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  :נושאי השיעור
גוי רואה גם בשייכת  "הוכח תוכיח"ות מצהאם . מצווה על קידוש השם" בן נח"אם ה

והאם תלמיד צריך , תלמיד חכם האם צריך להוכיח .העובר על אחת משבע מצוות בני נח
  .להוכיח את רבו
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  .ומהי הסיבה לכך, ד"חסר יו" ארדי"המלה 
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הוכח "והאם מצות . מצווה על קידוש השם" בן נח"האם 
ר על אחת משבע מצוות שייכת גם ברואה גוי העוב" תוכיח

והאם תלמיד , האם צריך להוכיח גם תלמיד חכם. בני נח
  .צריך להוכיח את רבו

, אומרת ]ב"ד ע"דף ע[סנהדרין  במסכת הגמרא
בן נח מצווה על קדושת  ,אמי בעו מיניה מרבי

אמר  ?השם או אין מצווה על קדושת השם
ואם  .ש שבע מצות נצטוו בני נח"ת ,אביי

אינהו וכל  ,ל רבא"א ?יןתמני הוי ,איתא
   .זרייהויאב

עבודה , הם עבירות החמורותה תששל, כידוע
מצוה על ו ,גילוי עריות ושפיכות דמיםו רהז

קדושת  עלעליהם מסור את נפשו האדם ל
את כלל  יש לנו, ברור שראל הדברילעם . השם
י ,י אחת מהןהווז ,ג מצוות"התרי ּתִ ׁשְ תֹוךְ  ְוִנְקּדַ  ּבְ

ָר  ֵני ִיׂשְ מצוה לקדש את  ,]ב"ל, ב"ויקרא כ[ ֵאלּבְ
יכול  דברה ,ת אחרותוגם במצו. ברבים השם

אבל בעיקר בשלשת  ,להיות באופנים מסויימים
  .לוא עבירות
בני נח הרי  ?גויכלפי מה הדין  ,היא השאלה

 תשחוץ משל שסימנן, מצווים על שבע מצוות
 .ד"הוא אבג, הידועותהחמורות רות יהעב

. יניםד, זלג', רכת הב, בר מן החיאדהיינו 
 אלוהרי  ,החמורות שלשת העבירות בתוספת

ויש . יהםמצווים על הםגם שבע המצוות שהן 
אם , כלומר '?גוי מצווה לקדש את ההאם  לדון
גוי אמנם  ,ז"לעבוד ע ותוומכריח א שהוימבא 
 כריח אותושהו בא ומימאבל ז "עובד ע ינואזה 

לא והאם הוא חייב למסור את עצמו , לכך
 טוען ?בור את העבירה אפילו שיהרגו אותולע

להם יש יוצא ש ,הדבר כך אילו היה, אביי
ת בשבע נכלל ינהאהרי מצוה זו ו ,נה מצוותשמו

וכל נהו אי ,ליה רבא עונהאבל  .מצוות
כי יכול , לא ראיה זאת, דהיינו. אביזרייהו
  . זהדבר ה נכלל בלהיות שז
 ?אמסקנמה ה ?מאי הוי עלה ,הגמראאומרת 

כתיב  ,אמר רב אדא בר אהבה אמרי בי רב
ָבר ַהזֶּה ִיְסַלח  )ח"י', ה' מלכים ב( ָך  י"יַלּדָ ְלַעְבּדֶ

ֲחו ֹ  ּתַ בֹוא ֲאדִֹני ֵבית ִרּמֹון ְלִהׁשְ ה ְוהוּא ּבְ ּמָ ת ׁשָ
ֲחָוָיִתי  ּתַ ִהׁשְ ית ִרּמֹן ּבְ ֲחֵויִתי ּבֵ ּתַ ָען ַעל ָיִדי ְוִהׁשְ ִנׁשְ

ית ִרּמֹן ָבר ַהזֶּה י"י] נא[ִיְסַלח  .ּבֵ ּדָ ָך ּבַ  ,ְלַעְבּדְ
לֹום ַויֵֶּלְך  )ט"י, שם(וכתיב  ַויֹּאֶמר לֹו ֵלְך ְלׁשָ

ְבַרת ָאֶרץ נעמן שר צבא מלך  ,כידוע .ֵמִאּתֹו ּכִ
והנביא אלישע הראה לו  ,ארם היה מצורע
 ,והשתומםשהוא טבל בירדן כאותות ומופתים 

החליט וים בישראל 'דיש אלשומיד הבין 
יש להם , מבקש מאלישעהוא אבל  .גיירלהת

צורה  כנראה היה לה, ז שנקראת בית רימון"ע
 בכל אופן זה, רימוןפרי שעבדו לאו  של רימון

המלך על ו הצבאאני שר ו, ז"העשל  שםה היה
ל מה "אם אני לא אשתחווה רחו, ידינמצא על 

אני  ,אין לי ברירה, אני מוכרח. יעשו ליש
', וני בית רימוןדבבוא א' .לי יסלח' מבקש שה

והוא נשען על ' ,דהיינו המלךיבוא האדון שלי 
אכן  .אני חייב להשתחוות ולכן זה בגלוי', ידי
הבנתי , שקר וכזב יאה, זאתז "עב מאמין ינניא

מה  ,נו. כעת אני אנוסאבל , שזה אפס אפסים
וילך  .לך לשלום ויאמר לו' ?עונה לו אלישע

 ,איתאואם , אומרת הגמרא .'ארץמאתו כברת 
משמע , אתה מברך אותו אם .לא לימא ליה
לא אמר לו הוא אמנם  .עמו שאתה מסכים

שהוא מברך  אבל ממה, יסלח לו' שה במפורש
' דוחה הגמ. שהוא מודה לו משמע, אותו

 .הא בפרהסיא ,הא בצנעה. יש הבדל ,ואומרת
לא על א ,על בצנעה וברלא מד בקידוש השם

 .בבית רימוןיהודים  גם לא היו שםו .בפרהסיא
בפני  ,בפרהסיאהיא ' לקדש את ה החובה

הדבר יוודע  או אם, דוקא לעשרה מישרא
זה נעשה  אבל אם .כ לעשרה מישראל"אח

, תפרסםילא גם הדבר ו, ד"כמו בנ בפני גויים
  . 'לך לשלום'הוא בירך אותו לכן 

כמה שהיא אבל  ,מצווה ידועה בתורה נהיש
הֹוֵכַח , ורהכתוב בת. ועיםדפרטיה לא י ידועה

א ָעָליו ֵחְטא ָ ויקרא [ ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתׂשּ

כל קשה לדעת את ש ,מצוה זאת .]ז"י, ט"י
 ומתי יש ,מי יכול להוכיח, אופנים שלהה

. םהרבה פרטים שצריכים לברר יש. להוכיח
 כםחתלמיד או  אם אתה רואה בן תורה, למשל

שלא עושה נראה לך שהוא ו ,שעושה משהו
נקרא הוא ? האם אפשר להוכיח אותו, כדת

אם , כמו כן '?עמיתך' הוא בכלל ?חבר שלך
עושה עבירה משבע מצוות ש ,גוי אתה רואה

  ?לאשוה להוכיח אותו או האם מצ, בני נח
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 ,שהבאנו מהסוגיא לכאורה יש הוכחה ,גוי גביל
יש חובה  גויברור שגם ב י פה"רשפירוש לפי כי 

אחד , י שהוא נבללא מדברים על גו .להוכיח
 במקרה, תוכיח אותו הוא לא ישמעאם שאפילו 

הוא לא אם  תוכיח אותואם זה גם יהודי רשע ש
 יֵֹסרהפסוק אומר . ח תוכיחאין מצות הוכ ,יקבל

כתוב הדבר  .]'ז', משלי ט[לֵֹקַח לֹו ָקלֹון  ֵלץ
, זה יביא לשנאההוא אדם רשע ואם , בפוסקים

על גוי  רבואבל מד .אין חובה להוכיח אותו
 דברההוא לא יודע ש .הוא יקבלבר שסתשמ

יאמר לו , אם היהודי יגיד לו שזה אסורו, אסור
אסור לך לעשות אבל אפילו שאתה גוי , תשמע

 כ אולי יש צד"א .יתכן שהוא יקבל, דבר זה
  . שחובה להוכיחו להגיד

הוכח תוכיח 'הריבוי מ ללמוד זאת אוליחשבתי 
 אחד מצדאמנם  .בא לרבות' את' ,'עמיתך את

 ,ך בתורה ובמצוותמשִע  את, 'עמיתך'כתוב 
זה מה כ "א ',את' במלה יש ריבוימאידך אבל 

 המקיים ,חסיד גויבא לרבות  אולי ?בא לרבות
, יודע נונרק שדבר זה אי ,בני נח שבע מצוות

  . עמיתגם נקרא הוא  מבחינה זאתכ "א
  ?זה הפוך מעמיתך, אבל גוי: שאלה מהקהל
, הוא על יד עמיתךפ "עכ: א"ליטתשובת מרן ש
  .דומה לעמיתך

ואם ה "בד[מפורש בי פה בסוגיא אומר "רש אבל

לא  ,דבן נח מוזהר על קדושת השם ,]איתא
נהי  .דמשמע דהודה לו ,נימא ליה לך לשלום

הוכח תוכיח את 'ד ,דלהוכיחו לא היה מצווה
מיהו אודויי  ,ולא גר תושב ,כתיב 'עמיתך

, כך י"אומר רש .לדבר איסור לא לודויי
שאלה למה  יןא ,הוכח תוכיח מצדבשלמא 

היה  דברהאם , לכאורה הרי. ויחאלישע לא הוכ
תאמר ? אסורזה שאומר לו  למה אינך, אסור

תפסיד  או אם תסתכן אפילו ,לא יעזור לך ,לו
אתה  .וחברול אתה חייב לעזוב, את תפקידך

, מהי האמת כבר הבנת, רוצה להתגיירהרי 
א לא .היא שקר וכזב עבודה זרהאתה יודע ש

אתה אומר  ?ךאתה רוצה להמשיך בתפקיד ,מה
צריך היה הוא לפחות כ "א ?ך ברירהאין לש

זאת , י"אומר רשלכן . על כך להוכיח אותו
את  תוכיחכתוב בתורה הוכח  כי, קושיא ינהא

 יןאאבל אותו , תך בתורהישאם ִע , עמיתך
היה שודאי בלהסכים איתו  ,פ"עכ .צריך להוכיח

 שבן נח אינו, ההוכחה של הגמרא זוו ,אסור לך
ה חייב היהוא כי אם  .'מצווה על קדושת ה

אלישע לא היה ', למסור עצמו על קדושת ה
   .שלא מ"אלא ש ,צריך להסכים איתו

ות צמאין ש ,י מכניס פה בגמרא"שרש יוצא
 כךלא דנה ב' הגם שהגמ ,בגוי 'הוכח תוכיח'

כתיב ויאמר לו לך ו' ,תרק אומר' הגמ .מפורשב
 ,דהיינו .'לימר ליהואם איתא לא , לשלום

לך 'ולברך אותו  להסכים שהוא לא היה צריך
אם יש ה, היה קשהזה י "אבל לרש. 'לשלום

 ,אם הדבר היה כן. גם בגוי ות הוכח תוכיחמצ
, לכאורה יותר חזקהיתה צריכה לשאול ' הגמ

היה צריך ש אלא ,'לא לימא ליה'לא רק 
אלא התשובה  .אסור דברשה ומר לול ,כיחולהו
לא היה צריך הוא  ,מינין הכי בגלל שא, היא

על  לא דנה' הגמלכן , אסור דברהלהגיד לו ש
גוי מצווה על גם אם רק על השאלה ה אלא, זה

   .'קדושת ה
הרי נעמן היה  ,יןימצו דיוק הגמרא הוא ממילא

שלא לעבוד יותר  קיבל על עצמו, גר תושב
אם על גר  ,כ"א. וא מוכרחשהרק במקום  ,ז"ע

ו "ק ,ות הוכח תוכחאין מצשי "תושב אומר רש
  .ות הוכח תוכיחמצבו על גוי גמור שאין 

כתוב  ]ד"תתשכ' סי[בספר חסידים , גיסא מאידך
אם רואה אדם נכרי עושה , מפורש הפוךב

שהרי שלח  ,אם יכול למחות ימחה ,עבירה
כי . להשיבם ה את יונה לנינוה"הקב

 כ"א .אין עת רצון לפניו, עסה כו"כשהקב
גם  שצריך להוכיח ,אומר רבינו יהודה החסיד

  . את הגוי
שהוא מתכווין , זאת ויאמר משהו ידחה אולי
ראיה כ "כ יןאאולי גם ו .דת חסידותמ מצד

ה שלח "הקבשם כי , נינוהלשנשלח יונה מ
לא  .שהיתה עיר גדולה, דוקאאולי נינוה ו. אותו

שתים עשרה יותר מל אלא ע ,על יחידים וברמד
גבי לראיה  ין מכאןאאולי כ "א .ריבוא אדם

  . אדם פרטי
 ]'י' הל הלכות מלכים פרק שמיני[ם "ברמבפ "עכ אבל

וה משה יצ, כותב כךם "הרמב, כתוב יותר מזה
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 ,לכוף את כל באי העולם ,רבינו מפי הגבורה
וכל מי שלא  .ות שנצטוו בני נחולקבל מצ

כשיד  ם מדבר"כמובן שהרמב .יהרגי ,יקבל
לקיים את ם וה לכופכ יש מצ"א, תקיפה ישראל

צריכים , מסכימים ינםאואם  .שבע מצוות בני נח
ו צריכים לעשות את נא .להרוג אותם

  . ההשתדלות הזאת
 '?גמבמה שכתוב על  נענה מהכ "א, לכאורה

אחרת  י גירסא"עפ ,לתרץ זאת כנראה אפשר
 אתשלא גורסים , בדקדוקי סופריםפה  תמובאה

לא  ,ואם איתא' לא גורסים, דהיינו .'לא'לה המ
 .'לימא ליה, ואם איתא'אלא , 'ליה לימא

זה ש 'ואם איתא', בדיוק הפוך ממילא יוצא
דוקא יש ו, היה צריך לומר לוהוא  כ"א, והמצ
 שלגבי גוי הדבר כ"יוצא א. ין להוכיח אותויענ

  . אולי לאואולי כן  ,תלוי בספק
  

הוכיח גבי לדין לה מה ,היאנוספת שאלה 
 ?נכלל בריבוי או לאזה גם  האם, כםחלמיד ת

 ',את'במלה  אפשר לפרש את הריבויהרי 
הוכח ' ,יש אומריםו .צורותאופנים ובכמה 

בהתחלה תוכיח את ש ,היינו 'תךיתוכיח את עמ
 ',את' .לפני שאתה מוכיח את השני ,עצמך

 אדםאם ראית ש משום .עצמךלרבות את 
סימן כי זהו  ,מתחיל ממך דברה, עבירה העובר
אם לא גם . זהדבר פגום ב משהויש ך בשגם 
או  ,רצית לעשותאולי אבל , זאת עשיתממש 

אם , כגון .בחינה מעבירה זאת איזויש לך ש
 ביזיתאתה אולי  ,מחלל שבתראית מישהו ש

יש כ "א ,למיד חכם שגם הוא נקרא שבתת
בהתחלה לכן  .שגם אתה נגוע בזה משהואיזה 

כ תוכיח "ואח ,אתה תהיה טהור ונקיתדאג ש
  .את השני

  
 ,גם להוכיח תלמיד חכםש ,יכול להיות אבל

מפורשת  נה גמראולמעשה יש .עניין זהנכלל ב
אפילו ש ,]א"א ע"דף ל[ בבא מציעאמסכת ב

למדו אבל לא  .תלמיד מצווה להוכיח את רבו
 ותלימהכפאלא , 'את'המלה ריבוי מזאת 

מצווה להוכיח  אפילו תלמידש, 'הוכח תוכיח'
   .את רבו

כותב ש ]ט"ת ויקרא י"עה[בספר מעיין מים  ראיתי
את לרבות , תךיהוכח תוכח את עמ, כך

אם ראית , דאמרי רבנן ובגין. כמיםחתלמידי 
אחריו  תהרהרבר עבירה בלילה אל ח שע"ת

 נימא דעם כל דא, ודאי עשה תשובהביום ד
ולא תימא דמנפשיה הדר , לאוכחא ליה בעא
וא דכתיב הוכח הדא ה .תשובהבד וע ביה

עם שאתך , כםחלרבות תלמיד , תוכיח את
, אוכחא ליהבעי ל עם כל דא. בתורה ובמצות

תשא עליו חטא  ג דאנא מפקידנא לך דלא"אע
ד "עכ, דודאי עשה תשובה ,ולא תהרהר אחריו

 ,סיפאבפסוק יש  הרי, דהיינו .בעי לאוכחא ליה
 כלומר שאם הוא ',ולא תשא עליו חטא'

שה עשמא  ,אחריו תהרהרל א כםחתלמיד 
 .ודאי עשה תשובהאלא  ,לא שמא .תשובה

? מאי טעמא .צריך להוכיחו, אבל עם כל זאת
 טעי ואי נמי .דעתיהא ימנין עביד ולאודזבגין 

, יותשתי אפשרו נןיש .א הואולא סבר דחוב
ואולי  ,ולא שם לב אולי הוא עשה בלי כוונה

ינו אמה הפירוש . היתה לו טעות והוא לא ידע
אולי אלא  ?יודע ינואכם חוכי תלמיד ? יודע

שייך  זההכוונה שהוא לא יודע שדבר זה ופרט 
הזאת  עבירהההוא יודע ש .עבירהאותה ל

לא  .ינו מקשר בין הדבריםאאבל , האסור
לו  החסראלא , ידיעת האיסור ה לושחסר

ואף על גב דלא בעי  .ההבנה במציאות
איי ה ,בד תשובהדודאי ע ,להרהרא בתריה

 .אחזקתיה אוקי גברא, קא הואיכיון דספ
ודאי שהוא ב ,מבחינת לעשות תשובה, דהיינו

 אחאבל לאוכ .שעשה תשובה בחזקת כשרות
 ,כ לפי זה יוצא"א .חיישינן למיעוטא ,ליה

כלפי גם  שהדבר שמצות הוכח תוכיח שייכת
  .כםחתלמיד 

שמדובר האומרת  'זאת מהגמקשה לדייק  אולי
ל "היתה צ' הגמכי לכאורה , למיד לרבותב גם

לרבו בודאי לא  תלמידכי ב ,כם וזהוחתלמיד 
משום  ,הסיבות הללוי בדרך כלל שת שייך

יכול לומר  ינואו, ורבשהתלמיד בטח מכיר את 
כי , לא שם לב שרבו', אדעתיה ועבד ולא'ש

ולהגיד . ו ויודע את מעשיורבהתלמיד רגיל עם 
לא כנראה זה  גם, 'הוא דחובא ולא סבר טעי'ש
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הביאה דיוק ' לכן הגמ. ושייך בתלמיד לרב
   .'הוכח תוכיח' ות המליםלימכפ, אחר
הוכח ' .דרך צחותב ,פירוש אחר נויש אבל

 'כמיםחלרבות תלמידי  ,תךיתוכיח את עמ
למה  כ"א ,כםחאתה תלמיד  ,תגיד לו ,היינו

תגיד לו וו תוכיחאל , כלומר? כך אתה עושה
אתה , אתה עושה עבירה למה, לא בסדר אתה

תגיד אלא  .כך לא. מה אתה עושהבפושע  ו"ח
יותר כך הוא יקבל  ,כםחהרי תלמיד אתה  ,לו

 ,לא מתאים לך, תאמר לו .את התוכחה שלך
  . וכדומה, יודע ספרו אתה בן תורה

דאמרו  כמה, בהמשךהמעיין מים כותב  זהדבר 
 דכד ',ךלחכם ויאהב הוכח'ד קמאי בקרא

 ,ברא רבהמא ליה דאיהו חכם וגתי ,תוכח ליה
בטח היה לך  .למיחב ּת נְ תכוודלא א דאיובו

ובדא איהו  .בודאי לא התכוונת לחטוא. טעות
ויקבל , ודאי יאהב אותךהוא בזה . רחים לך

 תוכיח, כד בעי לאוכחא, והכי נמי הוכח .ממך
דתעביד , כםחאת לרבות תלמיד , את עמיתך

אתך עם ש, ואיהו עמיתך, כםחלמיד ליה ת
ב וובדא יקבל מינך ויח .ותבתורה ובמצ

, ולא תשא עליו חטא ,דסיים היינו. מחוביה
  . דלא ישתאר עליה ההוא חובא דחב

אבל  ,ק"זוהבספר החשבתם שאני קורא  אולי
ספר  הואו ,ם עבאדי"מהר ובריח הספר הזה

, בלשון הזוהרשכתב בעצמו חידושים של שלם 
 דושיםיש לו חי. להלהיב את הלבכדי וזאת ב

 ,היה בארם צובאהוא  .ומדוייקים מאד יפים
, הספר והוא כותב בשער, הנקראת חלבּ 

כדי להלהיב את  ,ק"חיברתי אותו בלשון הזוה
עם  זאתגם רצה שיקראו הוא כנראה  .הלב

  .המיוחדת לספר הזוהר הקדוש מנגינהה
  

האם חובה להוכיח גם כשלא , ות תוכחהעד היכן היא מצ
  . ך לנהוג רב בקהילתו בעניין זהוכיצד צרי, שומעים

מה , 'תךיהוכח תוכיח את עמ'מצות בנוסף  ןיעני
רוצים לקבל את  ינםאקורה כשאנשים 

 כפי שהגמרא ,גרוע יותר יש מצב ?התוכחה
אבל , נזיפה דקללה ע דהכאה ע דע ,אומרת

 תוכחה גורמתהש אלא, עד כדי כך לא מדברים
   .שנאה ועלבונותו למתחים

מלך האריה , בספרים משלכך על  מביאים
 נדףכבר , לא מצא מה לאכול כמה ימיםהחיות 

מרוב שלא אכל ולא שתה  לו ריח רע מפיו
אמר , תמים בן שנתו כבשהאריה פגש  .מאומה

רחמנא , ואמר כלסתהכבש ה .יתריח את פ, לו
אמר לו  .יש בפיך איזה ריח חמוץ ,יצלןל

אתה  ?על עצמך אתה לא מתבייש ,מה, האריה
 ?מלך החיות כך אומרים לאריה !במלכותמורד 

אחרי כמה . טרף אותוו ',שלום וברכהעליכם '
הוא ידע ה. זאב, חיה אחרת פגש האריה ימים

 אומר לו .שהיה עם הכבשמהסיפור כבר 
 לי איזה ריח ישתגיד , יבוא תריח את פ ,האריה

אם אגיד לו כמו  יהיהמה  ,חשב הזאב ?בפהלי 
טוב יש לך  ה ריחאיז, אמר לאריהלכן  ?הכבש

 ."וריח שמניך מכל בשמים", ממש גן עדן, בפה
למה אתה , שקרן שכמותך, האריה אמר לו

לא מתבייש ו, מורד במלכותאתה גם  ?משקר
ריח  אני יודע שיש לי ?כך מדברים? עצמךעל 

האריה טרף ו? איך אתה משקר אותי, רע בפה
  .אותוגם 

, את השועלהאריה פוגש  כמה ימים  אחרי
 אם? מה אגיד לו, השועלאמר  .ח שבחיותפיקה

אגיד לו  ואם .טרוף אותיהוא י ,כך אגיד לו
, חכם אבל השועל. הוא גם יטרוף אותי, ךיפהה

, לאריהאומר  הוא. יש לו תירוץ על כל דבר
כמה כבר אני מצונן  .האף שלי סתום ,תשמע

ות פיקחה זאת היתה. יכול להריח ינניאו ,ימים
  . ובכך ניצל, שלו

  
ם כעת לאו. רבים ביאים בספריםשמהמשל  וזה

כמו מי , על פי תורתינו הקדושה, לדעת עלינו
הזאב כמו הכבש או כמו ? צריכים להתנהגאנו 

   ?השועלאו כמו 
זה בפעם ראיתי משל  יכןהאביא לכם  להיתחב

אבל  .הוא הבין אותו על צד מסוייםו ,הראשונה
המשל הוא , דהיינו. הדבר אתצריכים לברר 

צריכים להתנהג  היא האם אכןהשאלה  ,משל
או אולי כמו , כמו השועלהלכה למעשה 

הרי אסור  ?אולי צריכים להיות תמימים ?הכבש
   ?לשקר
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כי  ,ינינוילענ ינו דומה כל כךאהמשל  אולי
ין של יענ ואם זהו, פיקוח נפש במשל מדובר על

 כ במקום סכנת נפשות מותר"א, סכנת נפשות
ו שמותר "קו ,בתפיקוח נפש דוחה ש .לשקר
משל והנמשל ה. ו שלא צריך להוכיח"ק. לשקר

, היא השאלהאבל  .כ לעניינינו"ינם דומים כא
   .בעניין זה ות ההנהגהלהי צריכה כיצד
 ספר אהבת דודים על ספר שיר השיריםב כותב

חיברו מוכר אבל  ינואו ספר שזה ,]א"ד ע"דף ל[
סכמות של גדולי ה הספרעל יש , גדולאדם 
לא לתת גדר שדרו הם כותבים שהם ג ,הדור

כ "א, הסכמות אבל לא לגבי גברא רבא כזה
 הוא כותבו, ו במשקלצריכים לקחת את דברי

  .י בטןורדים חדרישממש דברים 
ְֹמִרים ַהּסְֹבִבים  ,על הפסוק הם דבריו ְמָצֻאִני ַהׁשּ
ִעיר הנטורי  ?השומרים םה מי ,]'ז', ש ה"שה[ ּבָ

התלמידי חכמים והם , בעירהסובבים קרתא 
ומוכיחים שלא  ,ומשגיחים על העולםהסובבים 

שוטטו בחוצות 'על דרך , בירהיעברו שום ע
נם אנשים תלמידי יששהוא אומר  .'םירושל

לראות אם הם  שמשגיחים על הציבור ,כמיםח
כאלה ח "ת נםויש ,בסדר או לא בסדר

אלו תשמעו  .ולא אומרים כלוםשותקים ש
יושבים ה י אותםכ, הוא אומר דברים קשים

דות סגור ומסוגר ועוסקים בתורה בהתבוד
בשביל עובדים לעצמם אלו הם ה, עבודהו

ינם כי א, אלקבל שכר בזה ובבעצמם 
וחוץ מזו  .רק על עצמם ,משגיחים על העולם

לא ש כי יכול להיות שהוא, שמהם אין ראיה
 .לצדיק יחזיקו אותושרק להתפאר  ,לשמה

עובר אדם  יןהגם שיראה בע ,יכול להיותו
לא  ,ה עבירה חמורהאפילו עש, 'וכועבירה 
קנאים פוגעים 'הגם שהדין הוא , ליה איכפת

רים כמו דב אפילו אם רואה שהוא עושה .'בו
ין ליבו כואב א ,ולא מתערבהוא שותק  ,זמרי

ם בכל וגפעבירה ו שישראל עובר על זה לו
 .מזוייף מתוכוכולו הוא ש ?למה .העולמות

מתבודד יושב וש אדם זה, ומראממשיך והוא ו
דברים  אלו אני אומר לכם ,ועוסק בתורה

קשה היה , יצאו מפי אדם גדולשלולי  ,קשים
יתברך ' ינני חושב שהא ,הוא אומר .מרםלא

על  ע נמצארר הויצ אולי הוא יושב, איתויושב 
שגם , ואפשר שיושב בהתבודדות כל כך. ידו

ב עם רק שיוש, יהיה יושב עמו' אינו מניח שית
אם ישנם  איך אדם מסוגל לסבול .היצר הרע

 אתה לא מוכיחעוד ו, עבירה עובריםשאנשים 
   !תגיד משהו? להם ולא מעיר

 ,הסובבים בעיר כמיםחכ אלו התלמידי "משא
נו איזה דבר שאי רואים בולכל מי שומוכיחים 

, כמיםחתלמידי  הלואי שהיו היום כאלה .הגון
תחת שלטון אנחנו . ל"אלא שאין אפשרות רח

הוא אומר , זמנםעל בר הוא מד אבל. רב־הערב
מתקוטטים עם פעמים ול .העושים כך נםשיש

. דם שאינם רוצים לשמוע להםאבני כמה 
ולחייהם , גוום נתנו למכיםו .ממש רבים

סובלים ש אפילו מגיעים למצבהם  .למורטים
מכים ו רבים איתםאנשים , יםנשים גופניע

במה שעושים , שויש להם מסירות נפ, אותם
 בודאי הם עושים כל הדברים. בשבילו יתברך

 אינו, שם שמיםעושה לנקרא זה  .לשמו יתברך
   .אחרים חשבונותשום עושה 

מפני , אצל הלל מה שכתובאת כך מפרש  ואהו
מפני שאין  ?מה ראשיהן של בבליים סגלגלות

, לפי דבריו .]'א, א"שבת ל[ להם חיות פקחות
אלו התלמידי  ?ליםבהב םהמי  ,בדרך צחות

מה הפירוש ו .וד בבלישלומדים תלמ כמיםח
' תיוֹ חָ 'הפירוש הפשוט  .'חיות פקחותאין להם ש'

, אבל הוא מסביר זאת ברמז ,הכוונה למילדות
כמו פקחים  אינםשהיינו  'קחותת פוֹ יּ אין להם חַ '

   .השועל
 ,המשל עם האריה והשועלהוא מביא את  כעתו

 שלא היה לו, דפעם אחת היה הארי רעב מא
. ריח רע יוצא מפיו והיה, לאכול מכמה ימים

הוא  ,ך פיוופגע בזאב ואמר לו שיריח בתו
שיניתי לעיל  ,אחרת קצתאומר את המשל 

אבל , אומר שהאריה פגע בזאבהוא  .מעט זאת
אמר לו העיקר הוא שהאריה  .לא משנהזה 

והיה  .מרגיש ריח רעהוא אם  ,שיריח בתוך פיהו
אמר ו. ריח רע יוצא מתוך פיו ששמרגי ,משיב

מורד אתה ש, אתהחייב מיתה  ,לו הארי
וטרפו  .שאמרת שיש לי ריח רע בפי, במלכות

, בחיה אחרת פגעכמה ימים  ולאחר .ואכלו
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היה מתיירא לומר . וציוה לו שיריח בתוך פיו
. ויריח טוב יוצא מתוך פשאמר ו, לו האמת

שאמרת  ,אתה מורד במלכות ,אמר לו האריו
אכלתי כמה כי אני יודע שמחמת שלא , קרש

, אתה וחייב מיתה, ימים יש לי ריח רע בפי
הוא לא אוכל , הארי הזה צדיק .טרפו ואכלוו

לימים פגע ארי זה  ...חייב מיתה ינואאת מי ש
ו וציוה שיריח ,קח שבחיותשהוא פ, בשועל

זה כמה  ,אדוני המלך ,אמר לוו .בתוך פיו
יודע למה  ינניא .לימים שאין לי חוש הריח כל

ינו אאדם מצב שיש , רןשהוא תותלא אמר 
 והגם, השועל הזהחכמה במוסיף לו ו .מריח כלל

 .רגיש שום ריחלא א ,כל היוםאצלך אריח ש
לבלבל את  וסיף לו עוד פרט אחרהוא ה

   .מן האריהשועל ניצל  בזה ,בקיצור .מחשבהה
הייתי לכאורה אני  ?משל זהמ ומהי מסקנת כ"א

אדם הוא יגיד ש, תהיהשלו  שהמסקנא ,חושב
את הבאת הרי  .ועלצריך להיות פיקח כמו הש

תשמעו מה הוא אבל . פיקחהשהוא  ,שועלה
' שהם עובדים לה, יש כמה לומדים, אומר

ריחים מכל מו, יתברך באמת ובמסירות נפש
 ,ממלאים פיהם תוכחותו ,חטא שנמצא בעיר

הם . ל"רח ,כל בני העיר מתקוטטים עליהםו
ומדחים אותם מעליהם  .בים עם כל הציבורר

 כ"א .מפה תזוז ,לךאומרים לו  ,לעיר אחרת
 .עובר לעיר אחרתוהוא  ,אין לו ברירה

הם עכשיו  ,לשם ויושבים איזה זמן באיםוכש
, ייה יש איזו בעיאבעיר השנשגם רואים 

 שם גם, וכשמרגישים בבני העיר איזה עבירה
וטטים גם שם מתקואז , מוכיחים את העולם

 .עליהם ואומרים האחד בא לגור וישפוט שפוט
אתה וכבר , אורחכ "בסהאתה  ?מה באת לפה

גם  חים אותםומד שוב פעם ?נותן לנו מוסר
מעיר  אותם המוכיחים לילך וצריכים, מעליהם

כל ימיהם הולכים מדחי אל דחי וכן , לעיר
אלו יראי  .ואין להם מנוחה כלל ,מעיר לעיר

ירא שמים אינו מי שכ "משא .שמים באמת
יכול לשבת , אין לו מסירות נפשש, באמת

אין  כי ,במנוחההוא חי  ,בעיר אחת כל ימי חייו
 .בעירשדבר עבירה ה הריח שיריחחוש ו ל

, והגם שרואה בעין לאיש אחד שעובר עבירה

הנה אתה רואה שאיש זה . אין ליבו דוה עליו
 אלא ?מוכיח אותו למה אינך, עושה לא בסדר

לא . עצמו כאילו אינו רואה ואינו שומע ומראה
 ,ביאהוא מש זה המשל .לא שמעתי ,ראיתי

את  להוכיח ולומרצריך קא דואכן דבריו לפי ו
   .האמת

יים ם של הבבלהראשיש הבמהעניין  מה
א "שבת דף ל[ י"ברש השניפירוש הלפי  ?סגלגלות

יש  ,אתם יודעים .הם עגולותיעינשהכוונה  ,]א"ע
 .'מעגלים פינות'שהם  ,ליהםאומרים עאנשים ש

אז הוא מעגל את  ,ותדוקר הקצוות מדי
שהולך  אבל מי .אלו אנשים עגולים ...ההפינ
 ...'מרובע'הוא עליו שאומרים  ,האמתדרך על 

  ...עגול ינואכי , הוא זה שמרובע
 אצלכתוב ' תי בספריםובינ', גיסא מאידך
ואני רואה , ועשיתי גם אני הקטן כך ,דניאל

, כך חכם זה אומראמנם  .ינו מוסכםא זהשדבר 
כגון מה . סוברים בהיפךמצד שני ראיתי אבל 

רבי  הצדיק ,מביאים בשם אחד מהגדוליםש
יהודי צריך שהוא כותב  ,נפתלי מרופשיץ

 ,אדם טוב תהיה היינו .וחכם, חרדי, טוב ,להיות
תשמעו מה  .חכםגם ותהיה , חרדיגם תהיה ו

הוא נואף  ,אדם שהוא רק טוב .הוא מסביר
אדם , נעים לבריותאדם שכי זהו  .יצלןלרחמנא 

אם ו .מספיק ינוא לבד זה 'טוב' .שמפתח שיחה
צריך  ,אלא מה .זה שוטההרי , 'חרדי'הוא רק 

וגם  ,וגם חרדי ,אם אתה טוב .חכםגם  להיות
 וזה, אבל אם אתה רק חכם .מצויין זה, חכם

שלושת חת את כל צריך לק. אפיקורוס
אינה , ל מעלה בפני עצמהככי  .המעלות

אדם  כי, לא מספיק חכם לבדגם  .הטוב מספיק
דברי ל להגיעיכול , שלווהחכמה השכל  עם

אתה צריך לכן  .וכפירהאפיקורסות מינות ו
  . 'חכם'וגם  ,'חרדי'גם  ,'טוב'להיות גם 
 ראיהמביאים שראיתי והלאה  המשכתי
, כידוע .]ב"ע ב"דף י[במסכת מגילה  מהגמרא
 ,לימי הפורים מתקרבים 'ה עזרתבאנחנו 

 ה"ונקרא בע, משנכנס אדר מרבים בשמחה
ֶלְך  ,את הפסוק במגילת אסתר ַויֹּאֶמר ַהּמֶ

ֶלְך ִלְפֵני  ַבר ַהּמֶ י ֵכן ּדְ ים ּכִ ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעּתִ
ת ָוִדין ל יְֹדֵעי ּדָ רֹבͅוְ . ּכָ ָתר ַהּקָ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ  ֵאָליו ּכַ
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זתה את יושתי בהרי  .]ד"ג י"י', אסתר א[ 'וגו
 ,בר אהורייריה דאבא ,ואמרה לו אחשורוש
 כמו, חמרא שתי ולא רוי ל אלפאיאבא לקב

ולא נהיה  ,בכמויות אלף איש הוא היה שותה יין
ואתה  .אשתטי בחמריה ,וההוא גברא .שוטה

 ,מיד .מכמה כוסות יין שוטהית ינהאחשורוש 
יודעי  לחכמיםהמלך אמר וי .וחמתו בערה בו

'? חכמים יודעי העתים'אלו המי  .יםהעת
מאי יודעי  .רבנן? חכמים מאן, אומרת הגמרא

 .שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים ?העתים
נימא  ?היכי נעביד ,אמרו .לי דיינוהָ  ,אמר להו

ובעי לה  ,למחר פסיק ליה חמריה ,ליה קטלה
 וישאל איפהח מהיין מחר הוא יתפכֵּ  .מינן

 ?י להרוג אותהאתם אמרתם ל, אהה, ושתי
קא  ,נימא ליה שבקה !הנפשכם תחת נפש

אם , הוא שיכורהרי עכשיו  .במלכותא מזלזלא
 שאנויגיד הוא , לוותר, לעזוב אותה נגיד לו

יעניש ו ,למלך אין לכם כבוד, מזלזלים במלכות
פיקח כמו ה, תפקחודבר אמרו  ?מה עשו. אותנו

מיום שחרב בית המקדש  ,אמרו לו,שבחיות
ואין אנו  ,ניטלה עצה ממנו ,ארצנווגלינו מ

לא יודעים אנחנו  .יודעין לדון דיני נפשות
זה כמו לכאורה . לא כן ולא לא, להגיד לך

לכך יש מביאים ואכן  ,החכמה של השועל
דיתבי  ,זיל לגבי עמון ומואב. ראיה מפה

הם  .בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה
  . על שמריהם שוקטיםויושבים 

  
פה על מדובר ש משום, ן מפה ראיהאיש ניחושב

וכי יש מצוה להוכיח את , אחשורוש על, גוי
כפי שאמרנו , י לא"לפי דעת רש? הגויים
המלכות  האם על בזיון ,יודעים יננוא. מקודם

אולי  ,הכי הרבה .לאשאו  ,חייבת מיתההיא 
לכאורה אמנם . כים לדון בזהצריבעצמם הגויים 

אולי זה  ,ות בני נחובכלל שבע מצ ינואזה 
בכלל מצות שפיכות דמים לדון האם היא 

מה להם לחכמי פ "עכאבל . חייבת מיתה
אולי כ "א? ריב לא להםעל ישראל להתעבר 

היה לא  דברהכי , כ ראיה"ין כאהזאת ' מהגמ
, פיקוח נפש יש בכך משוםוגם  .נוגע אליהם

  .בכללראיה מכך אין וממילא 

ספר פרדס במה כתוב  תשמעו, מאידך אבל
כן גם הוא  ,]קדושים' פ יתרו ובפ"ס, פאצנווסקי[ יוסף

 מוכיחיםהרבה  ,כךאומר ו ,זהמשל  מביא
יותר טוב לסתום את ש ,בניםהרבה ר ,אומרים

יש  .לא להרגיש בריח הרע של הקהילה ,האף
 כ"א', ירחם קמן חַ 'אנשים ישנם  וילתקהרב שב

הוא  ?להגיד להם ולהוכיח אותם ,עדיףמה 
 ,ריך להיות קצת כמו שועלהרב צ, כךאומר 

ולא  ,היה לו מידת השה התמיםאבל יותר י
ובודאי לא  .שיפסיד פרנסתו פן יבולע לויפחד 

לומר לו , שהחניף לאריה, יתנהג כמו הזאב
כי הציבור יודעים שהוא . שיוצא ממנו ריח טוב

ה הוא עוש, דהיינו .והאמת שהרב שקרן, מחניף
 .הדרךא גם ל זו ,להיות כמו שה תמים .פשרה

אתה . כמו השועל ,צריך להיות קצת פיקח אלא
מאן דיהיב  .אולי יפטרו אותך ,לא צריך לדאוג

מזה לא צריך  ,]ב"ע' עיין תענית דף ח[ מזוני חיי יהיב
  . לדאוג

, יוצא כךאמר כי רק נֹ , נאריך בעוד מקורות לא
 יש מפרשים לכאן ויש מפרשים משל הזהאת ה
 נראה ,יותר אם נעמיק קצתאולי אבל . לשם

 ?הפקחות האמיתית ימה ,השאלהבעצם ש
. יסבלוהם , וכיחו ויתקוטטוים יאנשאם , דהיינו

זה אדם , אנשים בטח חושבים שהם פקחים
קח ימי הפ, היאהשאלה אבל , ערמומי ופיקח

לפי דעת האהבת  ?האמיתי בסופו של דבר
זה  ,יראת שמיםהזה שסובל על מובן כי , דודים

, מי שהאנשים בזים לו ,מוכיח את האנשיםש
אמנם יגלגלו אותו  .הוא הוא הפיקח האמיתי

שלא יגלגלו אותו  זה במקוםאבל  ,מעיר לעיר
יזרקו אותו מלאכי לא שכדי או  ,בואללעתיד 

יכול  .לה בכף הקלע מסוף העולם ועד סופוחב
יש , הזלם השב לו במנוחה בעוולהיות שאדם י

 ,וחהבמנוהוא ז "בעוהטוב לו  מציאויות שאדם
לא  מדוע ,ב"יקבל בעוה הוא ונשאבל את ע

סוף שמי זה  ,פיקח אמיתי ?את האנשיםהוכחת 
בסופו של , דהיינו .חילהבמחשבה ת ,מעשיו
ן כל, הם מרוויחים את עונשי עולם האמתדבר 

ל ובס, מעיר לעיר ז"המה שהוא מתגלגל בעו
 .והכפרה על כל עוונותי יהוז, ז"בעוההרבה 

 מסתתרש, שועלה כמון אכהוא , לאואבל אם 
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צריך אבל  .בשקט במשעול הכרמיםוהולך 
   ...לוֶ א עָ וְ שָׁ ? שועל פירושמה  לדעת

  
דין ? י ההלכה למעשהמה ,דעתל אכן צריכים

ק "ח ס"תר' סי כ"הלכות יוה[זה מובא במגן אברהם 

הוא כותב בשם  ,פלא עצוםיש שם אבל  ,]'ג
הוא יגרום י שאדם מוכיח "אם עש, סידיםספר ח

צריך  ינוא, ו ממנוינקמו אנשים שישנאו אותול
 אלא ,'לא צריך'לא כתב שהוא . להוכיח אותם

היא שהכוונה  אני מבין .'אין להוכיח אותם'ש
 אתה רוצהכי מצד אחד  ?מדוע. שאסור להוכיח

עכשיו אבל , להוכיח יהודי שלא יעשה עבירה
 כ"א, זה עוד עבירה, ינקום בךהוא ישנא אותך ו

 וכעת, החטא לא הצלת אותומן  ?מה עשית
ְלָבֶבךָ על הוא עובר  ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ לֹא  .לֹא ִתׂשְ

ךָ  ֵני ַעּמֶ  ,]ח"ז י"י, ט"ויקרא י[ ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ
צלת אותו יהלא  .כ לא פתרת את הבעיא"א
. נתת לו עבירות אחרותעוד ו ,חטאאותו מ

, בספר חסידים כתב, כך המגן אברהם כותב
אבל אם  .ש את אחיו שלבו גס עליודוקא אי
שאם יוכיחנו ישנאנו וינקום , אחריש היה א

ביא ובספר מחצית השקל מ. ואין להוכיח ,ממנו
ס "רמשפט הא בחושן "רמ וכהאיי גוונא כתב

 ס"סעה דרה ביוכ "וכ. ש באחרונים"וע, ב"י
פ שחייב למחות "אע ,ל"ו וז"בשם מהרי א"של

למחות ואינו  וכל מי שיש בידו, בעוברי עבירה
מכל מקום אין אדם , מוחה נתפס באותו עון

ולכן נהגו . חייב להוציא ממונו על ידי זה
אדם , כגון .למחות בעוברי עבירהלהקל מ

אף אחד  ?ישהו יוכיח אותומוכי  .חילוני בזמנינו
. לא יעזור שנוכיח אותם. וכיח אותםלא מ

 .ל"רחתהיה מלחמה  ,אם נוכיח אותם ,אדרבה
מצב באבל אפילו , ברור דברהיום הבמצב של 

יש לחוש שיהיו עומדים על ש. פחות מכךשל 
בגוף או  יזיקו לנואם  .ל"עכ ,מאודינוגופינו ו

מחזק המחצית השקל את דברי  בכך. בממון
הלכה ה ברורה בביאור שנהמו. ברהםאהמגן 

וכן , ברהם הללואדברי המגן מעתיק את 
   .אתזכולם מביאים  ,כף החייםו תיםתילי זשה

 ]ז"ז סימן מ"חלק אהע[ כתב סופרבעל , מאידך
 העתיק דבריו ,ופרסבנו של החתם זהו , כותב

 ,]'א אות ב"מערכת ה' חלק ה[ד חמ בספר שדי
מה שנראה לי  ,אומרהוא  .הדבר תלויבעצם ש

הכל מדובר  ,א בשם ספר חסידים"שכתוב במג
 .ותפקיד זה ,רבב אם מדובראבל . באדם פרטי

 ינואזה  ,ירצו לנקום ממנוו תומה שישנאו אוו
אבל אנשים  ,גדול הדור צריך להוכיח. שיקול
מצאתי להגאון  ,כך הוא כותב. פטורים רגילים

על מה שכתוב בספר ב "שכתב כיוכתב סופר 
על ידי התוכחה  םאש, א"במגהובא חסידים ו

ולפי  .להוכיחו אין צריך ,וינקום ממנו ישנאהו
זה  ',ן צריךאי'זה יותר מ, קודםשאמרנו  מה

אבל מי שיושב על כסא  .לא טוב אפילו
 ,ונתקבל לפקח על עסקי העיר ,רבנות

יסר אותם להוכיח ולי ,דרך החיים להורותם
לא יחוס  ,כל האפשר ולהעמיד הדת, בדברים

יהיו ענייניו וליבו ' ה רק על כבוד, עצמועל 
ה "כתובות דף ק[ וזה בכלל מה שאמרו .תמיד

דמרחמו ליה בני  נןצורבא מרב יהאי ,]ב"ע
למה , אוהבים אותושאם אתה רואה רב , מתיה

רב שהוא מפני לא , לאו משום דמעלי? זה
אלא משום דלא מוכח להו במילי , טובומעולה 
  . שותקרואה והוא  .דשמיא

  
כותב  ל"זצואני גם מארי חיים סינ ,אגב דרך

 ,]ענף תוכחה[ ארזי הלבנוןו בספר רשמפובזאת 
כיח היאך או, אדם לומריצר הרע מסית את ה

 אם ?לעשות עמו מחלוקת ואגרום ,זה האדם
אני נהנה הרי  .יהיה לי ריב איתו, אותואוכיח 

תן לי כך נ, ועוזר לי זה תורם לים אד ,ממנו
עכשיו אני אריב ו ,טובות עשה לי הרבה, וכך

 ?אהיה גורם לעצמי שישנאו אותי ?איתו
הסתכלות  איזותראו , הוא אומרתשמעו מה 

דיל אהבת בני אתה מגשנמצא הרי , צדיק של
אתה רוצה אם  .יותר מאהבת השם, אדם לך

 'אינך אוהב את ה, יאהבו אותך דםאשבני 
 הלא, הוא מוסיףתשמעו מה ו. באותה מדרגה
היו שנואים לבני  ,ורבנים גדוליםכמה חכמים 

ועל כן  .מפני שהיו מוכיחים אותם ,דורם
א יהיה של ,התוכחה צריכה הזדרזות וגבורה

   .כ"ע .נושא פנים
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הרבה אנשים מגיעים למצב של  ,שאמרנו כפי
א ל, צריכים לדעתאבל , בזיונותעלבונות ו

 ,סובל בזיונותאדם ה, אדרבה. ך לפחד מכךירצ
 .העונות הכי טובה שיכולה להיותכפרת  יהוז

נטי אגל ם"בשם מהר ידוע ומפורסםהדבר 
דברי שם הוא מביא , ינת סתריםק ובספר

התשובה הכי טובה  יהושז ,וכותב תוכחה
למרק את , המעולה שבכל התשובות .בעולם

לסבול עלבונות חירופים , החטאות והזדונות
ם נחלש מדברי אד, סיגופיםי "עכי . וגידופים

 ,לו על כל העוונותמכפר  ,אבל בזיון כזה. תורה
ינו מזיק לו איכול ללמוד רגיל והדבר והוא 

תומר ' בס ק"מקורו הוא מדברי הרמ .כלל
 אולי בהזדמנות נרחיב בזה. דבורה פרק שני

  .נ"בל
  

דעת מארי חיים סינוואני , השלמה בעניין הצבעה בבחירות
  . ל"ודעת מרן החזון איש זצ, ל"זצ

, ל"הזכרתי את הרב סינואני זצ ,אגב דרך
מה היתה  ]ג"תשע'ה יתרוק "מוצשת "חלק השו[ברנו ידו

ם שנראה לי אמרתי לכ .הבחירות דעתו בנושא
לפי , בשמו הוא מזוייףרסמו יפהמכתב שכי 

בעצמו הנכד שלו העיד שהוא כי וגם , הסגנון
אני מדבר על הנכד שמוציא  .הצביע בבחירות
 .הרי הוא לא דתי ,טענו לי .ולאור את ספרי

 ,בשמוכך אמר לי א "שליטהרב איתמר כהן 
הוא מכבד את  .הוא אמר לי שהוא שומר שבתו

ינני א .עליו הוא מעידכך איתו והוא חי , סבו
בפרט ו, לא להאמין לושסיבה  חושב שיש איזו

, וגם מדפיס את ספריו ,שהוא מאד מכבד אותו
  .יח לפי תומוזאת כמסאומר ו
  

, ו"יצנסים ח "הבהי נב ,חשוב לדעת ,שני מצד
, ו"ב ת"ק ב"בעיה, דקהובלומד בישיבת סלה

 יןיעננו ויכוח ביש הרי. הראה לי חידוש
אם ה ,רסומיםיפ נםישו ,בחירותתפות בההשת

כל ו ?בעד הבחירות או לא ל היה"יש זצאן החזו
יש כאלה  .על כך הזמן הייתי מתפלא

 ,וון של העדה החרדיתבכישהוא היה  ,אומריםה
כל הרי , תמהתי מאידךאבל . ירותבחתנגד להו

בעד להצביע כולם  ,רקבא בבני "החזו יתלמיד

כגון  ?יותיכול לה כ איך זה"א .בחירותב
 הרב חיים קנייבסקיהגאון ובנו , ל"הסטייפלר זצ

, א"שליט סים קרליץוהגאון הרב נ, א"שליט
 ,א"שליט הגאון הרב שמואל הלוי ואזנראפילו ו

, כדרך ההונגריםבעצמו  כי הוא ניחושבאשר 
א "אבל הוא אמר שהחזו, בוחר ינוא, סאטמר
או כבר בחרת ? נו, ביום הבחירות תוושאל א

החשיב , לכך עודד אותוהוא  ?בחרת לאעוד 
  .זאת למצוה גדולה

  
שסוף סוף  ,'מבני נסים הנז לשמוע שמחתיכעת 

גילוי דעת  יש פה, הדברים התפרסמו בכתב
ראש , א"רבי דב לנדו שליטמאת הגאון הגדול 
כפי שנמסר לתלמידיו  ,ישיבת סלבודקה

ש "והגר, י כנסת מרדכי"רכהנא  י"הגר
ד יום "בס. סלבודקהמ בישיבת "הוניגסברג ר

שמענו את הדברים . ג"תשע שבט' גשני 
, א"שליטנו הגאון רבי דב דלהלן ממור

ל "א זצ"ידוע שרבינו החזו .ונתבקשנו לפרסמם
וכך  ,הורה להצביע בבחירות הממשלתיות

י זה כל בני ביתו ותלמידיו נהגו ונוהגים על פ
וכל השמועות  ,ביו מאז ועד עתהומקור

כ "א. 'וכו קר וכזבש הן המתפרסמות כנגד זה
  . זה מספיק

  
ואחרים , היום תלמידים שלוחיים , לצערינו

. תלמידים שלו אומרים בשמו הפוך ינםאש
יש כאלה אומרים בשם  ,גם פהאותו הדבר 

אומרים ויש כאלה  ,כך מארי חיים סינואני
, כךדרך צדיקים נכון שכתוב בספר  .אחרת

תי אכן הסתכל. שהוא התנגד להצביע בבחירות
, כי שמועות, העולם אומר .כך כתובשוראיתי 

מפרסמים בשמם . של גדולי התורה" מחלה"זו 
אם נרצה לעשות אבל . דברים בלתי נכונים

נגיד שזה היה  ,משקריםלא להגיד שכדי  ,פשרה
הוא פעם ים אחרות נִ בשָׁ , דהיינו .בשתי פעמים

 ,שאלהותישאר  .ופעם הוא אמר לא, אמר כן
המכתב  ,בכל אופן .אחרונההיתה משנתו המה 
כי זה לא , נראה לי מזוייף ,רסמו בשמוישפ

 וצריך, בעלמא דשקרא חייםאנחנו . ון שלסגנוה
  .לדעת אחרי מי ללכת
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וחשיבות , "שערי יצחק"א בשבח חוברות "דברי מרן שליט
  ".מנויים לחיים"ההצטרפות ל

שערי "וברות חנדפסו שלש ' ברוך ה השבוע
, ו"ק הי"ידידנו המשב שילה' הרי "ע "יצחק

הדפיסו  .החסר ושלםוכעת ה היתה קצת הפסקה
  .שלש חוברות בבת אחת

אני קורא את , ברצוני לומר לכם ,אגב דרך
אני גם . ייםעינ ותממש מאיר םהו ,החוברות

שמה שיש , אני מרגיש .מהם בעצמי מתפעל
. זאת סייעתא דשמיא, זה לא אני, בשיעורים

, 'יות מחכימותאות' ,כתבב יםבא דבריםהוכש
   .נהיה עולם חדשכבר כלל בזה 

  
כל מי  .אני רוצה שכולם יזדרזו, בר ראשוןד לכן

 .הוא מפסיד הפסד גדולשידע לו כי , מנוי ינואש
כ פעם או "מי שלא קורא את השיעורים אח

אלו  .צריך אפילו עשר פעמיםאולי ו ,םפעמיי
חשוב מאד להיות  .חשוביםממש  דבריםהם 
ירגיש  ,חוברות אלויקרא שכל אחד  .מנוי

כל  ,חוץ מזה .העצומהתועלת בעצמו את ה
צריכות חיזוק , שילה' הפעולות שעושה הר

גם , ווניםיכל הכמנויים מרויחים מה ,כ"א .גדול
   .הכבדעול ב יאהבנש

  
נה התעוררות אני מרגיש שיש, 'ה ברוך

ישיבות העל רק יברנו דעד עכשיו אם  .בעדתנו
ורה תתלמוד הו] בבית שמש ובירושלם[
רוצים לפתוח עוד ש ,אלי השבוע באו ,]באלעד[

גם ו .ממש פלא עצום. מרכזאיזור הפה ב ,ישיבה
 רוצים לפתוחש ,נוסף תימני ורהתתלמוד 

. כן ירבה וכן יפרוץ ,שםברוך ה. צפוןאיזור הב
מי . ירתםוחייבים לה ,אנחנו בפרשת דרכים

הוא יקבל , סר לולא יחשוב שיהיה חש ,שיתרום
. בחודש הבא הארנק שלו יתפח .כפליים בכפל

 ,תורמיםחושבים שאם  ,טעות של האנשים זאת
יבחנו את עצמם ש ,אבל אדרבה .מפסידים

 תראהו, תעביר הלאה ,קיבלת כסףאם  .ויראו
שלא  ',עשר בשביל שתתעשר' .שרק תרויח

יראו בזה הם ' בעזרת הו, ר"יצהעצת ישמעו ל
  .מרובה ממעון ברכותיו יתברך ברכה

  

א על התנגדותו לספרי הרב צובירי "הסבר מרן שליט
השלמה לדברים שנאמרו במסיבת חנוכה (ושיטתו 

" שאמי"ו התנגדות לשיטת ה"ושאין זאת ח, )ג"תשע'ה
  . ולנוסח תפילה זה

אבל  ,שלא הייתי רוצה לדבר עליו ,נושא ישנו
 .וההכרח לא יגונה, אני מוכרח לדבר עליו

ו תלמידי שאפיל ,רואה פשוט משום שאני
רק אדבר  .יןיהענ את מבינים ינםא, כמיםח

כדי שיהיה קצת בסיס ברק  ,זה נושאעל מעט 
  . על קצה המזלג, והבנה

 של מסיבת חנוכה" שערי יצחק" בחוברת
פה  שנערכה ]8דף [ ג"תשע'הלבחורי ישיבות 

כ "כלפי מש[הבאתי  ,ב"צ ב"ד פעו"בביהמ
ר דב נוישאכן ש ,]ה"שעספרי י על "בספר ילקו

, מקוצרהספרי שלחן ערוך אחד שלא הבאתי ב
 .צובירייוסף בן יעקב הם ספריו של הרב  ואלו

זאת . לא הבאתי את ספריו מדוע, הסברתי שם
והיום , תי עליה אזברידנשאלה ושאלה ש
 .אחרקצת בסגנון  את השאלהשואלים 

   ?לשיטתו למה אנחנו מתנגדים ,בקיצור
  

כאלה נם יש כי, לומר בצורה ברורה ברצוני
וידוע ברור  .ינם מבינים את דקות ההבדלאש
 ,נוסח בלדייש נוהגים ו ,שאמינוסח נוהגים יש ש

נו שא חושביםה אבל ישנם, ח"אלו ואלו דא
מתנגדים  יננוא. זאת טעות. מתנגדים לשאמי

מנהג ה מובא "שעאורך כל ספרי ל .לשאמי
 .ריירב צובל אנחנו מתנגדים, מה שכן .שאמיה

זה , שלהם כמיםחהתלמידי  שאמי על פינוסח 
ינני א, עושים על פי רבותיהםהם  .בסדר גמור

אמנם זאת לא  .יכול להגיד שהם לא בסדר
 ,ץ חושבים"אנחנו תלמידי מהרי, הדעה שלנו

לא היו צריכים לשנות  .נכון ינואדבר הש
י "פהם עושים עאם אבל . למנהגי ספרד וכדומה

, יריהרב צובכלפי  אבל. זכותם זאת, רבותיהם
 בחוברת שהובאזה מה ו ,שיטתו לא נראית לנו

 ברצוני לתת ,כעתאבל . צורבקי ל"נזה
  . כוונתי מהכדי להבין ב ,דוגמאות

 שאמישנהגו  חכמיםהתלמידי כל  ,כללרך בד
 ימנהג םההקדמונים  ינכון שמנהג, אמרוהודו ו

 ,להתפלל בנוסח שאמי ברצוננואבל  ,בלדיה
זה . אליהםכעת יכנס לא נשסיבות  מינימכל 
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גם ש .ךיפההואמר  ,בא הואאבל  .בסדר
או שהוא יותר קדום מן , מנהג קדום אוההשאמי 

 .ו מנהגים כאלהכל הדורות היבכאילו , הבלדי
יש . וטעות גמורה ,שזה שקר, על זה כתבנו פה

להציג דברים  ,ו מגמה של הטעיהבספרי
ולתי להתייחס לא יכ ממילא .בצורה לא נכונה

אני יכול להביא ספרי רבנים  ,דהיינו .לספריו
אלו את רק אבל  ,שאמישהם  כמיםחתלמידי 

מי שמציג את אולם  .שאומרים את האמת
עדיף כביכול זה יותר , השאמי בצורה מעוותת

זה גם  כביכול ,דברהמהבלדי או אפילו אותו 
 אתז, ויותר מטעות .טעות זאת, מנהג הקדמונים

  . הטעיה
, ר שניםכב זהעוסק בנושא  ינניא ,היא האמת

בקופסא פשוטים אצלי מונחים הדברים כי 
בבחינת  כברוהם , וברורים כביעתא בכותחא

בכל זאת אבל  .'אבד עליהם הכלח'שעניינים 
מה שאני מקלות איזה דוגמאות  אמרתי ליתן

הם לא עסקו  .כדי שאנשים יבינובפשוט  ,זוכר
יות טעשל  ותדוגמאאתן . ולכן הם תמהים, בזה

  . 'הסתדר לי בעזרת איך שי, יותטעָ או הַ 
דברים את השתדעו להקדים כדאי  ,קודם אולם

זאת  ,נראה מה הוא אומרכ "אחו ,בצורה נכונה
 ,וספריכי מי שקורא את . כדי שלא תתבלבלוב

  . יתבלבלהוא  ,יודע אינואם 
  
ארבע כשלוש מאות כעד לפני  ,הדורות כלב

בו ש, בלדיאת נוסח אך ורק היה  ,שנה מאות
 יננואאכן  .כל הדורותמשך ב ללו אבותינוהתפ

אין כי , שנה אלףמה היה לפני בודאות יודעים 
לפני היה ם "הרמב ,ספרים מהתקופה ההיא

ם "האם הרמבגם לא ברור ו ,שנה שמונה מאות
כמו שיש כאלה  ,התימניםמ נוסחהלקח את 

. ךיפההזה שאו , כזאת שמועה נהיש, אומריםה
היה  נוסחהש ,שכמעט ברור מה שברור או

אחד  חופף ם"הרמבנוסח התימנים ו נוסח. דומה
שנקרא  וזה הנוסח, כמעט אותו דבר, לשני
   .בלדי

ני לפזה התחיל  ,יותר מאוחרבשלב  ,כ"אח
לאט , שנהולאחר מאתיים , שנהשלש מאות כ

נוסח בקהילות מסויימות בתימן לאט נכנס 

, ימיםדברים מסויברק , שלב ראשוןב .שאמי
שינו כמה הוסיפו ו, דבריםו פה ושם הכניס

 .נוסח השאמי שהשתרש אצלםעד  , דברים
אנו  .נכנס יותר חזקזה  ,שנהמאתיים כ לפני

 ,כולל כל המחוזות ,מדברים על כל תימן
 ,שרעבכולל אפילו  ,הדרום מהצפון ועד

הם ו, נוסח בלדיאך ורק  שםגם היה בהתחלה ש
, הםזקניהם ובספרי לראות אצליכולים  בעצמם

 שסיפרכמו  .ם היו בנוסח בלדישספריה עודהם י
הוא  .ברחובותשהיה גר  ,מארי אחד שרעבי

עתיק ( עתיק יומיןיש לנו בבית תכלאל  ,אומר
הוא (את הנוסח ואני לא מכיר  ,)ף שרעבית"בקו

 .שבו) כי אצלם החולם כמו צירי, סחאמר הנֵ 
. איזה נוסח יש שם בתכלאל הזהיודע  ינניא

מי  ,הרב סעדיה שרעביגם  .'ןיעתיק יומ' י"כת
 'אנחנו מצאצאי רבי ,הוא אמר ,שזוכר אותו
י במשפחה "היה לנו תכלאל כתו, שלום שבזי

לנו  היו כי כבר, בולא היינו מתפללים כבר ש
זוהי עיר ידועה ( רנווומלי אחריםסידורים 

אבל , )באיטליה שנדפסו בה הרבה ספרי קודש
, נ הישנה"בביהכ הזההתכלאל  שמרנו על

 יחוס של משפחתנויאת הבו  לל שישבג
 בפועל כבר לאאבל  ,שמרנו עליו .בכתיבת יד

שמתברר , יש עוד ראיות כאלה .התפללנו בו
 ,כל הדורותבאבות אבותיהם ללא שום ספק כי 

   .התפללו בנוסח בלדי
 שםוכאן פחות  ,שאמינכנס נוסח  לאט לאט
אותו לא כולם אמרו ש ,האמת היאכי  .יותר

 הםבתימן הרי  .כךאמר וזה  ,כך אמרזה  .דברה
 שאמי אפילו נוסח כ"א, היו מתפללים בעל פה

זכרו את הנוסח  הם הפכי בעל , קצת בלדי היה
לדוגמא ישנם  .הם רק שינו כמה דברים, הישן

, 'הוימלוך מלכותי'אומרים שאמי האפילו 
כמה בנוסח זה יש  .'וימליך'אומרים נם הישו

  . ערבובים של נוסחאות
  

אלא , כך לאשזה ואומר  ,הרב צוביריבא  אבל
שאמי  ,יה בתימן שתי נוסחאותכל הדורות הב

 ,ההוכחות שלומאחת את אגיד לכם  .ובלדי
מבלבל את מי , כדי שתראו איך שזה מבהיל

  . שאינו מבין ולא ידוע
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הוא  ]3דף [לסידור כנסת הגדולה  תובהקדמ
וא וראה אחת ב ,דהוותעדוגמא לכך , כותב כך

מה שכתב גאון ורב  ,מהעבר הרחוקני רבות מִ 
ביא לנו מהוא  ,ל"ז מחכמי תימן הקדמונים

כבר ש ,ראיה מאחד מחכמי תימן הקדמונים
היה  הבנתוולפי , נויי נוסחאותשיהיה בזמנם 

הוא  .ברור לא היה שום דבר, ובלבול גדול סלט
חי בזמן  ,רהאזאלאן בוסתא' רסאלהבעל ספר 

יון ליבשירי בג י"הביאו מהר, ם"הרמב
י צאלח בעץ חיים "ומביאו מהר, התכלאל שלו

, וזה לשונו, ערבית דחול על ברכת השכיבנו
ינו מחברים סידור התפילות אנחנו בעת שהיו

דרנו יס ,'וכו קצת התלמידיםמל ',וכו םותיקונ
מבלי לחתום  ,לומר הפסוקים שאחרי השכיבנו

וכאשר  .'וכו ונעמוד בתפילה ,מהם בברכה
המלמדנו תקנת מרנא בך אלינו מכת הגיע

שכתב לומר ברוך , שמרו צורום "הרמב ורבנא
חזרנו , )בלי שם' פי(שומר עמו ישראל 

בזה שמענו ו ,כ הוא כותב כך"א. 'וכו לתיקונו
מה ד ,ברור רהאזאלאן בוסתא' רסאלהמדברי 

אלא אין זה  ,שהוא חיבר וכתב סידור תפילות
 ששאר תלמידיו היומשמע . למקצת תלמידיו

זה  .בנוסח אחרכמנהג אבותיהם  מתפללים
ממה שהוא כתב לשון  .שלו ראשוןהדיוק ה
לא מדובר על  ,דהיינו. 'התלמידיםלמקצת '

  .םלקעל חאלא  ,כולם
הוא מודה שהוא הרי , עוד לימוד ,שנידבר 

 .החליף את המנהג שתי פעמים חליפות
ערבית ש "שהיו נוהגים לברך אחרי ק דלאחר

שומר  י"בא, גאל ישראל י"בא, ש ברכותשל
', י המולך בכבודו וכו"בא, לעד ישראלעמו 

 י"באהפסוקים  הוא מנעם מלחתום אחר
ואחר זמן החליף את המנהג  ',וכו המולך

, 'וכו המולך י"באם לחתום "אליבא דהרמב
אלא יאמרו  ,שלא לחתום השכיבנו בשםו

הגאון  דהיינו .'וכו ברוך שומר עמו ישראל
מספר לנו  ,מןמחכמי תישהוא  ,והקדמון הזה

שלש בהתחלה היו נוהגים לומר ש ,טותיבפש
 י"בא חותמים אמת ואמונהש "קאחרי , ברכות

שומר עמו ישראל  י"אחר כך בא ,גאל ישראל
לכאורה אבל . 'י המולך וכו"כ בא"ואח, לעד

 שכתוב בברכות הרי זה נגד המשנה, קשה
כ איך זה "א', שנים לפניה ושנים לאחריה'

והוא  ,זאתתה לו קושיא יהוא אומר שה ?שלוש
שומר עמו  י"להגיד בא, שינה את המנהג שלו

 לומר את הפסוקים ולחתוםכ "ואח ,ישראל
אחר כך הוא  .שם ומלכותבלי ' וכולך וברוך המ

 ברוך דהיינו לומר, ם עשה הפוך"הרמבשראה 
ואחרי , בלי שם ומלכות עמו ישראל לעד שומר

מצא נכמו ש, 'וכו המולך י"ם באוחתלהפסוקים 
כ הוא חזר "א, כ"הבלדי בד היום בסידורי

שה מנהגים שללו היו  ,דהיינו. ממנהגו האחרון
שלוש לומר  ,מנהג אחד .תוך תקופה קצרהב

ברוך ו ,שתי ברכותלומר  ,מנהג שני .ברכות
 ',וכו לומר ברוך שומר ,מנהג שלישיו .המולך

ת אז, כ הוא ממשיך וכותב"א. י המולך"ובא
ן בוסתא' סאלהרשהרב מחבר  ,אומרת

קצת תלמידיו מנהג זה מין הנהיג ב ,רהאזאלא
 הקדום המנהגדהיינו  ,פנים תכופיםבשלשה א

כ החליף את "ואח, לחתום שלש הברכות בשם
מה עונים על , נו .המנהג שתי חליפות תכופות

  ?מבהיל זהדבר כ
א בכלל הו ,שהחכם הזה, היא התשובהאבל 

 ברמח. על מה הוא בכלל מדבר. תימני ינוא
ו רבי יוסף הז בוסתאן אלאזהאר' רסאלהספר 

היה ש, ם"של הרמבהידוע ו תלמיד, בן עקנין
ל עבכלל  אין .לארם צובאבסוף הגיע ו ,במרוקו

זאת טעות  .בכלל מןעל תי וברלא מד .מה לדון
אבל הוא  ,הוא לא הראשון שטעה בזה .מיסודה

רבי יוסף הוא הספר מחבר ... עשה מזה מסקנות
אברהם בן שלמה  'זאת רביכותב  ,יהודה יברב

ירב אמר רבי יוסף ב, הנביאיםו על בפירוש
מצינו , בוסתאן אלאזהאר תליהודה ברסא

משמותיו של  מורכב שני שמות בשם אליה
כי אליה הנביא היה , והסיבה לכך .הּ יָ ל אֵ . 'ה

 גם. הי זה אל ,לכן אליה .פרוש מכל צרכי הגוף
 ובתכם "על הרמבהקדמונים  י"בפירוש מכת

, ל"ז דברי אבן עקניןכ "כבר הקדמתי ג, כך
ברוך שומר עמו אין אומרים ש ,ש"בהלכות ק

ה "רנ' סי[ש "ת הרשב"גם בשו .חתימהבישראל 

רבי יוסף אבן עקנין הנהיג במזרח  ,]ט"שכ' וסי
, לומר ברכת השכיבנו בלא חתימה רק בסוף
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והרצו את הדברים לרבי אברהם הנגיד בנו 
 .בח אותו על זהשיהוא  .ם וקילסו"של הרמב

הוא בא כ "אח ,הוא נולד במרוקו, בקיצור
כ עבר "ואח, ם"למד אצל הרמבו למצרים

 נהניאבכלל ההוכחה שלו  כ"א. לארם צובא
  .המתחיל

  
אקרא  קודם לכןאבל , לכם עוד דוגמא אגיד

מוסף בהרי . זה ץ בעניין"כותב מהרילכם מה 
 כתר יתנו'נוסח ו אומרים בקדושה אנ ,של שבת

 ,'נקדישך ונעריצך'כל התפילות אומרים ב .'לך
 ץ"כותב מהרי .'כתר יתנו לך'ובמוסף אומרים 

נים לא שהקדמו ,]א"א ע"א דף קמ"ח[ בעץ חיים
דע כי , הוא כותב כך, כתר יתנו לךאמרו 

ם לא נזכר שם כתר יתנו לך "בנוסחת הרמב
של המוסף רק הקדושה  ,בקדושת המוספים
הגו משנים ועכשיו נ .כקדושת שחרית

קרבן לומר כתר בכל יום שיש בו  קדמוניות
תחדש להם מספר התיקונים ומנהג זה נ, מוסף

' פ ימנארעיא מהמהזוהר ב וגםי "להרשב
ומוסכם בישראל , ב"ב ע"פינחס דף רמ
ם "נוסחת הרמב ,דהיינו .שמקבלים אותו

אבל , וקדמונינו שלא היו אומרים כתר במוסף
כיון שראו , זאתבדורות האחרונים נהגו לומר 

, ברעיא מהימנאו ק"שכך כתוב בתיקוני הזוה
בלנו יקו, תוומוסכם בישראל שמקבלים או

  .זהמנהג 
לסידור כנסת  רי בהקדמתויצובהרב  בא

בימי גם היה  שנוסח זה ,וטוען ]21דף [ הגדולה
כרשום בו , תכלאל עתיקב ?מה הראיה. קדם

ד לשטרות היא "זו אתשפ שנתינו"תאריך 
זאת אומרת שעש שנתינו  "יצירהל ג"רל'ה
ממנו דליתי  ,ג שנים"ו ימלאו לו תק"תשל'ה

, נוסחאות כגרסתינו והעליתים בפנים סידורנו
והוא מביא , והנה לפניך צילום קטעים ממנו

 .פלא עצום .קדושת כתר יתנו לךצילום שכתוב 
, תעשו חשבון. ג"רל'כבר בשנת הזה כתוב 

ש מאות חמזה מלפני , ג"עשת'האנחנו בשנת 
כ "א, כתר יתנו לך שם כתובו ,שנה וארבעים

ם נו אומריאץ ו"מהריכיצד  ,פלא וזה
   ?כתר יתנו לךנוסח שהקדמונים לא אמרו 

 ,התכלאל העתיק הזה, תשמעו כעתאבל 
ינם מראים אותו א, בסוד ותומחזיקים א בעליו

הוא ה זיכה אותי ש"הקבאבל  .לאף אחדכמעט 
, הזה בעצמו תכלאלראיתי את ה .ידיייגיע ל

, הרגיליםהידועים  ילאלתכהנוסח דומה ל כולו
דבר  .מה כתוב שם ורואה אני מסתכלאבל 

 כתוב 'כתר יתנו לך'נוסח  ,ראשון אני מתפלא
תפילת דוקא ב .במוסף לא, בתפילת שחרית

שזה  ת זהאאבל . נקדישךשם נוסח ב ותכ מוסף
לא ] הרב צובירי[הוא , כתוב בתפילת שחרית

  . גילה לנו
תוך , בגליון הספר, אני מסתכל בצד, שני דבר

והנה אני  ?יכול להיותזה איך כדי תמיהה ש
כתר יתנו 'על  ".ירושלמי" בצד כתוברואה כי 

של ידו בכתב ". ירושלמי" כתוב בצד, 'לך
 .שהו אחרילא מ כתבהאותו , הסופר בעצמו

ץ "מהרי ?"ירושלמי" פירושהמה  אתם יודעים
בתיגאן " ,רבות פעמיםד "בחה כותב

ספרדים שבאו ה ספריל ,דהיינו ."ובירושלמיים
 הוא, ןכאם . ייםמשלירו קוראים ,םמירושל

, זה לא אנחנו ,ירושלמינוסח זה שכותב בעצמו 
בסידור , אבל יתירה מכך .ספרדיםנוסח של זה 

 לההמ יכן נעלמההל, הוא צילם את הדף הזה
 ,השמיט בצילוםאפשר לוכי  !'?ירושלמי' בצד

זאת כתב  הסופרהרי  !?ידעוישים לא כדי שאנ
 זה נוסח, אמת מארץ תצמח, אכן !במפורש

יתכן . זה לא נוסח של תימנים אבל ,ספרדיםה
כי כך קראו , ק"לזוה" ירושלמי"כ שהכוונה "ג

. מפאת סגנון לשונו, לו כמה מהקדמונים כידוע
בימים היה זה ש וןכי ,מ"קנפ אין בזהלנו אמנם 

  .ההם
הוא  הרבה פעמים .נוספת אלכם עוד דוגמ אתן

אני ו ,שיריי ב"מביא את התכלאל של מהר
זה  ,ח"עש'משנת העל התכלאל  כעת מדבר

ראיתי בעצמי אבל אני , רק אצלו שנמצאי "כת
בנוכחותו ממנו העתקתי ו, וותו אצלו בביתא

הוא לא רצה ים שאפילו דבר, הרבה דברים
הרבה  נוכחתי לדעת כי ,בכל אופן .אעתיקש

הדברים אינם  ,בסתםוא הביא דברים שה
בגליון כהערה אלא , עצמובתכלאל ב יםכתוב
למשל לך כתוב כול ליהוא , דהיינו .בצד
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לא כתוב זה אבל , 'י בשירי כותב כך וכך"מהר'
הוא רק , בתכלאל כתוב רגיל .מובתכלאל עצ

רק אומר לך בא ואבל הוא  .בצד הערותעיר ה
 מהכאילו זה לחשוב  ,את מה שכתוב בגליון

ואת הכתוב , עצמושכתוב בתוך התכלאל 
  . לקורא הוא לא מגלה בתכלאל עצמו

דף [ בהגדה של פסח מגיד מראשית, נוסף דבר

 ,ביתר שאת ובמשנה תוקף, הוא כותב כך ]ח"קנ
 אוןגבינו סעדיה לתא לריהכי פסיקא ליה מד

יברך  ,שאמר בזה הלשון ,בהדיא בסידורו
לח ויטבלו במ ,כילת מצהראש החבורה על א

לטבל  אומר אוןגבינו סעדיה ר .ל"עכ .ויאכלו
את נו מטבלים א ,כידוע .במלחאת המצה 

הוא מביא את סידור אבל , בחרוסתהמצה 
הוא לא אולם  .אומר לטבל במלחשג "רס

עדיה סבינו ם כותב בשם רהאבודרהש, הביא
וכבר , לטבל בחרוסתשצריך , הפוך און בדיוקג

  . ג"לסידור רס זאת שם בהערותמביאים 
 נותן לקורא להבין אינוהוא  ,אחרות ליםבמ

שכתוב ה י בשירי הוא מביא מ"ממהר .נכון
 .שכתוב בפניםמה את לא ו ,בהערות בגליונות

הוא  ,ג"וכן מסידור רס, ג"מהתכלאל שנת הרל
ולא מביא מה , מה שכתוב בפניםאת מביא 

סותר כי מה שכתוב בהערות  ,שכתוב בהערות
מי יותר  .את לקוראזמגלה  ינוא לכן, אותו

ספרים שלנו שנדפסו לפני ג ב"רס ?מוסמך
 ?האבודרהםאו , ח"בשנת התש ,שנה כשבעים

שחי לפני כשבע מאות ם רבינו דוד אבודרההרי 
כך , ג לטבל בחרוסת"כותב בשם רס, שנה

. ם"הרמבבשם רב עמרם ורבינו סעדיה והביא 
 דברהמובן ש ?זאת לקוראלמה אתה לא מגלה 

להוביל אותם  ,את הקוראיםלהטעות  כדיב
מה כדי שיחשבו שרק זה , כפותים למחוז חפצו

הוא מביא . קיימים ינםאודברים אחרים , קייםש
 כפי מה שמתאים לו, לקורא כך או אחרת

רק על הבלדי יש קושיות  כן־כמו .בלבד
  .בכך־ו דברים קטנים של מהאבל עלי, חזקות
שירת  אחרי ,כידוע .נוספתאחת קטנה  דוגמא

קח מרים ות'אומרים  אנחנו בבלדי, הים
לא ששאמי מנהג ה. ישתבחוורפאני  'הנביאה

 י"כי לי רק, ולא רפאני ,ח מריםאומרים ותק

. רי הספרדיםובסיד כתובש כפי', וכו המלוכה
אתה הוא ' הם מוסיפים', ויברך דוד'ב מצד שני

 אלא ,זה לא כתוב בנוסח תימן .'וכו לבדך י"י
למה הם משמיטים , כ קשה"א. הספרדים בנוסח

ם אם הם רוצי, מה נפשךהרי  '?ותקח מרים'
אתה 'גם ו 'םותקח מרי' גם, יגידו הכלש ,להוסיף

פי הלכו בהכל כהם ש ,אלא! ?"י לבדך"הוא י
  . הנוסחאות האחרות

ממש על דף אחד , הוא כותבתראו איך  אבל
. קוראוור את ההוא מע כיצד ,]ח"ג דף ס"סידור כנה[

לא נהגו ש, דע .י המלוכה"כי לי, ב כךותכ הוא
 נביאהקח מרים הפרשת ות כאןותינו לומר אב
רי חכמי ספרד ורבני בהתאם לסידווהוא  ,'וכו

נוסח שאמי  מדועסביר מ אבל כשהוא .אשכנז
הוא , וארפא י"רפאני יפסוקי  אומרים ינםא

ל אליתכיען כי ברוב ה, אומר שהסיבה היא
 .לא העלום וברוב המאוחרים הקדמוניות

לא אומרים  הםלמה  ?שמעתם איזו הטעיה
 .כי בתכלאל הקדמוניות זה לא נמצא ,'רפאני'

ל ך לפי התכאליאתה הולוכי , אהה
י "כי לילמה אתה מוסיף אז  ?הקדמוניות

גם הרי ו. הלא אין את זה שם'? המלוכה וכו
 ,עם התרגום 'ימלוך לעולם ועד י"י'את להכפיל 

בכל זאת ו ,הקדמוניות ילאללא כתוב בתכ
ה בא אתכעת כיצד כ "א .זאת אתה אומר

זה לא ש מפני ',רפאני' יםלא אומרואומר ש
   !?ל הקדמוניותאליכתוב בתכ

בהם  לא נזכרשנכון שיש , דבר של לאמיתוו
מנהג קדמון  וזהסוף סוף אבל ', רפאני'נוסח 
ארץ ישראל ומובא בנוסח  כתוב זהנוסח  .מאד

 'הקדמון ארץ ישראלסידור ' נוישכי  ,הקדום
ל "וגם בנוסח פרס הקדום שיצ, זמן הגאוניםמ

 וגם אם .נוסח זהשם מביאים ו, י"בצילום מכת
 זאתהקדמוניות לא מביאים  ילאלנכון שבתכ

הואיל ולא שרדו עד היום רק , כי זה לא בטוח(
אי אפשר פ "עכאבל , )כמה ספרים בודדים

לא  שאמיח שזאת הסיבה שנוסלבוא ולהגיד 
זה ל הקדמוניות בתכאליש בגלל ,זאתאומרים 

ל אלילפי התכ' כי אם אתה הולך .לא כתוב
. בולא כת' המלוכה י"יכי ל'אז גם  ,'הקדמוניות

, אתזאתה אומר האמיתית מדוע  אלא הסיבה
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, שאתה מעתיק את סידור תפילת החודש מפני
או לא קדמוניות  שלחשבון בלי לעשות 

גניבת דעת של  הוא דבר זה .קדמוניות
יש דוגמאות ו .לבלבל אותם כדי ,הקוראים

אלא אמרתי לכם ולא , למכביר נה וכהנהכה
  .כעת וניכרבזהיה רק מה ש

  
י תלמידי "ל ע"שיצ" מגילת אסתר"שיבושים והטעיות ב

כגון בחסרות , )הוצאת חנות נוסח תימן(הרב צובירי 
, וכן בעשיית געיא בשתי תיבות המחוברות במקף, ויתרות

  . ומהי הסיבה לכך, ד"חסר יו" ארדי"ת המלה כתיב
לי ידידנו  ששלחבגלל גם , כעת זה עלה נושא

 ,חדשה מגילת אסתר ו"הרב בועז דחבש הי
הוצאת חנות נוסח [ שהוציאו חניכים של הרב צובירי

 .עניין זה חוזר לצערינואיך ותראו  ,]ג"תשע'תימן ה
, מה שנוגע לקריאת המגילה, יש פה שני דברים

  . התגע לכתיבומה שנו
ררתי יב ,בסייעתא דשמיא ,שנים רבות לפני

במגילת  החסרות והיתרות ישינויאת כל 
הוצאת תר במגילת אספעם מה שנדפס  .אסתר

מגילת אסתר ב כ"ואח, 'מתימן יבוא' מוסדות
 .'פעולת צדיק'שבהוצאת מכון ' בינה במקרא'

במגילת  הקיימים כל השינוייםשם מופיעים 
שינויים במגילת  נםידעו שישלא  ,עד אז. אסתר
רובם ככולם לא  ,בדורות האחרונים .אסתר

לא  ,כמיםחתלמידי וסופרים אפילו רבנים  .ידעו
אפילו שיש ו ,חסרות ויתרותידעו שיש שינויי 

בפסוק  פרשה שעושיםכגון  ,יותים בפרששינוי
 .'גם ושתי המלכה'ולא בפסוק  'ביום השביעי'

שכחו מזה ש ,כמיםחראיתי מגילות של תלמידי 
את מן היסוד לברר ממשי ך ורצ היה. בכלל

אמנם  .וקדמוניים מספרים יחידים ,המסורת
מגילת באבל  ,על המסורת בספר תורה הקפידו

אפילו  .ינו מעכבאדבר הכי , אסתר הקילו
 לכן, וכן חסרות ויתרות, מעכב ינןאהפרשיות 

  . ולא התייחסו לכך לא ידעו
לכן ו, לעשות לכתחילה רצינו אנחנו אבל

ם ומגילות הכל לפי ספרים ישני ,זאתיררנו ב
מה גם  ,פסתי את כל השינוייםוהד ,מוסמכות

. נוגע לכתיבהמה שוגם  ,ע לקריאהנוגש
כבר  ,לאחר שגמרתי הכל ,שמיאדובסייעתא 

של בן  וספרמ ו לידי רשימותבא, זאת הדפסתי

נמצא ספר בן אשר ה, אתם יודעים. אשר
חלק  .בתחילתו ובסופו ,חסרכבר  הוא, בידינו
אבל היו רשימות , נעלםנשרף וממנו ניכר 

גם  .מוללו נעלהים חלקהעוד מלפני שארו שנש
נמצא ו ,בין החלק האבוד אהימגילת אסתר 

 יצא, חסרות ויתרותבמה שכתבתי  כלש
ממש פלא . בן אשר ייק כפי שכתוב בספרמדוב

  . עצום
 ,]ה"קמב סימן "ח[ת עולת יצחק "שוב זאת כתבתי
מדוייק שנמצא ספר בן אשר הוא ה הגם כי
בעדות , קיםכפי שהעידו בקיאים ומדקדבעולם 
משתווה עם נוסח ספרי תימן גם ו ,אחרות
החסרות ויתרות של המגילה  ואף. בתורה

שציינתי בסוף בינה במקרא אחר עיון ויגיעה 
מפיך שגם כן נתגלה לי למפרע  ,בספרי תימן

זולת , הכל כמו בספר זה המיוחס לבן אשר
אותו  ינםאהפרשיות  .שתוו עמובפרשיות לא נ

ינו א, בפרשת צו תורהספר אבל גם ב ,דברה
בסוף ו .בפנים זאתאפשר לראות . ומשתווה עמ

ולפיכך אנו מכשירים  ,תיבהתשובה כת
מסורת דידן בדיעבד מגילות שנעשו בשינוי מ

תוסף ו'בפרשת ו ',ביום השביעי'בפרשת 
בזמן כי  .בדיעבד אבל זה כשר רק .'אסתר

הסופרים העתיקו מהמגילות רוב ככל , האחרון
 ,םישיש שינוי כלללא ידעו שי מפנ, המצויות

' וברוך ה. והן בחסרות ויתרות בפרשיות הן
שהדפסנו ספר בינה במקרא על מגילה שאחרי 

י תיקון "ובפרט ע ,אסתר בשנה שעברה
חזרו הרבה , סופרים שפירסמנו בשנה זו

  . סופרים לכתוב כפי המסורת הנאמנה שלנו
 "יכין ובועז"תיקון סופרים ילת ספר תחבגם 

ררו יב כיצד ,כתבתי ]ל"ל הרב בועז הנז"שהו[
. מנו את כל החסרות והיתרות שיש בתורהבז

 ובספרהוא הרב עמרם קורח  זאתרסם ימי שפ
עם יחד  זאתרר יהוא כותב שבו, סערת תימן

כל  ,'באות גשם כתבתי . מןהרב יוסף ש
 .ואין יותר ,מוסמכיםההם  ,השינויים האלה

נם עוד לא יבואו ויגידו אולי ישש ,דהיינו
הסברתי . מכיםהמוס כי שינויים אלו הם, שינויים

ררתי יב. אות בזמנוופה איך הם עשו את ההשו
להם  היו, ל"עם הרב שמעון צאלח זצזאת 
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 דרשהרב עמרם קורח ו, תיגאןהרשימות לפי 
 זאתררו יבהם  .ורהתלספרי גם זאת  תשוולה

 חוץ, ראו את כל הרשימות ,ורהתבספר גם 
לה אחת איזו מ, בו טעותה תדבר אחד שהימ

אבל  ,שיש עוד הבדל חשבו .בפרשת מסעי
 ינהאו ,בדפוס אחדרק  היהבסוף התברר שזה 

אלה  ,בקיצור .הנוסחא המקובלת ביתר העדות
כל לפי מה שהתקבל בסוף אצל  ,הם ההבדלים

ואין  ,הרשימה לפי זה, אצלנויש ומה ש .העדות
דברים  שהו ויחדשימיבוא  שלא .עוד מלבדם

  .נוספים אחרים
 ,זה שהדפיסום על ספר אנו מדברי, כעת אולם

 .נלך לפי הסדרכדאי שאולי ו ,]ל"הנ מגילת אסתר[
 הם, כדי שתראו על איזה ספרים הם סומכיםרק 

 ליצירה ח"תשסהביאו פה איזה תכלאל משנת 
החשובה מ "קנפה, בכל אופן. בתורת דוגמא

 .ארדיתיבת כתיבת ין של יזה הענ ,בעיקר
ות שארדי צריך להי, ם להוכיחכנראה הם רוצי

כבר  .נדהםממש ו ,אני מסתכלו .ד"מלא יו
שורה במושווים  רת בני המןמדבר שעש ינניא

זה אולי ולכן  ,כזאתדעה אכן יש מפני ש, אחת
, תראו ממש פלא עצום אבל. כ נורא"לא כ

זה  .ד"הסופר כתב ארידי מלא יו, ל הזהבתכלא
זה מלא אבל ספר , וא לא היחידוה ,נכון

בד ואַ  הרגו היהודים'במקום לכתוב  .שגיאות
בד וִא 'בחירק כתוב , בפתח, 'חמש מאות איש

ויאמר המלך 'במקום  .'חמש מאות איש
 ,'להיעשות'הוא עשה , ד"חסר יו', עשות כןלהֵ 

ראיה לחסרות  זה אתם מביאיםמסופר  .ד"עם יו
', להעשות'בתיבת  ד"מוסיף יושממי  ?ויתרות
 כלללכולי עלמא אין דעה כזאת  כאשר

 !?הספרים שאתם סומכים עליהם אלה! ?קרועי
', יתלו על העץ את עשרת בני המןוְ 'במקום 

ירי כמו הוא קרא שוא לפני צ, אתוַ  הוא מנקד
 .את הרבה פעמיםזחוזר על שגיאה הוא  .פתח

על כן 'בפסוק  .נו בקי בכללניאזה סופר 
חסרות ב לדייקאם זה נועד , 'היהודים הפרזים

זים ופרהכתיב 'הרי  ?כתיבו יקרה יכןה ,ויתרות
 על .זאתלא כתב בכלל הוא אבל  ,'וקרי פרזים

 כיראים מרדֳ ואנחנו ק, מרדכי !?זה אתם סומכים
, חכם גדולמרוב שהיה והסופר הזה , שוא קמץב

עוד  נןישו .ולא הוסיף שואת "בדל עשה קמץ
  .מה שאמרנוכבר מספיק  אבל, שגיאות

  
 זקניםהם שאלו כל מיני ש ,מביאים פההם  כעת

, הם קוראים את המגילה כיצד, כמיםחתלמידי ו
זה , כך צריכים לדעת .יםישנם כמה שינושו

 .ניחא, דברים שאינם לפי חלק הדקדוק נםשיש
ברור למה זה  אבל. זה לא לפי התיגאן, בסדר

שנים האחרונות לא הכי לצערינו במאות  ,כך
 כתוביםנביאים ו ובפרט ,היה לציבור תיגאן

באים היו כ "א, םהיה להשיגנדיר מאד ש
' ברוך ה. בספרי הדפוסיםמה כתוב ים סתכלומ

פי נוסח שהם עושים ל ,הרבה דברים נםשיש
 ,בספרים בלי להסתכלמאפילו , תימן בעל פה

בכלל לא פלא שהם ו. שכחו כמה דבריםאבל 
ארבעה 'כי אם בפועל הם משתמשים ב ,ישכחו

כמה שבודאי  ,דפוס כבר מאות שנים' ועשרים
ובשביל מי בשביל מה הרי  .הםל עלמוידברים י

  !?חלק הדקדוקעשה את ץ "מהרי
 שהם עושים געיא, 'בדף ו יםכותב הם כ"אח

, כסף־כרͅיכ, לו־והͅצ כגון, ברוב המקפים
 דלא כמי שחידש שאין געיא, חרב־כתͅמ
כגון , אלא כשנשתתף עמו סגול ,מקףב
את מעט להסביר  אולי צריך .'וכו לו־רבֶ די

לא יודעים  שרבים זהו נושאש וןכי ,זהנושא 
כעין , מנם אדבר בקצרה ולא באריכותא .אותו

  .ראשי פרקים
  

 .מקףיש כש ,לעשות געיא כאלה שנוהגים נםיש
אמנם אין  .זאת־גמלוͅי ת"יהל ,כגון בפסוק

 ,בו־נאוͅאו ויק .הם עושיםכך אבל  ,געיא
בין שאמי אם הם  בין ,יש מנהג כזה .לוט־קנהͅמ

יש מלים , לא באופן קבועאמנם  .בלדי אם הם
של בבית כנסת שהיה  המנהג. מהמשום . שלא
יש על זה ו .בכלל זאתלא עשו ש, הואץ "מהרי
 ומסקנתם, זהתה מחלוקת על נושא הי .דין פסק

התברר לנו מספר שהם כותבים . כן לעשות
הדקדוק שחיבר מורנו ורבינו כבוד הרב ק חל

 .שכן צריך לעשות, ץ"מהרידהיינו  ,יחיא צאלח
היה הוא  ,ר כתב הפוךאהרב לוי נג ,מצד שני
הוא כותב ו ,ץ"בית הכנסת של מהרימוסמך ב
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העיד לי הרב שמעון צאלח וכן  .עשו זאת שלא
  .ץ לא קראו כך"נ מהרי"שאצלם בביכ

 והגעתי למסקנא ,בראיות לכאן ולכאן עיינתי
 ק היכןראלא  ,ץ"שאין הוכחה ברורה ממהרי

 .בכל מקף עושים מלעיללא , דהיינו. לשיש סגו
 ,מקף מלעילבץ כתב לעשות "כל מקום שמהרי

והנה , גילת רותבמ למשל. כשיש סגולדוקא זה 
 ,מקףשם יש , בועז־רבֶּ הגואל עובר אשר ד

בגלל שזה מ "ש .מלעילשזה ץ אומר "ומהרי
אנו רגילים ש, נוספותמלים אחרות  וכן. סגולב

עושים , כל בכור־לי דשͅקכגון , מלעילבם מרלא
   .וכדומה, כך אפילו שאין געיא

  
 .אתזדשתי יחשזה  אני הוא לא, ראשית כ"א

מי 'ש ,וחושבני .עשיתי פשרהאני , אדרבה
 כי אין הוכחה', יודע פשר דברמי ו החכםכ

המצאה  ינהא זאת, יתירה מכךאבל  .גדולה מזו
כתוב הוא  ,גם בקדמונים דבר זהמצאתי  ,שלי

וזה , ב את הכלל הזהתומאירי כה, במפורש
   .דוש שליחי ינוא
 ניחושב ',מי שחידש'על מדברים כבר  אםו

. לחדש אותוהיה שאסור  ,שהם חידשו דבר
הם עשו  ,כזאת בכל מקום שיש געיא ,נוידהי

 כת־חרבͅמ, כר־כסףͅכ ,כתבוכך . געיאוכתבו 
מותר לעשות דבר , נו. ]השוכן בפרשה מפור[

הם  .'...יד בספרים' ,על זה נאמרש ניחושב ?כזה
. בשום ספר שאין געיא יכןה ,עיאהוסיפו ג

כמו  ,עם געיא מקומות שיש מקף נםיש, דהיינו
, האיש־אלͅשאול ש, הזה־עםͅה, אחיו־מיןͅבני
נם הרבה מקומות אבל יש .'וכדו ,האלה־ריםͅהעָ 

והגים לקרוא גם אלה שנ .ואין געיא ,שיש מקף
ה מ כי .געיאאין בפועל מודים ש, עם געיא

 ?ין געיא בספריםלמה א, אם זה עם געיא, נפשך
 זאת, דהיינו. שזה חצי געיא ,התשובה היאאלא 

אומרים כך  .זה משהו באמצע, לא הרמה מלאה
כעת אתה בא וכותב , ןכאם . הדייקנים שבהם

הספרים מדורות עולם לא  לכב ,ראשית !?געיא
 כ"א .רמה היא קלההה ,והכי הרבה .עשו געיא

ולכתוב איך אתה מעיז לשבש את המסורת 
 ר את זהתשאי !אסור לעשות דבר כזה !?זאת

 ,הערה למטה הכי הרבה תעשה, כמו שהוא

על  ,זה בסדר ,מלעיל זאתשאתם נוהגים לומר 
  .מה לדבר לא היה כך

צריכים  ,ברו איתםיכל אלה שהם ד בכללו
עשה כפי שלמד אצל הרב כל אדם  ,לדעת

אף אחד לא עשה . ומה שזכר, שהביןאיך  .שלו
אף אחד לא ישב לחקור . היה זמןלא  ,ירורב

בלשנות ועבודת  לעשות בדיקת, זהנושא את 
 ימלא היה  ,תקציב לאבותינו לא היה .מחקר

, קראו פחות או יותר איך שידעו, שיממן אותם
 ,באיםהם אבל עכשיו  .ישראל אשריהם

   .הללו חים את השגיאותומנצי
כאלה  נםיש כעת, 'ונקראה בשם' בפסוק למשל

זאת שגיאה  .בקמץ ,'אה בשםונקָר 'אומרים ה
 ,דפוסבאפילו  ,בעולםכזה אין ספר  .חמורה
  . קמץב זאתשיעשו 

הם קוראים ', חסדי וגו, למגילה בפתיחה
במקום , ד"החירק ביו, 'םאיִ בֹ צְ אשימך כִּ '

לא מי . ד"ץ בחה"ש מהרי"כמ' יםִא בֹ צְ כִּ 'ף "באל
שגרות לישנא משאר כל המקומות אלפי  מבין

  .כגון בפרשת נצבים, ף"שאין כתוב אל
, בכדי להביןפשוט  אומר זאתאני ', פרק דב גם

לבד 'בפסוק  .יות לאנשיםאיך יוצאים טע
מאשר לו יושיט לו המלך את שרביט הזהב 

 ,יהאומרים וחָ הכאלה  נםיש? בררמה הת. 'וחיה
אין , ד"אבל הטעם הוא ביו. ת"בחיטעם עם ה
הוא בעולם שהטעם ] פ מוסמך"עכ[ספר שום 

רשו את הטעות יבואו וישבמקום ש כ"א. ת"בחי
הטעם אתנחא את  מדפיסיםו באיםהם  ,הזאת

הם עוד  ,אין ספר כזה בעולםלא רק ש .ת"בחי
 והטעות שלהם .גם צריך להיות כותבים שכך

 בפרשת שמות הפסוקזה מ ,ה אותםבלבלש
זכרון גם מההם אמרו כך ', וחיה ואם בת היא'

שהו הכניס להם את ימ .זאת טעותאבל . פה
בא ומנציח את אתה כעת ו, נו. השגיאה הזאת

אני רק  !לעשות דברים כאלהאסור  ?השגיאה
  .שםמפה ומאומר לכם דוגמאות 

  
 ,פהביותר  בעייתיהדבר ה, כפי שאמרתי םלאו

 ,פה כתובשדבר תשמעו  .תיבת ארדי יהוז
וגם דבר זה , ליבי לכךיסב את תשומת השהו ימ

רא לכם מה שאק לפניאולם . צריך תיקון גדול
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מה שאני קודם את רא לכם אק, הוא כותב
  .זהדבר כי הוא בא לחלוק על  ,כתבתי

יר לכם אזכ, עשרת בני המןבמגילה את יש  הרי
ָתא ְוֵאת דַּ , אותם ְנּדָ ְרׁשַ ְלפֹון ְוֵאת ְͅוֵאת ּפַ

ָתא ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת . ַאְסּפָ
א ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִר . ֲאִריָדָתא ּתָ ְרַמׁשְ ַדי ְוֵאת ּפַ

ֶרת וגו. ְוֵאת ַוְיָזָתא אריסי כתוב  .]'אסתר ט[' ֲעׂשֶ
מי לא . ד"יו ארדי חסרו, יןד"שני יוב, ד"מלא יו

בציבור פה יש , פה מכשול קרוביש מבין ש
 ,רואים אריסי מלאכשש, על כך שיעידוסופרים 
 סיבתזאת . ד"ארידי מלא יואת גם  כותבים
 גם ארידתאו. משווים אותםשבגלל , הטעות
   .בכך הם טעו לכן, לכולי עלמא ד"מלא יו
ברוב , דיאר, כךבבינה במקרא ד "בס כתבתי

י "וכן במגילת מהר, ד"ספרי תימן חסר יו
 ,לא כולם ,ברוב ספרי תימןכתבתי  .שיריב

יין מנחת שי וע .ד"שעשו מלא יוכאלה  נםיש
כנסת ה וכן הוכיח. רש במוסרהומפהוא שכך 

סר שצריך להיות ח, ג"תרצ' ח סי"אוהגדולה 
הרבה מגילות ישנות בוכן ראיתי . ד"יו

אלא  ,לאו דוקא בתימן .מארצות מזרח ומערב
ארדי חסר כתוב גם אצלם ו, ל ספרדיםגם ש

 ,ד"אוהו מלא יוונראה שהסופרים שעש .ד"יו
 ,אגב תיבת אריסי בשיטה שלפניו טעו בכך

  .שהוא מלא בכל הספרים
  
 דיאף שבכתבי  ,פה וכותבים כך באיםהם כ "א

תרות ים יש חילופים רבים בחסרות וייהתימנ
ש ארידי י הלמכל מקום במ, של מגילת אסתר

. ד"הסכמה ברורה לכתוב ארידי מלא יו
וכך הוא במגילות הכשרות בתיגאן  ?שמעתם

י של "לרבות כת ,ל העתיקיםאליובתכ
י בשירי "מהרובניה הסופר  הסופרים המומחים

   .ועוד רבים מאד ,ןהרב יוסף שמו, 'וכו
יהודי הוא  הרב יוסף שמן ,אתחיל מהסוף אולי

, ראיתי את המגילה שלואבל  ,צדיקוח "ת
הוא לא  'גם ושתי המלכה' ואפילו את פרשת

כ מה "א, לפי הדפוסים נמשך לאא ,עשה נכון
את לו  לא היו? ראיה בכללממנו אתה מביא 

  .הוא עשה לפי מה שהיה לו ,ישניםהספרים ה
  

את  רק פתחתי, בתיגאן נחזור לקדמונינו אבל
 ,מי שירצה ,לדוגמא .ומיד ראיתי זאת, הספרים

מיד אחרי  יבוא אלי הביתה, כבר אפילו עכשיו
ארדי בו כתוב ו, אראה לו תאג קדמוןו ,השיעור
 .וחסר לחוד, ויש שם הערה בצד .ד"חסר יו
הם אף ש[ ,לחודדהיינו  ,'לבקיצור כתוב 

כך כתוב  .ד"כלומר חסר יו, וחסר ,]תאומרים לי
מנחת שי ספר בגם  .יש מוסרה על זה, שמפורב
כנסת הגדולה וגם , הוא במוסרהכך שמר וא

  .כך מסיק
 .הכי הרבה תגיד שיש מחלוקת, מכך יתירה

 ',יש הסכמה ברורה'אבל לבוא ולהגיד ש
 ,אדרבה .גלוישקר  .זה שקר ,יצלןלמנא רח
 ,'ספרי תימן ברוב'כתבנו נזהרנו וו חנאנ

אבל גם  .תכל הטעובאה בעצם  הסברנו מהיכןו
מי לנו גדול , יש על זה ויכוח בספרי תימןאם 

בן  ,ספרי התימניםבין יש ספק אם  ?מבן אשר
הדבר דלעיל [. חסר זאתוהוא כתב , אשר מכריע

ק כי תשא "מוצש כדלקמן בשיעור, צריך תיקון
  ].ג"התשע

  
אנו  אמנם .א מספיקלה שז, לעצמיאמרתי  אבל

דבר האבל אכן , מכל הצדדים כךמוכיחים 
סתרי הם אלו  ?תיבת ארדי חסר מדוע, פלא

שים וארבע חמש ,אומריםהיש שבפרט  .תורה
כנגדם יש ו, במגילה 'המן'תיבת כתובה פעמים 

כך  .עשרת בני המןבשים וארבע אותיות חמ
 לכאורה כ"א .ץ מביא בשם ספר הרוקח"מהרי

יוצא רק אם תעשה חשבון החמשים וארבע 
ביחד אבל יכול להיות שזה  .ד"ארידי מלא יו

. רק אחד אם חסר, ראיה זאת לא. עם הכולל
 ,ספרים כאלה נםישאכן , כפי שאמרתיאבל 

אי אפשר , ד"שכתוב בהם ארידי מלא יו
  . זאתלהכחיש 

אריסי תיבת אם  ?מה ההבדל, לכאורה םלאו
 ,ד"שאחריו חסר יוארדי  ותיבת ,ד"מלא יו

נבין מה , אם נזכה .לכך סיבהת להיות חייב
חייבים לתת תשובה  איננואמנם  .הסיבה

 ,מה ארידתא מלאשאלה לאו ל, זאתלשאלה 
מדוע ארדי , ד"מלא יו אריסיאם , צועקה זאבל 

כל ילד שתגיד . אומר דרשני הדבר ?ד"חסר יו
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הוא , דיאר כתובלכ "אחו כתוב אריסילו ל
ארידי גם  ,אם אריסי מלא. ד"זאת עם יו יכתוב

 ,בפשטות כך צריך להיותגם . מלאצריך להיות 
מי . ם שוגיםמובן למה כול כעת גםו .ד"יו מלא

צריך  .הוא החכם, ד"ארדי חסר יתיבת שכותב 
הרי  .האנשים ם שלשכללהבין את תפיסת 

 ,ד"מלא יוי דילכתוב אריותר  מתקבל, מסברא
מי שהחסיר את  אבל .בוחן זאת מהצדמי של

כי לא לחנם הוא , הבקי והנבוןהוא  ,ד"היו
בהחלט יתכן , שעשה מלאמי  .סיר אותההח

השווה הוא עוד ופה  .שם לב ינוא, טועהשהוא 
 היה, היה חירק חסראכן אם ש, עודו. אותם

תיבת ת ב"הדללמה , בדגש יצריך להיות ארדּ 
צריך להיות לפי הדקדוק  גם? רפה הנשארארדי 

 ,את חסרזאתה כותב אם , האה .ד"מלא יו
יש לך מסורת שזה ו ,כנראה שאתה חכם גדול

, זה חסר תשמעו למה באמתכעת אבל . חסר
   .נו נסייםזה אובנושא  ,פלא עצום הדבר
ני ינא, ישאלו שאלות ןכלאחר משרוצה  הייתי

 אם ישנם. יישארו עם תמיהותרוצה שאנשים 
בעזרת  רורשיתבכדאי  ,ברורים ינםאדברים ש
  .'השם יתב

, כך ]א"תיקון כ[בתיקוני הזוהר הקדוש  כתוב
תלבשו בעשרה בנים ה ,כתרין תתאיןעשרה 

עשרת בני המן הם  .הסוד פה מפתח .של המן
שיש  כפי, נודהיי. כתרים הטמאים הכנגד עשר

 העשר ישנם, כתרים קדושים העשר ,בספירות
ארדי הוא , תעשו חשבון כעת. טמאיםכתרים 
הוא לכן , יסודהיא הספירה העשירית ו, התשיעי

עד  ת כמה הוא טמאלהראו ,ד"חסר היו
לכן  .גוםהוא פכמה , ד"שהחסירו לו את היו

ד "כי יו ,ד"היואת  ארדיתיבת ב צריך להוריד
רק זה . פלאהפלא ו הדבר .ליסוד צדיק רומזת
לדעת בסודות , 'מציץ מן החרכיםכ'קצת 
היינו מרות שלא ל, זה כך מדוע אכן ,התורה

י "יל אֵ  .זאתלענות תשובה לשאלה חייבים 
  . ויאר לנו

 .דה במקומהשמה שֵׁ  אסתר המלכה, כידוע
שהיא אחרי  ]ב"ג ע"מגילה דף י[בגמרא הרי כתוב 

טובלת ויושבת היתה , היתה הולכת לאחשורוש
המקובלים רבותינו אומרים  .בחיקו של מרדכי

ת היתה יודע סתראש ,ק"יסוד הזוהעל א "זיע
. טובחלק המה ,חלק הרע שלהלהפריד את ה

היתה  אבל זאת ,היא אחשורוש חשב שזאת
 ',אל בית הנשים שני'דבר רמוז בפסוק ה .שדה

, דהיינו. 'את כל אשר תאמר ינתן לה'ובפסוק 
דעת היתה יוו ,שם המפורשאת ה אסתר ידעה

 ממילא ,כיצד להפריד את החלק הרע מהטוב
 אלו. ה הרעחלק רק, מה לא נטמאההיא בעצ

לא , ם בספרי המקובליםביותדברים גבוהים הכ
ויכול להיות , גם על יעלאלא  רק על אסתר

 .כךהיה אמור להיום זה גם לגבי יהודית ש
  . ל"ואכמ

ספר זה כבר  .את לשון תיקוני הזוהר תשמעו
הבאנו זוהר  ,השיעורבתחילת  .הזוהר ממש

, מיםמעיין ספר זוהר של לשון , אמיתי ינואש
 בתיקוניםאבל פה  .בסגנון זהמעצמו כותב ה

מאן דנטיר אות ברית בכל אתר , כתוב כך
בין בברית מילה בין בשבת ויומין  ,דאיהי
קודשא בריך הוא נטיר ליה בגינה בכל  ,טבין
בזכות שמירת  .ומכסי עלוי משנאוי ,אתר

 ,כגוונא דמשה .אדם ניצול משונאיו, הברית
וכגוונא  .'י יתלונן"בצל שד'דאתמר ביה 

הו ערל דאי .דסתיר לה מאחשורוש ,דאסתר
הדא  .ושוי באתרה שנית בדיוקנא דילה ,וטמא

 .'כל אשר תאמר וגו) 'אסתר ב(כתיב הוא ד
קשה יב. קיבלה, כל מה שהיא ביקשה
 .לא שלט ואכן הוא, שאחשורוש לא ישלוט בה

בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית '
 ,ותפיהמקום של הקל, דהיינו .'הנשים שני

 אחשורוש לא הדה באהשֵׁ  .יההבחינה השני
ואיהו נטיר לה מהמן  .זה רמז 'שני'. במקומה

מצר ) ב"תהלים ל(הדא הוא דכתיב  .הרשע
 ,קנאה יובגין האי .דאיהו צר ואויב ,תצרני

דכסי קודשא בריך הוא באות דיליה על 
דלא איהי  ,דאיהי קדושה דיליה ,אסתר

אתלבשו עשרה כתרין  ,קדושה פחות מעשרה
עשרת בני  למה .תתאין בעשרה בנין דהמן

כיון שהפריע להם  ?עם אסתר כ"כנלחמו המן 
לא הצליחו הם , הצליחה להשתמט מהם שהיא

. לכן באה כל הטומאה כנגד זה ,לשלוט עליה
עשרת אלפים ככר כסף ו'לכן המן אמר 
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ועשרת 'דתמן אל אחר דהמן אמר  .'אשקול
וכלא לנטלא  ',אלפים ככר כסף אשקול וגו

ותלבש 'בה  דאתמר ,נוקמא מאסתר ואומתה
 ,אסתר התלבשה בשכינה. 'אסתר מלכות

   .בה לכן הם רצו לנקום, נקראת מלכותה
 ,טומאה־הם העשרה של שעשרת בני המן, יוצא

אם , כפי שאמרנוו. קדושה־כנגד העשרה של
 ד"הם חבשהעשרה של הקדושה  ,נעשה חשבון

תשיעי וה נישמיוהשביעי הדהיינו , ם"נהי ת"גח
ארדי הוא כ "א .לכותמסוד יוד הצח נ ,והעשירי

 .ד"יואות את ה לכן הורידו לו, כנגד היסוד
   .בזהזה הרמז שכנראה 

המסורת הנכונה היא  ,אלמסקנ אופן בכל
 דברהו, שאמרנו כפי ,ד"ארדי חסר יולכתוב 

  . מוכרע מכל הבחינות
  

י תלמידי אותו "ל ע"שיצ" אגרת הפורים"התייחסות לספר 
 תםטעוו, א"שכתב והעלה מרן שליטגניבת דברים , רב

  .בהעתקת הדברים
, אתזאת גם צריכים להעיר אולי  ,אגב דרך
 הרב צובירי חניכיהדפיסו ח "נבשנת התשנו בזמ

שם את הם העתיקו ו, 'אגרת הפורים'בשם ספר 
שנדפס עשר , כל החסרות והיתרות שכתבתי

בבינה במקרא על מגילת , שנים לפני כן
. אתזלקחו הם  יכןהכמובן בלי להגיד מ, אסתר

אנחנו הערנו ' ,בסגנון] 'דף ג[בפתיחה  כתבו הם
לפי  יותופרשת רום בחסרות ויתעל שינויי

גנבו הם  .הוא אתם גנובאבל , 'מסורת תימן
 .בדבר אחדטעו הם ש, הבעיאאבל  .יאת ממנז

ל בפסוק  .מה שהעתיקו כי לא הבינו ,טעוהם  ּכָ
לֶ  ֶלְך יֹ ַעְבֵדי ַהּמֶ ', אסתר ד[ ְדִעיםְͅך ְוַעם ְמִדינֹות ַהּמֶ

בספרי ו "ואמלא  ,יודעים שהתיבה כתבתי ]א"י
הם פשוט לא הבינו  ?ה הטעות שלהםמ .תימן
. מה שכתבואת הם כתבו  לכן ,כתבנושמה 
מתוך  ,יהוכחה שהם העתיקו ממנה זאת

אף אחד לא , אמרתי לכם ...שלהם השגיאה
 .אף אחד לא שם לב לזה, ינונפל כךעמד על 

אפילו על ו, דקדוקראיה על  ומהם הביאו
, לא שמו לב הרבנים .אתמהא .חסרות ויתרות

מאשימים  יננוא ,דוחקוה צרותהלא יכלו מרוב 
אם על חסרות ויתרות  אבל. חס ושלום .תםאו

או  ו על איזה קמץ פתח"ק, לא דקדקוהם 
ובודאי  .אין ראיה מהםשבודאי  ,שגיאות קלות

  . שהם אומרים כפי ,בדפוסכבר אם זה 
, כךמחלק הדקדוק שם בינה במקרא ב הבאתי
וכן  .'וכו, ו"יגאן אחרים חסר ואבת, יודעים

כתובה יודעים  תיבתהרי , דהיינו .ה עיקרנרא
אן אחרים בתיגבהערה ש תיבאבל כת ,ו"עם וא

כי הם הלכו  ,הם כתבו שזה מלא כ"א .ו"חסר וא
ץ "מהריאבל . לפי מה שכתוב בהתחלה

 י בניה"אכן בתאג של מהר ,ן להגידוימתכו
והם  ,אבל באחרים זה חסר, כתוב מלא

 .ייקמדו ינואהתאג של בניה  ,דהיינו .צודקיםה
הם  ,שהבאנו לעיל ארידי לגבי תיבתגם  כך

וכך הוא  ,ושכך כתב בניה ,מלא זהשכתבו 
זה אותו  .קיידלא  בזאת הואאבל גם . האמת

 ,את ההתחלהרק  קלטובכל אופן הם . דברה
. ו"וא מלא יאה' יודעים'התיבה לכן כתבו שו

   .זה צריך להיותכך ו ,חסרשאמרנו זה  אבל כפי
אמיתה  נזכה לדעתש ,ברוך הוא יזכנו שםה

בו בדור שנמצאים ו נלצערינו אכי , תורה־של
מה שהם עושים  ,ולפי דעתי. 'האמת נעדרת'

 רסאותישמדפיסים כל מיני ג ,בספרים שלהם
חרי ללכת א הזאתכל השיטה ובכלל , מוטעות

בזמן שאין שום ספר גם  ,הציבור הקריאה של
מעשה אשר לא  זהו, שאומר כךבעולם מוסמך 

 הכי הרבה .זהאסור לעשות דבר כ. ייעשה
 זאת, פריםאבל לשנות בגוף הס ,אפשר להעיר

ו הם לצערינ. רבןזה ח. הטעות שאין כדוגמת
אולי זאת , ובמנהגים עוסקים רק בנוסחאות

 .גם הרב שלהם חינך אותם כך, שלהם הבעיא
ץ עסק "כי מהרי ,הרבה ספריםיש ץ "למהרי

אבל הם . בכל התורה כולה לארכה ולרחבה
תכלאל 'גם ב, ולמנהגים ק לנוסחאותו רנטפל

אבל . 'פרשה מפורשה'ב ,וגם בתורה 'מבוערה
את למשל יש  .תורהנושאים ביש עוד הרבה 

ת פעולת "שולקי ח' גאת יש ו ,זבח תודהספר 
הם לא נכנסו ללימודי תורה  אבל, צדיק

נתפסו רק ו, ס ובפוסקים"עמקות בהלכה בשב
, ועל זה הם עובדים כל הזמן ,וכדומה לנוסחאות

   .להם דעת תורה לא זכו שתהיהממילא 
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גם רואים שאין להם יראת : הערה מהקהל
  .שמים

יראת להם ואם גם אין : א"תשובת מרן שליט
אבל  ינני יודעא ,אתם אומריםש כפי, שמים

בודאי שההסתכלות  כ"א, מסתבר שזה כך
  . הסתכלות תורנית ינהאשלהם 

הם הולכים ללמוד : הערה מהקהל
   .באוניברסיטה

, אוניברסיטהאם זה : א"תשובת מרן שליט
כבר , מי שנכנס לתוך המקום הזה, םתדעו לכ

מרכז המדע ' )אחרי שביקר שם(אמר מי שאמר 
אפילו מדבר א וה .'אמרכז הזוהמ ואה, והחכמה

 .כביכול טובותחשבות נאוניברסיטאות העל 
 הטומאה מרכזזה  ,בזמנינוהמדע  ימרכז .דתיות

 היה שם רבי נסים מטרי, דוגמא קטנה. ל"רח
גר ברמת , ידוע כמשורר( יהודי ירא שמים, ל"זצ

סיפר לי ו, שםבכניסה היה שומר ש )ג"עמידר ר
 להיכנס בא איזה אברךשאה הוא רבעצמו ש

זה ? מה אתה עושה פה ?אתה ,אמר לו .לשם
 'ר !אני יודע מה יש פה! לא המקום בשבילך

 אתה נכנסאיך כ "א, היה אדם ירא שמים נסים
אבל ההוא  !יכנס למקום הזהאסור לך לה ?לפה

אכן ו, כי הוא היה בעל דעות זרות ,לא שמע לו
 .השם ישמרנו. לאורך כל הדרךאצלו  כך רואים
לנו מן התועים שהבדי ינו'אלדברוך , בכל אופן

 ץ"מהרי ,ויש לנו רב, ונתן לנו תורת אמת
מה מהתפעל לשהדריך אותנו לא  ,א"זיע

העולם ' ,ץ אומר"מהרי .שאנשים אומרים
אם אין  ,בהם טועהיש דברים שהעולם . 'טועים

שהולכים לפי  ,כזה מושגאין  .בספרים את זה
יב להיות כתוב חי דברה, אומריםהציבור מה ש

פילו לא או ,ואם אין ספר כזה בעולם .בספרים
 .וות שאין כדוגמתויו עזהלכתוב כך  ,דפוס

וידריכנו בדרך , ברוך הוא ישמרנו המקום
  .הישרה

  
  :ת"חלק השו

ספר בשהם מביאים רסאות יבג :אלה מהקהלש
תיבת איך הם מביאים את  ,פוריםהאגרת 

   ?ארדי

ח "בשנת התשנ בזמנו :א"שובת מרן שליטת
בעצימת  העתיקו ממנילכן הם , הם סמכו עלי

תיבת ברק טעו הם ו, לא בדקו אחריהם  .עיניים
לאחר ו, חדשמעכשיו זה נדפס אבל  .'יודעים'

 לא דקוהם אבל , חלקו עלי בזה ,שבדקו אחרי
בזמנו כששאלו אותם מדוע לא ציינו ז א .בעניין

הם ענו , קראשמקור השינויים לקוח מבינה במ
  . ל"וד. "השינויים הללו ידועים"כי 

   
 יחס לרביאיך צריך להת :אלה מהקהלש

מצד ו ,מצד אחד שומעים כאלה דברים ?רייצוב
אפשר  .כם לכאורהחשני הוא היה תלמיד 

  ?לזולהתייחס אליו בזל
לא , חס חלילה, לא: א"שובת מרן שליטת

   .לאמרתי לזלז
כל אני רואה ש, אתזאבל כשאני שומע  :אלהש

  .נכון ינואזה  תבוהוא כמה ש
כל מה , זה אתה צריך לדעת דבר, אכן :שובהת

לא  אם ,אין דף שאין בו שגיאה, כותב שהוא
כי ' ?אבל אתה יודע מה הסיבה. עשר שגיאות

, ין לחלוקיהיה לו ענ .'השוחד יעוור עיני חכמים
 מפאת. וארב לו וקם עליו, ץ"ללכת נגד מהרי

בזה ו ,הוא לא חיפש את האמת. זה הוא טעה
   .הוא נכשל

  ?כםחתלמיד היה הוא האם אבל : אלהש
ירבו ש הלואי, כםחהוא היה תלמיד  .כן :שובהת

שיהיו הרבה חכמים יהי רצון , כמותו בישראל
ישבתי , היטב היטבכרתי אותו יה אני .כמוהו

, למדנו ,דיברנו .על גבי שעות איתו שעות
הוא  ,אבל בנושאים האלה. התווכחנו קשות

למטרה כל  הוא הציב לעצמוכיון ש .היה עיור
 ,ץ"ונגד מהרי לחום נגד הבלדיל ,ימי חייו
הוא לא הסכים  ,תטעיו הוכחנו לווכאשר 

אחרי שחשב הרבה , היותר שתקלכל . להודות
נגד ה לו שנאה תהי. ולא מצא תירוץ לפי דרכו

אני רוצה לעקור את , אמר למישהוהוא . הבלדי
. שוחדנקרא זה כ "א. ל"רח. הבלדי מן השורש

כ זה לא "א, והיה להבינ פשראי דבר שא זהו
 .יןילענכ "בדר דיברהוא  ,כל נושא אחרב .פלא

 ,ייןבר לא לעניהוא ד ,בנושאים האלהאבל 
  .מי שמביןל
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לי מארי שמעון צאלח אמר  :הערה מהקהל
צובירי יוסף מארי '', גרתי בשיכון הכשפעם 

  .שלו כך היו המלים .'שונא את הבלדי בדם
ן יעני. ר"בעוה. לצערינו: א"שובת מרן שליטת

הוא לא ראה את לכן ו, ר אותוודות עיוהמ
 ,הראה לי הרבה דבריםבעצמו הוא . האמת

לא ראה ממש הוא ו, בספרשוב אני מראה לו ו
אבל  .תסתכל ,מארי ,אני אומר לו .מה כתוב

זה ממש לא . אה הפוך ממה שכתובוהוא ר
ו שהוא כמ ,כתוב משהושהוא חושב  .להאמין

 והוא לא רואה הפוךבדיוק כתוב אבל  ,רוצה
פרק רביעי ' אשרי האיש'במאמרנו עיין . זאת

 נו מושגיש ,מי שמבין בכוחות הנפש. ה ולפי"ד
צריך להסביר  .שאדם מטעה את עצמו, כזה

אדם  .ואין כבר פנאי כעת, יכותאת בארז
בסופו של דבר הוא ו ,חושב שזה אמת, משקר
שהוא  ,במצב הוא כבר. כח שזה שקרשעצמו 

אבל יש  ,זה דבר עמוק מאד. חושב שזה אמיתי
לכן לא פלא שיש סתירה בדבר . תמציאות כזא

 הרחבתי על כך בעבר באחד הכנסים .זה
 ,בדברים האלה ממילא .]ע"ץ התש"מהרי תהילול[

זרוע  ,מה שהוא אומרכל  .את דבריו לקבל אין
מה  .אתזאפשר להוכיח ו ,בדוקזה  .שגיאות

פה מן טכ, על קצה קצהוזה , היוםשאמרתי לכם 
כבר זה בנושא ני עוסק ינאש, אמרתי לכם. הים

משנים קדמוניות אז  ברכו ,שנים על גבי שנים
רק  תי לכםמראכעת ו ,ללולמסקנות ה הגעתי

מי ו, האמת לאמיתה יהואבל ז .מה שזכרתי
  . האמתעומק את בעצמו בכך ימצא שימשיך 

, 'אורח לצדיק'ספר את היש כבר  ,מזה חוץ
עבר ו "ידידנו הרב בן יוסף יצשם המחבר ש

הרבה  תלאח תאחוהוכיח  ,יוספרלאורך כל 
עוד  נםיש כי ,והוא לא היחיד .וגיאותישמ

  .יותר יסודיים מקיפים ומעמיקים, בדרךספרים 
 ,רתוברוך הוא יאיר עינינו במאור תו השםו

 .ר"אכי

  

  
  

  

  דרושים
  פעילים ברחבי הארץ

  ."מנויים לחיים" לרישום
דשית נאה חמילגה 

  !למתאימים
  'פרטים בטל

 050-4140741  

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,הוצאתוקודם  א"היה לנגד עיני מרן שליטהשיעור 

  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות
  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 

להאיר ולהעיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .בהרחבה כבשיעורים שעברו

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  .א"טלהלכה ולמעשה אצל מרן שלי

  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון


