עולםדת צדיק למ, זכות פינחס המיוחס

הנוהגים כמו , יש שרעבים כיום: הערה מהקהל
  .הבלדי לחבר חוקת ובלק

ראיתי שמנהג זה . נכון :ובה להערה מהקהלשבת
ים שרעבה. בשרעב שנכתבבתכלאל כתוב גם 

דהיינו בתכלאל של . בעבר גם היו נוסח בלדי
כתוב , ור בצילוםר ישראל משתא שיצא לא"מה

סדר החלוקה כמו אצלנו בתכאליל הקדמוניות 
  ].ט"כגון שתמצא שם בדף תרנ[ל "הנז

  
  

, דין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה
ת "והאם נכלל בדין זה כשיש אות מיותרת בתיבה בס

והעולה קורא ומשמיט את , )כגון ויהי וכתוב ויהיו(
  .המיותר

ב "תשע'אייר ה, 21' מס[ בעלון אור ההלכה וניהרא
במדור  ם"שאלה בענייני סת, )]הוצאת מכון יד רפאל(

ת שנשאל הגאון רבי מאיר "שו, שואל ומשיב
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ת תימני שהוכנס "ס: שאלה .א"זוז שליטאמ
והגיעו , לבית כנסת של ספרדים או להיפך

האם יקראו , לפסוק שיש בו שינוי נוסחאות
ת התימני או כפי שכתוב "כפי שכתוב בס

  .ת הספרדי"בס
לדוגמא , ליםיש שינויים קלים בכמה מִ  כידוע

, קטיעאשלום ו ד"הוא אצלם ,נחסיפרשת פב
חילוקי דעות ישנם דבר מסובך ואבל זה בעצמו 

ו "ת התימני אין וא"ובס, לקטוע אותהאיך 
כגון , שינויים של ממש נםאבל יש .קטיעא

עם יוד ' תעשה המנורה'כמו , תרותחסרות ויב
פוטיפרע , מלאאו  חסר' האפוד' ,ד"או בלי יו

מה  ,אם כן השאלה. 'וכו במלה אחת או שתים
או , ת תימני אצל ספרדים"עושים אם הכניסו ס

 ,ת ספרדי אצל תימנים"הכניסו סאם  ההיפך
לקרוא האם  ,והגיעו לפסוק שיש בו שינוי נוסח

   .ת הספרדי"סהת התימני או "סהלפי 
או  ,תררוב השינויים הם בחסר וי, עונה והוא

לא יבוא פצוע 'כגון פסוק  ,ף נחה"א ואל"ה
ותבים עם הם כו ף"אנחנו כותבים עם אל' דכא

חוץ מפסוק  .זה לא ניכר במבטא כ"א, א"ה
 'ויהיו'אנחנו גורסים ש, 'ויהיו כל ימי נח', אחד

בזה נראה שיקרא החזן כמו , 'ויהי'הם אומרים ו
ושוב יקרא כנוסחת העדה בעל , שכתוב לפניו

ת "אם אפשר באותה שבת שיוציאו סו .פה
במקומות  ,דהיינו .עדיף ,כמנהג העדה דוקא

, אחרים שבין כה וכה זה לא משנה את הקריאה
חסר או  'האיפוד'או ' תיעשה'אם , אין מה לדון

במקום אבל  .את הקריאה לא משנה זה, מלא
נראה , לכן הוא אומר. מ בקריאה"קאחד יש נפ

אם הגיע  דהיינו ,כמו שכתוב לפניו שיקרא החזן
 ,בו ויהיוכתוב שת תימני "ס ספרדי לבית כנסת

אם ו .פ ויהי"כ יקרא בע"ואח 'ויהיו'יקרא כ "א
ת השונה "אפשר באותה שבת לא להוציא ס

עדיף לקרוא רק לפי המנהג של  ,ממנהג המקום
  . המקום

ת "שאלה ישנה שכבר דנו בה בשו זו למעשה
קו והם נחל, בספר לשכת הסופרמעיל צדקה ו

   .בדבר זה

. ינם שוויםאכי הנושאים  צריכים להקדים אבל
פה שהוא פוסק נראה מדבריו מה ש, דהיינו

ת שכתוב "תימני יכולים לקרוא בסשכביכול גם 
אה של חכמי תימן צריכים לדעת שההור, ויהיבו 

זה יכול  .שאסור לעשות זאת, מדורי דורות היא
כך ץ כותב "מהרי. חקלהיות אך ורק בשעת הד

י תימן שיש הוראה של חכמ ,שלוש מקומותב
רת מהמסורת אח ת הכתוב"שס, מדורי דורות

ואם . ת פסול ואין מוציאים אותו"נחשב ס, שלנו
ונמצא ת "הוציאו סאם , דהיינו .מחזירים, הוציאו

מה  לא ידעו מראש, 'ויהי כל ימי נח' שכתוב בו
 ודעיםאם יו .ת"צריכים להחזיר את הס, כתוב

 'ויהי'לגבי לא רק זה ו. תוח אותואין לפ, מראש
, אחריםהכל השינויים אלא כך גם לגבי  ',ויהיו'ו
   .אפילו חסרות ויתרותו

וא זאת מר לקרואהוא  :בתשובה להערה מהקהל
אדם קורא כש, אכן זו סתם שאלה. בעל פה

והוא מוסיף ' ויהי כל ימי'כתוב למשל  ,פעמיים
לשון וס תפ כ לכאורה אמרינן"א', ויהיו כל ימי'

, תקן את עצמושטעה ומכמו אדם הרי זה , אחרון
שחוזרים על , אלא מה נגיד .שהולכים לפי הסוף

זאת נמצאת אצל כ שאלה "בד. כל הפסוק
ואיש לא 'הם קוראים , רהאשכנזים במגילת אסת

וגם ' להרוג', 'לפניהם'כ "ואח 'עמד בפניהם
 'בפניהם'כותבים במגילות  האשכנזים. 'ולהרוג'
פ הם קוראים כמו הגירסא "בעאבל  ,'להרוג'ו

כאשר התברר להם לפני מאתים שנה כך מ, שלנו
 זאת אז החליטו לקרוא, תלא מדוייק שגירסתם

, הכתיבה הם לא רצו לשנות את מסורת .פ"בע
ין זה מצד הד. פ הם קוראים נכון"לפחות בעאבל 
 ,מעכב ינואדבר הכי במגילת אסתר , בסדר

כ "א. יצא, הפ עד חצי"אם קראה בעאפילו ד
 ,ב משהו אחרותאפילו שכתוב טעות או שכ

 .הם קוראים את הגירסא הנכונהלפחות בעל פה 
ולא רוצים לחשוש  איננו חוששים, אבל אנחנו

יש אולם  ,כביכול יש פה איזה ספק, זהדבר ל
' לפניהם'סא הנכונה היא הוכחות ברורות שהגיר

רסא זו ולא גיב ממילא אנחנו קוראים', ולהרוג'ו
  . וששים לגירסא אחרתח
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דברים שבכתב ועל דין  עוד מעט נעמוד על כך
דבר זה על , בעל פה אי אתה רשאי לאומרם

בכדי  אלא שרציתי להקדים, ברצוני לדבר
כי בשלשה מקומות כותב , ברור היהיהנושא ש

, ת שנכתב בשינוי מהמסורת שלנו"ץ שס"מהרי
   .פסול

ה זהוא בחלק הדקדוק על פסוק הראשון  המקום
וכבר ראיתי  ,הוא כותב כך, 'ויהיו כל ימי נח'

ר שלום "פסק ארוך על זה שנכתב בימי מה
ר צאלח "ע בכתיבת תלמידו מהר"נני צבטא

מחבר ספר פרי , ץ"סבו של מהריזהו  ,ה"זלה
 בחתימת כמה זקנים תלמידי חכמים ,צדיק

סיום , ומסיימי שם ,ובסוף הוא כותב, 'וכו
ת שנמצא "וס .ומסורת סיג לתורה ,התשובה
. כחומש בעלמא הרי הוא פסול, ו זה"חסר וא

ומינה לא , והכרעתם תכריע שהם דברי קבלה
 ,ספר התורה שלא כתוב בו ויהיוכ "א .'וכותזוז 

  .אנחנו פוסלים אותו
א "ח[בעץ חיים , זאתהשני שהוא כותב  המקום

יש הרי . ורהתיין קריאת ספר ענב ]א"ה ע"דף ס
 ,ת"בס ת ויתרותחסרו גבילם דניהפוסקים 

טעות של חסר ויתר לא על א כותב ש"הרמ
מביא את ץ "מהריו, ת אחר"ס מוציאים

אפילו ו ,כותבים שאין המנהג כןהאחרונים ש
מנהג , דהיינו. ת אחר"ויתרות מוציאים ס חסרות

מוציאים אלא הם , א"כמו הרמ ינואהספרדים 
ואפילו על דיבוק , ת גם על חסר ויתר"ס

כי הם  ,מקילים בזההאשכנזים . בעלמא
 .מדוייק יותרת השני "סהמי אמר ש ,אומרים

לפי שאנו , וכן הוא מנהגינו, ץ כך"מסיים מהריו
שלנו מוחזקות בדקדוק  ורהתמחזיקין ספרי 

שהם  ,בכל דיני חסר ויתר מפי הגבורה
, ם שהיה במצרים"מיוסדות על פי ספר הרמב

הוא  המוגה מספר עזרא הסופר כמו שהעיד
ת שלנו ביהדות תימן "כיון שהס כ"א .עצמו
סופרים  כי, ם"ת של הרמב"י הס"בו עפנכת

ת שכתב "סמתימן הלכו למצרים והעתיקו מה
ם "דהרי הרמב, דף בדף שורה בשורה, ם"הרמב

, יש שורות וכמהדפים  ת שלו כמה"כותב בס

ואצלינו זה בדיוק . 'הלכה י' ת פרק ט"בהלכות ס
ם וששה ד שורות ומאתים עשרישים ואחחמ, כך

בערך לפני , עד כדי כך שקרה כבר פעם .דפים
מצא  אשכנזי שלא ידע דבר זהשהו ימ ,מאה שנה

שיש חמשים  והוא מסתכל ורואה, ת תימני"ס
ורואה שיש מאתים עשרים פר סו, ואחד שורות
ת של "פירסם שמצא את הס ,וששה דפים

הוא לא ידע שכל הספרים של  אבל... ם"הרמב
אבותינו הקדמונים , תימניםה הרי. ימנים הם כךהת
, ם בדיוק"ת של הרמב"העתיקו את הס, ג"נע

כולל פרשיות פתוחות  .ממש כאילו צילמו אותו
וכאן מובא . וכדומה, לפופות ועקומות, וסתומות

 ,של עזרא הסופר וספרי "פאותו עם כתב "הרמבש
אבל מה  ,כ ברור"ו נושא ידוע אם כי לא כזה

נכתב על פי ם "שברור הוא שספרו של הרמב
י כל "וסמך עפהכי מ שהוא, של בן אשר ספרה

 כלועל פיו היו מגיהים את , המדקדקים הראשונים
זאת נו מחזיקים א לכן .ת בדורות הקדמונים"הס

 אין לנו ספיקות בגלל שיש, כמפי הגבורה
אלא אצלינו , וקת וזה אומר כך וזה אומר כךמחל
  . שזה כך ברור

 דיקצת פעולת "ץ בשו"מהרידבר כותב  כמו־כן
ידוע ומפורסם כי העתק שלנו , ד"א סימן כ"ח
ם בכתב יד "מספר שכתב רבינו הרמב ותקועה

כמו שמעידים הסופרים בסופי  ,קודש שלו
 כל הסופרים כותבים הרי בסוף התיגאן ,התיגאן

שהגיהו בן , י תיקון הספר שהיה במצרים"הכל עפ
 ויש מי. [אשר ודקדק בו שנים רבות כמו שהעתיקו

, עשיתי שני דפים מחומשים אלו, שכתב בלשון זה
, משה בן מימון לעצמו' דף בספר תורה שכתב ר

ת דף "עיין מצפי. 'והיה סוף הפסוק בסוף הדף וכו
ומלא  שהכל בצורת הפרשיות ]. ן"יב. א"רס

בן אשר  ווהגיה כפי הספר שהיה במצרים, וחסר
ואף במנין . שאליו רמז רבינו בחיבור, שנים רבות

יען , ם"מסידור הרמב ימין ושמאלפים לא זזו הד
 כ"וא. ם"והו ממש מספר שכתב הרמבשהעתיק

מה שתיקנו  ללשלוח יד לקלק ל ליבואערב ימי 
וכן מתפרש מלשונו בחיבור  .ם"פ הרמב"הם ע

ולא  ואמינא. מחטאת ני לווששבודאי דח, ש"כמ
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דכיון דכל ספרינו ראשונים , מסתפינא
 ,גיהם פלאחד ב אין גם, ואחרונים כך הוא

ימצא מעתה מי שירצה מצא אם הבודאי 
זאת תורת 'לסמוכה  'כל חלב'לכתוב פרשת 

, ולהחליפה בוידבר דהמקריב, בלא פסקא' זבח
הוא דן שם לגבי  .שבודאי שאם עלה ירד

שאם הוא החליף  ,והמקריבכל חלב  ,פרשת צו
לא נו ועשה פרשה היכן שא את הפרשיות
ת "את הסיד צריכים להור ,עושים פרשה

כמפי  מחזקינן להוכיון דלדידן  .אחר ולהוציא
, כל שנמצא היפך מזה, פי הגבורהממשה 

לכמה חסר , ומההא למה זה ד .פסילנן ליה
והיפך  היפך מהדפוסים ויתר שנמצאו בספרינו

שאם ימצא באחד מהם כנוסחת , מספרי אשכנז
וכן  .שפוסלין אותו, הדפוס או כספרי אשכנז

ושגורה בפי  ,י הקדמוניםהלכה רווחת בפ
   .בניהם אחריהם

לגבי  תב הרב מאזוזפסק זה שכ, כן אם
, ממש רק בשעת הדוחק יכול להיות, התימנים

ת אחד ויחיד "ויש רק ס, ת אחר"שאין סכדהיינו 
  .או אשכנז נכתב לפי נוסח ספרדש
  

, יא לספרדיםהכי עיקר השאלה דלעיל  נמצא
אמנם  .'יוויה'ת תימני שכתוב בו "אם יש להם ס

 ',ויהיו'כתבו ישנם שגם אצל הספרדים בעבר 
ש עד לפני כשל כך כתבו גם אצל האשכנזיםו

שבספרי  וכן במנחת שי מובא ,מאות שנה
אבל לאחר מכן . 'ויהיו כל ימי נח'ז כתוב אשכנ

הם  במקום לכתוב ויהיוו, זאת האשכנזים שינו
וזה מפני שהם ראו שבעל אור . כותבים ויהי

 שהם, אנו וכן המנחת שילוזנ ם"מהר תורה
וגם רבינו מאיר הלוי  ,פסקו לכתוב ויהי, ספרדים

. לכן הם שינו את מסורתם, יטולא כתב כןלמטו
, הם חשבו שהכרעת אור תורה ומנחת שי נכונה

 אבל למעשה .ויהי במקום ויהיוולכן כתבו 
את אחרי שמצאו , התברר בדיוק הפוך ינובזמנ

, אלבהיה בחש ,בן אשרשל ספר כתר תורה 
כל הויכוח השתנה מן הקצה , ארם צובאהיא 

, כחואין בכלל על מה להתוובעצם  אל הקצה

אם  .כי בכתר של בן אשר מצאו שכתוב ויהיו
 ה בעל אור תורה ומנחת שי וכל אלו שכתבו"הרמ

היו אם  ,יהםויהי על פי הוכחותלכתוב והכריעו 
כמובן שגם הם היו , רואים שבבן אשר כתוב ויהיו

אבל מה לעשות שדברים . סכימים ומודים בכךמ
היום כבר קשה  ממילא, אלו כבר נקבעו וכך נהגו

  .ויהיו העיקר הואאבל  .להם לשנות
  

הפוך ת "האם אפשר לקרוא בס, יש לדון כעת
קסת הסופר [לשכת הסופר בספר . בו ממה שכתוב

בדבר זה , כךכותב  ]נח' ב פר"חש גאנצפריד "למהר
אם זה ויהיו או  ,המסורה בעלימחלוקת ב נמצא

דהיינו  .ויהי ל"ל הסכימו שצ"זהאחרונים ו ,ויהי
ת מעיל צדקה "בשו והנה. המנחת שיהאור תורה ו

, ין ויהי כל ימי נחבעני, ל"וזכתב ט "כ' בסי
לכתוב לכתחילה  העלתי ,ויהיו יםכתוב יםנמצאה

ין א, ויהיו ת בפני הקוראנמצאת ה"אבל ס, ויהי
, ויהי והקורא יקרא, שבת באותואחרת  מוציאין

ועם כל זה . חול יתקנווב ,מיותרת ו"ותהיה הוי
הוא  .יעד יסכימו עמ ו"בתקנת הוי אין אני מחליט

או להשאיר את  ,לתקןצריך אפילו מסופק אם 
אבל בעל לשכת הסופר עונה לו  .עם ויהיות "הס

 ]המעיל צדקה[תב מה שכ הנה, כותב כךו
ודאי , זהיל בשבאחר ת "סוציא אין להשבשבת 

דאז יכולין לסמוך אהני , היא מילתא דמסתברא
כ דהקורא "אמנם מש. ויהיו ל"ל דצ"רבוותא דס

דכיון דבאותה , ד"ע לפע"זהו צ', ויהי'יקרא 
ת לכשר מפני שאנו "קריאה אנו מחזיקין את הס

כ איך "א', ויהיו'ל "סומכין על הנך רבוותא דצ
כי , תריוהרי הן תרתי דס, יקרא ויהי דלא כוותיה

או שהוא קורא מה , ת פסול"או שהס, במה נפשך
ועוד נראה דהוי כקורא . שאינו כתוב בתורה

תיבה אחת ' ואסור לקרות אפי, שלא מן הכתב
' ב מהל"ם פי"ש הרמב"כמ, שלא מן הכתב

ד כי יותר טוב "לכן היה נראה לפע. ח"תפילה ה
הוא אומר  כ"א. 'ויהיו'שיקרא כמו שכתוב לפניו 

, ל ויהי"גם מי שסובר שצ, כתוב ויהיו ת"אם בסש
, שזה ויהיו ת וסומך"כיון שאתה מכשיר את הס

  . תקרא גם כן ויהיו כ"א



       ג"שכ'ב ב"תשע'קת ובלק הק חֻ "מוצש

 
 ט

י יותר מסתבר לפו, וד טענת"כ מובן לענ"כ לא
אבל  .קוצר דעתי מה שהמעיל צדקה אומר

בגיטין ' למעשה כתוב בגמש, להקדיםצריכים 
ב לך את כתָ  )כז, שמות לד(כתיב  ,ב"ע' דף ס

פ "כי ע )כז, שמות לד(וכתיב  ,הדברים האלה
דברים שבכתב אי  ?הא כיצד ,הדברים האלה

דברים שבעל פה  ,אתה רשאי לאומרן על פה
תורה , דהיינו. אי אתה רשאי לאומרן בכתב

ות אמנם במשך הדור, פ אסור לכתוב"שבע
י הפרו "משום עת לעשות ליאת זהתירו 

לכתוב את התורה  מוכרח כי היה, ךתורת
דברים שבכתב אי אתה רשאי 'אבל  .פ"שבע

גם למעשה זה נשאר הלכה , 'פ"לאומרם בע
 ,ואלו אופנים אסור באלו אופנים מותר. ינובזמנ
אבל אנו נוקטים , בכך הרבה חילוקי דעותיש 

בירושלמי בר כמקור  ויש לזה, ם"כשיטת הרמב
, ת"בקריאת ס נאמר דוקאשזה  ,מסכת מגילהב

 ,ת"בודאי שהקורא חייב לקרוא מתוך הס ששם
לה אחת הוא עובר ואם קרא בעל פה אפילו מִ 

 ',לשון הגמ .ם"דבר זה מפורש ברמב. על איסור
 דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל

, ם אומר אפילו תיבה אחת"אבל הרמב, פה
לשכת ואכן . פילו אות אחתא אומרא "והרשב

אם אבל הוא טוען ש, ם"הסופר מביא את הרמב
א שאתה זה נקר ',ויהי'ואתה קורא  'ויהיו'כתוב 

ינני אאבל . קורא תיבה אחת שלא מן הכתב
רק כתוב ויהיו ואני קורא הרי , פירושהמה  מבין
קראתי מה ! ?פ"בעזה נקרא שאני קורא  ,ויהי

אני הרי  .ו"שלא הוספתי את הוארק  ,כתובש
זה נקרא וכי  ,ו מיותרת"יש ואשרק  ,קורא ויהי

 !?לא מן הכתבשאני קורא תיבה אחת ש
   .תמיותרשיש אות אני רק עושה , אדרבה

, ק"ם שי"ת מהר"נושא דומה שדן בו בשויש 
את ' כגון לגבי הפסוק, שאלה אחרת בכלל

כתוב בספר אם , 'אחד תעשה בבוקרהכבש 
, א"הסופר ה הוסיף, אחדהתורה את הכבש 

 במקום רא אחדיקאבל אם . ברור .ת פסול"הס
? וכי זה נקרא שהוא קרא לא מן הכתב, האחד

נקרא  אבל אין זה, מיותרת א"כ יש אות ה"בסה

שם זה דן ב ק"ם שי"מהר. שקראתי לא מן הכתב
 .ה ולפי זה"ד ד"ד ע"חושן המשפט דף קמבסוף 

ל "כי מה שאחז, ל מפראג"יטת מהרש ,חוץ מזה
, אי לאמרם בעל פהשם שבכתב אי אתה רדברי

 ם"הוא לא מזכיר את הרמב, זה לא על מלה אחת
, ביאים דוקא אותו להלכהאבל הרבה אחרונים מ

דהיינו , יין שלםענב שלדעתו הכוונה היא דוקא
אבל מלה אחת שאתה קורא בעל פה , כמה מלים

גם לשיטתנו שזה ודאי לא  .אינה בכלל איסור
שאם  אפשר להגידאי  אבל בכל אופן, להלכה

  . מן הכתב נקרא שקרא לא ,ויהיקרא וכתוב ויהיו 
 ,מה נעשה אנחנו, השאלה תהיה הפוך מאידך

הזה ת "סאת היש רק ו, נ"בביהכ ת אחר"אין סכש
 כאן? האם נקרא ויהיו', ויהי כל ימי נח'שכתוב בו 

ואנחנו נרצה  כי אם כתוב ויהי, לנו יותר בעיאיש 
מן קוראים אות אחת לא הרי אנחנו , לקרוא ויהיו

משמע , 'תיבה אחת' ם אומר"אמנם הרמב. הכתב
שלא לקרוא אסור לה אחת ם שדוקא מ"מהרמב

יר בסימן דבהפתח אבל דעת בעל , מן הכתב
אסור אפילו אות ם "לפי הרמבד שגם "ק י"ב ס"רפ

 אבל, ם כתב תיבה אחת"הרמבי ש"אעפ .אחת
חק על פסקי בארות יצ' עי. [אורחא דמילתא נקט

ובספר תולדות יצחק דף , ט"דף ק' ץ כרך א"מהרי
אפשר לומר  ד כי"אבל מסתברא לענ]. ן"יב. 'ס

 ו"וא חסרומה ש ,אתה יכול להגיד ויהיו דהיינו .כן
כמו שיש  .ורקד שֻׁ "כי נעשה ביו, זו לא בעיא

כתוב שם ', ולקח אבי הנער, 'בפרשת כי תצא
וזה  ש"יא אבל אתה עושה קמץ בר"הנערה בלי ה

 ד של"ביו גם פה נעשה שורק כ"א, נהיה נערה
שאמרת לא נקרא  וממילא ,וזה יהיה טוב, ויהיו

דהיינו , יש ספרים שעשו כאן כתיב וקרי. [פ"בע
כי , כ זו לא הוכחה"וא. כתיב הנער וקרי הנערה

עניין קרי וכתיב הוא הלכה למשה מסיני כמבואר 
מה והרי אפילו מלה שלי, ב"ז ע"בנדרים דף ל

כגון ובטחורים במקום , קוראים אז על פה
כמבואר בשלחן ערוך , וחובה לקרוא כן. ובעפולים

. 'א סעיף ח"קמ' ת סי"ואחרונים הלכות קריאת ס
' י ובעוד ספרים מדוייקים אפי"אבל בתיגאן כת

ש "רק בנוקדת הרי, אין קרי הנערה, נדפסים
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וממילא אתי שפיר גם בנדון . בקמץ ותו לא
  ].ן"יב. דידן

 מ"קה להיות נפלפעמים יכול, אתם יודעים
העולה עלול , ת"בסשעוברים מדף לדף כ

ה תותוך כדי קריא, בסוף העמודלה לקרוא מ
 אם החזן עדיין לאאו  .דף הבא למעלהלעבור ל

אבל פסוק הוא מחפש את ה, ת"פתח את הס
' ויהי'לדוגמא קורא , מתחיל לקרואהעולה כבר 

ובינתיים הוא  ,האת התיב נגןותוך כדי שהוא מ
הוא התחיל כ הרי "א. להימצא את מקום המ

הוא לא קרא מלה אחת  .שלא מן הכתבלקרוא 
עוד , זאת כבר מוצא הרי הוא, פ"שלימה בע

והוא לא מסיים את הניגון עד , כמה שניות
 אסור זה בודאיא "לפי הרשבכ "א, שמוצא זאת

אפילו שכי הוא כותב  ,לקרוא שלא מן הכתב
ם "ר גם הרמבידבהפתח ולפי , ראסו אות אחת
ושלא , ב להסתכליהוא חי ממילא. מודה לזה

אות תחיל לפני שהוא רואה ממש את הי
הוא , גם אם הוא עובר מדף לדףכן ו .הראשונה

לא שלאחר , חייב לגמור את המלה עד הסוף
אני מדבר על  .הוא יעבור למעלהלה חצי מ

 ינםאכמנהג ספרדים ואשכנזים ש ספרי תורהה
ינו פתרו בעיא אצלאבל , ימים בסוף פסוקמסי

, בסוף פסוק אצלינו גומרים את העמודכי  ,וז
מעבירים ת ש"אבל בס. ממילא אין בעיא כזאת

לפעמים עלול  כ"א, מדף לדף באמצע הפסוק
לעמוד הבא לפני שסיים  להיות שהקורא קופץ

קל וחומר מלה . והוא עושה איסור ,את המלה
הם  ,ל אין בעיאלקה. יםלִ שלימה או שתי ִמ 

וזה גם  .רק הקורא עשה איסור, חובתם יצאו ידי
לפעמים ש ,ששי מ לילדים קטנים העולים"נפק

את המברך למד  הילד .הם קוראים בעל פה
. והוא כבר קורא חלק ממנו בעל פה, הרבה

אם כן צריך להביא  ,ושטענכאלה  מעתיש
שאין בכך בעיא  אבל ענינו להם. ולגדדוקא 

הקטן הכי הרבה , ח"יוצאים ידם לשומעים וה
ולא צריך  אבל הוא ילד קטן, עשה איסור

 צריך להגיד לוכמובן לכתחילה  .להקפיד עליו
קרא  אבל גם אם, קרא מתוך הכתבו שיוללמד

העיקר שיקרא את , ח"אנחנו יצאנו יד ,בעל פה
  .שצריך כמולים המ

הסיבה לאיסור זה הוא : בתשובה לשאלות מהקהל
אמנם  .ת חסר"סשלא יאמרו שהכדי  ,מפני החשש

לכן  .ושמא יאמראבל , חסר ינואת "בפועל הס
מה שהוא קרא . ששמעהעיקר  ,והציבור מבחינת

אסור לעשות בודאי ש ולכתחילה ,לא מן הכתב
נגיד אם  .ח"שלא יצאנו יד פירושו יןאאבל , זאת

אף כי , יןיזה יתקן את הענ, לו שיחזור על הפסוק
החשש שלא  מצד כי .מקודם הוא קרא לא בסדר

יר אותו אתה מחזהרי אם , ת חסר"סשהיאמרו 
כולם כעת כי , עיא זובת פתרת "שיקרא מתוך הס

אבל  .כלים ורואים שהוא קורא מתוך הכתבמסת
   .יש גם טעמים אחרים לדבר

, את המלה ורק מושך את ניגונה סייםהוא  אם
 ,הברהסיום הרק  ואם זה, תלוי באיזו מלה מדובר

כ "א, אבל אם זה וידבר .זה בסדר, כמו יברכך
דהיינו  .רק בהברה האחרונה תנגמרהרי  המלה
רק משיכה של  ,לה ממשממה אינההברה כשה

לים מאבל  .ְד ְד וכן אחְד . אין בעיא, ההברה
ך עושים רק "הרי את הסמ, ינחספלמשל , אחרות

  .בסוף
 ת"קריאת סרק ב אנחנו מקפידים לשיטתינו

, פ"לאמרם ע דברים שבכתב אי אתה רשאיש
יכול להגיד אפילו  ,פ"בעאבל סתם לומר פסוקים 

  .לדידן אין בעיא. כל הספראת 
  

ט ואינו זוכר האם "בעניין אמר יעלה ויבוא ביוהשלמה 
' והשיאנו'ח או "כבר' נה עינינויותרצנו ותחז'המשיך 

  .ט"כביו
נשא ק "מוצש[ ברתי בעברישלים מה שדלה ברצוני

 עכשיוזמן אבל רק לפני הרבה כבר , ]ב"תשע'ה
קודם  זהנושא אגמור ולכן , הביאו לי את הספר

  .שאעבור לכמה עניינים בהלכות אבילות
 ט אתה בחרתנו"יובעניין אדם שהתפלל ב דיברנו

ומצא את עצמו במודים , אמר יעלה ויבוא' וכו
האם אמר והשיאנו וחתם , ינו יודע מה אמראו

אל  מר כיאו אולי א, י מקדש ישראל והזמנים"בא
נה יותחז והמשיך ותרצנו, מלך חנון ורחום אתה

בבירור שאמר אתה הוא יודע  .ח"כברנו יעינ
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אינו יודע מה אמר אחרי שסיים  רק, בחרתנו
יברנו על השאלה זו בקשר ד .יעלה ויבוא

ולגבי מה , להלכה שכתבו בחוברת מועדי השם
 מתפלל תלוי אם הוא דברהשם שפסקנו ש

אבל , בכף החייםמובא ש כפי, מתוך הסידור
המקור  לא ידעתי מהאז שעדיין אמרתי לכם 

ועכשיו הביאו לי את המקור שהוא , של הלכה זו
. ו"ות ליל פסח דף רכהלכבספר חזון עובדיה 

הגיע כשט ו"המתפלל ביו, כתוב שם כך
לברכת מודים נסתפק אם כשסיים יעלה ויבוא 

סיים כהוגן ) אמצע ברכת אתה בחרתנובש(
אחר שסיים או ש, הברכה כדת וחתם, והשיאנו

, 'וכו ברחמיך הרביםואתה יעלה ויבוא המשיך 
 ,נה עינינויותרצנו ותחזשהנוסח הוא או אצלינו 

ונמצא שלא  ,מ"חוהבח ו"כמו שרגילים בר
 צריך, פסקכ ה"א .אתה בחרתנוברכת חתם 

' ואפי .ויחתום כדת' לחזור ולומר והשיאנו וכו
ואין  .שצריך לחזור לרא ,אם סיים תפילתו

גם הפסק זה  .לומר בזה ספק ברכות להקל
 ,שהיה מובא בחוברת מועדי השם כשהראו לי

ם תלוי א דברהשאנחנו הוספנו מסברא שרק 
ציין הוא מ .פ או מתוך הסידור"הוא מתפלל בע
זה המקור , נת ורדיםת ג"שו, ופה את מקורותי

והיינו  .כפי שמובא כבר בכף החייםהראשון 
ב מסיים אחר יעלה ויבוא הרו שעל פי ,טעמא

והסכים . ומה שלמוד הוא מזכיר, ברכת רצה
וכן כתב בספר בית  .ת פרח שושן"עמו בשו
, כנראה זו טעות ,בספר שלמי ציבורו, השאובה

א "מהרחוגם כתב  .צריך להיות שלמי חגיגה
וכן . ט"ובעיקרי הד. בסוף ספר אשדות הפסגה

והיינו . ם בדעת תורה"כתב הגאון מהרש
 .כהרגלו תמידחזקה שאמר ש משום טעמא
 שרוב הפעמים שאומריםמן הסתם כיון  ,דהיינו

כפי שכבר עשינו אז את , ח"יעלה ויבוא זה בר
נם יותר פעמים בשנה שאומרים שיש ,החשבון

 כ"א, בחגיםדשים מאשר בראשי ח יעלה ויבוא
כי אל מלך רחום וחנון אתה בטח הוא סיים 

לכן הם  .יםוהגיע למוד' וכוותרצנו  והמשיך
מת יש להניח שלא חת כי, אומרים שחייב לחזור

, י מקדש ישראל והזמנים"בברכת המועד בא
  .ברכה שינוי מטבעוממילא זה נקרא 

הוא  .שכף החיים לא נזכר, יש להעיר ראשית
דעת כף . יהשתמטיותר נכון א. התעלם ממנו

, הלהביא יםחייבש החיים לא הובאה פה למרות
 זאתכתב  והוא ,ואי אפשר להתעלם ממנ

 .ז בהלכות פסח"תקפסימן ח "מדנפשיה באו
 .על הדעת יםמתקבליים כף החדברי ש ניחושבו

בדברי הגנת ורדים שפסק  לדון אפשר אוליגם אם 
הגיע למודים בלי , שמסתמא סירכא דלישנא נקט
ז אמר הכף "ושע ,לחתום מקדש ישראל והזמנים

 שאולי, פ"וא מתפלל בערק כשה וברמדש החיים
כבר  ,יין הסידוריםענכבר היה נפוץ בזמנם הרבה 

ומחזורים היו סידורים  של מרן הבית יוסף ובדור
 ,דפוסבהם ארצות שיש ב, בעולםנפוצים מודפסים 

ראש  למשל בהלכות .ע"וזה מובא להלכה בשו
פ "שאעע "השוכתב ', ב סעיף ט"תקפ' השנה סי

 אבל, צריך להתפלל בלחששבכל ימות השנה 
להתפלל נוהגים  ,פ"ה ויוהכ"בר, איםבימים נור

כיון שמצויים בידם , ולטעות לא חיישינן. ול רםבק
 ,ו נפוציםרואים שהסידורים היכ "א .כ"מחזורים ע

אבל משמע  כמה היו נפוציםעד יודע  ינניאאמנם 
לבוא אפשר לדון ש ולכן אולי, שהיה הרבה

מחזיק  ינואובר כשמדשולהעמיד אוקימתא 
רואים , אבל מצד שני .ת דחוקיתכן להיו, סידור

ה להיות יכולהיה דוקא פשוט שים יכף החשלבעל 
יש  ינודהי, לא סתירה ואולי זו. אפשרות כזאת

מהסידור תפלל אדם מלפעמים אבל  ,סידורים
הרי כף החיים מדבר על אדם  .לא ולפעמים

 לא הזיז עיניו, שבטוח קרא מהסידור מלה מלה
ו סידור אולם ל אבל יכול להיות שיש, מהסידור

והמשיך , כשהגיע ליעלה ויבוא התחיל לחלום
יודע אם  ינואכ "א. פ מה שהוא רגיל"לומר בע

שיש  נכון. ועל זה הוא מדבר .קרא מתוך הסידור
את החלק הזה של התפילה אבל  ,סידור לפניו

שום  לכן בהחלט אין בכך .הוא המשיך בעל פה
  .קושי
נראה השיש פה משהו  ,הטענה העיקרית שלי אבל

הוא מביא פה גם את ספר בית . יקילא מדו
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או בית השואבה לפי מה שהם , בההשאוּ 
של הגנת מסכים לפסק שכביכול הוא , גורסים
, אולם פתחתי את ספר בית השאובה. ורדים

אות ' ג' סי' בפרק ז ואקרא לכם מה שהוא כותב
בהתחלה הוא . גם אתם תסכימוונראה אם ', י

ר אתה בחרתנו אמ אם ,יא את הגנת ורדיםמב
דהיינו . גינת ורדים .צריך לחזור ולהתפלל', וכו

בא בית . כנראה דילגת כי, זה לעיכובא
א "הרב חיד כ"שאבל לפי מ, השאובה ואומר

ובספר , ל"ז ע מפאנו"במחזיק ברכה בשם הרמ
 ,יום גורםט חומרו של "דשבת ויו, אלפסי זוטא

ולפיכך אם . דרמי אנפשיה באותה שעה ומדכר
ט או של "יו ואשבת פק אם התפלל של נסת
מפאנו  ע"הרמ .כ"ע. הספקאינו חוזר על , חול

אם אדם מתפלל בשבת ש, אומר דבר חידוש
לא , ופס את עצמותהוא אחרי התפילה וט "ויו

אמרתי אתה קדשת או אתה , יודע מה התפלל
אינו צריך לחזור , ע מפאנו"ומר הרמא? חונן

 .ל היום גורםחומרו ש, כי בימים אלו .ולהתפלל
אנשים לא מתבלבלים , ט"וביו דהיינו בשבת

כ ביום אחר אדם אומר את "משא ,עד כדי כך
ואכן , מביא אותוא "החיד. מה שרגיל בתפילה

אבל בכל אופן , מסכימים עם הדבר לא כולם
 ,א"לפי מה שכתב החידש טוען בית השאובה

 .ומידכר השיפרמי אנד, חומרו של יום גורם
 נראה דכל שכן בהתחילמא כ מהאיי טע"או

רק שנסתפק לו כשאמר , ט"של יובודאי ב
יעלה ויבוא אם סיים אחר יעלה ויבוא ברכה 

דמסתמא ודאי רמי , דאין לו לחזור, ט"של יו
הוא בכלל  .ט כנהוג"אנפשיה וחתם בשל יו

, בסוף הוא אומראמנם  .חולק על הגינת ורדים
הכא דשייך לומר ני אדש ,ומיהו יש לחלק קצת

כ בספק לו "משא, ח נקט ואזיל"סירכא דרד
ט דאמרי "אם התפלל כלל של שבת או יו

דרמי אנפשיה באותה שעה ומדכר והתפלל 
אולי , אומרהוא  .ט כולה כראוי"של שבת או יו

כי הוא התחיל , ו נמשךפה לשונ, יש הבדל
רק  ,ט"כבר ביובעצם אני  כ"א, ט"וי תפילה של

א שהוא זה נקרוכי  .אולי נמשכתי בלשוני

דעתי כי לפי עניות פשוט  !?נת ורדיםים עם הגמסכ
 ,דהיינו. זה לא נקרא שהוא מסכים איתו

א "לפי החידכלומר , 'אבל'אמר הוא מלכתחילה 
 יש'בסוף אולי אומר הוא  אך, לא צריך לחזור

ו לפי "ק .הוא נשאר בספקאם כן , 'קצת לחלק
מורה ', אבל'הכלל שכתבו הרבה פוסקים שלשון 

בכמה מקומות ' כנז, ברא שהפוסק חפץעל הס
אי אפשר , איך שיהיה. ץ"צ למהרי"ת פעו"בשו

דוקא הוא  אדרבה, גם הוא כתב כךלכתוב ש
אם גם  ,בכל אופן .לחלוק על הגנת ורדים מצדד

חלוק על הגנת ורדים לפי מה שרצה לומר יש צד ל
ומר שיש קצת מקום בסוף הוא רק או, מלכתחילה

גם זה  ,אם כן .וסק כךוא פלא שה עדיין זה, לחלק
לחזק את מה שאמרנו לפי כף  יכול להיות סניף

ידור בודאי סהכשאתה קורא מתוך ש, החיים
. אל תחזורלכן ו ט"של יותפילה שהתפללת 

  .ספק ברכות להקל בעצם פהיש ש, נמצא
  

עם  התייחסות, בשם זה" אומות העולם" מדוע נקראו
מי 'האב בועניין אמירת שם , "בית אבותם"ישראל ל

  .שכבהאו בה' שבירך
מה שקשור בנתחיל אולי , לותיהלכות אב ןיבעני

ינחס בפרשת פ חידוש יפה מאד, לפרשת השבוע
י ַבת  על הפסוק ְזּבִ ְדָיִנית ּכָ ה ַהּמִ ּכָ ה ַהּמֻ ָ ם ָהִאׁשּ ְוׁשֵ

ִמְדָין הּוא ית ָאב ּבְ ה "במדבר כ[ צּור רֹאׁש ֻאּמֹות ּבֵ
  .]ו"ט

' רךימי שב'בהשכבות ובתמיד  לומר ,המנהג שלנו
אפילו על אשה אומרים את שם , את שם האב

זהרה , דינה בת יעקב, יוכבד בת לויכגון , האבי
ים את תמיד מזכיר. הרב שלום) מארי סאלם(בת 

ולא כמו שנוהגים הרבה מן הספרדים , שם האב
 ינניא ,הנושא הוא ארוך. להזכיר את שם האם

מקפידים  כ"אבל בד, יין זהעניכנס לכל רוצה לה
אם אומרים ו "בגלל שח, זה אצלינו מאד בדבר

 ?שואלים למה לא האבא, האמא את שם למישהו
ו זלזול "נראה ח דברה? ברור שזה אביולא וכי 

   .שכביכול הם אנשים שאינם כשרים, בכבודו
נם כמה וכמה ישו ,מפסוק זה לכך יסוד גדול יש

בשם נקראים הגויים אומרים שלכן מפרשים ה
אצלם כל  ,שלהם על שם האמהות ,העולםאומות 
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 הילד שהיאיודעים הייחוס הוא מהאמא כי 
 .האבא הוא ספק... מי יודע? האבאאבל , ותוא

ששלח לי  ,ו"יישר כוחו של הרב בועז שלום הי
בעלי  םההראשונים . כמה מקורות על עניין זה

גויים ה, ראש אומות, שם התוספות על התורה
ולא נתייחסו  ,אבשאין להם , נקראים אומות
גם בספר  .לכך נקראו אומות ,אלא אחר האם

פ שאו את ראש "ע[ בפרשת פנחס נחלת צבי
כל זה , כותב] בני ישראל לבית אבותם

הוא מפני חשיבותה , שמייחסין אחר האב
ל פירש "י ז"דרש .ה של האשהתקדושו
לפי שהיו האומות מבזין ', משפחת החנכי'

, על שבטיהםאותם ואומרין מה אלו מתיחסים 
? סבורים הם שלא שלטו המצריים באמותיהם

לפיכך . ו בנשותיהם"אם בגופם היו מושלים ק
ד "א מצד זה ויו"ה, ה שמו עליהם"הטיל הקב

לומר מעיד אני עליהם שהם בני , מצד זה
וכל זה נוגע לחשיבות וקדושת , אבותיהם

לכן שפיר . אמותיהם שלא זנו תחת בעליהן
כ אומות "משא, ביוכל ליחס הבן אחר הא

אשר , העולם הם מיחסים את עצמן אחר האם
מפני שאמותיהם מזנות , לכן נקראו אומות

  . ואינם יודעים מי הוא האב האמיתי
פ "ע 52 'עמ[ דבר מובא בספר כנפי שחר אותו

התייחסו אחר יתר העמים , ]באותות לבית אבותם
עמים שבטים בה .כ נקראו אומות"וע, אמותם

 .היה אביהם הראשוןמי  לא ידעוהאחרים 
וכמה , חטאל הזנות לא היתה נחשב אצלם

בהם את יהם כדי לנצח פעמים הפקירו נש
על כן לא יכלו . ומעשה שיטים יוכיח ,יביהםאו

 .ולכן נקראו אומות, חס אחרי האבותיילהת
כי , זימהנזהרים מהיינו  ,אכן אנו בני ישראל

הקפידו  ונשינו, ה אסר לנו את העריות"הקב
על כן בצדק התייחסו , שםעל טהרת נפד תמי

 יתר האומות לא היו. בני עמנו אחר האבות
 'שום התייחסות אל האמונה בהלהם 

היו . וכל חשיבותן היתה לאומיותן, ולתורתו
כי העיקר היה בעיניהם " אומות"נקראות 

ז היו שייכים אל "ועי, שהבנים נולדו מבת עמם

הבנים העיקר ש ,להם לא משנה מי האב .האומה
 .הוא מתקשר אל אומתם ובזה, נולדו מבת עמם

להזכיר שם האב גם במי , מאד שובזה חדבר  לכן
כדי , וכן בהשכבות וכדומה, שבירך לחולה

ו לא "וח, שראלילהראות על הקדושה של עם 
כמו שאני שומע בזמן האחרון שלא , לזלזל בזה

  . מקפידים על כך
  

וסיבת אלו , החשיבות לימוד הלכות אבילות בימי השבע
  .אז משניות זבחים מנחותשנהגו ללמוד 

הלכות זכינו ללמוד את ' ברוך ה, נוסף דבר
נם יששלצערי אני שומע  ,השבעהלות במשך יאב

. אבל זה חשוב מאד, דברמזלזלים בה כאלה
לחן או בש ,למדנו את ההלכות בספר נפש כל חי

ללמוד את חשוב , מקוצר שזה אותו דברהערוך 
. לדעת את המעשה אשר יעשון, ת כסדרההלכו

השאלה אם  ,הלכותגם מי שלמד בעבר את ה
, חשוב ונחוץ מאד לימוד ההלכה. עדיין הוא זוכר

בפרט , יודעים ינםאלכך ו האבלים אינם מוכנים
, א יודעיםשבודאי לאונן הלכות קריעה והלכות 

עלולים נן גם פרטי הלכות דקות מן הדקות שישו
והרי גלגל הוא . מתיואם לא עכשיו אי, יכשללה

כמה וכמה  הספקנו לחזור' ברוך ה. שחוזר בעולם
) דרך ימין(קראו המנחמים , פעמים על ההלכות
רק , היו שאלות והסברים, הלכה אחרי הלכה

ואז אפשר , לשמור על רציפות צריכים לדעת
   .להספיק את הכל

כאלה שנוהגים בבית האבלים ללמוד  ישנם
 ישהובא אלי מ .חותמסכת זבחים ומנ, משניות

, ממחוז סוואדייה(אנחנו , מר ליאפתח ו, לנחם
אפילו  ,נוהגים ללמוד משניות) דרום־מזרח תימן

כמו שאני רואה בראש , שהבלדי לומדים הלכות
זה  ...מסכת זבחים והתחיל לקרוא משניות. העין

. משנה אותיות נשמה כידוע, הדבר טוב, בסדר
הוא בן של "זצ תי מהרב שלמה קרואנישמע אבל

תי ממנו הרבה דברים וזה אחד למד ,אחות אמי
המחוזות האלו , תדע לךהוא אמר לי , םמה
, דוקא מסכתות זבחים ומנחות, לומדים משניותש

אנשים היו שם כי  ?אתה יודע למה הם נהגו כך
היו , שכשלמדו הלכות או דברים אחרים
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ה עונה זו ,זה מתחיל לשאול. מתקוטטים ביניהם
ין זה כבוד אובסוף נהיה בזיונות ו ,ומתחיל ויכוח

, או נמשכו לנושאים אחרים בתורה. הנפטר
יותר שהחליטו  לכן. שאין מקומם בבית האבל

כי , ים ויתחילו ללמודמסכת זבח שיפתחוטוב 
עה בארב' ...שם אף אחד לא ישאל שום שאלות

כולם ילמדו  את זה'? בשיתא מצינא, לא מצינא
לא , ויכוחים לא יהיו, רצוף משנה אחר משנה

, דבר זה שמעתי ממנו .שאלות ולא תשובות
ד "והרחבתי עוד בס. (סתבראלתא דמימ יאהו

   ).ן"יב. 'בתשובותי עולת יצחק חלק ג
  

יש ו, הלכות חשוב מאדה ימודליין אופן ענ בכל
בהלכות  לדוגמא, שם גם דברי מוסר וחיזוק

' ב סי"ד ח"יו מקוצרהלחן ערוך ש[ החולה והרופא
לעולם יבקש אדם , הלכה נהיש ]'א ד סעיף"קע

, אדם צריך לדעת מראש .רחמים שלא יחלה
כי , יבקש רחמיםאז לא לחכות שיהיה חולה ו

ת כדי יוכבר זכצריך  הואאחרי שהוא כבר חולה 
ה לא "לכן יתחנן ויבקש מראש מהקב, להבריא

אומרים לו הבא זכות , שאם חלה .להיות חולה
מה בעיניו יהי דו, חש בראשוומי ש .והיפטר

 ,כאב ראשיש לאדם אם  .רלָּ כמי שנתנוהו בקֻ 
טה למִ עלה  .ידע שהוא עכשיו קשור באזיקים

דומה בעיניו שהעלוהו  יהי, ונפל למשכב
אם  .מקום שדנים דיני נפשותדהיינו , לגרדום

צריך לחשוב שעכשיו הוא , טהכבר נפל לִמ 
, ל"הוא על חבל התלייה רח, דנים אותו בשמים

ומה אנחנו עושים . ןייגמר העני צדכיומי יודע 
מחפש את , י שכואב לו הראשמ ?היום

כאלה  אנחנו בדרגות. ותו לא ...האקמול
דבר ראשון , אדם שכואב לו הראש. נמוכות

חפש את כ ת"אח, צריך לחזור בתשובה
, אדם חושב רק על זה .כדי להתרפאהאקמול 

יהי דומה בעיניו כמי 'על  אינו חושב בכלל
ה "הקבאם , עוז להתבונןצריך  .'ולרשנתנוהו בק

זהו . יש לי בעיא רוחנית, לי כאב ראש שלח
  .אותו צריכים לדעתש ,מוסר השכל חשוב מאד

  

אמן יחד עם האבלים בשעה  יענושהמנחמים  אפשרהאם 
  .שאדם אחר מנחמם

אבל כיצד מנחמים , הלכה בענין הניחום נהיש
 ,]'ב ז סעיף"קפ' ה שם סי"שע[בספר פה הבאתי  .יחיד

מנהגינו שהאבלים יושבים בקביעות מצד שמאל 
כל ו .והציבור מכוונים נוכח פניהם אליהם ,פתחה

מו מן הבא לנחם אומר להם בכניסתו ינוחָ 
מכנה כעת לומר ינוחמו אני בכוונה  .השמים

והם  .ועוד מעט תשמעו למה ,ו"ולא בתי, ד"ביו
 ,ואם אין רק אבל אחד .ביציאתו וכן .עונים אמן

הרי לנוסח  .בלשון יחיד "תנוחם"והגים לומר יש נ
במסכת  תנוחמו מן השמים יש כעין מקור במשנה

 ,דולגכהן שם כתוב לגבי  ,]א"ח ע"דף י[סנהדרין 
, א תתנחמו"ט ע"ושם דף י, מן השמים תתברכו

וגם בראשונים מובא לשון תתנחם מן . ש"יעו
 ]ועוד', ל הלכה בבֶ ג מאֵ "פי[ם "ברמבאבל , השמים

. אנחנו אומריםהנוסח ש וזהו ',תנוחמו' כתוב
שאר ינחם אותם בתוך המקום ' נוסחת האשכנזים

אבל , מוזכר בקדמונים ינוא' םוירושלאבלי ציון 
על הטור יורה דעה סימן [קרוב לזה מוזכר בפרישה 

בכל  .הם אומרים נוסח ארוך מדאי. ]'ג אות ב"רצ
גם ומנחמים  .כתוב פה שהאבלים עונים אמן אופן

יחיד ל .אלו דברים ידועים. ביציאהגם ניסה ובכ
וכך מוכח מתשובת  ,זה ידוע, אומר בלשון יחיד

לומר גם  ויש נוהגים, א"נ' ץ חלק ראשון סי"מהרי
אפילו שהוא אדם יחיד אומרים לו . ליחיד תנוחמו

שהכוונה על  המסבירים זאת לפייש ו, בלשון רבים
 .יםוישנם עוד פירושים אחר, וףכל האברים של הג
 כשאכן יש רקכל זה מדובר , אבל צריכים לדעת

ם יש כמה אבלים רק שאינם אאבל , אבל אחד
אפשר להגיד גם , ם אחרבמקו אלא יושבים ביחד

קשור  ואין הדבר, לאבל היחיד כאן בלשון רבים
  . אחד לשני

  
ין היתר ידידנו הרב יורם בבימי השבעה  כשביקר

רה וקשעורר על מה , ו"א הי"כהן מירושלם שליט
בכמה  גם אני שמתי לב לכך, לפעמים וזה מצוי

אומרים ואנשים מנחמים ש, מקומות אצל אבלים
וגם חלק  ,האבלים עונים אמן, ת נוסח הניחוםא
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והוא שואל אותי מה . מהציבור עונה אז אמן
 .אספר לך סיפור, אמרתי לו .דעתי על העניין

לנחם אבא מארי נסעתי עם , כשהייתי ילד קטן
ע אתה יוד ,והוא רצה ללמד אותי ושאל, אבלים

 מה אומרים, כשהולכים אצל האבלים
תי כבן שבע היי, עוד לא ידעתיאז ? שנכנסיםכ

ים ינוחמו אומר ,אז הוא אמר לי. תשע בןכ או
 הבנתי כי ,ומזה שלא אמר תנוחמו .מן השמים

נשמע , חבלשון נוככשאתה אומר למישהו 
ולהגיד לכן צריך לכנות  ,ו הוא אבל"ח כאילו

. כי רק האבל צריך לקבל ניחום, בלשון נסתר
כ "א ,אם האחרים עונים אמן ,אמרתי לרב יורם

והרי הם לא מתנחמים  ?אבלים ו"חהם כביכול 
אף כי היה מקום להבין , דהיינו. אלא מנחמים

גם הם שכאילו זה  ,אמןעונים הם  שכאשר
 דהיינו ההוא אמר את נוסח, ם בניחוםמשתתפי

גם הם עונים אמן ו, בלשון נוכח, מוהניחום תנוח
אבל לאמיתו של . יכול גם הם מנחמיםכבכי 

האבלים כי כש, הכוונהזו לא  דבר נראה כי
, שהוא ניחם אותםעל הם מודים לו , עונים אמן

זה מחוסר  !?כ מה הציבור עונה אמן"א
 לי ענה. וצריך להימנע. תשומת־לב ובטעות

הגאון ו ,םהיה מעשה כזה בירושל הרב יורם כי
 ,שאלו אתוו, היה שםל "זצר אסמארי חיים כ
יחד  עונים אמןש פה אנשיםיש  ,מארי תשמע
כולנו ? ומה בכך, אמר להם... עם האבלים

או  ,העיד ששמע ממנו בעצמוכך הוא  .אבלים
   .מאחרים ששמע

אמנם . ד חידוש גדול מדי"דבר זה נראה לענ
, ין כנראה שכולנו אבלים על ירושלםוהוא התכ

אבל , מהרה תיבנה, יר קדשנו ותפארתנוע
הרי לא מדברים ! ?לכאורה מי דיבר על ירושלם

שם , באב בתשעהבשלמא  .כעת על ירושלם
ויש  כבר מובא בספרי חכמי תימן הראשונים

זאת הבאתי ו, הנוהגים כך עד היום כאלו
 ה הערה"הלכות תשעה באב סימן ק ה"בשע

מר אוש, י"בספריהם כתכתבו קדמונינו  ,א"מ
והלה . תזכה לראות בנחמת ציון ,לחבירו
או  .אות בנחמת ירושלםואתה תזכה לר ,משיב

הוא משיב ו, בנחמת ציון תבושר ,יש נוסח אחר
פה  .תזכה לראות בבניין ירושלםלו ואתה 

לומר אסור לפי הדין הרי כי , נידוןיש לכאורה 
שלא והפוסקים אומרים , באב' שלום לחבירו בט

או ערב טוב אסור  בוקר טובאלא גם , רק שלום
אם למשל יש ברית  ,מותר לומר מזל טוב .לומר

לומר לבעלי השמחה מזל מותר  ,באב' מילה בט
, אחרי חודש מהחתונה[אם פגשת חתן או  .טוב

 מותר להגיד לו, ]שלא הזדמן לך לברך אותו אז
ערב טוב אי  ר טוב אובוק לומראבל  .מזל טוב

איך אפשר  .ם טובכי היום הזה הוא לא יו, שראפ
 הלואי ,יום כזה ?וא טובהלהגיד שהבוקר הזה 

שאילת שלום זה כמו  .לא היה ולא נבראש
תזכה 'זה כשאנחנו אומרים נוסח , כ"א .שאסור

זה לא נקרא שאני אומר  ',לראות בנחמת ציון
. ה כמו שהאבלים ינחמו אחד את השניז, שלום

שאפשר ודאי  ',כולנו אבלים'שבאב ' בט ממילא
אבל , חד את השניו מנחמים אכי אנ, ומר אמןל

, אבל והם עונים אמן ינואפה כאשר הציבור 
ולא ראוי  ,דבר זה אינו טוב, וחמיםמנההם כביכול 

  . לעשות כן
ששמעתי , נוסף מעניין ויפהתשמעו דבר  אבל

ק בני ברק "מידידנו הרב איתמר כהן מפעיה
שאל הו ישמ. א בשם מארי חיים כסאר"שליט
בקר הקברים בתימן היו הולכים ל, מארי, אותו

. לא, לו מרא? ביום השלושים או ביום השנה
 ?מדוע אתה שותק, אם כן מארי, המשיך השואל

למה אתה לא , אנשים הולכיםכיום אתה רואה 
ם הֻ ּתְ עַ ְק ן בֻּ יְ אַ  רוּ ּדְ יִ , אדרבה, לו אמר !?מעיר להם

, כון שאבותינו לא נהגונ ].שידעו היכן מקומם: פירוש[
בתימו קרבם , איך הפסוק אומר .אבל אדרבה

שידעו איפה . רםבאל תקרי קרבם אלא ק, לעולם
טוב שהם , אדרבה .והיכן מקומם הקבוע ביתם

  ...היום אנשים לא חושבים על הסוף. שהולכים
ספר על מספרים על בעל פירוש לב טוב ש ראיתי

ל "זהו הרב פינחס ליברמן זצ, חובות הלבבות
הוא . יהודי צדיק וישר, בזמנינושהיה , מירושלם
שמדפיסים אנשים  נםיש, הדפיס ספרלא רק 

הוא  אולם, קשר עם הספר להם ספרים אבל אין
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הוא לא סתם  .ממש קיים את חובות הלבבות
אתם  .אלא היה קשור עם הספר, חיבורחיבר 

הוא קנה חלקת  ?יודעים מה הוא היה עושה
שלו ובכל יום ויום הוא היה הולך לקבר  ,קבר

לא מספיק  .אשריו ואשרי חלקו... להתפלל שם
רק שאדם , 'שוב יום אחד לפני מיתתך'כתוב 
נמוכות  אבל כנראה אנו בדרגות כאלו, יחשוב

צריך ללכת לראות , לא מספיק לחשובשכבר 
להרגיש  .יום יום היה הולך. את הקבר נויבמו עינ

ומחר , כי האדם היום כאן, באופן מוחשי ותמידי
הגה זו מובאת בספר קב הישר פרק הנ. בקבר

לקנות בחיים את מקום קבורתו ולקדש , ששי
הוא קיים ו, ש"את המקום בתורה ובמצוות יעו

ירבו בישראל , אשריו ואשרי חלקו, אותה
  .כמותו

גם לפי נוסח הניחום : בתשובה לשאלה מהקהל
א לציבור לענות אז "ני שאחושבשל האשכנזים 

ינחם אותם  המקום, אומרהרי המנחם  .אמן
מה  כ על"א, םלאבלי ציון וירוששאר בתוך 

הם  ?תעשה פלגינן דיבורא, מה ?עונה אמןהוא 
זה אלא  ?על הנפטר ואלה אבלים ,אבלי ציון
אפילו לפי שאני חושב לכן  .להכלמתייחס 

  .הנוסח שלהם זה לא מתאים
, ה יסייענו ויעזרנו על דבר כבוד שמו"והמקום ב

  .ר"יוינחמנו בציון בקרוב אכ
  


