


    
  :נושאי השיעור

  . מדוע פרשת ואתחנן נקראת תמיד לאחר תשעה באב
  במהדורא חדשה " צניעות בת ישראל"ו" קדושת בני ישראל"קונטריסים 

  . א"נ הורי מרן שליט"לע
דוגמאות , א"השיעור השבועי של מרן שליט" שערי יצחק"דברי מרן בשבח חוברות 

  . לשיעור הנדפס, ב"סעי התשעק מ"להבדל בין השיעור הקודם הנמסר במוצש
האם ביום . תירוצים לשאלה מדוע פרשת ואתחנן נקראת תמיד לאחר תשעה באב' ד

  . וכן אבל בשבעת ימי אבילותו, תשעה באב פטורים ממצוות תלמוד תורה
והאם צריך לסיים בדבר , כיצד נוהגים לסיים בדברי נחמה בחלק מקינות תשעה באב

  . טוב גם בתפילה כמו בתורה
השלמה (ק תימן "ל דגושה כמסורת ק"ימתוספות דברים בעניין הגיית האות גּ 

הודאת הבן איש , א"מ מאזוז שליט"התייחסות לדברי הגר, )ב"תשע'ק קורח ה"ממוצש
  . ומעלת המבטא התימני ונכונותו יותר משאר העדות, חי בעניין זה

ונוקד על ידי  י שהתגלה לאחרונה המוכיח כי ישנו ספר מנורת המאור שהוגה"כת
  . א למכיר או היודע דבר בעניין זה"ופניית מרן שליט, א"ץ זיע"מהרי

  . חשיבות ההקפדה על מנהג נתינת הערלה בעפר לאחר הברית מילה
ת "א אשר נטל על שכמו את ניהול ת"ר אליהו נהרי שליט"דברי ברכה והוקרה להר

א בנשיאות "ק תימן יע"ק י מבני"ילדים כ 100-באלעד בו לומדים קרוב ל" עטרת חיים
וקריאה קדושה לבני עדתינו לסייע לפיתוח והרחבת התלמוד , א"והכוונת מרן שליט
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  להצלחת השיעור מוקדש 
  הנדיב הנכבד החפץ בעילום שמו

  בהגהת השיעורים וכן להצלחת ידידינו הנעלה העוסק
  א"הרב עידן אביטל שליט

  .ה כל משאלות ליבם לטובה"ר שימלא המקום ב"יה



       ג"שכ'ב ב"תשע'ה ואתחנןק "מוצש
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  . מדוע פרשת ואתחנן נקראת תמיד לאחר תשעה באב
ן ֶאל , השבת בפרשה קראנו ֵעת  י"יָוֶאְתַחּנַ ּבָ

ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות  י"יֲאדָֹני . ַהִהוא ֵלאֹמר ַאּתָ
ר ִמי  ְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאׁשֶ ָך ֶאת ּגָ ֶאת ַעְבּדְ

יָך אֵ  ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ַמִים וָּבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ל ּבַ
ד פרשת ואתחנן תמי .]ג"כ', דברים ג[ ְוִכְגבּורֶֹתךָ 

צריך לדעת למה ו ,באה אחרי תשעה באב
ב "תחול תמיד אחרי ת ה זופרשל ש"ייסדו חז

, גם סימןזה יש ל .או לאחר מכן, מיד ולא לפני
 ,פרשיותדור הסיסימנים לישנם הרי  .וֹ לּ צַ וְ  מוּ צוּ 

, פרשת צופסח אחרי דהיינו , וּ חסַ פַּ -דוּ קַּ פַּ כמו 
תקיעת  כ"אחונצבים פרשת  ,ותקעו-או קומו

כלומר צום תשעה , לווצ-יש צומו כן־כמו. שופר
ק ו חזה .תיוצלישתרגומו ואתחנן  כ"ואח, באב

  .ביניהם מה הקשרוהשאלה , ולא יעבור
  

" ת ישראלצניעות ב"ו" קדושת בני ישראל"סים יקונטר
  .א"נ הורי מרן שליט"במהדורא חדשה לע

פה על לקו יח, שנעמוד על שאלה זו קודם
קדושת בני " השולחנות לציבור את חוברות

 ו לאוריצאש ,"צניעות בת ישראל"ו "ישראל
אמי ל ו"זצנ אבא מארי "חדשה לע במהדורא

, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, ה"עמורתי 
למעשה . מאחור כמו שמצויין עליהם בהקדשה

לא כל ל ו בעברשיצאכפי אותם חוברות  אלו
ק כי תצא "מוצש[ברנו בעבר יכבר ד אבל, שינוי

רים שחזרתי בי וצריך שני דב נםשיש ]א"תשע'ה
, הצבע בעינייםיין ענב, הדבר הראשון .לתקנם

 מ"ולכן נזכירם ע ,יין אורך השמלהענוהשני ב
הדפיסו את  כבראמנם  .טעות צאתשלא 

קשה , כמות שהיא בלי שום שינויהזו  אהמהדור
, הוצאותאת הפלאטות בגלל הלשנות כנראה 

פינחס ראובן ' ל ר"זאת למו זכרתי לומרלא וגם 
בכל אופן צריך אבל , קודם ההדפסה. ו"הי

יכול  ואהיין הצבע ענולשים לב לכך שלתקן 
כמו כן  .ולא מבחוץ רק בתוך העינייםלהיות 
דהיינו , עבד בקושיזה בדיים יגרבשלגבי אמרנו 

עיין [כיסוי ממש עד הקרסול  שצריך להיות
חוברות , בכל אופן ].'בהרחבה בעניין זה בשיעור הנז

ל "ויישר כוחו של ידידנו המו .אדחשובות מאלו 
ירבו , ועושה חסד לאלפים, שמזכה את הרבים

  .כמותו בישראל
  

השיעור השבועי " שערי יצחק"דברי מרן בשבח חוברות 
 הבדל בין השיעור הקודםדוגמאות ל, א"ליטשל מרן ש
  .הנדפסלשיעור , ב"ק מסעי התשע"במוצש הנמסר

של " שערי יצחק"חוברות פה גם את  חילקו
. וגם בזה יש חידוש, ק מסעי"השיעור הקודם מוצש
פנים חדשות באו ' ימצא כי, מי שיעיין בחוברת זו

מה שנמצא על , נםבחִ  זאת כאןלקנו יח .'לכאן
, אפשר לקחת ללא תשלוםו ו תרומהזהשולחנות 

 בשיעור שעבר היו. והוספותיש פה הרבה שינויים ו
לא , לומר ולא אמרתי הרבה דברים שרציתי

לפחות השתדלתי מאד ש כ"ע, לתאימ אעאסתיי
ולכן  ,בכתובים הדברים יבואו בצורה מושלמת

בזמן האחרון אני מגיה את  .הוספתי הרבה דברים
גב אורחא מוסיף וא, החוברות לפני הדפסתם

  .אבל אין מה להשוות לחוברת זו. קצת
, שכבה לנשיםברנו על העניין של ההיד, למשל

ענף חיים אומר שלא נוהגים לומר הבאנו שבעל 
א נוהגים אמרנו של, רק בתוך השבעהזאת אלא 

אפילו כאלה בתימן שמרוב צניעות  נםשישו, כך
אלא  ,זכירו את שמות הנשיםלא ה 'רךימי שב'ב

מרוב הקדושה  .'שהתנדב בעלה בעבורה' אמרו
התביישו אפילו להזכיר את  ,והצניעות שהיתה

גם שמא יעלה הרהור בלב . בבית הכנסת שמה
צ "שאנחנו ממליצים לשפה  לכן הוספנו. השומעים

 ,נוהגים בעצם כן לומרעל אף שאנו ש, בזמנינו
להנמיך את  דהיינו, אבל לפחות שיהיה בצניעות

   .א אלא מה שיותר צנועפרהסילא להגיד ב, הקול
 מה, יין שבוע שחל בו תשעה באבענגם ב הוספנו

הבאנו , ל באכילת בשרשאבותינו נהגו להק
א יחשבו שנהגו כך שלמ "ע, זאתראיות להסביר 

הוספנו . שאינן שייכות היום בגלל סיבות מסויימות
יש כאלה , דהיינו .יית ייןפה את הראיה משת

לא היה להם הרבה כי  ,לוישבתימן הק שאמרו
' האויר וכדומזג של או מסיבות , דברים לאכול
הסברנו שמסיבה הלכתית זה לא , דברים חיצונים



  השיעור השבועי –שערי יצחק                                                                                                      
   

 
 ד

לאמיתו של ו .גם אם הסיבות נכונות, תופס
, הזאת יבלו את החומראלא קאבותינו  ,דבר

, ב"והראיה ששתו אפילו יין בשבוע שחל בו ת
ן שכיו, רלכן ברו .והכרח ולזה אין שום סיבות

הם לא קיבלו על , מותר דברהשמצד הדין 
כפי  יש לכך מקור בפוסקים. עצמם חומרא זאת

מי על  ,ע"מה שכתוב בשו ולגבי. שהבאנו
, הוא פורץ גדרששאוכל במקום שלא אוכלים 

זה מדובר ש, ח"בעמוד י פה הוספנו והסברנו
לא  דברהאבל , על יחיד מתוך קהילהדוקא 

קהילה  ,שמדובר על קהילה נפרדתנאמר כ
  .הדבר מותר לכתחילה, שנוהגת לאכול שלימה

  
השינוי בנוסח ההשכבה  ייןענגם על  דיברנו

ינוחו על שאומרים יבוא שלום  ,נשיםל
 .'הולך נכוחו'ויש נידון אם להוסיף , משכבותם

הולך ' לומר מתחכמיםנם הכ הבאנו שיש"אח
נות לש האם מותר, שינו את הפסוק', נכוחהּ 

דדנו לכאן יצ, שון נקבהפסוק מלשון זכר לל
הדבר כותבים ששהרבה פוסקים הבאנו  ,ולכאן
א וכן פסק בכף "והחידץ "היעבכגון , אסור
פסוק מלשון יחיד שאסור לשנות  כמו .החיים

רך בד זאתאומרים אם , ללשון רבים וההיפך
אדם אומר מזמור שלם או אם דהיינו  ,פסוקים

ק להגיד את הפסו יםחייב, כך וכך 'כמו שנאמר'
בתוך אם אכן  .ונותלשַׁ  ואי אפשר שהוא כמות

ו חצי פסוק אבל "ק ,אתה מכניס פסוק תחינה
אתה , תחינהאם הוא בתוך , אפילו פסוק שלם

 כגון אם, ו בלשון רביםתולומר אלשנות ויכול 
או  ,על ציבור בלשון רביםבתחינה זו מבקשים 

אבל כשאומרים  .יכלל בזכות הרביםלהכדי 
. ונותאסור לשַׁ , שזה פסוק זאת באופן שמובן

הלחש של עין  גם שלפי זה מיושב נוסחאמרנו 
יולדת  דהיינו חיהיש כשש או יש כאלה, הרע

אומרים את מזמור יענך , היושבת על המשבר
 ,ביום צרה' ליעֵנך ה ומשנים, י ביום צרה"י

 כותבא "החידאמנם  .והדבר מותר ',וכו ישגֵבך
, שזה אסור ריאיכן בסנסן לו ספרו יוסף אומץב

נגד אלו שהדפיסו  ,מדבר ץ"ובעצם על כך היעב

 יין עין הרעענאבל הוספנו והסברנו כאן שגם , כך
כי הגמרא אומרת תשעים , לסכנת נפשותנחשב 

. ואחד משאר חלאים מתים מעין הרעותשעה 
השנה הרבנית קנייבסקי , יןיהוספנו פה פרט מענ

יים ח ובעלה הגאון הרב, ה נפטרה בחג הסוכות"ע
 .עין הרעמ אירע אמר שזהא "שליטקנייבסקי 

צריך לדעת , בכל אופן .ינו'די אל"והנסתרות לי
בנוסח  לכן אם ,יין של סכנהענ ואהשעין הרע 
, מלשון זכר ללשון נקבהפסוק הופכים הלחש שם 

בגלל , לפי דעת החוות יאיר יש בזה צד של היתר
גם עין הרע זה  כ"א, דבר נחשב כפיקוח נפשהש

   .וח נפשפיק
וכן לגבי עוד , לגבי דברים אלו זאתאמרתי 

שלא יתפלאו וכדי להסביר , עניינים נוספים רבים
 ,דברים שלא נשמעו ולא נאמרו כשיראו בחוברת

את כל הדברים שרציתי לומר ד "בסכי השלמתי 
ה זה "ב פהו, לפחות כתבתי אותם ,ולא אמרתי

 שחוברות, שילה' זכות ידידנו הרב ,נדפס מושלם
וגם האיכות  גם מבחינת, לאורידו ־על ותיוצאאלו 

ממש תורה מפוארה בכלי , מבחינת הכמות
  .אמן, יישר כוחו וירבו כמותו בישראל, מפואר

  
מדוע פרשת ואתחנן נקראת תמיד תירוצים לשאלה ' ד

האם ביום תשעה באב פטורים . לאחר תשעה באב
  . וכן אבל בשבעת ימי אבילותו ,ממצוות תלמוד תורה

מדוע תמיד באה פרשת ואתחנן שאלנו  ,ענייננול
, ץ כותב תשובה על כך"מהרי. אחרי תשעה באב

, ב"צ ע"סדר קביעות השנים דף קבעץ חיים ב
זה  אבבשעה לעולם קורין בשבת שאחר ת

פירוש צומו סימן על , לווסימן צומו וצ ,הסדר
ואתחנן שתרגומו על וצלו סימן  ,ב"תענית ת

לקרות ואתחנן אחרי  וטעם שמדקדקים .תיוצלי
כיר חסדיו יתברך שהגלנו לסוף כדי שנ ,ב"ת

דהיינו שמונה מאות וחמשים שנה  ,שנים ן"תת
ומיהר  ,ר"הה בעו"הגלנו הקב י"אחרי שהיינו בא

כי אבד  כדי שלא יתקיים, שתי שנים קודם
 'אבד יאבדון'א מכנה ל"מרן שליט[ אבדון מהרת

, וזכר הפסוקהרי בפרשתנו ואתחנן מ, דהיינו ].ד"ביו
, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ

שים ם בגימטריא שמונה מאות וחמ"ונושנת
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ו "היה חצריך  ,ו זמן זה"אם היה מגיע חו, ושתים
ם , ם מה שכתוב בהמשךלהתקיי ַחּתֶ ְוִהׁשְ

ֵעיֵני  יֶתם ָהַרע ּבְ מוַּנת ּכֹל ַוֲעׂשִ ֶסל ּתְ יֶתם ּפֶ ַוֲעׂשִ
אֵבדּון ַמֵהר  ,'וכו ֱאלֶֹהיָך ְלַהְכִעיסוֹ  י"י י ָאֹבד ּתֹ ּכִ

ה  ּמָ ן ׁשָ ם עְֹבִרים ֶאת ַהיְַּרּדֵ ר ַאּתֶ ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ֵמד  ָ י ִהׁשּ ּה לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ּכִ ּתָ ְלִרׁשְ

ֵמדוּן ָ ׁשּ , ה עשה איתנו צדקה"הקבאבל  .ּתִ
קֹד  ׁשְ י י"יַויִּ י ַצּדִ  י"יק ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו ּכִ

ה "צדקה עשה הקב ,]ד"י', דניאל ט[' וגוֱאלֵֹהינּו 
 ,כןשהגלה אותם שנתיים קודם ל, ישראל עם

אחרי  כ"א. כדי שלא יתקיים כי אבוד יאבדון
נדע שנזכור ו, שאנחנו רוצים לקבל נחמהב "ת

ה אוהב אותנו ומרחם "הקב, לא להתייאש
ו לא נהיה במצב של "שחדואג לנו  ,עלינו

שלא , ו מתעודדים מכאן ואילךאנומכך , אבדון
  .ו"יעזבנו ולא יטשנו ח

 מכאן ראיה מצינו כי ,מאמר מוסגרב גבא דרך
, דהיינו. התורהן עם הכולל מ גימטריאל

, "עם הכולל" לפעמים יש שעושים גימטריא
ולכאורה יש מקום , דהיינו שמוסיפים אחד

 .שהרי זה עוד אחד, קויידשזה לא מ לפקפק
 הריכי . דלית לן בה, אבל מפה יש ראיה

ם בגימטריא זה שמונה מאות וחמשים "ונושנת
זה היה  עם הכולל זאתאם היינו עושים ו, ושתים

ולכן צריך היה , שמונה מאות חמשים ואחד
עם 'יגידו , לא כי אם. ה להפחית שנתיים"הקב

עם הכולל מן  מכאן ראיה לגימטריא. 'הכולל
  .ה בעצמו"מהקבכלומר , התורה

ומקורו , ץ"הטעם שמביא מהריקשה לי  קצת
הטעם , מהאבודרהם וגם מספר תיקון יששכר

, אבדוןלא התקיים כי אבוד יהזה להראות ש
ושנכיר את  ה מרחם עלינו"להראות שהקב

כבר הרי  ,בהכי אם אכן זו הסי .חסדיו יתברך
הרי זו . אב בעצמובזאת בתשעה  קראנו

', כי תוליד בנים ובני בנים וגו, ב"של ת הקריאה
לקרוא דוקא עכשיו בסמוך את מה צריך כ ל"א

פרשת ה תגם אם היהרי , ועוד ?פרשת ואתחנן
זאת שוב  היינו קוראים, ב"תואתחנן לפני 

  ].נ"בשיעור הבא בל, תירוץ[. ב"בת

כותב ] בסוף פרשת דברים[עבודת ישראל  בספר
אסור  אבבהרי בתשעה , )תירוץ שני( טעם אחר

משמחי  ישרים י"כדכתיב פקודי י, לעסוק בתורה
בה , ב"לכן באה פרשת ואתחנן לאחר ת, לב

קבעו  מטעם זה. ין עשרת הדברותאת עני כתוב
כדי לחדש , ב"אחרי ת ודקדקו לקבוע פרשה זו

דהיינו מקבלים את . יין קבלת התורהענאת 
כך הוא  .ב לא למדנו"כיון שבת, התורה מחדש

ועליו נאמר , ב אסור ללמוד תורה"בת, כותב
פרשת  לכן תכף אחריו קורין, תיךהפרו תור

לקבל עול מלכות  ,ואתחנן עם עשרת הדברות
  . זה הטעם שהוא אומר .שמים מחדש

כמה יש ש בגלל, זה קצת קשה ליגם טעם  לכאורה
 ,ב אסור ללמוד"בת אכן. ב עד שבת"ימים מת

, יש חובה ללמוד תורה ב"אבל כבר במוצאי ת
יהיה לנו את עשרת אז כ נחכה עד שבת ש"א

 ב"זו שת שנהו כמו ב"וק? נתייםיומה ב ?הדברות
הרבה ימים עד קריאת  יש כ"א, נדחה ליום ראשון

לקבל את עול התורה  העניין הוא אם. הפרשה
. ב"להיות מיד במוצאי תצריך היה  הז, מחדש

שכיון שזו פרשת בגלל , כ"ואולי אין זו קושיא כ
 יין לעסוק בפרשה זאת כבריש ענ ,השבוע

ין לא קראנו יאפילו שעדשהרי , עמתחילת השבו
אבל לגבי שנים מקרא , תורה את כל הפרשהב

, שוןמיום ראכבר ח "יוצאים ידואחד תרגום 
שאפילו ממנחה של  ]ה"בסימן רפ[והפוסקים אומרים 

 דהיינו מאז שהתחלנו לקרוא, ח"יוצאים יד שבת
קראנו במנחה של שבת את , עכשיוכגון . פרשה זו
אם אדם  ,אחרי מנחהמ כ"א, פרשת עקב תחילת

יקרא לפני  אם. ח"ת יצא יד"מתחיל לקרוא שמו
, פרשת עקבאם קרא ו בשבוע שעבר "וק ,מנחה

ת את "אבל אחרי שכבר קראנו בס .ח"לא יצא יד
מכאן ואילך אם קורא  ,התחלת פרשת עקב

אותו ין לעסוק בייש ענ כ"א .ח"ת יוצא יד"שמו
. את עשרת הדברות שבה יש, שבוע בפרשה זו

חוזר זו בפרשה יראה כי מי שישים לב , ה מכךתרוי
, ין של עשרת הדברותיהרבה פעמים הענומוזכר 

ח ַרק כגון  ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמֹאד ּפֶ ֹמר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך וּׁשְ ָ ִהׁשּ
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ר ָראּו ֵעיֶניךָ  ָבִרים ֲאׁשֶ ר . 'וגו ֶאת ַהּדְ יֹום ֲאׁשֶ
חֵֹרב י"יָעַמְדּתָ ִלְפֵני  ל הפרשה בכ, 'וגו ֱאלֶֹהיָך ּבְ

כדי לזרז את שמירת , מתן תורה ייןענחוזר 
אפילו בתוך  .עשרת הדברותולא רק  ,התורה

ָבר , פרשת כי תוליד בנים ובני בנים ּדָ ֲהִנְהָיה ּכַ
ֹמהוּ  ַמע ּכָ דֹול ַהזֶּה אֹו ֲהִנׁשְ ַמע ָעם קֹול . ַהּגָ ֲהׁשָ

ה ַמְעּתָ ַאּתָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ּכַ  ֱאלִֹהים ְמַדּבֵ
. יין של מעמד הר סיניחוזר הענשוב  .ַויִֶּחי

, כבר בהתחלת הפרשהזה א "דעת הרשבול
ְדְלָך  ָך ֶאת ּגָ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ ַאּתָ

ו רבינו בחיי כמו שמביא, 'וגוְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה 
א הסביר את פשט הפסוק "שהרשב, ותלמיד

 דהיינו', להראות את עבדךלות אתה הח'
הוא העבד , מסר לנו את התורהה ש"שרעמ

את ' .התורה לעם ישראלתנה יהנאמן שעל ידו נ
כמו שנאמר דהיינו , 'גדלך ואת ידך החזקה

אְמרוּ ֵהן ֶהְרָאנוּ  ֹבדֹו ְוֶאת  י"יַוּתֹ ֱאלֵֹהינוּ ֶאת ּכְ
ַמְענוּ ִמּתֹוְך ָהֵאשׁ  ְדלֹו ְוֶאת קֹלֹו ׁשָ ַהיֹּום ַהזֶּה  ,ּגָ

י ְידַ  ר ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחיָרִאינּו ּכִ ', דברים ה[ ּבֵ
תחילת הפרשה מתבאר כבר בכ "א. 'וכו ].'כ

   .ין עשרת הדברותעני

יותר  לכאורה צריך להביןש יש דבר אולם
וכי אסור , עבודת ישראלבתירוצו של בעל 

 וכי אין מצות תלמוד תורה? ב"ללמוד תורה בת
, ב"אדם יכול להתבטל בתהאם  ?ב"בת

 ולא יסיח דעתאם  אפילו ?הווזהתפלל ל
אותו ? ל גם לא יעסוק בתורהאב ,מהאבילות

לגבי אבל בשבעת ימי  ,לא אליכם, דבר
דבר ה !?לעסוק בתורהוכי הוא פטור מ, אבלה

 ינםאתורה שאסור לו לעסוק בדברי  .לא פשוט
ב אסור לעסוק "וכן בת, לותילאב יםנוגע

אבל מותר , ב"קשורים לת ינםאבדברים ש
, בדברים הרעים שבירמיה, פר איובבס לעסוק
, הנזקיןפרק שבמסכת גטין רבן נייני החאו בע

יש דברים  דהיינו. וכדומה ,מועד קטןמסכת באו 
פירושו שאם אדם לא רוצה  יןאאבל , שמותר
 כי על הדברים האלו, את אז הוא פטורזללמוד 

  .יש מצות תלמוד תורה

פר ח סו"מהרי. בעניין זהנחלקו הפוסקים  אכן אבל
מביא בשם מטה יהודה  ]י"ד סק"תקנ' סי[בכף החיים 

 .ת"שביום הזה אין מצוות ת, אשעיי י"של מהר
או , ב או בירמיהאיובללמוד  ומה שכתוב שמותר

רק זה  ,ב"קשורים לתעניינים ה' וכדו קיןבפרק הניז
זה אבל , ללמוד את העניינים האלה מותר .רשות
יקבל הוא לא קיים מצוה ואם אדם מתבטל לא ש
הדבר לגבי ואותו  .ת"על כך שהתבטל מתעונש 

בלימוד לעסוק  לאסור לאבֵ , שבעת ימי האבל
לכן , לותיהאבבכדי שלא יסיח דעתו מ תורה

ינו אאבל אם . ילותמותר לו לעסוק רק בענייני אב
ין הדבר נקרא שהוא מבטל מצות א ,םהעוסק ב

בעל , קת הפוסקיםזה שנוי במחלודבר  אולם. ת"ת
אכן יש סובר ש ]'מערכת בין המצרים אות א[ שדי חמד

כיון . אבל רק בדברים המותרים, חובה ללמוד
כ "א, שיש לך אפשרות ללמוד את דברים אלו

ראיה הכי הולכאורה  .ת חלה על זה"מצוות ת
 ת"ומצות ת, וא מדרבנןהב "שהרי ת, לכךברורה 

תלמוד ות ילות דרבנן יעקור מצוכי אב, מן התורה
אתה יכול ללמוד תורה בדברים  ,אלא מה ?תורה

  .אלא חובה אבל לא שזה רשות, האלה
גם לגבי , למעשה זו מחלוקת בין הפוסקים כ"א

האם יש , וגם לגבי שבעת ימי האבל תשעה באב
ואם כן  ,שזה רשותאו  חובה ללמוד דברים אלו

 .רק לפי שיטתם הולך הטעם של עבודת ישראל
המיקל ו, קשה להכריע בעניין זה הלכה למעשה[

בפרט אם כוונתו למנוחה , יש לו על מה שיסמוך
  ].ן"יב. לאזור חיל לאחר מכן

לומר דבר דומה לדבריו העבודת ישראל  אפשר
, רבן היההחכיון שבתשעה באב , )תירוץ שלישי(

ַעל ָעְזָבם ֶאת  י"יַויֹּאֶמר , 'וגו ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ
י ִלְפֵניֶהם ְולֹ  ר ָנַתּתִ ְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא ּתֹוָרִתי ֲאׁשֶ א ׁשָ

חוץ ממה דהיינו  ].ב"י- א"י', ירמיהו ט[ָהְלכּו ָבּה 
שלא  ]א"א ע"דף פ[ אומרת במסכת נדרים' שהגמ

בל לפי מקומות אחרים א, רכו בתורה תחילהיב
כלומר  ,שהדברים כפשטם ל משמע"בדברי חז

רבן ב הח"בתכיון ש כ"א. ממש עזבו את התורה
יין לכן יש ענ, מוד התורהבא בגלל שהזניחו את לי

 וזה בפרשת ואתחנן שבה, התורהלימוד לחזק את 
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שיש את  ובפרט ,יש הרבה דברי התעוררות
בזמנינו [ .ן של מעמד הר סיני ומתן תורהייענה

  "].בין הזמנים"צריך חיזוק גדול בימי 
הפסוק הרי  ,)תירוץ רביעי( להיות עוד דבר יכול

וֵּ אומר  י ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ם ּכִ ִתי ּגַ ִפּלָ ַתם ּתְ ', איכה ג[ַע ׂשָ
ה  ,]'ח ִפּלָ  ,]ד"מ', שם ג[ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור ּתְ

ה לא מקבל את התפילות "ו הקב"חש דהיינו
 .ן או דברים דומיםרבירות של החלבטל את הגז

, ננעלו השערים, דהיינו סגור', כותה בענןס'
עד כדי כך שיש פוסקים . 'תם תפילתישׂ '

, ב לא להגיד תתקבל צלותכון"שבתם אומריה
הוא כותב , ץ לא מסכים עם זה"מהרי אמנם

אומרים  ואותם שאין, ב"ע 'דף בב "בסדר ת
כך [תתקבל מטעם גם כי אזעק ואשוע סתם 

וכי פסוק זה  .אינה ראיה, תפילתי .]י.ש. במקור
. נושלא תתקבל תפילת ב"תעל כל הוא רה יגז
אין  ,תמתקבל ינהאאם התפילה מה נתפלל ל

בעניין  הוא מאריך 'וכו .זה אלא דברי תימה
ושוב מצאתי . ל מקום לפי מנהגווכ, וכותב

ל שהיה נוהג "ה ז"במרדכי ובאגור בשם ראבי
וכן העיד האגור שיש רבנים , לומר תתקבל
הפוסקים . המנהג שלנו לומר וכך .נוהגים לאמרו

גם המאמר מרדכי אומר שאפילו , דנים בזה
אבל נכון כן להגיד , שאצלם לא נוהגים

ה לא שומע "ו הקב"למרות שח, ודהיינ .תתקבל
כועס עלינו בעוונותינו הוא , נואת תפילת

אבל סוף סוף  ,םאסתיר פני מההסתר  ,הרבים
, אינן הולכות לריק, תפילות אלו יתקבלו

 םעד שיגיע זמננמצאות ומחכות  תפילות אלו
 ןהאבל לא ש, ונעצררק  םהכעת . לעלות

   .ן שום ערךהין לוא מותקיי ינןאו ונמחק
הרי נגזר על משה רבינו . גם בפרשת ואתחנן זה
', ואתחנן'בכל זאת ו ,י"שלא יכנס לא ה"ע

, חמש מאות וחמש עשרה תפילות הוא התפלל
חשב שאחרי מלחמת הוא , י"ן אל י"ואתחנ

זו אולי עכשיו , ה הגזירהסיחון כבר התבטל
לא שירה גזהלמרות שכבר נגזרה . הזדמנותה
אולי , ה מנסה"שרעבכל אופן מ ,לארץכנס י

מזכיר את כל , בכל זאת מדת הרחמים תפעל

תפילותינו שלא נחשוב ש ,לכן גם אנחנו .זכיותיו
יוצא שיש חיזוק  .'ואתחנן' אלא, חשובות ינןא

ין של יעניין התורה וגם בבפרשת ואתחנן גם לענ
ונמצאנו למדים ארבעה תירוצים  .התפילה

  .ב"קבעה ואתחנן אחרי תלשאלה מדוע נ
  

כיצד נוהגים לסיים בדברי נחמה בחלק מקינות תשעה 
והאם צריך לסיים בדבר טוב גם בתפילה כמו , באב

  . בתורה
ולכאורה  ,דבר שהפוסקים מתלבטים בו ישנו

לגבי מה , ו דבר תמוהזה ,ע"נשאר בצהדבר 
אב אנחנו מסיימים הרבה קינות בשבתשעה 

אמצע חודש אחרי בר אנחנו ככעת  .בדברי נחמה
 ולחודש אב יש, ה"בעז לקראתנו חודש אלול, אב

ת ארור "אב ר, בספר יפה ללב מובא ,ת"סימן בר
ומחמשה עשר , רור'שון אדהיינו החצי הרא .ברוך

זה חודש  ,מחמשה עשר ואילך .רוך'ואילך ב
טובים לישראל כיום חמשה לא היו ימים , מבורך

כ "כ דבר לאהאבל יש אומרים ש. עשר באב
עד סוף  והמזל של חודש אב הוא רע, פשוט

בר ישראל דאית 'כגון לגבי מה שכתוב , החודש
ח "זה עד ר ',הלישתמיט מיני ליה דינא בהדי גוי

כי המזל לא , המזל הוא רעכל החודש ב .אלול
. החודשמזל של כי זה ה, תלוי בימים מסויימים

שכל ענייני  ,]ב"ט ע"דף כתענית [' בגמלמעשה יש ו
 בס לפי דעת רבי יהודהלות דהיינו לספר ולכיאבה

ידכתיב  ,בכל החודשזה  ּתִ ּבַ ל ְוִהׁשְ הּ  ּכָ ּה  ְמׂשֹוׂשָ ַחּגָ
ּה ְוכֹל מֹוֲעָדהּ  ּתָ ּבַ ּה ְוׁשַ ' חדשהּ ' ,]ג"י', הושע ב[ ָחְדׁשָ

 .החודש החמישי ',שהוא חודש ה ,חודש אבהיינו 
ילות ין האבילפי דבריו מן הדין יש את ענכ "א

 אלא, אמנם לא נפסקה הלכה כמוהו. החודשבכל 
זה כל ' חדשה'אבל לדבריו , חל בורק בשבוע ש

דש אשר נהפך והחֹ' ,כמו בחודש אדר .החודש
משנכנס אדר 'כל חודש אדר  ',להם מיגון לשמחה

כבר שמחה  ובניסן יש, עד ניסן 'מרבין בשמחה
בחודש  כ הוא סובר שכך גם"א. אחרת של פסח

יש , בפוסקים בדבר זה ידוןנ בכל אופן יש. אב
עד  מט מן הגויתשיהאם צריך להבדבר  מחלוקת

הוא זה סוף אב בגלל שהמזל של ישראל בחודש 
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, זה לכאן ולכאןדבר אפשר לצדד בו ,חלש
  . בעבר על כך כברברנו ידו

במנחה אנחנו  ב עצמו"כבר בת, אופן בכל
אז מעיקר ש ,ב"ו במוצאי ת"קו, נחמה מראים

 .סור אפילו לעשות שמחהכבר אין אי הדין
שבעצם בית המקדש היה הולך ונשרף  י"אעפ

כבר ה "הקבאבל מצד הדין כיון ש ,ב"במוצאי ת
ת ֵאׁש נ "כמש ,שפך חמתו על עצים ואבנים ַויַּּצֶ

אַכל ְיסֹודֶֹתיהָ  ִציֹּון ַוּתֹ ה "הקב ,]א"י', איכה ד[ ּבְ
שראל יצא יועם  עצים ואבניםכילה חמתו ב

אמנם , ה ריחם עלינו"בשהק זכינו. בדימוס
יש לנו , שראל חי וקייםיק נחרב אבל עם "ביהמ

ה לא השרה שכינתו "הקב. תקוה ואנחנו מחכים
מה שהיה  .הוא מחכה רק לנו ,על שום עם ולשון

לא אורים ותומים ולא , אף אחד לא קיבל ,לנו
 כאשר, שראליוכל זה מחכה לעם ', וכו נביאים

 .יים לכךונתקן את עצמנו שנהיה ראונכין 
, בתשעה באב עצמו אנחנו אומרים נחמות

יש הרבה ' כבר אפילו מברכים וכו ,ממנחה ודאי
המשיח נולד  .ל הכסאותכבר יושבים ע, שינויים

  .ב"א במוצאי ת"וי, א אחרי חצות היום"י, ב"בת
ב עצמו "שבת יתכןשואלים הפוסקים איך  אבל

, אומרים קינותכיצד  ?אנחנו אומרים נחמות
אוי כי , יש קינה, למשל ?אומרים נחמותובסופן 

עיני עיני יורדה  .לירושלם, ירד אש מן שמים
יה  ,יבקע אורי, בסוף המקונן אומר', וכו מים

, ובעמו יבחר .צור אפו יחר, על רשעים, כשחר
 כ"אחו ,הוא מסיים בנחמה .בירושלם חרובה

אשר , ליהודה ואפרים י"זכור י ,ממשיכים קינה
אותו הדבר  .ביבות ירושלםס, שופך דמם כמים

אשאל מכם ליכם עדה קדושה א בקינה
 .מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שאלות

 ,כתוב סוףלקראת ה, 'וכו מדוע בליל פסח
עתה  .אומרים שפוך בזמרה ,מדוע בליל פסח

 ל אלו"רח, ומרה שתינו לען רוש בליל זה
שאנחנו קצת רק  ,ממש דברים איומים ונוראים

 זאתיקרא או  יחשובמי ש םלאו, התרגלנו לכך
הוא מה ו .הוא יעמוד נדהם ,הראשונהפעם ב

 .ןיוֹ צָ בנים יושבים בְּ , בגלות התנחמו, מסיים

אבנה בית . אכין עבודת ציון, ארוממכם משפלות
אומר הפרי חדש  .אז תשמחו בגילות, אפריון

הרבה  מה שנוהגים לסיים ]ז"תקנ' בליקוטיו סי[
איך  .וטעות הו שיבושז, מהקינות בדברי נחמה

הרי הלכה  ?פשר להגיד בתוך קינות דברי נחמותא
פ שמותר "אעא "ז ס"ע סימן תקנ"פסוקה בשו

 אם יש בהם פסוקילקרוא בספר ירמיהו אבל 
 ,אתה קורא בירמיה אם .צריך לדלגם, נחמה

אבל אם יש , דברי פורענותאת התקרא רק 
, ב"לקראם בתבאמצע דברים של נחמה אסור 

כך צועק חמס ? דבר מותרהה בקינות כ למ"א
א במחזיק ברכה מסכים "והחיד, פרי חדשבעל 

ולאחר מכן , שראה אותו קודםאיתו אפילו 
שוב ראיתי  את דבריו הוא כותבראה כשכבר 

  .שהפרי חדש כתב כך
אם ו, ץ אומר כך"שגם מהרי, הוא המפליאהדבר 

ממש  .בבית המדרש נורגליידינו וכן לא מצאנו 
ץ "מהריגאון עוזנו ומאריה דאתרין  .פלא עצום

דף ב "תשל מביא את הפרי חדש בערבית ל "זצוק
עורה נא , בסוף אחרי כל הקינות יש שם ,'י- 'ט

ץ "אומר מהרי ,חמהנו ולזעומה קרא, רמה ימינך
כדי לפסוק מתוך  ,והגים לסיים בנחמה זוונ

 ,ט"א בסימן תקנ"הוא מביא את הרמ .נחמה
כמו אבל לא  .כולם ותאחר שגמרו הקינ, והיינו

, שאחר כל קינה אומרים נחמה עכשיו שטועים
למה כתב הרב בית יוסף , שאם כן .וזה שיבוש

שצריך פסוקי נחמה  א שאם יש"ד סוף ס"תקנ' סי
בסוף כל הקינות  ,אלא ודאי דהכא דוקא. לדלגם
אבל , טובתגיד נחמה זה  אם בסוף הקינות .קאמר

הוא כך , ששיבו בתוך הקינות להגיד נחמה זה
בסוף הפרי חדש  .ויפרי חדש בליקוט בשם מביא

ץ "בא מהרי .כותב כך הוא ושם ,יש ליקוטים
מחבר כל קינה אין תרעומת על ו, על זה ומוסיף

הוא . סיום דכל חד סבר דשם הוי ,פוסק בנחמהד
 מדוע, על מי שחיבר את הקינה אין קושיא, אומר

הוא  ,ייםסהוא לא ידע איך נכי  ,כתב בסוף נחמה
אז תגידו , אם תגמרו פה .חשב אולי פה יגמרו

 ,ם אתם ממשיכים להגיד עוד קינותאבל א .נחמה
אל , מה שהמחבר חיברכ "א .את הנחמהתדלגו 
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אבל  ,אל תביא ממנו ראיהו תסמוך על כך
ואני לא שמעתי מעולם מי  .למעשה צריך לדלג

 .כל הקינות כסדראומרים את אלא , שדילג
  ?ע שמישהו שמדלגיש פה מי ששמהאם 

 זאת בסידורי הספרדיים שמו :תשובה מהקהל
  .יםיבסוגר

אבל לא מחקו את , יפה :א"שובת מרן שליטת
 .לא, ואם לא. תגיד את זה ,אם תסיים פה. זה

ף החיים כותב שכל מקום הכואכן , אתה צודק
זאת י מיישב הגאון רבי חיים פלאגּ . לפי מנהגו

הוא אומר  ,שיש חילוק בין היום ללילה ואומר
שהיה  יים פלאגחי' כך כותב ר, 'אנחנו נוהגים'

, ז"ס אות' י בספר מועד לכל חי סימן בתורכיה
בלילה אין , הוא אומר אין לזוז ממנהגינו

כן ביום אומרים א, אומרים סיום הקינות כלל
אבל אנחנו . שיש בהם נחמהסיום כל הקינות 

  .התימנים אומרים זאת גם בלילה
אליכם עדה , ינת הקינותמבח: אלה מהקהלש

  .הקינה האחרונה קדושה זו
' על נהרות בבל'וכי  :א"שובת מרן שליטת

אז בבית ? 'שאומרים אחרי כן זו לא קינה
 אתה יודע למה אומרים את ?זו לא קינה' שביינו

קינה  כי זו, כל הציבור ביחד' אז בבית שביינו'
 ?כ מה זה משנה"א. קינה יאהאבל , נומקדמוני

ונותינו כי בעבסוף הוא אומר ', ת בבלעל נהרו'
ם לאו. זו גם כמו קינה', וכו רבןולח, לפיזור' וכו

לפני כבר  כי הרי יש .לא צריך לדון על פרט זה
 בסוף הוא אומרו 'אש מן השמים אוי כי ירד', כן

זה , 'םלירושב הבוחרעמו יבחר בו 'וכויבקע '
מתחיל שוב פעם הוא כ "ואח, הקינות באמצע

אני אומר זאת  .'וכו למשיח הנקרא' וכו י"זכור י'
ומסתבר שזה נכון . גם לפי מה שאתה מבין

. כי נראה מכאן ואילך כמו עניין חדש, קצת
' כנז, אבל נשארה הקושיא מהקינה אוי כי ירד

  .לעיל
אז בבית שביינו שאומרים  כי הסיבה חושבני

להם קינות כנראה הקדמונים היו כי  ,ביחד
. וזה שריד מהן, אותן יחדאומרים אחרות והיו 

כיום בדורות נו אומרים בכל אופן הקינות שא

אז בבית 'אבל , מהספרדיםנלקח זה האחרונים 
, אלא רק אצלינולא נמצא אצל הספרדים  'שביינו

קצת יש לזה לכן , קינה מהדורות הראשונים זו
, ותה ביחדלא בחרוזים ואומרים אהיא , סגנון אחר

  .מאיפה זה באעו כדי שידעשו שינוי דאולי 
  

אומר הוא ו ,זאתי כותב ליישב חיים פלאגּ  רבינו
צריך , בלימוד .שיש הבדל בין לימוד לבין תפילה

 ,אחרי שאומרים קינות, תפילהבאבל  .לדלג
מביא א וה .ה שיבנה את ירושלם"מבקשים מהקב

שקשה אומר והוא , א"את הפרי חדש ואת החיד
 כמו שכתבו שצריך לדלג בסוף הקינות על מה

אתה , שהרי ממה נפשך. שכתב מרן לגבי לימוד
לומד בספר ירמיה צריך ומביא כתוב שה טוען

סוף הלימוד מותר וכי ב, נחמההדברי את לדלג 
אם אסור להגיד דברי הרי  ?להגיד דברי נחמה

בסוף כל למה כ "א. גם בסוף אסוראזי  ,נחמה
ואילו כשאדם לומד , הקינות מותר לומר נחמה

? בסוףאפילו אסור לומר דברי נחמה  בספר ירמיה
על כרחך צריך אתה לחלק בין לימוד לבין 

  .כך הוא מקשה עליהם .תפילה
ני כי חושב ,לא זכיתי להבין את הקושיא אולם

נראה כי אכן . ראיה ינהאה שזו בכלל "במחכת
דוקא  הוא ,שכתוב לדלג פסוקי נחמה הדין

, כי הרי גם אם אדם לומר בספר ירמיהו. באמצע
אחרי בסוף  .לסיים בדבר רעצריך ינו אפ "עכ

הוא צריך לסיים בדבר , וקרא הכלמד שהוא ל
הכללי שאין דין האבל מ ,ב"אפילו שהיום ת. טוב

 .אכן באמצע הוא צריך לדלג. לסיים בדבר רע
לכאורה אם כן  .צריך לסיים בנחמה, אבל בסוף

וכחה ההו, וגם בלימוד תדלג שבקינות, צודקים הם
 יאהשצריך לדלג פסוקי נחמה שלהם ממה 

  .ינתמצוי
אפילו . נכון מאד :ובה להערה מהקהלשבת

. צריך לסיים בדבר טוב, בהפטרה של תשעה באב
, 'ף אסיפםאס'את ההפטרה בלא התחלנו הרי 

מטעם לא לפתוח ', י"כה אמר י'התחלנו אלא 
תהלל כי אם בזאת י'כן סיימנו ־כמו, בדבר רע

ונפלה 'לא בפסוק ו', המתהלל השכל וידוע אותי
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וכעמיר מאחרי הקוצר ואין ' נבלת האדם וגו
וכשם שאפילו בהפטרה לא סיימו בדבר . 'מאסף

ר בדב צריך לסייםכשלומדים גם  הוא הדין ,רע
כ קושית הפרי "א. ב"ת ואהי שהיום "ואעפ, טוב

   .אתחדש היא קושיא אלימ
  

א שאמר אל תחשבו "בשם החזו שמעתי
הוא היה כה כששירמיהו כתב את מגילת אי

הרי ירמיהו  כי. היה בצער בוכה ומתאנח, עצוב
אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ו ,היה נביא

לא א לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראשו
יתכן אם כן לא , מתוך שמחה של מצוה

 .ירמיהו היה עצוב כשכתב את המגילהש
, ]ד"ז ה"פ[ם כותב בהלכות יסודי התורה "הרמב

 ,מתנבאין בכל עת שירצו כל הנביאים אין
אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב 

שאין הנבואה שורה לא מתוך  .ומתבודדים
 .עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה

 ,א"בשם החזו מודפס זאתמצאתי ולא חיפשתי 
 במועדיה םירושלבספר כך  אבל ראיתי שנדפס

. אבל יש פה לכאורה קושי .בריסקרב מבשם ה
. 'עין במר בוכה ולב שמח' שליש מושג אכן 

 .הוא היה שמחיכול להיות מצב כזה שבלב 
הרי מגילת איכה  ?אתזאבל איך אפשר להבין 

דברים נוראים , דברים קשים מאדב מלאה
   .ים במגילת איכהכתוב
כ "שאולי זו אינה כהראשון חשבתי  ברגע

ל בככי לא , תלוי דברהש יכול להיות ,קושיא
אין אכן  .א צריך להיות שמחמגילת איכה הו

כ "א, הנבואה שורה אלא מתוך שמחה
אבל אחרי  .היה בשמחההוא בהתחלה 

כבר לא ם ואילך השכינה מש, שהתחיל
שההתחלה הוא העיקר דהיינו  .תסתלק ממנו

ומה שההמשך יהיה מתוך , מתוך שמחה תהיה
   .ינו מפריעאדבר ה, עצבות

על פי  היטבאת זאפשר להבין , למעשה אבל
שכתוב במדרש , בשיעור הקודם שהבאנו מה

, הנביאים והכתובים יבטלו בואליד שלעת
תכן שכל הנביאים יאיך שבט מוסר ושאל בעל 

שתנה על כרחך שי אלא ?והכתובים יתבטלו
ו "וק ,לטובה ויתפרש פסוקיםהדהיינו ש, הפשט

כמו . הרמזים והדרשות והסודות ישתנו לטובה
ה ישבה בדד איכ'הפסוק את  שהסברנו לדוגמא

איך העיר שבעבר היתה  דהיינו', העיר רבתי עם
כלומר , רבתי עם נהייתה עכשיויושבת בדד 

 ושבעצם זה ,יוצאכ "א .פירוש הפסוק יהיה הפוך
הוא כתב דברים שמצד , הדבר ששימח את ירמיה

, ם נראים דברי תוכחה קשיםהפשוטם החיצוני 
ם נחמות ודברים האבל בעצם הוא הסתיר ב

 ,כל מגילת איכהכי , הפלא ופלא נמצא. משמחים
ל אנחנו נלמד משהו "לעת ,ה ועד סופהתמתחיל

או  ,מגילת אסתרניגון כמו  זאתנקרא  ,אחר
, עכשיו זה עצובאמנם . תר שמחמשהו עוד יוכ

ט אבל הפש, לעת עתה אנחנו הולכים לפי הפשט
שירמיהו יכול להיות , אם כן זה יפה מאד. שתנהי

. כי יש לו רצוא ושוב, ההמגילהנביא היה שמח כל 
, נכון שזה נראה קשה .הוא מבין פה שני מהלכים

של  יםדברגם יש פה  אבל לאמיתו של דבר
ו הוסיף כי "ובני הבחור השנון שאול נר[ .שמחה

מפני שירמיהו כתב את מגילת איכה עוד לפני 
וכוונתו היתה ) ו"כיעויין בירמיהו פרק ל(החרבן 

. כך־א היה אז בצער כללכן ל, להחזירם בתשובה
  ].ן"יב. ויפה אמר

למשל ביד , מחלקים חילוקים אחריםה ישנם
שמדובר אם כותב  ]שם[ ם"על הרמב המלך

 .מחמת חסרון שיש בנפש יםעצלות באהעצבות וה
אבל אם באה על האדם צרה והוא מקבל אותה 

כמו שכתוב שאדם יברך על הרעה , מתוך שמחה
 .'מודה להכ הוא "א, כמו שמברך על הטובה

 ,הלב נשברמצד אחד , זאתאמר שירמיהו  ממילא
ה ומברך על "אבל מצד שני הוא מודה להקב

מקבל שהוא שמח מצד ש, אותו מהלך וזה .הרעה
   .ה באהבה"ירת הקבאת גז

 ר שלמה איגר בנו"הרכנראה של  ,עוד תירוץ יש
הדבר אם ו .כי פה יש מצוה להתעצב ,א"רעהגשל 

אם אדם לא  .ק"רוהדבר לא מפריע לה ,מצוה
צריך הוא  ,ו צרה"מי שיש לו ח, ריך להתעצבצ

מקבל את שהוא להתבונן ולחשוב  ,ליתובי דעתיה



       ג"שכ'ב ב"תשע'ה ואתחנןק "מוצש

 
 יא

 .צא מזהאם כן הוא יֵ ו, מה שנגזר עליו באהבה
ינו מתגבר אאם , כ אם הוא לא עושה כך"משא

לא  כ הנבואה"א, דברהבכוחות הנפשיים על 
פילו כמו שהיה אצל יעקב אבינו וא, תשרה עליו

ה שבזמן שהיו בצער לא שרתה "שרעמאצל 
 ,אבל איפה שצריך להתעצב .עליהם שכינה
  .שכינההאם כן פה כן תשרה  ,היכן שכך הדין

דהיינו , דבר מיושבהני שחושב י זהאופן לפ בכל
כתובים שיש בהם או נביאים ו, מגילת איכה

שירת או כל דבר אחר כגון רוב , תוכחותדברי 
ם קשים של פורענות לעם יש בה דבריהאזינו ש

יש צד נגלה  .בהם שני צדדיםיש , שראלי
ואת  .וא שמחההויש צד נסתר ש, שנראה עצוב

 אבל מחברי. רק הנביאיםכל זה יכלו לעשות 
כבר לא יכלו  ,הקינות שהיו בדורות האחרונים

 לכן, להגיד דברים על שני צדדים, אתזלעשות 
. ברי נחמהמפורש דבהם היו צריכים לכתוב 

צריך להיות גם צד , ירהלא סת כ שזו"נמצא א
, הדברים של נחמ צריך להכניס ,זה וגם צד זה

 נחמהבעצם בה יש ש כמו במגילת איכה
חם לכתוב דברים אבל לא היה בכו, תמוסתר

לכן . להסתיר בתוכה שני מובנים, בצורה כזאת
מת ימבחינה מסויו, זאת בסיום הקינהשמו  הם

  . מיושב כלה זהלפי ממילא , זה מצות היום
יש  ,ראשית .הסבריםיש לנו שני שבעצם  יוצא

כפי [. בתפילה מותרו, חילוק בין לימוד לתפילה
י שהקשינו עליו "אעפ. ח פלאגי"שיישב הגר

]. מ החילוק עצמו מתקבל על הדעת"מ, לעיל
הם רצו להכניס גם את הצד של השמחה  ,שנית

לים בדרך רצוא ושוב הכניסו קצת מ, והנחמה
ב אסור "אפילו בת ,כיון שצריכים לדעת .כאלה

להשאיר , צריך להיות שמחהלב , להיות מדוכא
, כפעם בפעם, נחמהופינה של שמחה  איזו

מה וזו לא קושיא  .זאתאפשר להכניס  ממילא
כי אפילו בדברי , לגים דברי נחמהשבירמיהו מד

היו  מחברי הקינותאבל , פורענות יש נחמהה
כ עלה "א. מפורשתזאת בצורה צריכים לכתוב 

מנהגם של בידינו שתי תירוצים להסביר את 
נחמות בסיום שנוהגים לומר , ישראל תורה

 לכן מובןו, זה יש לו על מה לסמוךומנהג  ,הקינות
  .דבר מיושב היטבוה ,זאתלא נהגו להשמיט למה 

  
ל דגושה "ימתוספות דברים בעניין הגיית האות גּ 

, )ב"תשע'ורח הק ק"השלמה ממוצש(ק תימן "כמסורת ק
הודאת הבן , א"מ מאזוז שליט"התייחסות לדברי הגר

ומעלת המבטא התימני ונכונותו יותר , איש חי בעניין זה
  .משאר העדות

 ]ב"תשע'ק קורח ה"מוצש[לפני כמה שיעורים  דיברנו
וכעת יצא , ל דגושה"יממבטא אות גּ ין יענעל 

תימני התקשר אלי אברך  .המרצע מן השק
א "שהגאון הרב מאזוז שליטאמר לי ו ...מנתיבות
כך הוא מספר לי  .בעניין זה מכתב כתב לו
) רצאבי(שהרב שאלתי אותו על מה , בטלפון

שאין קושיא על הודה שהרב מאזוז חזר בו ומר או
כפי שאומרים אותה , ל דגושה"מבטא האות גימ

חוץ  .האם זה נכון או לא נכון, התימנים
תשובה על ו שלח להוא  ,אז מהמכתבים שקראנו

אותו אברך עדיין לא שלח לי . באופן אישיכך 
עד היום אבל קשתי שישלח לי העתק יב, אותה
הוא אמר לי  םלאו, ממנו בלתי העתקילא קעוד 

הוא שאל דהיינו ש .בעל פהאת תוכן הדברים 
ל "ושהודה שהגימהאם זה נכון שהוא חזר בו  ,אותו

כמו שאר , מהחיך תכן יוצאשל התימנים א
 .אגיד לך מה היה. לא, לו הוא ענה? ק"ות גיכאותי

ינו רבשיש לי ראיה מ, אבירצרב אני טענתי ל
רק יש  ל"ימסעדיה גאון שמוכח ממנו שאין גּ 

מה , לא )א"הכוונה למרן שליט(, והוא ענה לי .ל"ימג
עוד  ואההמנהג שלנו , ג"אתה מקשה עלינו מרס

כך הוא אומר שעניתי . אוןסעדיה ג רבינולפני מ
כנראה  ,)הכוונה להרב מאזוז(ואז אמרתי לו  .לו

או , אדם הראשוןעוד מלפני הוא ם המנהג שלכ
פה איפה הגענו לתשמעו . בריאת העולםמלפני 
. רק אינני זוכר, ריכול להיות שהוא אמ .בויכוח

אבל  ...לא משנה, אולי רק חשב אז כך לעצמו
ן עכשיו מובן למה הם עומדים על דעתם בכל אופ

אמנם אני לא התייחסתי  .צים להודותינם רואו
 שה כבר כתבתי על כךכי למע, בשיעור לכך

הדברים ש כיון, ךנפלאות מתורתתשובה בספר 
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, בכל אופןאבל  .חשבתי שיוודע להם ,בכתובים
   .זאת פה מתוך הספראולי כדאי לקרוא  כעת

, חוזרים עליההם להם טענה שהרבה  יש
. ךמשמע לא כסעדיה גאון רבינו שמדברי 

אכן יש . יבהל מקושיותלה אין ,צריכים לדעת
בקול רם  זאתנגיד ו יש עלינו קושיא, קושיא

ג "לרס .ג אומר לא כמונו"רס, ורהבצורה ברו
האם זה . ל"ימוהתימנים כן אומרים גּ , ל"ימאין גּ 

יש גם תשובות , לקושיות חזקות ?קשה או לא
  .חזקות

 .ל"ג זה לא חז"רס, תנו דעתכם ,היא התשובה
לא מהתורה ולא  ,א מביאים לנו ראיהל

ולא  הגמראלא מומהנביאים ולא מהכתובים 
 .מביאים את רבינו סעדיה גאון .ל"זחשום מ
הוא עשה . ג"מה כותב רסבואו נראה כ "א

, ברו חכמי המשנהיחפירוש על ספר יצירה ש
חכמי  הוברויבספר יצירה שחדבר כשהיה ו

ים הוא לא הסכ, לפי המנהג שלושאינו המשנה 
אמר אנחנו הוא  .למה שכתוב בספר יצירה

. שראלילפי חכמי ארץ זה , בבבל לא נוהגים כך
בספר ל "חזמה שכתבו הוא לא הסכים ל כ"א

 !?ג"כ וכי אנחנו צריכים להסכים לרס"א, יצירה
אז  ,ל שכותבים אחרת"הוא לא מסכים לחז

אם יש לנו ג אומר "למה שאנחנו נשמע מה שרס
 ניחושב .אין שום שאלהשפשוט  !?מסורת אחרת

   .שהדבר ברור כשמש
נכון שגם רבינו  :שובה להערה מהקהלתב

אבל כמו שאני לא , ול להגידיכסעדיה גאון 
גם הוא לא יגיד לי , וכמונ אגיד לו שיאמר

, האברך הזה כתב לי, סליחה .לקרוא כמוהו
תלמידים של , בגלל זה אברכים בנתיבותש

אתם לא  אומרים ,הרב מאזוז לועגים עלינו
 כ"א. בגלל כל הטענות האלה, וראים נכוןק

. ואין מה לצחוק, נ צריכים לקבל תשובה"אה
יש דברים שהם לא  .אנחנו לא צוחקים עליהם

כתובים דברים ש, דינא דתלמודאכפי עושים 
להאריך צריך  לדוגמא, מפורש בתלמודב

הם . והם לא מאריכים ,ת של אחד"ש בדל"בק
, זה קשהשם אומרים ה אבל, אכן מודים שצריך

כמונו יכולים להגיד  ינםא, הם כבר התרגלו אחרת
תביא  .אבל הרי העניין ניתן לתיקון .ת רפויה"דל

 את התלמידיםותלמד  ,ת"לו מארי תימני לת
אתה כבר שנגיד  .דעוהדור הבא כבר יֵ , כךלהגיד 

, ללמד אבל את הילדים אתה יכול, לא יכולוזקן 
ההלכה בכל  ךדה שזה הדין וכאתה מוהרי 

 ת"שצריך להאריך בדל ,הפוסקים מדינא דגמרא
אנחנו  !?זאת למה אתה לא עושהכ "א, של אחד

למה . אהבת חנם. חלילה, צוחקים עליהם לא
 ,בסדר .ואינהו בדידהו, אנן בדידן! ?שיצחקו עלינו

אם  .ינה קושיא עלינואאבל זו , ג אומר כמוכם"רס
נו נוהג ל בגלל שאי"את דברי חזג לא קיבל "רס

ג "נו לא נקבל את רסבודאי שא כ"א, םכמוה
ומה עם כל הקושיות  .כשיש לו מנהג אחר

  ?האחרות שיש עליכם
זאת בנפלאות מתורתך פרשת קורח דף  כתבתי

ואקרא לכם מלה במלה אותיות מחכימות , ע"ש
ראיה לשיטתם כמו כן הביאו , ברור יההמ שי"ע

על ספר  בן תמים ונשג ורבי ד"רס מפירוש
שמוכח מהם שאין בלשון הקודש אות , צירהי

כנזכר בספר שפת אמת , כמו גים הערבית
אבל בלשון הקודש  ,ערביתהיא ב ם"יהגּ  .וזולתו

 ,בערבית יש .ל"גימ ל אלא"ימהם אומרים אין גּ 
לא יש כך רק בערבית וש ג מוכח"רסמ אבל

תנו יהאם פירושיהם נ ,היואני תמ .בלשון הקודש
 בגלל ?שיחייבו אותנו, רהלמשה מסיני מפי הגבו

הלא  ?אתזאנחנו חייבים לקבל  ,כך רשויהם פש
ואילו  .מקומותיהםולפי מנהג  ,הם פירשו מדעתם

 אולי היו חוזרים ,ידעו מבטאינו הצח והמצוחצח
ג לא קיבל את האמור בספר "והרי רס .בהם

, הדגושה והרפויה ת"עצמו בעניין הדל היצירה
מר וג א"רסו ,ויהרפ ת"בספר יצירה מוכח שיש דל

לא אבל י "זה בא ,מה שכתובו. אנחנו לא נוהגים
אף שהוא מודה שהספר  ,הוא לא מקבל, אצלנו

וזאת מפני , נתחבר ונכתב על ידי חכמי המשנה
שהוא ארץ  פי מנהג מקומםלשהוא נכתב 

שלא היה , מנהג מקומו בבל כ"משא .ישראל
מה מכאשר תראה ותבין , רפויה ת"להם דל

מה  ,ואם כן .שם הקדמתו לפירושושכתב בסוף 
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 .ינו עלינו שאין אנו מקבלים דבריולכם כי תל
ינו מקבל את ארי שהוא אח, וכל שכן הדבר

 אף שיצאו מפי רבותינו, יצירהדברי ספר 
ואין  .התנאים קדישי עליונין מעתיקי השמועה

קבלה  הגאוניםשייך לדון בזה מצד שדברי 
 עצמו פי הבנתפירש זאת לג "כי רס, נינהו

סעדיה גאון  רבינו .וכמפורש בדבריו, כדרכו
לא קבלה ולא שום  זו, והיטב את דברימפרש 

   .רים שנראים לו מסברתודבאלא , מיוחד דבר
יודע למה קשה להם להודות על  ינניא, שני מצד

הגאון רבינו יוסף חיים בעל בן  ,תראו .האמת
אשריו ואשרי , היה עיראקי בבבל, איש חי

 א התבייש להגיד שהם טועיםהוא ל, חלקו
לא אני לצערי  היום, ינו נכוןהמבטא שלהם אוש

עוד מעט תשמעו מי  אבל, שומע כמעט כאלה
 ,את בעל בן איש חי, שאלו אותו. הודה כן

 ה"ב סימן כ"ת שלו רב פעלים ח"כמובא בשו
א בין שובמבטא האם יש הפרש , בסוף הסימן

היו מה  ?פתח וקמץבין וכן נמי  ,סגולוצירי ו
אצל רק יש , אין הבדל, לא ?היוםעונים 

 ...ועוד יצחקו עלינו... ימנים והם לא יודעיםהת
  .ל"רח

  
בודאי יש הפרש בין כל , נהעמה הוא  תשמעו

אך בעוונותינו הרבים גם דבר זה , אחד ואחד
יש מקומות ו, נתקלקל בדורות האחרונים

פה ו .'וכוחלוקים זה מזה שעושים שינוי אך 
תינו הרבים אין להם בעוונו ,דאעירנו בגד

בין שוא  ין מלומדים להפרישאו ,ידיעה מכל זה
לדוגמא שימו לב  .ובין פתח וקמץ, צרי וסגולו

, ד"הם מוסיפים יו, צריםהם כותבים בין הּמְ  איך
תחת שוא  אינם יודעים שיש, בין המיצרים

ולכן , רייצ אלא הם חושבים שזה, ם"המי
, ראשיתבְּ המלה  .ינם מבדיליםאכי , מוסיפים

הן  .שיתראזה בֵּ חושבים ש, מה זה יםיודע אינם
המון הן בעלי בתים ו, המקראהילדים לומדי 

 ,הן החזנים בקריאת ספר תורה, העם
ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד  ת"והשי !?שמעתם

יאיר הוא יתברך ו, ותחזור עטרה ליושנה, שמו

 הודה. הודה על האמת. ר"אכי, עינינו באור תורתו
  .והלואי שנדע ,אנחנו לא יודעים, ולא בוש
, בזמן האחרון נדפס ספר ויען שמואל ,וראוהביטו 
הבן איש , אמפלידבר ממש תשמעו , כעתממש 

לימים  פיוט כתר מלכותחיבור חי בכבודו ובעצמו
, ממש מדהים, והוא ניקד עשרות שגיאות, נוראים

, נדפס שם בחלק חמשה עשר. בגלל המבטא שלו
הוא , 'עליך ואין נשמה עליך אין אלוה'. ד"דף פ

אתה ' כ"או אח, פתחושוא פתח , המַ שַ ניקד אין נְ 
בגלל , פתח וקמץ', ה לכל הנשמותמָ הוא נשַ 

כל ' .הוא לא ידע. שינוי משמעות, המבטא שלהם
כ "ואח .ד"הוא עשה פתח בלמ', מותהעולַ 

ולא ' .לא עשה שוא פתח, ופתחפתח , 'רוןחַ אַ '
עשו פה צילום  .ממש מדהים, תחבפ, 'הבבינה ידיעַ 

ה "במחכת, לעיל' הנזבספר ויען שמואל ממנו 
הוא לא , שגיאותזרוע עשרות ה ממש אתה רוא

 אבל הוא, בדיל בין קמץ לפתחה כי הוא לא ידע
דף פה רק למו יצו .הודה שהוא לא יודעבעצמו 

א לא הוכיון ש ,הוא עושה פתח ',הבַ רכַּ ה' .אחד
גם את המלה  .פתח לשואבין פתח כלל בדיל ה
אבל אשריו בכל . יןבִ ְמ , הוא ניקד בשוא' יןבִ מֵ '

נחנו בבגדאד בעוונותינו ודה שאאופן שהוא ה
שהתימנים ' ברוך ה ,אם כן. הרבים לא יודעים

   .יקתיבצורה נכונה ומדו זאתמבטאים 
רציתי  .כך לדעת צריכים ?כן הודה על האמת מי

בי רשבוע שעבר על הגאון הצדיק בלדבר כבר 
שנפטר לפני שבוע  ,ל"ישיב זצוקיוסף שלום אל

תוך . אודותיולדבר היה בדעתי כבר אז  ,וחצי
ולא , אבל פשוט לא נשאר זמן. שבעת ימי האבל

יבקשו  מובא בספר .רציתי להטריח על הציבור
שאלו את , ז"דיני קריאת המגילה דף קי, מפיהו
נ עוד "אומר בלאם יהיה לי זמן (, ישיבש אל"הגרי
 עוד מעט נגמראבל אני רואה שגם כעת , יםדבר
, שיםבתוך השל, אולי נשלים בשבוע הבא, הזמן

 ,דרך אגב .אבל בנתיים נדבר על הנושא הזה
זהו , הרי הוא נפטר בן מאה ושתים, המליצו עליו

זכה כל ימי חייו לשבת על ממש אדם ש. ונקיב "ק
, התורה ועל העבודה בצניעות ובגדלות בתורה

יש . כיתי לשמוע ממנו הרבה דבריםצמי זאני בע
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שם שהיה הביאו  ,32ליון יפעולת צדיק ג בעלון
יב ש אליש"ישבנו ביחד עם הגרישדיון הלכתי 

וכתוב  ,ה"ח תשרי התשס"ם בכבביתו בירושל
על מה דובר בפגישה יפורסם בפעם , שם

אבל  ,כמה דבריםמאז כבר גיליתי  .אחרת
י חשבת .שלא גיליתי עד היוםדברים  נםיש

בלי נדר  כ"א ,אבל לא הספקתי ,היוםלאמרם 
ם לא כדאי לאמרדברים שאלו , שבוע הבאב

על פה מביאים  ,בכל אופן ).על רגל אחת
האם , שאלו אותושאלות ש אסתרמגילת 

? אשכנזי יכול לשמוע מגילה בהברה ספרדית
שהרי קריאת , א ענה שיכול"מרן שליט

האם , שאלה שניה .המגילה כשרה בכל לשון
רדי יכול לשמוע קריאת המגילה בהברה ספ

א ענה שיכול שהרי "מרן שליט? אשכנזית
כ "א .בצרפתיתגם אפשר לקרוא את המגילה 

שאלה  .מה זה משנה ,ספרדי שומע באשכנזיתה
 מה אתם חושבים, שלישית על התימנים

יש תימנים שמתפללים , שאלו ...שיענה
האם יכולים לשמוע , בישיבה של אשכנזים

, א ענה"מרן שליט? גילה בישיבהקריאת המ
לכתחילה יש לשמוע את המגילה בהברה 

או זה לא ספרדים תימנים  !?שמעתם .שלהם
לא  ,הם שניהם משובשיםכיון ש ,אשכנזים

, אבל תימני. לכאןכאן או אם ילך למשנה 
משנת זה . לכתחילה שישמע במבטא שלו

כנראה , שאלו עוד פעם ג"בשנת תשס. ח"תשנ
או אולי חשבו שמא השתנתה , אנשים אחרים

האם ספרדי יכול לשמוע , שאלו שוב... דעתו
ענה מרן ? מגילת אסתר בהברה אשכנזית

יש תימני שרוצה , שאלו. ודאי יכול, א"שליט
תימני , לשמוע קריאת המגילה אצל אשכנזים

א "מרן שליט ?מה דינו, "שתכנזלהִ "רוצה ש
אף על פי שמסתמא המבטא שלהם , ענה

 תראו איך הוא לא מתבייש להגיד ,מדויק יותר
 .יותר מדוייקהמבטא של התימנים מסתמא ש
שרק הברה , שהממטה מציינים את האגרות ול

, תנה בעשר הברותיהתורה לא נ .אחת אמיתית
כ רק "א, יש רק הברה אחת בלשון הקודש

 ומסתמא המבטא של ,הברה אחת אמיתית
בכל זאת כיון שמצד , התימנים הוא הכי מדוייק

אם כן זו  .יכול לשמוע ,ין יוצאים בכל השפותהד
   .הודאה על העניין הזה

שמרהו ישם ה גם רבי דוד אבוחצירה, אגב דרך
בחוברת אלפי [ ראיתי הדפיסו משמו, מנהריה יחיהוו

שניגש שהו תימני ימ, ]ב"תשע'אדר ה, 2גליון , יהודה
הוא אמר ו, דוד לקבל ברכה מהמקובל הצדיק רבי

 ,אתם יודעיםו, פסוקחיל להגיד הת, פסוק איזהלו 
ממשיך לומר הוא  ,אומרים כשתימני שומע פסוק

 ד אבוחצירה"ר ...אומר את ההמשך... את הסוף
 ענה? אתה תימני, תגיד לי, ואומר לו שומע אותו

, הוא התפעל מזה שהשלים את הפסוק. כן, לו
המסורת , לו נענה. ממש גמר את הפסוק מהר

עתיד לבוא כולם ול, קתיהכי מדויהיא שלכם 
גם  .המסורת של יהדות תימן כפייקראו בתורה 

ירסמנו פ א שכבר"הדפיסו שם את הסיפור על החזו
זאת שמע א "שליטאיתמר כהן  הרב, בזמנו

כי , ןינמיששמע מהרב שמריהו גר מחסיד גור
מי שרוצה לשמוע איך היה מתן , אמר א"החזו

 ילך לבית הכנסת של תימנים, בסיני תורה
  .את קריאת התורהלשמוע 
 ,]ז"ל, ב"ל[ בספר ירמיהושפסוק בלסיים  ברצוני

ם  ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ ל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ָצם ִמּכָ ִהְנִני ְמַקּבְ
קֹום  ֹבִתים ֶאל ַהּמָ דֹול ַוֲהׁשִ י וַּבֲחָמִתי וְּבֶקֶצף ּגָ ַאּפִ ּבְ

ים ָלֶבַטח ְבּתִ ה יקבץ את "ל הקב"לעת. ַהזֶּה ְוהֹׁשַ
אבל , כל הגליותמ, הםחידמכל נ שראליעם 

החרבן היה בגלל שנאת , נםח הצרה היא שנאת
י ָלֶהם ֵלב  ...דבר זה לא מתקניםנם ואת ח ְוָנַתּתִ

ל ַהיִָּמים ְלטֹוב  ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי ּכָ
מה זה לב  ].ל"שם פסוק ט[ ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם

ו אהובים כל ישראל יהי, תשמעו מה כתוב? אחד
האשכנזים שונאים את , לא כמו עתה .זה לזה

 ,הספרדים שונאים את האשכנזים, אנשי פולין
לו קבלות  לבוגן שהיואת רבי משה קצנזכותב 

כפי שנדפס בקונטריס  ,א"ושמועות משם הגר
כל , ט בפרנקפורט"בשנת תרימעייני הישועה 

ל "לעת אך. ים בני מדינה אחרתמדינה שונא
', דרך אחד'המשך הפסוק  .'לב אחד'יהיה 
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שיש  ,עתהעד לא כאשר  .מנהג אחד הכוונה
כל מדינה ו, אשכנז ספרד פולין ,מנהגיםשינוי 

ל יהיה מנהג "לעת .יש לה מנהג אחרומדינה 
   .אחד לכולם

י אומר לי שיהיה בִּ לִ  ?ל"יהיה המנהג לעת מהו
 .ב"מאותיות א, הראיהו. פי התימניםכ

זה ספרדים ה .יםהם הראשונ ,'אזה האשכנזים 
אבל מצינו כי  .בסוף, והתימנים .באמצע, ך"סמ

 ,יהיה הפוך הוא, ישתנה ד"אבג ל סדר"לעת
 כ"א. מהסוף להתחלה, ק"תשרהסדר יהיה 

הראשונים  התימנים יהיולעתיד לבוא 
אנחנו , נתיים מחכיםיאנחנו ב. והצודקים
 ו המנהג האמיתי שיהיהה זה"ובעז, בהמתנה

  . דעו אותובו ויֵ  וכולם יכירו, ל"לעת
  

ישנו ספר מנורת י שהתגלה לאחרונה המוכיח כי "כת
ופניית מרן , א"ץ זיע"רימההמאור שהוגה ונוקד על ידי 

  . דבר בעניין זה א למכיר או היודע"שליט
אני מודה , דבר ראשון. כמה דברים נוסיף

שזיכה אותי אשריו  ,ו"יצ סיםהיקר רון נלבחור 
כל , כידוע .ץ"רישל מה מתורתו, במציאה ממש

ינו דבר וגיל, ץ חשובה לנו"טיפת דיו של מהרי
דבר שעוד לא , ץ שלח לנו מתנה"מהרי ,חדש
מנורת יש ספר  .וצריך לשים לב לכך, ידענו

והוא , ץ"י אבוהב שהיה ביד מהרי"המאור למהר
מאד לנו וחשוב , ספר מנורת המאורהגיה את 

 נםיש .זכה וימצא את הספר הזהישהו מיאם 
או שיש  ,מחטטים בגניזותשה אנשים הרב

, ינם יודעים את ערכםאאנשים ספרים ישנים של
מה , עתיקוישן זה , הם חושבים .ועלולים לגנזם

יש היום ספרים , קשה ללמוד בזה, צריך את זה
   .חדשים

בשם חק יעקב על מנורת יש ספר , תשמעו אבל
והוא  ,בזמן האחרוןרק  שהתפרסם, המאור

מובא שם מה שהגמרא , ו"כותב בפרק קע
מ איזו מלה שקשה "במסכת שבת דף ק

מי שהעתיק את  ,ה"אמר הכותב אחי, להבינה
הבאנו  ,אזירבי אברהם ח וזה, ה"הפירוש זה אחי

 דרכו של הוא ממשיכי, כמה פעמים אותו כבר

עץ חיים ספר הוסיף הרבה דברים על , ץ"מהרי
 גם על מנורת המאור הואשאני רואה ו, ץ"למהרי
, באלו הנוסחאות רבו ,בדרך זו וכותב כךהולך 

מי שגורס וכוורא יש ו, )ת"בבי( ש גורסים ובווראי
חיפשתי  וכבר, אומרממשיך והוא  ',וכו )ף"בכא(

וראיתי שיש , ישנים ובדפוסיםבספרים כתיבת יד 
 איננילכאורה [, לשון אחד להם שגורסים וכוורא

וורא בארמית כ, מה זה שייך, ווראיודע מה זה וכ
' ואולי הכוונה כמבואר בנדרים דף כ, זה דגהרי 

 ,דפוס במנורה אחתעד שחיפשתי  ,]ן"יב. ב"ע
וגם , היָּ עִ טְ אבל מתוקנת ומיושרת מכל שגיאה וּ 

 ,על פי הגמראהיא מנוקדת באיזו גירסא קשה 
ק צנעא "דיין דק וש גאון ומופת הדורדבכתב יד ק

 הניקדד ,צאלח ר יוסף"כמוהרר יחיא בן "מוהרכ
   .ה"אחי. ושמחתי, אָר כוּ וְ כתב כן ו

 ,ספר מנורת המאור ישןמי שיגיע לידו  ,בקיצור
יש פה איזה סימן להבחין ולדעת שזה  .ישים לב

ברוך ומבורך  ,לידיעתנו זאתביא ואם י .ץ"ממהרי
שיצא , חשוב לנו כל דבר קטן או גדול. יהיה

לאיזו תועלת ה "שנזכה בעז ,ץ"מקולוסו של מהרי
  .מכך שיכולה לצאת

  
ר לאחר ת ההקפדה על מנהג נתינת הערלה בעפחשיבו

  . הברית מילה
הייתי , את מנורת המאור שהזכרתי מהלְ כהמשך 
וראיתי כי לא הביאו , בברית מילהסנדק השבוע 

דבר שלצערי אני  וזה .את המילהבו ים עפר לש
, ודע למה מזלזלים בזהי ינניא, הרבה פעמיםרואה 
, בברכת המילהים את בעץ חיזמזכיר  ץ"מהרי

ן לכ, והוא מביא בין היתר את מנורת המאור
   .קשרתי אחד לשני

לתת נהגו ו ,]א"ח ע"קעא דף "ח ח"ע[כותב  ץ"מהרי
וכן הוא בפרקי , שם וטומנין אותה, הערלה בעפר

 .בדרשותיו י אבוהב"אליעזר שמביא מהרדרבי 
ואכן זה , הכוונה לספרו מנורת המאור, דהיינו

ה "רס' ע סי"כ בשו"וכ .'נמצא שם בפרק פ
עפר  נחשו, והסוד. ובתולעת יעקב משם הזוהר

יין חשוב לשים את הערלה יש ענ, דהיינו .לחמו
הם , אולי המוהלים לא אשמים .בתוך העפר
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, זאת ידעו ועשוכל האנשים , בעבר .מפחדים
 כנראה, יודע מה קרה שלא יודעים ינניאהיום 

, ושים את הברית מילה באולםשעבגלל 
יביאו  מהיכן, עפר כ אין"מסביב מרוצף ואו

כבר כי , והמוהל לא רוצה להביא עפר? עפר
והכל העפר קרה שבתוך התיק שלו נשפך 

לכן . 'וכדו זיהום מצב שלואז נהיה , התלכלך
, ואבי הבן לא יודע ולא מביא, המוהל לא מביא

 ,זה דבר חשוב מאד. בלא עפרו "חועושים כך 
   .כךצריכים לעורר על 

  
זה . שיביא איתו עפר מיגדולה תהיה ל כותז

לשים הערלה , םבכל הספריוע "מובא בשו
כ לקבור "ואח, מיד אחרי כריתתה, בתוך עפר

יש בזה . מהלכת בו זאת במקום שאין רגל אדם
אבל העיקר שיש , גם סגולות ועניינים חשובים

 .ל ובהרבה ראשונים"לכך מקור בהלכה ובחז
אבל , בשיעור הבא קצת על זהעוד רחיב נ נ"בל

כי  ניחושב .זהאני תמה מדוע מזלזלים בדבר 
כשמזמינים , טוב יעשה כל מי שיקח על עצמו

עם סגור שיביא איתו כלי  ,אותו לברית מילה
שהוא יזכה , עפרהביאו  לאיראה אם ו, עפר

חשוב  יין זהענ. ו דבר שצריכים לתקנוזה .במצוה
 ספר מנורתב ואבין היתר הוהמקור לכך , מאד

וכעת  ,ץ היה בקי במנורת המאור"מהרי. המאור
, את הספראנו רואים שהוא גם ישב להגיה 

ובהרבה מקומות בחיבורו עץ חיים הוא מציין 
  .אותו ומדייק מלשונו

  
  

א אשר "ר אליהו נהרי שליט"דברי ברכה והוקרה להר
באלעד בו " ת עטרת חיים"נטל על שכמו את ניהול ת

א "ק תימן יע"י מבני ק"ילדים כ 100-לומדים קרוב ל
וקריאה קדושה לבני  ,א"בנשיאות והכוונת מרן שליט

  .עדתינו לסייע לפיתוח והרחבת התלמוד תורה
 ורהתיש את תלמוד . בבשורה טובה נחתום

דנו ידיבניהולו של , בעיר אלעד "עטרת חיים"
עד , ישמרהו ויחיהו' נהרי ה אליהו הנעלה הרב

רבן הציל מחולזכה להקים אשר , יבוא אליהוש
זהו ה "ב .באלעד" עטרת חיים" ת"ממש את הת

שאלתי ואכן  .יש לו שם טוב, ייןתלמוד תורה מצו
מבחינת המחנכים , ודשממש על טהרת הק הוא

 .'עניותא בתר עניא אזלא, 'אבל. 'והמלמדים וכו
הם בסוף , נתייםיב ו"הם באות תיכיון שהתימנים 

היה  ת"לכן הת, כמו שאמרנו למעלה ,נתייםיב רק
רבה ממש במסירות נפש . ממש בסכנת קריסה

י היחידהוא כמעט אבל לצערינו , נשארהוא 
   .שממש נושא בעול

  
הוא לקח . ולהטות שכם לעזרה, לו לסייע צריכים

ולפעול  ,גדולים וכבדיםחובות על עצמו 
כי הם חיינו ' ,אבל צריכים לדעת, ולהתרוצץ

 ,של ילדיםאם לא יהיה גרעין ובסיס  .'ואורך ימינו
שהילדים יהיו מושרשים , מגירסא דינקותא

מי . צערינו אנו רואים מה קורה היוםל ,במסורת
זה כבר מעוות לא יוכל  ,שלא למד בקטנותו

 .ודיתממש בצורה יס כ חייב שזה יהיה"א .לתקן
כל דבר הוא מתייעץ ב .כתבנו לו המלצהלכן פה 

 וזה .מאז שהוא שנכנס לניהול העניינים ,איתנו
אלא יהי  ,לא רק שם באלעדו ,ביותר בר חשובד

ב "מצ. [כך בעוד מקומות אחרים רצון שיהיה
צריך  ].ת עטרת חיים"א לת"המלצות מרן שליט

להיכנס ממש לתוך , מסירות נפש בשביל דבר זה
  . ורק כך זה יצליח, האש

  
 .לאוקומי שכינתא מעפרא ,ברוך הוא יזכנו 'ה

ברוך מציב יהיה בבחינת הדבר , בעזרתו יתברך
זה ו, דברים וישנם פה ושם עוד כמה ,גבול אלמנה

נדבך חשוב מאד שנחוץ לעזור ולתמוך בו  ת"הת
, ת יקום ויתקיים"כדי שהת, ונוכל אחד באונו ובה

הפסוק ובא לציון יתקיים בנו ד נזכה שבקרוב "ובס
  .אמן ,גואל ולשבי פשע ביעקב
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