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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
המשך הביאור בפסוק 'י"י יספור בכתוב עמים', וביאור הזוהר הקדוש, לפסוק 'וכל 

  צעדי יספור'. 
חשיבות הכוונה בתפילה כמה שאפשר, ושאין לעסוק בלימוד תורה כאשר הציבור 

  אומר סליחות או תהלים וכ"ש בחזרת הש"צ. 
  מתחילות ברגל שמאל. שהם הפסיעות בסיום תפילת שמונה עשרה ניין בע

המשך ביאור שיטת מהרי"ץ זיע"א בעניין תיבות שהם בפשטא אחת הנקראות 
במלרע ודוגמאות לכך, התייחסות לטוען מתיבת 'הרעת', ומדוע התיבה ירושלם 

  נכתבת בלי יו"ד.
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  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  343 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  217 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש 
  , הלוי האצרימ אלדדבת הרב הודיה לרפואת התינוקת 

שעוברת ניתוח קשה ביום שני, שתזכה להתפתחות גופנית תקינה. 
ברכה והצלחה בכל  ,יזכו הוריה לראות בנים בריאים ושלמים

, המקום ימלא כל משאלות ליבם וליבכם לטובהומעשה ידיהם, 
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  השיעור מוקדש 
 אלדדבת הרב הודיה לרפואת התינוקת 

, שעוברת ניתוח קשה ביום שני, הלוי האצרימ
שתזכה להתפתחות גופנית תקינה. יזכו הוריה 

ברכה והצלחה  ,לראות בנים בריאים ושלמים
ימלא כל ה "בהמקום ובכל מעשה ידיהם, 

  .ר", אכימשאלות ליבם וליבכם לטובה
  
  

המשך הביאור בפסוק 'י"י יספור בכתוב עמים', וביאור 
  ק 'וכל צעדי יספור'.הזוהר הקדוש, לפסו

] דברים ה'תשע"ג [מוצש"קלפני שבועיים  הבאנו

ְכתֹוב  "יי ,פסוקביאור נפלא על ה ִיְסּפֹר ּבִ
ים ם ֶסָלה ַעּמִ ד ׁשָ התפילות  בהקדים כי. ֶזה יֻּלַ

לא כוונה, אינם נפסלות האדם מתפלל בש
ונדחות לגמרי, אלא שמורות במקום מיוחד. 

 ,וונהוכאשר אדם מתפלל תפילה אחת בכ
היא מעלה את כל מתחילה ועד סוף, 

יספור  א"כ 'י"י יחד אתה.בהתפילות הפסולות 
בשם  כך הבאנובכתוב עמים', וכולן עולות. 

חכמת מנוח ג"כ הומביאו בעל "שערי אורה", 
אין תפילתו , לגבי [דף ו' ע"א]במסכת ברכות 
  . אלא בציבור ,של־אדם נשמעת

  

לאו , שזהו פלא יועץגם בשם ספר  הבאנו
תפילה שלמה. אלא אפילו אם לגבי וקא ד
בברכת 'מגן אברהם',  פעם אחתכיוון אדם ה

וכו'. כיוון בברכת 'אתה גבור'.  יההשני ובפעם
אם כיון כגון  אלא אפי'וקא לפי הסדר, לאו ד

ב'שמע קולנו', ופעם אחרת פעם אחת 
את הכל הקב"ה מצרף לתפילה  ב'ברכנו',
פני הרצון עולה לרצון להיא ו ימה,אחת של

  העליון.
  

פלא יועץ, יבין ידייק בלשונו של בעל ש ומי
גם דהיינו, . יחידותאפילו במלים הדבר כן ש

אלא פעם  ימה,לא כיון בברכה שלהוא אם 
וון בתיבות 'אתה חונן', ופעם יכאחת הוא 

אפילו תיבה ם דעת', אחרת בתיבות 'לאד
 הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיואחת מכל ברכה. 

מחשבותינו, כל אדם רודים ביודע שאנו ט
האדם לא יתייאש, בעסקיו ובצערו, א"כ ש

כי בסופו  ,כדאי לו לכוון אפילו בכמה מלים
  יצטרפו לחשבון. הם של־דבר 

  
מספרים. שהרי כל תפילה או לכך ב משל

הרי שהיא 'אפס'. בלא כוונה, שהיא  ,ברכה
כן ו , זהו אפס.לא כיון בשחריתהוא אם 

אפס וזהו אפס.  ,ערביתבכן ו , זהו אפס.במנחה
תפלל תפילה אחת הוא יכלום. אבל אם  זה

'אחד',  כל האפסים יהיה מספרבכוונה, וליד 
זהו דוקא לפי שיש כאן אלף. אבל נמצא א"כ 

 וןשהיא משמאל לימין, כי ,כתיבת הגויים
, שהיא מימין לשמאל, לפי הכתיבה שלנוש

כל האפסים נכתוב 'אחד', א"כ מכל לצד אם 
רק אחד. אבל לפי כתיבת  שאר לוהתפילות י

 ,בכתוב עמיםיספור  וזהו "י"יאלף.  , זההגויים
  הפלא ופלא.והדבר זה יולד שם סלה". 

  
מדוע הולכים כאן לפי לדעת,  צריכיםאולם 

למה טוב, הוא דבר האם כתיבת העמים? 
הרי עם ישראל  הקב"ה לא נתנו לעם ישראל?

בני  , דהיינוצריםנָ הכותב מימין לשמאל. 
דום, כותבים משמאל לימין. הישמעאלים א

אבל הכתב  ,מימין לשמאל ,כותבים כמונו
האותיות  ,הערבי הולך שמאלה. ובכתב הנצרי

הכתב של עם אילו הולכות משמאל לימין. ו
סדר הכתיבה  , הוא באמצע. דהיינו,ישראל

לך עצמו הובהוא מימין לשמאל, אבל הכתב 
מושך הסופר משמאל לימין. כגון האות בי"ת, 

את הקולמוס משמאל לימין. עם ישראל הוא 
אמצע. הישמעאלים הם מצד ימיננו, במרכז, ב

שמאל. והנצרים הולכים צד הם הולכים רק לו
, וחוזרים ו הולכים לשמאלחנימין. ואנצד רק ל

נמצאת במרכז ה ,כמו כן ארץ ישראללימין. 
העולם. ארצות הישמעאלים הם מימין, 

טמון בזה ש כמובןהם משמאל. והנצרים 
גם מבחינה הדבר אינו לחנם. ו ,דברים גבוהים

  זהו סדר קביעת הדברים. ,רוחנית
  

 ,ל"א[פסוק דומה בספר איוב  ישנובכל אופן, 

הם אלו התיבה 'יספור'. כתובה גם בו , שד']
 שמופיעה תיבה זו. ,שני המקומות היחידים
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ְוָכל  ,ֲהלֹא הּוא ִיְרֶאה ְדָרָכי כתוב שם כך,
צועק,  ,איוב מרוב ייסוריו הקשים ר.ְסּפוֹ ְצָעַדי יִ 

מאשימים שלושת חבריאתם  ,בון העולםיר
אותי, אולי אני לא בסדר. אבל אני יודע 

אומר, 'הלא א והשאני צדיק וישר.  ,בעצמי
הקב"ה  , 'יראה דרכי'.הקב"ה , דהיינוהוא'

י כשרות. 'וכל , ויודע שכל דרכצופה ומביט
 ,ן שאני הולךצעדי יספור', כל הצעדים להיכ

. אינני הולך עם אנשי רשע. זהו םהקב"ה סופר
  פירוש הפסוק.

  

 ול, מדוע צריך 'לספור' את הצעדים?לשא ויש
הקב"ה יראה שאני , שדי לומרלכאורה היה 

הוא למה , ובדרכי יושר. הולך למקומות טובים
יספור  בפסוק "י"יבשלמא לשון 'לספור'? אמר 

היא, ה הכוונש הבאנו בס"דבכתוב עמים", 
שהקב"ה סופר את התפילות. אבל בדרך רמז, 
 יך לספור את הצעדים?למה צר בפסוק זה,

הולך לבית  האדםר שאאמר, שכאולי נֹ 
ישנו ש וןצעדיו, כיאת צריך לספור  ,הכנסת

  . 'שכר פסיעות'
  

[פרק א' משנה המשנה במסכת ראש השנה  ידועה

שהעולם נידון במועדים, ובפסח נדונים על  ,ב']
[זוהר חדש פרשת ה. כתוב במדרש הנעלם התבוא

מה  מאי קאי משמע לן?, כך בראשית דף י"ח ע"ב]
אמר רבי העולם נידון על התבואה. שפירוש ה

 ,על תבואה ממש. דאמר רבי יצחק ,יצחק
בשנה שעברה נתן להם הקב"ה תבואה 

 ,טה ומיני דגןהקב"ה נתן ח סיפוקא דעלמא.
ה לא מעשרין לישמספיק לבני האדם.  כפי

כל מיניה למסכני בני נשא, ולא יהבי למי
לא לא עשית בזה חסד,  וליתמי ולארמלתי.

כד אתי שתא דא, למסכנים. מעשרות נתת 
 אין לכל עלמא על ההוא תבואה דהוהד

, איך התנהגתם תלוי הדבר בשתא דעברה.
, תקבלו אם התנהגתם כראוי עם התבואה?

אינכם נותנים למסכנים,  ,ואם לאו ח"ו בשפע.
קב"ה מצמצם ומחסר את התבואה. זהו הדין ה
   בחג הפסח.ש
  

דן את העולם, על , בחג השבועות, ובעצרת
שלא המתינו שנות  עון פירות האילן.

ושלא הניחום זהו דבר אחד.  .ערלתם
בשנת צריך הרי  בשביעית לעני ולגר.

תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ,שמיטהה ּבָ ַנת ׁשַ  ,[ויקרא כ"ה ׁשְ

"ה דן ועושה משפט, אם הכל הפקר. והקב ,ה']
  לא התנהגו כן. 

  

וב שיבוא עלינו לטובה בקר בראש השנה,
גופות בני אדם  דן כל העולם כולו, בעזרת ה',

ופוקד אותם, ודן . והמתים והנשמות, החיים
 אותם על כל אשר עשו כל השנה כולה.

דם נמנים, ובאים ותנא, אפילו צעדיו של־א
 סיעות.הקב"ה סופר את הפ בדין באותו היום.
   וכל צעדי יספור. ,הדא הוא דכתיב

  
 ,מתוק מדבשכאן בעל  מביא דבר נפלא

כתב חיברו הרב הצדיק דניאל פריש זצ"ל. ש
כי לכן נקט בכאן את , בספר חיים ומזור

למה הביאו דוקא  ,'וכל צעדי יספור'הפסוק 
לפרש למה לא נברא האדם פסוק זה? 

   בכנפיים.
  

"ה לא חשבנו על שאלה כזאת. למה הקב לא
, ברא לאדם כנפיים? אבל מי שיתבונן יראה

חובות הלבבות שזאת שאלה נכונה. בעל 
זהו ספר מוסר וכן בספר הישר,  בשער הבחינה,

בטעות שחיברו רבינו זכריה היווני, אבל 
את רבינו תם כתב ש וןיחסוהו לרבינו תם, כי

שניהם הישר על הש"ס. בכל אופן, ספר 
ה ויראת שמים, שלצורך חיזוק האמונ ,אומרים
ו, או בעולם הגדול, האדם בבריאת גופיתבונן 
נעשה  ,הכל נעשה בחכמה. כל דברכיצד 
איך ידי האדם  , לפי צורך בני האדם.בשכל

ל לתפוס ולהחזיק וכשיבכדי רכו, נויות לפי צב
הכל  ,ם והעינייםידברים. היכן נמצאות האזני

יעו"ש כי מדויק בפרטי פרטים, הפלא ופלא. 
מביאה את האדם  ,ההתבוננות בזהאכמ"ל. 

אם הוא מתבונן בעולם כן לידי יראת שמים. ו
א בכלל, רואה ובטבע, מה שהקב"ה בר

מי שמתעמק בנושאים  נפלאות עד אין מספר.
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 הכל מסודר בתכלית. כיצדהללו, רואה 
מגיעים מכך גם לאהבת ה', כמבואר ברמב"ם 

  רפ"ב מיסודי התורה.
  

ך זצ"ל, לא "מ שהגראזה מספרים על  כעין
ופעם אחת  אליכם היתה לו מחלת לב,

בכל שנה סיפר לו כי שטיפל בו, פרופסור אחד 
הוא מחליף את רכבו. שאל אותו הרב שך, 

 מייצריםבכל שנה  מדוע להחליף? ענה לו, כי
אתה רכב יותר משוכלל. אמר לו הרב שך, 

יש לך איזו הצעה לעשות מומחה בלב, האם 
וחשב, פר? חשב משהו יותר משו ?ללב האדם

לא, אין לי הצעות. מה שיש , ענהלבסוף ו
אין הכי טוב.  בלב, זהו מה שצריך להיות.

מה שהקב"ה , כי נמצאואין לגרוע. להוסיף 
לפי הוא שהגוף פועל, הכל  כיצדברא באדם, 

לא הקב"ה מה שטוב לאדם. אם כן, מדוע 
עופות שאר עשה לנו כנפיים? למה ליונים ול

והם מגיעים בקלות  ,ברא כנפייםהוא 
, םיאנו צריכים ללכת ברגליאילו למרחקים, ו

  . להתאמץ
  

, כי אז כשהיה חושב בעבירה היא, והתשובה
אם הקב"ה היה בורא  מיד היה מעופף כעוף.

רץ מהר  אדם היההלנו כנפיים, אוי ואבוי, 
לכן ה, אין להשיב. ואת הנעשָ לעבירה. 

וכיון שהוא הולך  רגליים.הקב"ה ברא לו 
ליו, באמצע הילוכו יעלה על רוחו רוח ברג

הוא . שחשב ויתחרט על מחשבתו ,טהרה
בסופו כי אין זה משתלם, עושה חשבון, ש
וכדומה. היה בגיהנם, הוא ישל־דבר רח"ל 

 ,הולךהוא תוך כדי שא"כ הדבר אינו כדאי. ו
נמצא שעתה הוא מתחרט וחוזר בחזרה. 

הוא עתיד ליתן  ,שהאדם נברא לילך ברגלים
פסיעה שהולך וחשבון על כל פסיעה ודין 

שבעבור  ,שהיה לו להתבונן בדרך לא טובה.
, זה הוא הולך ברגליו ואינו עף בכנפיים

כי אפילו  ,וזהו שאמר שימנע עצמו מן החטא.
אף ו נמנים ובאים לדין. ,צעדיו של האדם

 כמו שהפסוק אומררגלים, אבל אדם שיש ל
א וה .ָלרּוץ ָלָרָעה ַרְגַלִים ְמַמֲהרֹות ,י"ח] ,[משלי ו'

יאמר לו על כך.  הוא ייענשוהלך לעבירה, 

הקב"ה, למה בראתי לך רגליים? אתה צריך 
כיון להבין, יכולתי לעשות לך כנפיים. אבל 

הדבר יגרום לנזקים, בראתי לך שידעתי ש
לא לקחת מוסר השכל רגליים. אבל אתה, 

יקבל אותו  ,ולכן על כל פסיעה ופסיעהמכך. 
וזהו שאומר איוב, "הלא הוא  אדם עונש.

יראה דרכי וכל צעדי יספור", יספור כל צעד 
אדם הלך בדרך טובה, מה טוב. האם  וצעד.
מדוע נבראו לו רגליים  ,לא התבונןהוא ואם 

  עתיד ליתן דין וחשבון.הרי שהוא ולא כנפיים, 
  

הדיבור כי  ,מהקהל: יש מי שאומר שאלה
חוץ  ,קצוב לו כבר במשך השנההאדם שידבר 

שהצעדים  ,מדברי תורה. האם גם כאן נאמר
  החשבון?ן אינם מ ,לדברי תורה וקדושה

מסתברא.  הכימרן שליט"א:  תשובת
  ואדרבה, כל המוסיף מוסיפין לו. 

  
חשיבות הכוונה בתפילה כמה שאפשר, ושאין לעסוק 
בלימוד תורה כאשר הציבור אומר סליחות או תהלים 

  וכ"ש בחזרת הש"צ. 
ניין כוונה בתפילה. יש לדעת, על ע דיברנו

אכן  בתפילה. ןווכמה חשוב שאדם ישתדל לכ
הוא יודע ו, אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותי

אדם ההפרעות. אבל  לו שהאדם עסוק ויש
מה שהוא יכול. הקב"ה אינו  כל צריך לעשות

יכול. צריך מה שהאדם אינו  ,מבקש
הוא ין. ואם ון, יכולהשתדל, מה שיכול לכוו

ל ולא כיון בתפילה, פתאום תפש את נכש
כבר חזר מארצות הברית...  עצמו, כביכול

הוא תפש את ר שאכ א"כ הגיע לעולם אחר,
  ן. שיכוועצמו, מכאן והלאה 

  

, שישנה תקנה לאדם שלא כיון גם אמרנו
הוא אותן הברכות שאת לחש, שהבתפילת 

אשר הוא ן בהם כיוון בהם בלחש, יכווילא כ
ויותר טוב ויענה אמן.  ר,ם מהשליח ציבושומע

לומר זאת בפה, חוץ מן החתימות שלא יאמר 
[סימן מגן אברהם חוץ ממה שלדעת בעל אז. 

אותה עולה לו אמן על ברכה,  עניית מ"ו סק"ח],
הנה א"כ,  לחשבון 'מאה ברכות'.הברכה 

הוא , אבל נותנים לאדם אפשרות לתיקון
  חולם. 
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ו בחזרת הש"צ הם נהישפתאום  ,אנשים נםיש
, ים ספר ללמוד בעת החזרהלוקח 'מתמידים'.

הרי הוא אינו לומד, אבל התפילה  לאחר אך
אתה הזדמנות לתקן, מדוע לך כעת ישנה 

 ,חלמת בתפילהאם מחפש עניינים אחרים? 
אפשרות  עת יש לךגעת ל'סוף העולם', וכיה

 מדוע אתה לומד נושא אחר?לתקן את הדבר, 
בל אם א, על הברכה ואפילו אם יענה אמן

הוא עונה אמן, איזה ערך יש איננו יודע על מה 
  ?לכך

  

[סימן צ' אות חיים פלאג'י בספר רוח חיים  רבינו

[או"ח שם , מביא מה שכתב הרמ"א בשו"ע ד']

שכן שלא יעסוק בתורה  וכל וז"ל, סעיף ח"י]
בור אומרים יבזמן שהצ ,בבית הכנסת

חזרת  בזמןמדובר כאן ה. אין נותיסליחות ותח
זה פשיטא שאסור. אלא אפילו כי  הש"ץ,

אינן  הןש ,הציבור אומרים סליחותכאשר 
, בזמן שהציבור שאומרים תהליםחובה, או 

 , אבללמדןהוא תלמיד חכם ואם  . גםוכדומה
אומרים תהלים כעת בתוך ציבור הנמצא הוא 

הוא אם הוא צריך לומר עמהם. או סליחות, 
במקום אולם  שילך לחדר אחר.רוצה ללמוד, 

אסור לו ללמוד. לצערינו כעת, נמצא הוא ש
מה נואלו  זה.ן יעניישנם הרבה שנכשלים ב

החושבים "לנצל" את הזמן הזה של חזרת 
  הש"צ, כאילו הדבר מיותר.

  
  מהקהל: מצד מה האיסור? שאלה

שהאנשים ילמדו  וןמרן שליט"א: כי תשובת
, ביחד אם הוא לא אומר אתם ,יגידוממנו. הם 

  . וחשיבותרך אין לזה עשכנראה 
  

לומד רק הוא מה הדין אם מהקהל:  שאלה
  בראש הברכה?

הוא  ,את סוף הברכהמרן שליט"א:  תשובת
עונה הוא חייב להקשיב, בכדי שיידע על מה 
אין לזה  ,אמן. כי אם יענה אמן בלא כוונה

  ערך.
  

מה הדין אם הוא כבר מהקהל:  שאלה
  התפלל?
הציבור אינו יודע אבל מרן שליט"א:  תשובת

, כגון והיכר לכך מן. אמנם אם יש סימכך
רואים שאינו שהוא בלא חליפה וכובע, א"כ 

במקרה זה , יכול להיות שכעת שייך לתפילה
  מותר.הדבר 

  

כל שכן וקל חיים פלאגי ואומר,  נורבי ממשיך
וחומר שאסור ללמוד בעת ששומע חזרת 

וכאן הוא אומר דבר  העמידה משליח צבור.
פילו לראות דרך ואשלא שמים לב אליו, 

העברה בסידור תפילה עצמו שיש בתוכו 
מים בסידור ישנם לפעאיזה חידושי דינים, 

ה, למטהערה או  ,ברכההלכות בין ברכה ל
מה הדין אם שכח טל ומטר וכדו', גם זה אסור. 

אותו לדעת את הדין לצריך הוא אם ש כמובן,
כל נחוץ לשעתו.  ון שזהכי ,מותר , הדברזמןה

רך לאותו דין בו בפרק, אסור עוד שלא הוצ
בעוד שהשליח צבור מחזיר  ,ללמוד ולהבינו

, לראות בספרים העמידה. ואין צריך לומר
אינו קשור בכלל תח ספר שופהוא אם  אחרים.

 , עד שיסיים הש"ץ העמידה.שאסורלתפילה, 
   והוא ברור, וכן כתבו רבני האחרונים.

  
תוך כדי התפילה האדם רוצה אם  גם

כל בהתפילה  עלחוזרים כיון ש 'להתעורר',
שיהיה לו חידוש בכדי אדם צריך הפעם, ו

מסתכל בפירוש "עץ להתעורר, ממילא הוא 
 , או מעיין באיזה פירושלמהרי"ץ זיע"א חיים"
אותו להתפלל, ומלהיב מעורר הדבר , ואחר

זהו דבר טוב. אבל אם א"כ וכל כי האיי גוונא, 
 אתז ,עושה זאת בשביל "ניצול הזמן"הוא 

  ולא זו העיר.  ,טעות. לא זו הדרך
  

שהם הפסיעות בסיום תפילת שמונה עשרה בעניין 
  מתחילות ברגל שמאל. 

, שהמלה 'יספור'בשיעור הקודם,  אמרנו
יספר בכתוב י"י " מופיעה פעמיים במקרא.

  "וכל צעדי יספור". וכן עמים", 
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'תלת  , או'תרין במוסרה'של מושג  ישנו
 ,וסרה'. הכלל הוא'ארבע במ , אובמוסרה'

ישנה מלה הכתובה פעמיים, פעם ר שאשכ
ישנו קשר בין א"כ , אחרבספר זה ופעם בספר 

  הדברים. 
'תרין במוסרה',  שהם לא כתובבנ"ד,  אולם

כתובה פעמיים במקרא. לה זו ִמ למרות ש
איוב ספר משום שבהוא, כנראה הטעם לכך 

ספר באילו מלא וא"ו, ו הכתובהמלה 'יספור' 
לא  ,מחמת הבדל זה. חסר וא"ויא התהלים 

זאת במוסרה. אמנם ישנם מלים בתנ"ך ציינו 
המלה אבל  מושג ספירה,קשורות לשהם 

  מקרא. כל הרק פעמיים ב המופיע ,"יספור"
  

שישנו קשר בין הדברים.  ,מסתבראאבל 
הרי הפלא ופלא. ממש דבר שהחושבני 

אמרנו, שהקב"ה עושה את הספירה בצורה 
פי , כד הוא בצד שמאלשהמספר אח כזאת,

, 0001בכדי שלא יהיה של העמים, כתב ה
  כתבם. פי הקב"ה סופר כ . לכן1000אלא 

  

"וכל צעדי יספור", ישנו רמז.  ,בפסוק זה גם
צריך  ,תפילת שמו"ע דהיינו, הרי לאחר

שלוש פסיעות, ומתחילים את  לפסוע
מצד שמאל. א"כ זהו מה שרוצים  הפסיעות

מה פתאום  ב עמים".לרמוז, "י"י יספור בכתו
התשובה, "וכל צעדי אלא לצד שמאל? 

  יספור". 
  

את הפסיעות מתחילים ש לכך, הטעםמה ו
 מאל? הרי תמיד מתחילים ברגל ימין?ברגל ש

להתחיל  שצריךדעה כזאת,  נהיש אמנם
כל פניות שאתה 'שכיון ימין, רגל לפסוע ב

 .כן . אבל אין הלכה'יהיו דרך ימין ,פונה
כן דעת רוב ו ,מן קכ"ג סעיף ג'][סיבשו"ע נפסק 
 ברגלריך להתחיל לפסוע , שצככל הפוסקים

 ,או בגלל שמאל. ויש לכך שתי סיבות.
דהיינו,  שמאלו של־אדם. כנגדשהשכינה היא 

השכינה האדם מתפלל כלפי צד מזרח, 
כנגד ימין הוא שמאלו ממולו, נמצא כי 

רק זה של־שכינה. כמובן איננו מגשימים זאת, 
ל. וכיון שהשכינה היא לשמאל בתורת מש

וע ברגל שמאל. סהוא מתחיל לפלכן  האדם,
, "וכל צעדי יספור", בפסוק רמוז הדברא"כ 

זאת לפי הצד מחשיב  אניבתפילות ש
, היא לשמאל האדםכיון שהשכינה השמאלי, 

   .שמשם מתחילים לצעוד
  

אומר טעם אחר, למה  ,[שם סק"ו]המג"א  אבל
לימין? הטעם , ולא צריך לפסוע לצד שמאל

 ,כבד עליוהדבר להראות ש הוא, בכדי
אינו רוצה לברוח, אלא ן התפילה. להיפרד מ

הוא לכן . על כרחוכביכול עושה זאת שהוא 
הדבר להראות ש , בכדישמאל לברגפוסע 

  ההליכה הרגילה היא בצד ימין.  קשה לו, שהרי
  

אדם איטר, ששמאלו הוא גבי מינה לנפקא 
מפני כבוד ל 'עם שכל אדם. לפי הטשל ימין 

איטר או  ', אין זה משנה אם הואהשכינה
צריך לפסוע לצד שמאל. אבל תמיד , שלא

לפי טעם המג"א, שהסיבה היא להראות 
הוא הדבר  ,אצל האיטרא"כ כבד לו, הדבר ש

לו ההליכה הרגילה היא לצד אצש וןהפוך, כי
כדי להראות שכבד לו, צריך שמאל, ממילא ב

כך יוצא לפי שיטת לצד ימין. זאת לעשות 
רוב ככל ו, להלכה אין הדבר כןהמג"א. אבל 

 שכתב זההטעם את ההפוסקים אינם סוברים 
מפני כבוד ' ,, אלא הטעם הואהמג"א

איטר דינו ככל השא"כ, נמצא '. השכינה
  האדם.

  
המשך ביאור שיטת מהרי"ץ זיע"א בעניין תיבות שהם 

בפשטא אחת הנקראות במלרע ודוגמאות לכך, 
סות לטוען מתיבת 'הרעת', ומדוע התיבה ירושלם התייח

  נכתבת בלי יו"ד.
הקודם התחלתי להסביר את שיטת  בשיעור

בפשטא אחת מהרי"ץ בעניין המלים שהם 
 ְלֵריַח ִניחֹוחַ֙ . י"ג] ,[בראשית ח' ֹנחַ֙  כגון, מלרע.ו

. ועוד מלים מסוג זה. הייתי רוצה כ"ה] ,[שמות כ"ט
הספר [תאג  תוךיראו זאת ביפתחו ושכולם 

זה עניין שרבים, תורה קדומה], כיון שאמרו לי 
  די הצורך. להם אינו מובן 

לַֹח  נאמר,[עקב]  בפרשה שלנו למשל  י"יוִּבׁשְ
ְרֵנעַ֙  ֵדׁש ּבַ . כ"ג] ,ט'דברים [ ֵלאֹמר ֶאְתֶכם ִמּקָ
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שאינם מבינים מה רוצים אנשים, ישנם פשוט, 
אינם  ,מהם בכלל. אפילו אם מעירים להם

לכן נבאר זאת ים על מה מדברים. מבינ
על  אומר מהרי"ץ בחלק הדקדוקבהרחבה. 

מקדש ברנע, תיבת ברנע בפשטא , פסוק זה
לבד בכל התיגאן כמשפט, וכן  אחת בעי"ן

כאן מהרי"ץ לא כתב  הוא בירושלמיים.
הוא , משום ש'קריאתה מלרע'ש ,במפורש

כעת, לכן כבר חזר על דבר זה הרבה פעמים. 
  זה. הדבר את הומזכיר לנו  רק הוא מציין

  

, גם על ישנם כאן תרין פשטין ,הדפוס בספרי
קוראים הם ולכן  האות נו"ן וגם על העא"ן,

מלעיל, בהטעמה באות נו"ן. אמנם, " ע֙ "ברנ֙ 
ְוַהיִָּמים  בפסוק, כגון מלעיל,חנו קוראים גם אנ

ְרנֵ֗  ֵדׁש ּבַ ר ָהַלְכנּו ִמּקָ ר ָעַבְרנּו ֶאת ֲאׁשֶ ַע ַעד ֲאׁשֶ
 היא "ברנע" כאןהמלה  .י"ד] ,[דברים ב'ַחל ֶזֶרד נַ 

. אבל היכן טעם רביעכיון שיש מלעיל, 
מלרע. גם  שישנה פשטא אחת, קריאתה היא

רּו ַעל ֵלב ְיֽר  בפסוק בהפטרת נחמו, ּבְ ם֙ ּדַ ַלִ  וּׁשָ
געיא, היא ב, הרי"ש ב'] ,[ישעיה מ' ְוִקְראוּ ֵאֶליהָ 

ק ראלא ישנה למ"ד אין פשטא, אות אבל ב
אנו אומרים מי"ם. וכן אות פשטא אחת ב

נֹות ְיֽר בערב שבת,  י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ם֙ ִהׁשְ ַלִ  וּׁשָ
ובסוף בע"ה  ,. העולם לא יודע זאתז'] ,[שה"ש ב'

, לפי חלק נסביר מדוע. אבל כך צריך להיות
פי כ ,'ירושלם' הדקדוק. שאין קריאת תיבה זו,

 כך אומרים, מלעיל, אלאב הרגילות שהם
רע. וכן בכל רו' בגעיא ברי"ש, 'שלים' מל'י

האדם אינו גם אם  מקום שישנה פשטא אחת.
אבל חלק הדקדוק, מחזיק כעת ספר 

, כך צריך פשטאהוא יסתכל, אם הטעם ש
צריך למחוק  ,פירושו שלפי מהרי"ץלקרוא. 

ונשארת רק  ,שבדפוס את הפשטא הראשונה
  הפשטא השנייה. 

וטענו התלבטו בה,  שרבים ,שאלה הבאנו
 ָת֙ ָלָמה ֲהֵרעֹ֙ שישנו פסוק בפרשת בהעלותך, 

ֵעיֶניךָ  ה לֹא ָמָצִתי ֵחן ּבְ ָך ְוָלּמָ [במדבר י"א  ְלַעְבּדֶ

 ,תיבת 'הרעת' מנוקדת בתרין פשטין, י"א]
על  שאלהבקפצו כאן זו לזו. א"כ סמוכות ה

  .שיטת מהרי"ץ

   , נבאר דבר זה מראשיתו.העניין ולתועלת
הוא על  מעיר בזה, הראשון שמהרי"ץ המקום
מלה ה שקריאת י"ג] ,[בראשית ח' ַויַָּסר ֹנחַ  הפסוק

, ַויֵַּדע ֹנחַ  ,בפסוק י"אמלרע. אכן  'נח' היא
כי בפסוק מלעיל. וההבדל הוא, היא קריאתה 
אבל בפסוק ישנו זקף על תיבת נח.  ,"וידע נח"

הטעם הוא פשטא אחת. אומר  ,"ויסר נח"
, והיא בפשט אחד ,חלק הדקדוקמהרי"ץ ב

'ירושלמיים'  וכן הוא בירושלמיים. מלרע.
 ,ספרים ספרדיים שהביאום מירושלם ,פירושו
הם נקראים על שם ירושלם. גם בהם או ש

רק  כתוב כמו בתיגאן. דהיינו, הדבר אינו כך
 עיר צנעא ספריםב שהיואלא  ,בספרי תימן

', שהיתה להם צורת כתב אחרת, ירושלמיים'
ר שאוכ וא נכתב,התלוי ממקור הספר היכן 

 ,מתאים לספרים שלנו דבר שנכתב בהם היהה
  מהרי"ץ ציין זאת. 

  

בפרשת  ותב על כךכיותר, מהרי"ץ  באריכות
ם  על הפסוק ,ח'] ,[בראשית י"בלך לך  ֶבן ׁשָ ַויִּ

חַ֙  כי לא  בפשטא אחת.אומר מהרי"ץ,  .ִמְזּבֵ
יבואו בספרי ספרד שני פשטין בתיבה, אלא 

ת או שתים קודם אם יש אחריה תיבה אח
הזקף. והיא מלרע. וכן כתב מהר"ם לונזאנו 

מעיר ומוסיף, [בתאג תורה קדומה כאן] והיפ"ה ז"ל. 
היינו בספרו אור תורה. ובספר אור תורה 
דפוס אמשטרדם ה'תי"ט כתב בזה"ל, מזבח 
בפשט האחרון לבד, כי לעולם לא יבואו 
בספרי ספרד שני פשטין, רק כשיהיה בין זה 

קיצר א"כ מהרי"ץ  אחת או יותר.לזה אות 
  בזה. 

  
חלק  דבריישנה כאן טעות בסגנון  ,למעשהו

'תיבה אחת קודם הזקף',  ,כתובכאן הדקדוק. 
 כי אין זאת הנקודה. לאאינו נכון, אבל הדבר 

הרי ישנן מלים שלא, שמשנה אם ישנו זקף או 
ַויֵֶּרד שיש בהם תרין פשטין, למשל בפסוק י', 

ם ָמה֙ יְ ַאְבָרם ִמְצַר֙  'מצרימה'  המלה, ָלגּור ׁשָ
למה היא בתרין פשטין לכולי עלמא, א"כ 

בתיבה ו ,ישנן תרין פשטין 'מצרימהתיבה 'ב
התשובה היא, אלא  ' ישנה פשטא אחת?מזבח'
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, הנמצא באמצע שהרי ישנו טעם 'אזלא'
הצורה, אותה יש  'פשטא'לו 'אזלא'להמלה. 

באמצע היא  'אזלא'ש ,הואביניהם ההבדל רק 
היא בסוף  'פשטא'ובמקום ההטעמה, המלה, 

הוא  אזלא, שטעם בכדי שתדעהמלה. א"כ 
הוא  פשטאטעם ו ', דהיינו מוליך,ריס'י
לכן מפריד קצת, ', דהיינו מבדיל, יפריק'

באמצע.  'אזלא'היא בסוף, וה 'פשטא'ה
אם ישנה הטעמה גם באמצע התיבה,  ממילא

אם היו עושים פשטא בתיבה 'מצרימה', כגון 
 'מצרימה' יםאומר ק בסוף התיבה, היינור

, עושים כדי להטעימה מלעיל על־כןמלרע. 
ההטעמה  תרין פשטין. פשטא אחת בשביל

, אחת בסוף התיבהפשטא באמצע התיבה, וש
  '. יפריק'פשטא ו זהשתדע כי  בכדי

  

מלה 'מזבח', כיון שבספרי ספרד לגבי ה אבל
הסמוכות אחת אין עושים תרין פשטין 

צריך להיות הטעם היה כאן הרי לשנייה, ש
שטא אינם עושים פאבל כיון שבי"ת, אות ב

אחת ועוד אחת, אלא עושים רק את השני, 
תעשה אל  ,נשאר מלעילזה לשיטתם  א"כ

כיון שהם סמוכות, מסתפקים  רקאותם מלרע, 
, בשתי האותיותבמקום  ,במקום אחדלעשות 

ר שא. אבל כ'עולה לכאן ולכאן ,זיכרון אחד'ו
תה מלרע, ועלולים לטעות ולקרו ,חוקותר הן

כך היכן מקום ההטעמה.  ,עושים סימןאז הם 
  היא שיטתם.

  

 ,אינה כן. אלא ,מהרי"ץ שיטתאולם 
סוג הכל המלים מכן בו מלרע.היא קריאתה ש
בדרך כלל , שיש בהן פשטא אחת, זהה

, , ניחוח֙ , לזבוח֙ יהושע֙  ןומלעיל, כגקריאתן 
. כאשר ישנה ומה, וכד, לנגוע֙ , שומע֙ לשמוע֙ 

  נקראים מלרע.  , הםפשטא אחת
  

מה כי לכאורה נשמע תמוה, הדבר ש ואף
איננו יכולים להתערב בכללי  אולםפתאום? 

יש בהם רמזים כיון שהקריאה והטעמים, 
והשלמה בסוף מוצש"ק בחקותי שיעור [וסודות. בזמנו 

בכדי  ,הסברנו זאת ]ה'תשע"בשיעור מוצש"ק נשא 
דבר כך. לא הלהבין למה  ',זןבר את האו'לשׂ 

אמרנו טעם על דרך  אאריך בזה עכשיו,
הרי  ים לגוג ומגוג.רומז 'תרין פשטין'הדרש, ש

אומות העולם יתאחדו לעתיד לבא, לבוא על 
 הנצרים והישמעאליםירושלם למלחמה, 

על בזמנו לבוא עלינו. דיברנו  יויתאחדו יחד
מלעיל, כי קריאתה דש", שהפסוק "מקרא ק

ואחת  ,קו"ףאות אחת על ה ,ן פשטיןישנם תרי
שהם באים ביחד  ,רומזהדבר שי"ן. אות על ה

כיון שיש להם מטרה ועל ירושלם למלחמה, 
הם מתאחדים. אזי  ,נגד עם ישראלכמשותפת 

אחד לשני, הם  אבל כאשר הם יתקרבו
  האחד את השני. ומפילים  ,נלחמים אחד בשני

  

מה שכתבתי מתוך בקצרה, לכם ממש  אקרא
, בספר נפלאות מתורתך, בעניין זהד בס"

תרין פשטין . שעדיין לא נדפס, בפרשת אמור
כי מצינו שאז יתחברו  ,גוג ומגוגעל רומזות 

אדום לכבוש את ארץ בני עם  בני ישמעאל
הם  ולכן התקרבו מעט זה לזה. ,ישראל

ואלה  ,צריםהרי אלה נָ יחוד, אבל עושים א
סוף אבל  ביניהם.הבדלים ישנם ישמעאלים, ו

עיר ירושלם ל ובפרט ,סוף בבואם יחדיו לא"י
יעשה ה' יתברך בקרבם  קדשנו ותפארתנו,

מהומה גדולה, וילחמו זה בזה. וזהו שנאמר 
ְהיֶה ,כ"א] ,[יחזקאל ל"ח ָאִחיו ּתִ יען  .ֶחֶרב ִאיׁש ּבְ

 שהם נפרדים באמונתם ובתרבותם זה מזה.
דעות אחרות, ובסופו  יש מהם, לכל אחד

, יכולה סתכסכו. אם הם רחוקיםשל־דבר הם י
, יש 'מצרימה' במלהכגון להיות אחדות. לכן 

נראים מאוחדים. כאן פשטא וכאן פשטא, הם 
 .יפלו, הם אחד לשניהיתקרבו הם  כאשראבל 
פשטא אחת ומלרע. כשהם רומזת זה ל ,ולכן

 ייהפכו להיות מלרע, דהיינוהם  ,יהיו אחד
 מרכנאלמטה, יזרקו אותם, ישליכו אותם, מ

ְדֵרגֹות ְוָכל [שם פסוק כ']  ביחזקאל ְוָנְפלּו ַהּמַ
ּפֹול  ,תאחדואף כי בתחילה י .חֹוָמה ָלָאֶרץ ּתִ

 מו שרומזות תרין פשטין בתיבות שהןכ
, כגון מקרא לפחות אות אחת ,צתבריחוק ק

יכול להיות חיבור  ,אם הם בריחוק דש.ק
מלרע, ת פשטא אחת ומזוועוד רמסוים. 

שאול ליפלו דו מן העולם, וכשיתאחדו אז יאב
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נחמדים  אלו טעמיםטה. טה מָ תחתית מַ 
. לקרב את הדברים אל השכלבכדי  ,ונפלאים

בכל זאת זאת,  למרות שאיננו חייבים להסביר
על־ידי שנותנים קצת טעם, הדבר יותר 

  מתקבל על הדעת.
  

 הרי אם הכלל הואש ,הקשואופן, ישנם שבכל 
חת אחד על יד השני, פשטא א הםר שאשכ

פרשת שב"הרעת" תיבת מדוע ב נופלת, א"כ
תרין פשטין סמוכות? הרי  נןבהעלותך, יש

  אחד יפיל את השני.  הש ,צריך להיות
  

כתובה  ,, שהמלה "הרעת"בס"ד על כך ענינו
 ,והשני , כאן.במקרא שלש פעמים. האחד

ֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת , כ'] ,[א' י"זבספר מלכים 
ָנהּ  ָלָמה ֲהֵרעָֹתה  ,כ"ב] ,[שמות ה'. והשלישי ּבְ

ִני ַלְחּתָ ה זֶּה ׁשְ , בפרשת שמות .ָלָעם ַהזֶּה ָלּמָ
שם תרין וישנם  ה"א, האיהתיבה "הרעתה" מל

 , תיבתאצל אליהופשטין שאינן סמוכות. 
וא"ו. אם כן יוצא, שאכן  האי"הרעות" מל

זה אינו סמוכות, אבל האלו תרין פשטין  בנ"ד
 פי משפטל אלא בפועל. המלה כתיבתלפי 

 ,כתובצריך להיות היה שהמלה כתיבת 
עם ה"א. אם היה כתוב או  ,עם וא"ו'הרעות' 

התרין פשטין. היה מרחק בין  כמו שצריך,
כתובה שהיא  כפילמלה  יםמתייחס איננו

 היתה צריכה להיות כפי שהיאלפנינו, אלא 
  שעבר. שהסברנו בשיעור  כך. כתובה

  

ד בנפלאות שכתבתי בס" זאת כפילכם  אקרא
שאני התם שמשפטה  מתורתך פ' לך לך.

מה מלבד זה  וכו'להיות בתוספת ה"א, 
אם אין ה"א זה שידוע בכללי הדקדוק, שגם 

, כי בגלל הדבר הזה נחשב כאילו יש ה"א.
שמרפות  אותיות אהו"י זו דיןתיבה יש ל

ְוִיְקחּו  ,כגון מה שכתוב בג"ד כפ"ת שאחריהן.
ה ּתְ  למה  ,ב'] ,[במדבר י"ט ִמיָמהֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ

האות אחרי באה ה? הלא היא וירפהיא הפ"א 
 ,"אליך"התשובה, שכאשר כתוב אלא  כא"ף?

ה"א, אות תוספת ב ,כאילו כתוב 'אליכה'ה"ז 
זה נחשב כאילו ישנה כללי הדקדוק ולפי 

אות ה"א בפועל. א"כ אפילו שאין האות ה"א, 

שנה כאילו י ,'הרעת'בתיבת , בנ"ד הכא נמי
נמצאת בפועל. ה"א, אפילו שאינה האות 
שהיא צריכה להיות  ,גם להוסיףאולי ויתכן 

כתובה גבי אליהו כמו שהיא  ,מלאה וא"ו
וגו' גם על האלמנה הנביא והצרפית, ה

שאליהו  ,שםכתוב  הרעות להמית את בנה.
, מת שבאתיכלמה עכשיו  ,אומר להקב"ה

 ה"הרעות" כתובהילד שלה? שם תיבת 
היא וא"ו. אמנם שם קריאתה האות  תוספתב
יון שישנה טפחא. אבל מלעיל, כבודאי ב

  פשטא.רק ישנה  בנ"ד,
  

ְוָלַקְחּתָ ֹאָתם הפסוק מן  נפלאה לדברינו, ראיה
ָחה ַעל ָהעָֹלה ְלֵריַח  ְזּבֵ ִמיָָּדם ְוִהְקַטְרּתָ ַהּמִ

ה הּוא ַלי"י ִלְפֵני י ִניחֹוחַ֙  ֶ  .כ"ה] ,[שמות כ"ט"י ִאׁשּ
תיבת ניחוח , בחלק הדקדוק כך ע"זכתוב 

בפשטא אחת, והיא מלרע. וזוהי שיטת ספרי 
ספרד והירושלמיים והרב אור תורה ז"ל. 

הערה ובקצת תיגאן בתרי פשטי, וליתא. 
רק כאן מהרי"ץ בשום מקום. לא כתב  ,כזאת

. 'קצת תיגאן בתרי פשטי'שישנם  ,הוא כותב
, זה בפשטא מדוע? והרי תמיד בכל התיגאן

תרין למה דוקא כאן ישנם תיגאן שעשו אחת? 
 ,פשטין? מהרי"ץ בשום מקום לא הביא תיגאן

אינו זה בתרין פשטין, ויאמר ש 'מזבח'כתבו ש
   א"כ מדוע דוקא כאן? נכון.

  
וא"ו, האות כאן ישנה ש וןלכך, כי הסיבהאלא 

הם עשו חשבון,  , לכן הם טעו.'ניחוח'כתוב 
 הםר שאוקא כ, שזהו דהרי הכלל הוא

 שהריאינן סמוכות, הן כאן כות, אולם סמו
לכן האות וא"ו, ממילא הם חשבו כי ישנה 

אבל אומר צריך לעשות פשטא נוספת. 
הוא ו מהרי"ץ, 'וליתא'. מהרי"ץ בטוח בדבריו,

, כתוב "ניחוח" ,בכל מקוםש וןכי דוחה אותם.
איך כתוב על מסתכלים אנו אין בלא וא"ו. 

כל בוב. וצריך להיות כתהיה בפועל, אלא מה 
'ניחוח' בלא וא"ו, חוץ כתוב , בתורה המקומות

ודבר  ' בוא"ו.ניחוח'כתוב ששלשה מקומות מ
חוץ  ,כל ניחוח חסרות .כתוב במוסרה ,זה

בפסוק י"ח. לעיל כן וזהו אחד מהן, (ו .משלש
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, ט'). לכן בא מהרי"ץ ואומר ,בויקרא א'ו
אבל נכון שכתוב ניחוח בוא"ו,  'וליתא'.

כפי היינו שצריך להיות, ד מסתכלים על מה
וא"ו, ולכן האות בלא  ,מה שבדרך כלל כתוב

  מתעלמים מהוא"ו.כאן 
  

נקראת , שהיא מלה "ירושלם"גבי הל גם
 'ירושלם'למה יש לשאול, במלרע. לכאורה 

  ? ביניהם אות יו"דאת המלרע, הרי ישנה ב
. כתובה ינהאהאות יו"ד , שהיא התשובהאלא 
את האות יו"ד? ין , למה אלכךצריך טעם אכן 

צריך להסתכל אם כפי שאמרנו, שלכאורה 
, ולא כפי שזה כתוב בפועל, על עיקר הכתיבה

יו"ד? האות להיות  א"כ במלה 'ירושלם' צריכה
 ינהאאכן "ירושלם" התשובה היא, שאלא 

כתובה  ,מקראכל הביו"ד. את האות צריכה 
בכל המקומות ופעמים,  656 'ירושלם'המלה 

חוץ מחמשה מקומות.  ,"דיו החסר הכתוב
 ,בביטוי א"כ, הולכים לפי משפט המלה. אמנם
בהמשך אומרים ירושלם ביו"ד, ובעז"ה נסביר 

היא על  אבל ההסתכלות את הטעם לכך,
וברוב  דרך הכתיבה ברוב המקומות,

' ירושלם' הכתוב ,מקומות 651- , בהמקומות
בין האות מוסיפים ניקוד חירק בלא יו"ד. 

קרא , בכדי שתדע שלא ללמ"ד לאות מי"ם
מחזק את והפלא ופלא, הדבר יו"ד.  זאת בלי

לא יקשה בעיניך, , שם דברינו. וכך כתבתי
בתיבת ירושלם שבכל זאת בפשטא אחת 
מלרע, אדרבה כך הוא משפטה כמעט בכל 

  המקומות היא נכתבת חסרה.
  

רמוז בפסוק  ,656-מהקהל: שמעתי ש הערה
ׂש ֶאת יְ י"ב]  ,[צפניה א' ם בַּ ֲאַחּפֵ ַלִ   ."ּנֵרֹות"רּוׁשָ
זה סימן אכן מרן שליט"א: יפה מאד.  תשובת

  . מועיל לזכרון
  

המלה להבין למה  בכדי ,הרבה טעמים ישנם
 רבותינו בעלי. נכתבת חסר יו"ד ',ירושלם'

[דף ט"ז ע"א  אומרים במסכת תעניתהתוספות 

דזה ירושלם שנקרא על  ,פרשיםמש י ד"ה הר],
ַהר שם אברהם שקראוהו ֲאשֶׁ  ר ֵיָאֵמר ַהיֹּום ּבְ

והעיר היה נקרא  ,י"ד] ,ב"בראשית כ[ ֵיָרֶאה י"י
י ֶצֶדק  י"ח], ד"שם י[ כדכתיב ',שלם'כבר  וַּמְלּכִ

ֵלם  '.יראה'על שם  ,ונקרא ירושלם .ֶמֶלְך ׁשָ
לכך  .'שלם'ועל שם  .ֵיָרֶאהאו ִיְרֶאה  ניקודו,

ד "ד בירושלם בין למ"אין אנו נותנין יו
   ם.ל שם שלע ,םי"למ

  

 ,מורכבת משתי מלים ,ירושלם המלהדהיינו, 
ואברהם  ם קראה 'שלם','שלם'. שֵׁ ו'יראה' 

שם 'יראה'. אומרים חז"ל את האבינו נתן לה 
אברהם קרא  [שם פרשה נ"ו אות י'],במדרש רבה 

ם , שנאמר 'יראה'אותו  ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ ַויִּ
קֹום ַההּוא  קרא אותו  ם בן נחשֵׁ  .ִיְרֶאה י"יַהּמָ

ֵלם שנאמר ',שלם' י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ אמר  .וַּמְלּכִ
, כשם 'יראה'אם קורא אני אותו  .הקב"ה

 ם אדם צדיק מתרעם.שקרא אותו אברהם, שֵׁ 
 ?שהקב"ה התעלם מהשם שלו ,םיגיד שֵׁ מה 

, אברהם אדם 'שלם'ואם קורא אני אותו 
רא אותו צדיק מתרעם. אלא הריני קו

נצרף את  ניהם.ירושלם, כמו שקראו ש
   ירושלם. יראה שלם, שניהם.

  

נראה כי יותר עמוק,  ,בדבר נתבונןאם ו
', ו'יר כמו ,'אה'ירבמלה אל"ף וה"א, תוספת 

'ירו'  ,שש. וזוהי הכוונהלמניין שניהם עולים 
  'שלם'.

  

, אלא שאין שמה 'ירושלים' ,א"כ נמצא
יו"ד אות שה עניין נוסף,בזה  'ירושלם'. ויש

שהרי המדה העשירית היא לשכינה,  תרומז
"ר, שכינתא האבל בעודת המלכות. שכינה, מ
כל מקום שכתוב בלכן בדרך כלל,  בגלותא.

לעת יו"ד. כיון שהשכינה  ירושלם, נכתב חסר
יו"ד אות לכן ה אינה שורה בירושלם,עתה 

  נעלמת.
  

[אבות פרק א' הרשב"ץ בספר מגן אבות  כותב

שלם, וגם הגויים קוראים אותה ירו, משנה ה']
בלשון תרגום, כי כן שמה  ,בצירי הלמ"ד
שקראה אברהם, ומן  'יראה מורכב מ'י"י

, בתחילה חשבתי שקראה שם בן נח. 'שלם'
לשון כתובים ב, העזראשכוונתו לדניאל ו
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אנו  ועד"ז ם'.כתוב 'ירושלֵ שם ו ,ארמית
ם'. אבל נראה 'ירושלַ  ,אומרים בתרגום

ת היא, לשפת הגויים. הרי באנגלישכוונתו 
', הופכים את היו"ד לגימ"ל. ֵלםרוזאומרים 'גּ 

. ואל', הם אומרים 'גּ 'יואל'את המלה וכן 
, כי גימ"לאות יו"ד באות מתחלף ה אצלם

הישמעאלים ו. שתיהן ממוצא החיך גיכ"ק
אינם אמנם  ,בדרך כללם. ִלישְׁ ְר וּ א ,אומרים

ממש, אלא אומרים  השםאומרים את 
אבל לפי עיר הקודש.  ס, שפירושוּדְ אלקֻ 

זכרוני, קרוב לודאי שכשהם רוצים לומר את 
הם הרי הם אומרים אורשלים. , ממש השם

אינם יכולים לבטא צירי, לכן החליפוהו 
  לחירק.
 ,ירושלם קורין אותה ,בני ישראל אנואבל 

 ,ירושלםדהיינו, המלה  לשון שניים.ביו"ד, 
 ,מספרייםשאומרים לשון זוגי, כמו מ היא

יש לו  ,כל דבר זוגי וכדו'. מחניים, ,מצלתיים
נּוָיהם'. 'יִ של תוספת  ם ַהּבְ ַלִ ִעיר  ,ְירּוׁשָ ּכְ

ו ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ כי ירושלם  .ג'] ,[תהלים קכ"ב ׁשֶ
כנגד ירושלם של־מעלה, מכוונת  ,של־מטה

לכן [דף י"א ע"ב].  כמו שנזכר בראשון מתענית
אנו מוסיפים ומבטאים כך, 'ירושלים'. אבל 

כדי להשאיר  איננו כותבים זאת, מאידך,
 ,וקא בזמן הגאולהוזה דמקום להבנה השנייה. 

 לו דבקות גדולה בירושלם של־מעלה, שיש
אבל  האות יו"ד. בתוספתאת זכבר נכתוב אז 

שהיא נפרדת  ,רבןאין כן בעת החמה ש
לכן  ,ואין חיבור כל כך ,בעוונותינו הרבים

כך מובא בחבת ירושלם, מאמר  היו"ד חסרה.
מבשרת ציון דף ר"ב, בשם אהל מועד חלק 

  שמיני יעו"ש.
  

 ,מהקהל: כשבית המקדש היה קיים שאלה
  לא?שאו  ,ירושלם עם יו"ד הנכתב

עם  ה, נכתבמרן שליט"א: לפי הנזכר תשובת
יד על שם העת ,במקרא כתבו כנראהיו"ד. 

. הדברלעתיד ישתנה שמסתמא לבא. 
בלא  ירושלם, תמידכיום המדקדקים כותבים 

  יו"ד.אות ה

שכדאי לגור  ,אגב, שמעתי אומרים דרך
הוא 'ירא ושלם'.  ,מי שדר שםכיון שבירושלם, 

הגרים שאפילו החילונים  ,מישהו אמר לי
בשאר ארץ החילונים שאינם כמו  ,בירושלם

מלמד זה כנראה  הדבר מפליא.ישראל. 
להם קדושה  הוא מוסיף, 'המקום גורם'ש

  ויראת שמים.
  

 דברים מפליאים. אומרספר הפליאה,  בעל
מדרש תלפיות בעל כשמו כן הוא. מביא אותו 

מביא הרבה טעמים שם הוא  ענף ירושלם].ב[
אומר לכם רק  ,זה, אבל לקוצר הזמןעניין ל

  דבר נפלא. זהו זה. הפרט את ה
  

וכן  את האות יו"ד.יש  ,'שדי' ,בשם ה' הרי
את נחסיר אם , והוי"ה. אהיה ,בשמות אדנות

יו"ד חסיר '. ואם נשד'יהיה  ,די'שם 'שהמהיו"ד 
, שזהו לשון רח"ל ,יהיה אהה ,מהמלה 'אהיה'

שם  שבתחילתאת היו"ד חסיר צער. ואם נ
יהיה הוה, לשון שבר, כמו שנאמר  ,הוי"ה

א ַהוֹּות ּסֵ וכן הוא  .כ'] ,[תהלים צ"ד ַהְיָחְבְרָך ּכִ
 ,בגלותהשם אדנות. א"כ, כשאנו  גביאומר ל

יו"ד, אבל האות  אתהקב"ה רוצה להחסיר 
מהיכן יחסיר? אם יחסיר מכל השמות הללו, 

חסיר אותה דבר טוב. לכן הוא הח"ו אינו זהו 
אינו מזיק, ואינו הדבר שם , כי ירושלםהמלה מ

  ה טובה. יוצא במשמעות שאינ
  

למה חסר יו"ד מירושלם? הוא כותב,  כך
משום שיו"ד של־ירושלם, רומז ליו"ד שדי 

וליו"ד הוי"ה.  ,אהיהליו"ד  ,ליו"ד א־ד־נ־י
 ,נראה יותר , ישאר שד.ואם יחסר יו"ד משדי

בחולם. ד, אלא לשֹבצירי. , דשאין כוונתו לשֵ 
י ,ו'] ,[ישעיה י"גמביא פסוק כי הוא  ּדַ ַ ׁשֹד ִמׁשּ . ּכְ
ואם דין. את היעורר וח"ו יהיה שוד,  כביכול

מביא הוא ו ישאר הוה, ,יחסר יו"ד של־הוי"ה
ה ,י"א] ,[שם מ"זפסוק  , [מרן ְוִתּפֹל ָעַלִיְך הֹוָ

 וזהו לשון שבר., , 'עליו']רא בכינויוק שליט"א
 ,ישאר אדון ואם יחסר יו"ד של־אדנות,

ו מובן, כי נפרט זה אינ '.ואדן לריבי'ין יכענ
[תהלים פסוק  נוישאלא  ,אין פסוק 'ואדן לריבי'

היא, . בכל אופן, הכוונה ְלִריִבי ַואדָֹני ,כ"ג] ,ל"ה
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ואם . גרועדבר ח"ו זהו ש ,סכסוךו יבמלשון ר
ואם היה  , ישאר אהה.יחסר יו"ד של־אהיה

היה כליה לשונאי  ,חסר יו"ד מאלה השמות
ויען שהיה רח"ל.  לשון סגי נהור][בישראל, 

רת הגלות עלינו, גלות של־שארית וקיום, יגז
הקב"ה רצה  לכן נחסר היו"ד מירושלם.

את  הורידלהראות את חסרון השכינה, ולכן 
ונסתלקה השכינה  .מהמלה ירושלםהיו"ד 
מישראל, כי נסתלקה שכינה עליונה משם ו

שכינה תתאה, ונפלו בגלות אנחנו והשכינה מ
 גלותא.ושכינתא ב ,עם ישראל בגלות עמנו.

 ,לכן הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו סידר
  שהדברים הללו יישארו כך.

  

 ,אומרזיע"א מהרי"ץ  , מדועהסברנוא"כ 
אין  ,בעצם וןכי היא במלרע?לם ירושהמלה ש

משפט את האות יו"ד, כיון שצריך לכתוב 
לפי המצב שלנו כעת כך , 'ירושלםהוא 'המלה 

להיכתב בלא יו"ד. שהיא צריכה בגלות, 
עניין גוג ומגוג. אבל עם גם  ,שרנו זאתיוק
  .הדבריתוקן  ,ודאי שלעתיד לבאב

  

תרין , בנושא 'בשאלה רביםשפנו אלי  כיון
ידידנו ין זה, ביניהם יהרבה נבוכים בענ ',פשטין

שעוררני להשיב על מה  ,אוהד נהרי יצ"ו הרב
, לכן אבאר את שכתוב בספר "אמרי לשון"

  . העניין
  

ויודע ספר תלמידי חכמים  ,הארץ בכל
מבינים בדקדוק, כולם דנו התימנים מדקדקים 

פחות או יותר,  ,בנושא זה. אעבור אחד אחד
 וןאת כל הנושא, כילהקיף כעת אינני יכול 

  . ורחב נושא ארוך שזהו
  

העיר מ ,נחס הלוייהרב יואב פ ,הוא הראשון
העיר מ ,אשדוד. השני, הרב נתנאל אלשיך

 ,באר שבע. השלישי, הרב אבנר יצחק הלוי
ספר "קובץ , מחבר תובב"א העיר ירושלםמ

 ,דקדוקי תורה". הרביעי, הרב מרדכי רמתי
הוא ש מהב ובהמשך נדוןבית שמש, העיר מ

 רבי"כתר תימן". החמישי, חומש כתב ב
שי, יון. השראשון לצהעיר מ ,אליהו גמליאלי

שלח לי מכתב השבוע, ר שא ,מישהו חדשזהו 

הוא שיעור הקודם, מה שדיברתי בקבות יבע
ארבעה או חמשה דפים, של גרת יאשלח לי 

פתח העיר מ ,סים רצאבישמו רבי מיכאל בן נ
אצל אבא ימן בתלמדו  מבני משפחתי,תקוה. 

  'יש להם את זה'. רואים שו זצ"ל, מארי
  

שצריכים לברר  ,מעירים כמה דברים הם
את כעת אומר אבל כפי שאמרתי, . זה בנושא

הנקודות העיקריות, מפני שהנושא ארוך 
, [בשיעור הבא השלים מרן שליט"א את ורחב

  הביאור בנושא זה].
  

חומש או בעל  ,עם הרב נתנאל אלשיך נתחיל
שם את הדפיסו אמנם הם  רת אבות",תאג "תו

 'משתדל'אבל הוא  חלק הדקדוק על הדף,
 ,שישנו נוסח אחר ,בכל מקום לכתוב

"תורת  סידורגם בזאת במלעיל. שקוראים 
וכדומה  אבות", היכן שנמצא בקריאות התורה

 , וכדומה,'ניחוח' , או'מזבח' המלים הללו, כגון
 , שאומרים זאתהוא כותב שישנו נוסח אחר

זאת? אפילו  צריך להבין מדועמלעיל. אבל ב
צריך כן ל שבחלק הדקדוק כתוב אחרת?

היו  ,'בית שיך' בית הכנסתכי ב, לדעת
ת יוכנסהיו שני בתי הרי קוראים זאת מלעיל. 

בית הכנסת נוסח בלדי בעי"ת צנעא, גדולים 
'בית ישנו ו זיע"א, של מהרי"ץ ,'בית צאלח'

ם מלים אלה היו קוראי 'בית שיךואכן 'שיך'. 
מלעיל, למרות שהם הולכים בדרך כלל לפי ב

לא היו זה הם עניין באבל חלק הדקדוק, 
, ל'בית שיך' צריכים לדעתהולכים כמוהו. 

למרות שהם  ספרד.לנוסח קצת נטייה  היתה
 נוסח 'בלדי', אולם יש להם כמה 'חריגות'.

אינם אומרים. וכן  ,קדיש 'דעתיד' , אתלמשל
חילים אחרי התפילה מת , הםבליל כיפור

צדק", כמו  במזמור "תפילה לדוד שמעה י"י
 לאלאברהם". סידור "זכור כפי ו ,ה'שאמי'

 הדבר גם בנ"ד.נוסח הקדמון. ואחזו כל כך ב
גם כן קשור לזה. לכן אמרתי הדבר כנראה 

בגלל העניין  ,שהרב נתנאל אלשיך ,לכם
(הלכתית או יבות יהמשפחתי שלו, יש לו מחו

רת שלהם, לכן הוא 'פוסח על למסורגשית) 
לא הוא תורת אבות תאג בושתי הסעיפים', 
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לכתוב שיהיה  ,עשה זאת בצורה מוחלטת
  מהרי"ץ.פי דעת כפשטא אחת, 

  

נחס הלוי, בעל תאג י, הרב יואב פמאידך
דעת פי כ ותעקביהלך ב"תורה קדומה", 

הוא אף , [שמות ל"ח ד']מהרי"ץ. ובפרשת ויקהל 
כך על  רי"ץ שכתב שםעל דברי מהחיזק זאת. 

ַח ִמְכבָּ , הפסוק ְזּבֵ  ,תיבת למזבח ר,ַויַַּעׂש ַלּמִ
בפשטא אחת בכל התיגאן, והיא מלרע. ועיין 

הוסיף  מה שכתבתי שם. ,בפרשת לך לך
 ,ומצאתי בתאג קדמון דמסיר עלההיפ"ה כך, 

דכל תיבת  ,'כלהון ביתיב חד'. רצה לומר
 ,לא תבוא בתרין פשטין ,מזבח בכל המקרא

אלא בפשט אחד. וזו ראיה גמורה לשיטת 
לתאג של רבי שלמה היא כוונתו רבינו. 
 והראיתי לכם בשיעורשהבאתי מה הסופר, 

זאת במוסרה. ההערה השעבר, שם נמצאת 
. בן למעלה מחמש מאות שנה ,וזהו ספר

על פסוק זה, 'ויעש זאת הערה  ה שםכתוב
 זהולמזבח מכבר', 'כלהון ביתיב חד'. 'יתיב' 

אנו בשם 'פשטא', אלא שאנו קוראים ש מה
וישנה  ,עושים חילוק, ישנו 'יתיב מוקדם'

 ',דםוקיתיב מ'ו , היא בסוף.'פשטא'. הפשטא
אותו  מגמתם היא, בעצםהתחלה. אבל הוא ב
בשם הקוראים לשניהם  ,וישנם ספרים הדבר.
 ,שפירושו 'יושב' ,אחד 'יתיב' 'יתיב'.

 וחניושב בסוף. אבל אנ ,והשני התחלה.ב
היא כאשר המלה זהו 'יתיב'  ביניהם. מבדילים

ָרֵאלשׁ֤ [הושע י"ד ב']  ןו, כגמלעילב , או וָּבה ִיׂשְ
אשר ע֨שי֨ת את הדבר  עןי֤  ]בראשית כ"ב, ט"ז[

בכל אופן,  אבל הם קוראים לזה 'יתיב'. .הזה
  משנה.  זה לא

  

  קדם?מהקהל: למה זה נקרא יתיב מֻ  שאלה
תחילת מרן שליט"א: כי הוא יושב ב תשובת

המלה, אפילו עוד לפני הניקוד, ובזה מבדילים 
אותו משופר הפוך. כי צורתם שווה, וההבדל 

  הוא רק במקום.
  

 ,מוסרהכתוב ב מדועראיה גמורה,  זוהיא"כ, 
, אם כל העניין הוא רק 'כלהון ביתיב חד'?

פשטא אחת לכתוב סתפקו שהסופרים ה

הם סמוכות, במקום שתיים, כיון שהאותיות 
 שנעשה פשטא נוספת כיון ן צורךאי א"כו

שבין כה וכה היא על ידו, א"כ לכאורה קשה, 
היה צריך לכתוב במוסרה, שישנו בשביל מה 

 פשט אחד? שאז משמע לאפוקי שתיים?וקא ד
ה תקריא, שבא לומרהדבר ש ,אלא הוא מבין

[גם בספרו לעומת המחברת, על היא מלרע. 
מחברת התיגאן, חיזק את שיטת מהרי"ץ, 

  שר חילו].ויי
  

מה שדיברנו בשיעור  , אתלהזכיר צריכים
ו מתחיל ממהרי"ץ, נזה אינהדבר ההקודם, ש

 ,הרבה לפניו. הבאנו את התיגאןעוד אלא 
הם כותבים מהר"י בשירי נע"ג, ששל ובניהם 

אפילו לפי הירושלמיים, דהיינו ספרי כי 
כי בכל המחזור כך. הוא הדבר  ,הספרדים

יה יתיב פשטא יש עלשלה , כל מהירושלמי
וכל לשון המזבח לעיל,  , תהיה מלרע,אחת

, והיא בר מן חד שיש עליו יתיב פשטא אחת
ַח  ,וסימנה לרע בירושלמי. ְזּבֵ ם ֶאל ַהּמִ ּתָ ְבִגׁשְ

ֵרת   .  מ"ג] ,[שמות כ"ח ְלׁשָ
  

, 'תיגאן'אינם ה 'ירושלמיים'שהכבר,  הסברנו
כאן הם אילו . ונפרדים שני דבריםהם אלו 

דהיינו גאן, שבמחזור הירושלמי, מעירים בתי
נקראת  ,פשטא אחתבתנ"ך, כל מלה שהיא ב

הם במלה זו שהמלה 'מזבח', ן מלרע, חוץ מ
אינם מסכימים לדעת התיגאן. אמנם אנו 

 ,יהושעכגון כל המלים, כך הוא בש ,סוברים
 ,ו', כולל התיבה 'מזבח'דוכ ,ירושלם ,נח

כי , יםשיטת הירושלמישהיא במלרע. אבל 
. ואף 'מזבח'צודקים, חוץ מתיבת  אנו הכלב

אחד,  'מזבח' ', שישנומודים במקצת' בזה הם
  מלרע.  שהוא

  

שהספרדים היום שכחו מכך, אינם  כמובן
נחת שי לא מיודעים מזה כלום, אפילו בעל 

אף שזוהי מסורת הספרדים על  הזכיר זאת,
הם. , שאבותינו שמרו עליה לפי ספריהעתיקה

אינני יודע  ו באחת.הודו לנהם בכל אופן, 
, פסוקב זהומדוע, מסתברא שיש בזה טעם. ו

'מזבח' תיבות בכל "או בגשתם אל המזבח". ו
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אולם כל זה אינם מסכימים אתנו.  ,האחרים
לגבי המלים אבל רק לגבי תיבת מזבח, 

הוא ויכוח איתנו. ה גם הם מסכימים ,האחרות
  .'מזבח'רק על המלה אך ו

  

י, בספרו "קובץ הרב אבנר יצחק הלו השלישי,
רוב , כי הוא טוען .קי"ח]קי"ז [דף דקדוקי תורה" 

מלעיל, ולא באת זככל הציבור קוראים 
, שרובם לא עושים הוא צודק בזהבמלרע. 

, שאין רצה לפרש הוא בתחילת דבריומלרע. 
מלרע, זאת ביש לקרוא כוונת מהרי"ץ כי 

בעצם כיון שכיון שזוהי תנועה גנובה, שאלא 
חְ יות צריך לההיה  , וכפי שדיברנו ֹנחְ , ִמְזּבֵ

בעניין ] מסעי ה'תשע"גו פינחס, מטות מוצש"קשיעורי [
למעשה נמצא שהפתח בסוף פתח גנובה, א"כ 

ממילא אינו מעיקר המלה, רק תוספת, הוא 
'מלרע'. אבל  באמרו שזהו זוהי כוונת מהרי"ץ

  מלעיל. בנקראים  הם לעולם
  

לא  .לוהל מדבריושם חזר בו ש ,עשההוא  טוב
הרי קריאה שאינו מקובל, שהדבר רק בגלל 

כל ומקובלת אצל המדקדקים, היא הזאת 
מלרע. כך, קוראים זיע"א תלמידי מהרי"ץ 

אינם הם ש ,אולי הוא יכול להתעקש ולומר
משום , מכךחזר בו הוא מבינים נכון. אבל 

', נח' ',מזבחכגון 'שהרי כל זה טוב במלים 
לה 'ירושלם', מנאמר לגבי ה. אבל מה וכדו'

 ,ודאינה תנועה גנובה. אלא אינם הרי ש
מלרע. ב ,כוונת מהרי"ץ לקרוא ירושלםש

 ואפשר להוסיף עוד ראיות אחרות, למשל
ָפל ִמן ָהעֹור, בפסוק  ,[ויקרא י"ג ְוִהּנֵה ַמְרֶאָה ׁשָ

שהמלה 'מראה' היא מהרי"ץ אומר ם שכ']. 
  תנועה גנובה.  שםמלרע, ואין ב
  

מדוע א"כ , לטעון על כך שיש לנו טענה עוד
 מלרע. וכי'ויסר נח' ש ,מהרי"ץ בא ואומר לנו

מה סלקא דעתך? כיצד אקרא? בשלמא 
את האות אולי הו"א שצריך לקרוא  ,'מזבח'
זהו ג"כ אף שמלעיל, בהטעמת המי"ם, מי"ם ב

אין תנועה  ,'נח'בתיבת אבל  דבר משונה.
אותה במלעיל? הרי שאקרא בכדי  ,נוספת

בהטעמת הנו"ן? א"כ מה בא  בודאי שנקרא

שאין זו כוונת  ,ודאימהרי"ץ לאפוקי? אלא 
   מהרי"ץ.

  

ספר שם, שישנה תוספת בעוד  מביאהוא 
בחלק הדקדוק קדמון מכתב־יד.  'חלק דקדוק'

קדמון מכתב־יד הרב בניה הלוי זצ"ל, כתוב 
אם  ,וקריאת המזבח אשר היא בחטף ,וז"ל

לוי נקבל. נראה כי הרב בניה ה ,הדבר קבלה
אינו בניה הסופר הידוע, אלא  ,הנזכר כאן

מאוחר לו, ודבריו נסובים על דברי מהרי"ץ. 
ידוע כסופר , הרב בניה הלוי הסופרכידוע, 

התיגאן אלו קדמון, מרנא בניה הלוי, 
שנה. א"כ  500הוא כתב לפני החשובות ש

את מה מביא כאן בעל קובץ דקדוקי תורה, 
 ,בחטף קריאת המזבח אשר היאכתב, הוא ש

   נקבל. ,אם הדבר קבלה
  

רבינו בניה ראשית, הוא מבין כאן, ש אבל
לפי מה  אבלהסתפק על כל הנושא. 

הדבר אינו נכון. בניה מסתפק, רק  ,שהקדמנו
, אין על היתרעל תיבת 'מזבח'. אבל 

  .הוא מסתפק כללואין  מחלוקת,
שאין הכוונה על הרב  ,הוא מבין ,דבר שני

"חלק ספר יך יתכן בניה הלוי הקדמון, כי א
הרב הרי  ?כתב־יד הרב בניה הלוימהדקדוק" 

בניה הלוי היה לפני חמש מאות שנה, א"כ 
יכתוב הגהה הרב בניה הלוי יכול להיות שאיך 

שנים שהיה  ,"חלק הדקדוק" למהרי"ץספר  על
  אחריו? רבות 

  

בשם ישנם שני ספרים שהיא,  התשובהאבל 
חלק הדקדוק  "חלק הדקדוק". ישנו ספר

חלק הדקדוק למהרי"ץ. ישנו ספר רד"ק, והל
מרנא בניה הלוי כתב הגהה על ספר חלק 
הדקדוק לרד"ק, לא למהרי"ץ. הוא חי הרבה 

אבל  לפני מהרי"ץ, מהרי"ץ עוד לא נולד.
דן על  , הואשכבר בזמנו ,רואיםבכל אופן 

הרי הדקדוק" לרד"ק.  "חלקהזה. זהו נושא ה
ו לתנ"ך. חוץ מפירוש ,הרד"ק כתב שני ספרים

ל, כך שמענו וֹ כלמִ בשם ספר הנקרא ישנו 
שני ל. וּ לכְ וישנם המנקדים מַ  בדרך כלל,

 ,ישנו פסוקכי מצד אחד הדברים נכונים, 
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י ִמְכלֹול ישנו מאידך . וי"ב] ,[יחזקאל כ"ג ְלֻבׁשֵ
ַמְכֻלִלים ,פסוק ה רְֹכַלִיְך ּבְ . כ"ד] ,[שם כ"ז ֵהּמָ

 ,ל'לוּ כְ 'מַ  ,לשון ערביבבתחילה חשבתי שזהו 
. , כמו שאמרנומפורש זהו פסוקהרי אבל 

בלא  ִמְכלֹלאולי זהו הרד"ק כתבו בלא וא"ו, 
לים' בשורק, גם בפסוק כתוב 'מכלֻ  וא"ו, אבל

  כנראה הרד"ק עשה כפי הפסוק.
  

י חלקים. אחד ישנם שנ ,בספר זה ,אופן בכל
, והשני מפורסם נקרא ספר "חלק הדקדוק"

בשם קרא לו רשים", אבל הוא בשם "ספר הש
 זאתהתבלבלו כאן השמות, ו"חלק העניין". 

א והבעל קובץ דקדוקי תורה, את בלבל גם 
למשל רד"ק. של־ ישנו ספר כזהשכח כי 

, ]בפ' יתרו[ 'ישפוטו'על תיבת  ,עצמובמהרי"ץ 
היא כוונתו שם 'עיין בחלק הדקדוק'. מזכיר 

[בספר נפל"מ רד"ק. ־לשחלק הדקדוק ספר ל
א"כ, נמצא ת על כך]. שם, הארכתי בראיו

 זההספר השמרנא בניה העיר והגיה על 
   .רד"קשל־
השרשים הנזכר לעיל הגיע לתימן כבר  ספר

אז בדורו של הר"ר בניה הלוי הסופר. והראיה, 
אני בעצמי ראיתי כת"י ישן נושן של ספר זה, 
שנכתב בידי לבלר אומן, ואולי גם הוא בעצמו 

  היה העתקה של הר"ר בניה.
  

'אם  ,שכתב מרנא בניה מהר, נבאכעת 
, מופיע זההעניין הנקבל'. מקור  ,קבלה

[דף במסכת יבמות פעם אחת  פעמיים בש"ס.

[דף ט"ו  במסכת כריתותפעם שנייה ו ,ע"ו ע"ב]

 ,עניין מסובך בדיני קדשים שם מדובר על ע"ב],
 ,יבמותמסכת כנס לזה. אבל בלא אני לכן או

  שוה לכל נפש. הזה עניין 
  

 ,עמוני ומואבי אסוריםהמשנה, שם  אומרת
 ,אבל נקבותיהם .ואיסורן איסור עולם

עמוני ומואבי אסורים דהיינו, . מותרות מיד
אפילו דור עשירי,  באיסור עולם. ,לבוא בקהל

מותרות מיד,  ,אפילו דור מאה. אבל הנקבות
ולא  'מואבי'ולא עמונית.  'עמונישנאמר '
עד  אינם אסורים אלא ,מצרי ואדומימואבית. 

בי ר. ואחד נקבות ,אחד זכרים .שלשה דורות

רבי שמעון  .מתיר את הנקבות מיד מעוןש
שאיסורם  ,אם עמוני ומואביכי , אחרת אומר

בכל זאת הנקבות מותרות מיד, איסור עולם, 
 ,שאיסורם רק שלוש דורות ,מצרי ואדומי א"כ

 רבי רמא לא כ"ש שנתיר את הנקבות מיד?
ומה אם במקום  .הדברים ל וחומרק ,שמעון

התיר את  ,שאסר את הזכרים איסור עולם
מקום שלא אסר את הזכרים  .הנקבות מיד

אינו דין שנתיר את  ,אלא עד שלשה דורות
 .נקבל ,אם הלכה ,אמרו לו ?הנקבות מיד

 ,לא כי ,אמר להם .יש תשובה ,ואם לדין
 אם הלכה,רש"י,  מפרש. הלכה אני אומר

מיד שמעת מרבותיך שהנקבות מותרות 
יש לך  אם דהיינו,. נקבל ממך ,במצרי ואדומי

מקובל עלינו. על כך, הדבר מסורת מרבותיך 
יש  ,מעצמך חומרול שאתה דן ק ,ואם לדין

הגמרא . ובגמרא מפרש לה .תשובות להשיב
להם רבי שמעון,  דנה מה הפירכא. אבל עונה

אין לכם  ,אפילו אני דן מעצמי ,כי לא
הלכה אני  ,מ"ומ .כדמפרש בגמרא .תשובה

  אינו מקבל את פירכתם.  ,רבי שמעון. אומר
  

י"ץ תב מרן הבית יוסף, ומביאו מהרוזה כ כעין
האם אפשר לעשות נפילת  לגבי נפילת אפים,

כותב כך תורה. ־אפים במקום שאין ספר
דעת הרוקח  ,[דף נ"ה ע"א]בעץ חיים מהרי"ץ 

, אלא לפני דאין נופלים ,סימן שכ"ד
 דכתיב במלחמת העי, ,ךיוסימנ ספר־תורה.

ָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון י ּפֹל ַעל ּפָ . ו'] ,[יהושע ז'"י ַויִּ
 .נקבל ,אם קבלה ,[סימן קל"א]וכתב עליו ב"י 

פירוש הדברים, יתכן  יש תשובה. ,ואם לדין
בלת יקשכך , אלא לכך שאין ראיה מהש"ס

, עוד פסוקהמביא ראיה מהוא מרבותיך. אם 
קבלה, אינני  תאם זאפשר להתווכח. אבל א

וכתב אה"י יכול להתווכח. וממשיך מהרי"ץ, 
שכן הוא לפי הקבלה, כדעת  ,]זה ר"ת אור הישר[

   הב"י.
  

אומרים 'אם קבלה ר שאשכא"כ,  נמצא
נקבל', אין פירושו שאותו חכם מחליט 

, אינני יודע, אלא הוא אומר הדבר אינו נכון.ש



  ה'תשע"ג ב'שכ"ד עקבמוצש"ק 

    17  

מסורת, אין מה לעשות. ה אהיאבל אם זאת 
אדרבה, היכן שישנה  ,י מה שאנו אומריםולפ

וכך מקובל, בודאי שגם הוא יקבל  ,מסורת
הם שבעצם הדברים  ,זאת. וכמו שהסברנו

לפני מהרי"ץ. ולא מהרבה עוד מבוססים 
 , שמהרי"ץ כתב זאת מסבראכאותם שחשבו

ו כי מהר"ם לונזאנ ,טענובאו והם  דנפשיה, לכן
, כפי שביארנו בס"דאלא  לא כתב 'מלרע'.

  . כזאת למהרי"ץ היתה מסורתש
  

הציבור לא רוב , מדוע לבאררק לנו  נשאר
שהדבר  , כיוןפשוטאבל התירוץ  עושה זאת?

פעמים מלעיל, פעמים מלרע, אותה מסובך. 
למשל, בהפטרת נח וכי תצא, מלה בעצמה. 

י־ֵמי ֹנחַ֨  בפסוק י ֵמֲעֹבר  ּכִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ זֹאת ִלי ֲאׁשֶ
, עצמו . באותו הפסוקט'] ,ד[ישעיה נ" חַ נֹ֛  ֵמי

פעם ב, ומלרע תיבת 'נח' היא בפעם הראשונה
כיון שבשנייה הטעם תביר, מלעיל.  שנייה היא

ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי  בפסוק, כן וכמולא פשטא. 
הוא  הראשון .ט"ז], ופסוק ד'פסוק  ,[במדבר כ"ד ֵאל

. מלרע והשני הואכיון שהטעם טפחא. , מלעיל
, מלעיל היארבות פעמים  ',מזבחכן תיבת 'ו
, 'מסובך'מלרע. וכל דבר שהוא רבות פעמים ו

  ר לא יכול לקלוט אותו. הציבו
  

רובם הציבור הם טעמי אמ"ת. , לכך והראיה
 וןטעמי אמ"ת, כיאת  יםקולט ככולם אינם

מורכב ומסובך. רק המדקדקים דבר זהו ש
, יכולים לקלוט את ההבדלים. ויחידי סגולה

ין ימינם לשמאלם, אפי' הם אינם יודעים ב
גם שהרבה מכללי הטעמים, הם ־הזקנים. מה

הפוכים שם, הטפחא לא מפרידה, שני שופרות 
בפרשת  וכןמפסיקים בשני מעט וכו'. 

ִרְבבֹות ַאְלֵפי  בפסוק, ל"ו] ,[במדבר י'בהעלותך 
ָרֵאל [דברים  בפרשת וזאת הברכהבפסוק , וִיׂשְ

שוא וא באחד ה. הםְוֵהם ִרְבבֹות ֶאְפַריִ , י"ז] ,ל"ג
 רובם', ערבות' בשוא נח. וכן במלהוהשני  ,נע

בשוא נח. והציבור שנים  , וישנםבשוא נע
 'כל הארץדבר, האותו  , הכלאצלם .מתבלבל

 בכדי להבחין בהבדלים, צריך'. אבל כמישור
אשריו מי ללמוד בבית המדרש של־מהרי"ץ. 

אין שום ראיה  ממילאשיש לו "חלק". 
, כי זה לא מרוב א המסורתהי , שזאתמהציבור

  .חכמה, אלא בהיפך, וד"ל
  

  מהקהל: אבל זה נשמע מוזר? שאלה
מרן שליט"א: הכל תלוי בהרגל.  תשובת

אנחנו למדנו וגרסנו כך מילדותנו, ובכלל זה 
לא מוזר. אדרבה אנחנו גוערים בקורא אם 

   אומר זאת מלעיל.
  

שלא בדבר זה,  דברים באמתחתנועוד  נשארו
להמשיך בלא נדר אני מקוה מרם. הספקתי לא

בשיעור הבא, אם יזכנו ה'  על כךלדבר ו
הדברים יהיו ברורים הדק שיתברך, בכדי 

  ., מחוורים כשמלה, בעזרת ה'היטב
ברוך הוא יסייענו ויעזרנו על דבר  המקוםו

  כבוד שמו, אכי"ר.
  
  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ והֻ נערך 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
המתעוררת למעיין האמור, בכל ספק או שאלה  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 


