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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
שה המנורה" שבפרשת תרומה, חסר יו"ד בספרי תימן. המלה "אהרון" עָ "ּתֵ 

  וא"ו. הד" חסרוא"ו, והמלה "האפֹ  האימל ,בפרשת תצוהש
עניין אדר ראשון ואדר שני לגבי  .שמשה רבינו לא הוזכר בפרשת תצוה הסיבה ימה

ועניין אבילות או בר מצוה  בחודש  .דין אין מעבירין על המצוות .מהות חודש אדר
  שנה מעוברת.של־אדר 

לגבי הערת מהרי"ץ על מהר"י בשירי בפסוק "ויהיו כל ימי נח", ובירור  כמה קושיות
  עניין חסרות ויתרות בתורה ובנ"ך.

ו סופרים כל השלמה בעניין מאמר הגמרא לפיכך נקראו הראשונים סופרים, שהי
  אותיות שבתורה.

תירגם  ,כגון בפסוק "ותתפשהו בבגדו" ,דברי בעל מרפא לשון בטעם מדוע לגבי יוסף
אונקלוס "בלבשיה" בלשון יחיד, ולא תירגם "בלבושיה" כבכל מקום, ודחיית טענות 

  הרב צובירי על דבריו.
מפני אשת  כאשר ברח ,ועמידתו בנסיון למרות הבושה ,השלמה בעניין יוסף הצדיק

  פוטיפר.
  הי"ו, וחיזוק בעניין שירה תימנית כשרה. דברים בשבח המשורר ר' ארז יחיאל

  

�� 
  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 

  368 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  242 -מספר השיעור בדיסקים 
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  ניתן להקדיש כל שיעור להצלחה ולרפואה, או לעילוי נשמת.
  השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, 

  וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  לפני השיעור.זאת . נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 

  והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,
  ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום 
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שה המנורה" שבפרשת תרומה, חסר יו"ד עָ "ּתֵ 
 ,בפרשת תצוהשבספרי תימן. המלה "אהרון" 

  וא"ו. הד" חסרוא"ו, והמלה "האפֹ  האימל
יָת ְמֹנַרת  ,[תרומה] השבוע פרשתבקראנו  ְוָעׂשִ

נֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה  ,ָטהֹור ָזָהב ה ַהּמְ ָעׂשֶ ה ּתֵ ִמְקׁשָ
זיע"א מהרי"ץ  כךאומר על  .[שמות כ"ה, ל"א]
ה ,[שם] בחלק הדקדוק ָעׂשֶ ה ּתֵ , בספר ִמְקׁשָ

תיעשה  ו"ד.תעשה חסר י ,הרמזים וזה לשונו
 ,נראה מדבריו .אןכעד  ,ו"דקרי מלא יתמ

  .(מהרי"ב) בכתיבהלא  ,שהוא מלא בקריאה
  
ממה  ,][מדרש תנחומא פר' תרומה דורשים ז"לח

 ', אלאעשהּתֵ בתחילת הפסוק 'שלא כתוב 
משה רבינו,  לא מדברהרי הקב"ה  ,'ועשית'

א"כ עשה או ע"י בצלאל או ע"י אליאב, שי
 דהיינו שתיעשה, 'עשה המנורהּתֵ 'למה כתוב 

לפי שהיה משה מתקשה  ,רש"י כותב? מאליה
קשה רה, משרע"ה התקשה בעשיית המנו בה.

מנים ואשהדרך כ לאש ,אתזמאד לעשות 
כולה  הלהרכיב צריך ,שלימה תשֶׁ עֶ  .עושים

 משהראה לההקב"ה אפילו שו .חלקיםבלא ש
בכל זאת היה קשה מאד  ,אששל־מנורה 

לא  המנורה ,דבר־בסופו שלו .אתזלעשות 
 ה. לכן כתובמאלי אלא דם,אי ה ע"י בנתנעש

ֹנָרה ְוֶזה מַ וכן כתיב, '. תיעשה שהמק' ה ַהּמְ ֲעׂשֵ
ה ָזָהב   '.ועשו'לא ו ',מעשה' .[במדבר ח', ד']ִמְקׁשָ

ְלָחן  זה לא כפי שכתוב, ֻ [שמות ל"ז, ַויַַּעׂש ֶאת ַהׁשּ
ועשו את 'כתוב  מאחר ולא .וכל השאר, י']

  .'נעשית מאליה'המנורה  משמע כי ,'המנורה
  

מקשה 'כתוב  ,עדות אחרותשל־ תורה־בספרי
שזה לא  ,כדי להורותב ו"ד.מלא י ,'תיעשה

כתוב  ,שלנובס"ת אולם  .השֶׂ יעָ אלא ּתֵ  ,השֶׂ עֲ ּתַ 
על ו '.השֶׂ עָ ּתֵ הוא 'הניקוד שרק  ו"ד,בלי יאת ז

 ,בשם מהר"י בשירי ,מביא מהרי"ץ ראיה כך
נקרא אבל  ו"ד,נכתב חסר י כי זהכותב וא הש

אבל הניקוד  ו"ד.י נהיש כביכול ו"ד.מלא י
 "דובלי יי שהרעשה, שלא תקרא ּתַ  אומר,

אבל  ,ַתעשה בדר"כ הניקוד והקריאה היא
 , להראות שנעשתהעשההקריאה היא  ּתֵ 

  מאליה.

בחלק [מביא מהרי"ץ  ,'אתה תצוהו' בפרשת
 ,בחסרות ויתרות נושיש נוסף הבדל ]הדקדוק
ְוָסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  בפסוק
שבפסוק זה אהרן  וז"ל, [שמות כ"ט, ט"ו],ָהָאִיל 

הדפוס  במסורת, אבל "ואבספרים שלנו חסר ו
 , למה מלא?'. וטעם זה לא ראיתיומלא 'לחוד

מצאתי טעם בחסרון  ,אבל לפי הספרים שלנו
אינו דין  ם אהרן. כל אהרן חסר וי"ו למה?שֵׁ 

ע"כ.  אהרן מלאשל־ו ,משה חסרשל־שיהא 
ולפיכך אין  ופליאה נשגבה בעיני היא זו.

כי אם חסר, עד  ,הורלכתבם בספרי הת
גם  ,למעשה בזמנינו .(מהרי"ב) שיערה עלינו רוח

אבל היו בעבר  .את חסר וא"וזהם כותבים 
אהרון  נכתבהמקום היחידי ש שזה ,ספרים

 ,בכל אופן .כנס לזהילא נ א"ו.בתורה מלא ו
  .בפרשיות שלנו נםשני הבדלים שיש אלו

  
 ,[תצוה] בפרשה הבאה ,נוסףהבדל  נוישאבל 

ְיָתה אפוד, לגבי ה [שמות כ"ח, ֶאל ֵעֶבר ָהֵאֹפד ּבָ
  .א"ו, אצלנו זה חסר וכ"ו]

  
  

 .שלא הוזכר משה רבינו בפרשת תצוה הסיבה ימה
עניין אדר ראשון ואדר שני לגבי מהות חודש אדר, 
דין אין מעבירין על המצוות, ועניין אבילות או בר 

  שנה מעוברת.של־מצוה  בחודש אדר 
הרחבה,  יתרבד בס" כך שנעמוד על לפני

פרשיות בכל נקודה נוספת. כידוע,  נקדים
משה רבינו, אין פרשה בתורה  התורה, מוזכר

עד ונולד הוא מאז ש ,משה רבינולא נזכר בה ש
פרשת ואתה בוזאת הברכה, חוץ מ רשתפ

פרשיות בגם אמנם  .שאינו מוזכר בהתצוה, 
משה של־לא מוזכר שמו  ,'כי תצא'ו 'שופטים'

 ינוא מדוע ,שאלה את אינהז אולם שם ,רבינו
ה סיבה להזכיר אותו, תלא היכיון שמוזכר, 
  .ליו ישירותע יםברלא מדמשום ש

  
ואתה תצוה, התחיל נושא חדש,  תבפרש אבל

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ  ,[שמות כ"ז, כ'] וגו'ְוַאּתָ
ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך  ובכל זאת  [שמות כ"ח, א']. וגו'ְוַאּתָ

צריך לכאורה היה  כאן. לא נזכר ,ומשה רבינ
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וידבר י"י אל משה לאמר, צו את בני ' ומר,ל
בתורה  כתובבד"כ כך  וגו'. ישראל ויקחו אליך

   .בכל מקום
  

מובא  הדברחז"ל אומרים על זה, , כידוע
דעת בזוה"ק ובפירוש הרא"ש ו עיין[ בהרבה מפרשים

 ,]ורבינו בחיי ונחל קדומים וחומת אנך, ועוד רבים זקנים
ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא  ,כיון שמשה רבינו אמרכי 

ָתְבּתָ  ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ א"ר ו ,[שמות ל"ב, ל"ב]ִמּסִ
 אפילו על תנאי היא באה ,קללת חכם ,אבהו

ם למרות שהקב"ה כיפר לע ,[מכות דף יא ע"א]
כיון בכל זאת מעשה העגל, עון על  שראלי

אם אתה לא מכפר,  אמר משרע"ה להקב"ה,ש
 ,קללת חכם ,אמר רב יהודה אמר רב כא"

 לכן .[סנהדרין דף צ ע"ב]אפילו על חנם היא באה 
 .משה רבינושל־לא נזכר שמו  ,בפרשה הזאת

לפני היא ואתה תצוה פרשת אע"פ שלמעשה 
ין יהענהיה רק אח"כ  דהיינוכי תשא, פרשת 

מעשה העגל, אבל אין מוקדם ומאוחר של־
קיים, הת הדברבפרשת תצוה וכבר בתורה, 

שיעור מוצש"ק תצוה [ בעבר כךברנו על ידוכבר 
   .]ה'תשס"ט

  
בעניין על נקודה מסויימת  ,לדבר ברצוני אולם

, סיבה ]דף ל"ו ע"ב[ מטעמיםהבספר כתוב  זה.
 ?משה רבינונפטר מתי  אחרת לכך. דהיינו, הרי

 ,יוצאתמיד שבעה באדר א"כ,  .בשבעה באדר
 ת, וזאפרשת ואתה תצוהאת קוראים  כאשר

־ביארש בפרשה זו, כיון ומהסיבה שלא נזכר ש
  כך הוא כותב. .ומלא מזכירים את ש צייט שלו

  
אנו נקרא פרשת שבוע הבא במהקהל:  שאלה

  ?ואתה תצוה
הנקודה אבל , נכון  מרן שליט"א: תשובת

אכן אם ה ,השאלה היאשצריך לעמוד עליה, 
אנחנו שהרי  ?משה רבינושל־צייט ־היאר זהו יום

אבל נלך לאט  ?ראשוןהאדר דש בחו נמצאים
י ְלֶרֶגל כמ"ש  לאט. ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאּטִ

ר ְלָפַני  ָלאָכה ֲאׁשֶ   .בראשית ל"ג, י"ד][ַהּמְ
  

 ספר מטעמים אקרא לכם את לשון בהתחלה
טעם  כותב כך,ה ,ן משה]י, ענידף ל"ו ע"ב[ליפיץ, 

מה קשור  תצוה, שלא נזכר משה בפרשת
כי הרי שפרשת  אמרנו? לפרשת תצוה דוקא

אין מוקדם  כידוחק ב ותירצנו אח"כ,היא א שת
הוא תירוץ, אבל  וזה . אמנםומאוחר בתורה

, שלו צייט־דוקא ביאראומר הסבר אחר, כי 
לא מזכירים אותו,  ,דוקא ביום הפטירה שלו

ָתְבּתָ  ,משום שנאמר ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ ְמֵחִני ָנא ִמּסִ
עושה  ,צדיקשל־ודיבורו  .[שמות ל"ב, ל"ב]

משום הזאת,  . וע"כ לא נזכר בפרשהרושם
בפרשת  ,יום פטירתו ,שתמיד חל שביעי באדר

ֶות  .תצוה יֹום ַהּמָ ְלטֹון ּבְ    .[קהלת ח', ח']ְוֵאין ׁשִ
  
 .עד שהוא מת ,הכל טוב ויפה ה,"רבינו ע שהמ

 כתוב ,נפטרהוא  כאשר ,אפילו דוד המלך
ְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמוּת  קרוב  .ב', א'] א'[מלכים ַויִּ

ִוד  ,שים פעם מוזכרלחמ ֶלְך ּדָ י"ט,  ב'[שמואל ַהּמֶ
ֶלְך  ,י"ב] ִויד ַהּמֶ ר שכא אבל .כ"ח, ב'] א' "יה[דּדָ

, 'ויקרבו ימי דודאלא, ' '.המלך'אין  ,הוא נפטר
אין שלטון ביום ' .בלי כלוםוארים ובלי ת

ְקְרבּו ְיֵמי נאמר לגבי יעקב אבינו,  כןו '.המות ַויִּ
ְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסףָרֵאל ָלמוּת ִישְׂ  [בראשית מ"ז,  ַויִּ

  עכשיו הוא זקוק ליוסף. .כ"ט]
  

 ,תמיד שביעי באדרכי הוא כותב אופן,  בכל
זה לא ו ,הדברבדקתי את . חל בפרשת תצוה

 ,שנים נןיש לל.כרך זה בדכך  , אלאממש תמיד
אבל על  .פרשת תרומהביוצא יום פטירתו ש

  כך.  וזה ,הרוב
  

 הדברלכאורה ש ,הוא יותר קשהש מהם אול
אדם נפטר בחודש כאשר  ,תלוי במחלוקת

ני מדבר על השנה הראשונה ינא .אדר
אם שדון אחר, נ כך לעיש לפטירתו, כיון ש

הזאת השנה ו ,פשוטהשנה השנה שעברה היתה 
שנים עשר  היא שלהאבילות  יאז ,מעוברתהיא 

 הוא בחודש ,צייט־היאראבל לגבי יום  .חודש
  לפי התאריך.  ה,עשר־ששלה
  



  ה'תשע"ד ב'שכ"ה תרומהמוצש"ק 

    5  

דף [נדרים  מחלוקת יסודית נהיש כך. נקדים אולי
סתם  , לגבירבי יהודהלרבי מאיר  בין ,סג ע"א]

 .שניהאו אדר  ,ראשוןהאדר  ואם זהה ',אדר'
כי  .אדר השני וזה ,סתם אדר ,רבי מאיר אומר

החודש שנעשים בו  וזה ,חודש אדר השני
וכו'. לה מקרא מגיכגון פורים, של־המצוות 

 , דהיינוכן־אחריו כן־פרשיות שלפניהאפילו ו
הכל נדחה לאדר  ,החודש ,פרה ,זכור ,שקלים

אין מעבירין על כי ' ,למרות שהכלל הוא .שניה
מגילה ב[ רבן גמליאלשאכן דעת  כפי, 'המצוות

כך.  לא ,אבל להלכה אנחנו פוסקים ,דף ו ע"ב]
 ',אין מעבירין על המצוותשמצד ' נכון דהיינו,

 ,היה צריך לעשות הכל בחודש אדר הראשון
סמך גאולה מכי ? למה .שאני נד"דאבל 

במגילה  גמ'ה שלהתירוץ  ו, זהלגאולה עדיף
לגאולת  ,להסמיך את גאולת פורים צריך .שם

נגאלנו מיד פרעה הרשע,  ,יציאת מצריםב .פסח
עדיף לכן מיד אחשורוש, היא גאולה ה וכעת

  .להסמיך גאולה לגאולה
  

לומדים כלל, כלל על הכלל,  מכאן ,באג דרך
אין מעבירין על 'תמיד הכלל הוא למרות שכי 

אין עדיפות ר שא, אבל כל זה מדובר כ'המצוות
יש לך שתי אם  . דהיינו,אחד על השנישל ה

 ואינך יודע מה לעשות קודם, הכלל הואמצוות, 
למה תיקח את  '.אין מעבירין על המצוות' כי

 תיקח את , לכןפניךל אם הראשון נמצאהשני, 
להעדיף את  ,אבל אם יש לי סיבה הראשון.

אני מקדים את הדבר השני. כמו  יאז ,השני
כי עדיף ש לכך, כיון סיבה נהישש, נד"דב

  .בסמיכות האחד לשניהגאולות יהיו 

  
 כגון .להרבה דברים אחרים מכך, לומדים

כל הדברים עניין לשים את ב ,ליל הסדרעניין ב
 האכילה, סדרכפי  האדם, פניל יםמסודר ויהיש
אבל  .כדי שלא יצטרך להעביר על המצוותב

לא  , כיאלה שיש להם סדר מסויים אומרים
ן יעני נואם יש ,מעבירים על המצוות שייך אין
[וכמ"ש בס"ד באגדתא כך. לעשות בדוקא 

  דפסחא פרי עץ חיים].

הרי  ,אדם בא להניח תפיליןאם הלמשל,  או
ואח"כ  ,ידשל־לין תפיצריך בהתחלה להניח 

יצא לו  ,אם בטעות אבל .ראששל־תפילין 
נידון  על כךיש  ?ידשל־לפני  ,ראששל־התפילין 

[רש"י ותוס' ד"ה  בראשוניםו ,[יומא דף לג ע"ב] בגמ'
לא  .איך לפרש, וכו'ו ,לפסוק כיצד ,עבורי]

הלכה למעשה, למרות ל לכך. אבל כנסינ
בכל  ,'אין מעבירין על המצוותישנו כלל כי 'ש

 זאת עליו להניח קודם תפילין של־יד. אמנם
של־כיס בעודם עוד ב ,אדם צריך לסדר אותםה

קודם בצורה שתמיד יצא לו  , שיהיותפילין
בלי ו ,יד, אפילו בלי שישים לבהתפילין של־

 ,מתוך הרגל אתזאדם עושה הכיון ש .כוונה
של־לכיס  וידאת בד"כ מי שמכניס  "כא

בדורות לצד שמאל. הוא מכניס בד"כ תפילין, 
אז היו שמים את  ,היו עושים כיס ארוך ו,שעבר

אבל היום  .ואת הראש למטה ,היד למעלה
אחד העושים את הכיסים רחבים, אז  ,בזמנינו

אדם מכניס יד לתוך כשהבד"כ  "כא ,ליד השני
כיס, לתוך משהו שהוא לא רואה, לתוך תיק, 

ממילא, אם  .לצד שמאל זאת ישרהוא מכניס 
עדיף לשים את  ,רוב האנשים כךבד"כ 

אפילו שכך  ,יד בצד שמאלשל־התפילין 
 .ידשל־אלא ל ,ראששל־ילך להוא לא בטעות 

ראש של־ מונח ,שהיא סיבה ומאיזאם אבל 
יד, בכל זאת הגמ' אומרת של־ואח"כ  ,לפניו

, שיניח את של־יד קודם ,דף לג ע"ב] במס' יומא[
ם ְלאֹות ַעל  ,כתובכיון ש ְרּתָ  ,והדרָיֶדָך, וְּקׁשַ

ין ֵעיֶניךָ  גזירת  אתז .[דברים ו', ח'] ְוָהיוּ ְלטָֹטֹפת ּבֵ
. סיבות וטעמיםעוד  לכךיש שכמובן  .הכתוב

  .'אין מעבירין על המצוות' כאןלא אומרים ו

  
אותו  .חודש אדר ואה ,כן, החודש העיקרי אם

אדם  .צייט־לגבי יאר ,ו אומריםדבר אנה
י כמה וכמה ואפילו לפנ ,שנפטר בשנה פשוטה

־יארהא"כ השנה הזאת מעוברת,  וכעת ,שנים
פ"י [ הרמב"םפוסק כך  .שניהבאדר  הוא צייט

 וזה ,שסתם אדר ,כדעת רבי מאיר ,נדרים ה"ו]מ
חייב להיות קשור  הדבר אינואולי  .שניהאדר 

אחד הזה לא מחייב ש דהיינולמחלוקת הזאת, 
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 "חססי' תק[השו"ע מרן  כךבכל אופן  .את השני
מכניס הוא ו ,בהלכות תעניות שםפוסק  ף ז']סעי
   .צייט־יארתענית ־שלין יאת הענגם 

  
־יארבד"כ לא מתענים ב ,היום בזמנינו אמנם
ה יעליו תורה אזכרה, לימוד עושים, אבל צייט

 שני.הבחודש אדר  צריך להיעשותהכל לקבר, 
ראשון, האדר חודש הוא נפטר ב אם, אכן

י אדרים, אדר שנ ות פטירתו הינבששגם  דהיינו
 ,ראשוןהוהוא נפטר באדר  ,ראשון ואדר שני

יהיה באדר שלו  צייט־יארה כעתגם  יאז
שנה פשוטה, מרן הה תאבל אם אז הי .ראשוןה

או את  ,צייט־יארעושים את הכי  ,פוסק
"מ קנפה גבינוהוא מדבר, ול כךהתענית, על 

כמעט הא בהא  אבלאחרים, הדברים גבי להיא 
 וז"ל השו"ע, .שניהאדר לפי  הולכים ,תליא

והשנה  ,כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר
הרמ"א אולם  .יתענה באדר ב' ,מעוברת

ויש . אדר הראשוןהולך לפי  דברהש ,אומר
דיתענה בראשון. אם לא שמת בשנת  ,אומרים

דאז נוהגים להתענות  ,העיבור באדר שני
יש  ,מיהו , להתענות בראשון.בשני. וכן המנהג

  .להתענות בשניהםמחמירין 
  

, כותבה שספר מטעמים כי מ יוצא,ממילא 
תמיד יוצא  ,משה רבינושל־ צייט־יארשה

רבינו . רק לפי שיטת הרמ"א וזה ,בפרשת תצוה
לפי  ,מסתדר עם משה רבינו ,משה איסרליש

פטירת משה כי  ,אלא אם כן נאמר .הטעם הזה
 גם ,דהיינו .היתה באדר הראשון ,עצמהברבינו 
הוא אם ממילא ו ,נה מעוברתשהה תאז הי

יכול להיות גם  הדבר , אזיראשוןהנפטר באדר 
הוא  צייט־יאראם ה זאת, מי שיבדוקו .כעת

 ינואאף פעם  ,אדרבז' יום  , אזישניהבאדר 
 ,ספר מטעמיםכך כותב ב. יוצא בפרשת תצוה

 האין פרשת תצוה חל ,בכל השנים המעוברות
ז ה אתאבל אם הי .לא מסתדר דברה "כא .אז
  אזי אה"נ. , שנה מעוברתה
  

 ,התחילו לעשות מתימאילדעת,  ריכיםצאולם 
בודאי  ,אחרי יציאת מצרים ?שנים מעוברות

צריך לעבר היה שהיו השנים מעוברות, כיון ש
חודש 'פסח יחול בחג הש ידכב ,את השנים

לעבר את  כיםצריהיו בודאי שא"כ . 'האביב
תאים את שנות הלבנה עם כדי להב ,השנה
רה על שנת יית ,כיון ששנת החמה .החמה שנות

 ,אחרתכי  .אתזלתאם היו  יםחייב "כא ,הלבנה
 ,אחרי כמה שנים בחודש האביב. לא יצא פסח

קיץ, חודשי הל יעבור מחודש האביבחג פסח 
 יסתבך אםו והדבר ילךיעבור לחורף, ואח"כ זה 

כיון  . אבלבנהלשל־לפי המולדות  רק ילכו
החמה עם שנות שאנחנו מתאמים את שנות 

  .שנה מעוברת שתהיהחייב  ,הלבנה
  

טעות, כך ב חושביםהם  ,אומריםכאלה ה נםיש
שנות הלבנה כי כאלה שכתבו כך, אפי' ראיתי 

הדבר אבל  .אחר יציאת מצריםלהתחילו רק 
מפורש בפרקי דרבי אליעזר ב . כתובנכון אינו

השנים היו  ,מבריאת העולםכי , ]חרק פ[
 .ו לפני יציאת מצריםלאפי . דהיינו,מעוברות

שנים מבריאת הין ימנאת הרי יש לנו  כלומר,
 .מ"חתב'ה בשנת תיציאת מצרים היוהעולם, 

צרים, מיציאת לפני כי  ,שלא תחשובא"כ 
לפי רק עשו ו ,לא היה עיבור השנים עדיין

גם אז שלא, . אשנההיתה חודש  12 כל הלבנה,
 כך כתובהיה מתואם.  דברהו ,היו מעברים

 .וגם בפסיקתא ,בפרקי דרבי אליעזר מפורשב
הבדל בין הפסיקתא לפרקי דרבי  שישנורק 

בעל  ?מי עיבר את השנים , לגביאליעזר
   ם.שהקב"ה עיבר ,הפסיקתא אומר

  
כתוב  [פרק שמיני]פרקי דרבי אליעזר ב אולם

בגן עדן,  הראשון־לאדם הקב"ה מסר ,כך
נכנס ו ,סר לחנוךאדם מ לעבר את השנים.

נח  ,ח סוד העיבורחנוך מסר לנֹ  ,רבסוד העיבו
 ,וכו' שם מסר לאברהם, ווכו' םמסר לשֵׁ 
ליעקב יצחק מסר  ,וכו' מסר ליצחקאברהם 

 ,ונכנס בסוד העיבור ,ליוסף, יעקב מסר וכו'
אפי'  ,עד יוסףא"כ ועיבר את השנה במצרים. 

 מילא .עיבר את השניםא הובהיותו במצרים, 
 יום התמיד השני ,מימות עולםכי  ,יוצא

  נו עושים כעת. שא כפי ,מעוברות
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משה רבינו, שזה של פטירתו בזמן  ,אופן בכל
שהיה עיבור  פשיטא, כבר אחרי יציאת מצרים

, כמו ן חג הפסחיעניאת  נוישהשנים, כיון ש
פטירת בזמן כי  ,יכול להיות .שאמרנו בס"ד

אם ממילא מעוברת, והשנה היתה  ,משה רבינו
יכול כי יוצא  "כא ,הוא נפטר אז באדר הראשון

שלו אכן  יאר־צייטהו ,מתאים דברהלהיות ש
  צריך לצאת באדר הראשון.

  
נפטר  כי משרע"ה ,מפורשכתוב ב בירושלמי

כך מובא בספר אהבת  .בחודש אדר השני
בשם  ]פרשת זכורהפטרת להגר"י אייבשיץ, [יהונתן 

כמבואר  ,משה מת באדר שני ,הירושלמי
 גם תה.ת הידאותו שנה מעובר ,בירושלמי

 , הוא]חלק ב' סי' קע"ג[בשו"ת הלכות קטנות 
משה ודאי שאם השנה שמת בה , כך כותב
לא מת אלא באדר  ,ע"ה היתה מעוברתרבינו 
  .השני

  
  מהקהל: היכן הוא ירושלמי זה? שאלה

מרן שליט"א: הוא לא ציין, וגם אני לא  תשובת
מצאתי [וצריך לחפש עוד]. אבל עכ"פ מובא 

נאים במכילתא פרשת בשלח, כך דעת כמה ת
על הפסוק 'ובני ישראל אכלו את המן וגו', 
ובילקוט שמעוני שם, ועוד בילקו"ש בספר 

  יהושע ע"פ 'ויאכלו מעבור הארץ'.
  
גם סוד בעניין  נוישאלא  ,נםלח ינוא דברהו

 .נפטר בחודש אדר שני ה"שרעמ מדועהזה, 
סוף [ב אקרא לכם מה שכותב בספר אבקת רוכל

י ְלַמַעְנֶכם יִּ וַ  ,הספר] ר י"י ּבִ , [דברים ג', כ"ו]ְתַעּבֵ
נוטל  ,כשכועס הקב"ה על ישראל ,הנה ידעת
 רבינו משה וכו'. הצדיקיםאת מביניהם 

כי בעבורם  .םלמענכ ,תעבר י"י בייו מתלונן,
בגללם הוא  נאספתי מן העולם קודם זמני.

והנה  .קודם זמנו ,צריך היה לצאת מן העולם
 .שש ועוד ששכמנין ו"ו.  השנה י"ב חדשים

וא"ו במילוי  אז נקרא ,שנה מעוברתוכשה
 .13 , דהיינוזה וא"ו ,שנה מעוברתהאם  .אלף

 ,תפארת ,א"והוא בסוד ו ,משה רבינוונודע כי 
 בכח"' .דתו תפארתמ ה"שרעמ כי שם הוא"ו.

בורה גסד חינה ב כמהחתר כ, ' היינוחג"ת
משה רבינו וסוד תורה שבכתב,  וזה .פארתת

הוא  ,דש העיבורוח ולעולם .בסוד הוא"ו הוא
, 12-חודש הה ואההסיבה ש זאת .חודש אדר

כדי וב ל"ף,מוסיפים עליו את האות א כי
 הוא מתה לכך, "שרעמשל־להורות על הקשר 

ן, יהוא אומר דבר מעניאבל  .בשביעי באדר
 לדבריו, .אדרחדש בששה ב ,מת ולכן ,וז"ל

על  להורות. משה רבינו מת בששה באדר
  .וא"וה שלבגלל הסוד  דהיינו,העיבור הזה. 

  
[תוס' במנחות דף ל ע"א ד"ה  כתוב למעשהאבל 

מת  ,משה רבינוכי  ,מכאן, בשם רב שר שלום גאון]
יום שהוא מת ב ,]שם[ ואח"כ כתוב .בערב שבת

מת  שכביכול הוא ,היה זמן ביניים "כא .שבת
מת  ה"שרעמכי אם אומרים  . דהיינו,ולא מת

 אומריםאם ו .לא טעות אתז ,אדרב א"ובו
 כי .נכון גם זה ,שהוא מת בשבעה באדר

 .סופיו כבר מת באופן נצחיאז הוא ש ,פירושו
כי  ,כתוב הרי .שיביום שגם  ,מתהוא  אבל

מי  .ספרי תורה 13 ,ביום מותוכתב  ה"שרעמ
באריכות זאת  יראה ,יןישרוצה להבין את הענ

 זיע"א. למהרי"ץ ]שבתשל־סדר מנחה [בעץ חיים 
צדקתך,  ,שבתשל־אנחנו אומרים במנחה  הרי

פסוקים  כי ג' מביא מהרי"ץ, .צדקתך, צדקתךו
כנגד שלושה צדיקים הם צידוק הדין  ,אלו

 מצאנושהרי  ,הוא דןשם ו .בשבת שנפטרו
כתב י"ג הוא יום הבאותו כי  [קידושין פרק ראשון]

אלא  ?ח"ו הוא כתב בשבת וכי .ספרי תורות
ורק  .היה ביום ששי ,ו העיקרי, יום מותאימ

שארות הנשמה יה שלנמוכה הבמדרגה 
הוא  מאידךאבל  ,שהוא לא ממש חי ,בעוה"ז

לפי דברי  ,לכן גם לא מת, הסוף היה בשבת.
, דוקא באדר א"וו שלין יענה וזה ,האבקת רוכל

מורה על  דברהו ,ל"ףאאות ה שלהמילוי  וזהכי 
  העיבור הזה.

  
ז קצ"סי' [שע"ה ב בס"ד הבאתי, למעשה הלכהל

באדר  ,אם מת בשנה מעוברת, כך ]סע' ה'
ר־היא ,ראשון או באדר שני, אזי בשנה פשוטה

היאר־צייט בזה  ,ובשנה מעוברת .צייט באדר
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 ,ואם בשני .בראשון ,אם בראשון .האדר שמת
 ,בשני. מת בשנה פשוטה, אזי בשנה מעוברת

 כתבתי, בהערה י"או .היאר־צייט באדר שני
דלא  שם בסימן תקס"ח סעיף ז', כדעת מרן

כרמ"א שכתב באדר ראשון, והשמיטו הרב 
  שת"ז. 

  
מי שנולד בשנה  .לגבי בר מצוה ,דברה אותו

שנת דהיינו  ,מצוה־ברהויוצא לו  ,פשוטה
 יבחודש אדר, אז ,עשרה ויום אחד־שהשל
 .שניהאדר חודש להיות ב כהצרי מצוה־הבר

היה אדר  ,נולדבו הוא חודש שהאבל אם 
 ,באדר הראשון יאהבר מצוה שלו ה יאז ,וןראש

  נולד.בה הוא השנה ש כפי
  

 ,מצב נויש .חידה , דברמובא בספרים כך על
־הברלם וא ,וולד אחרי חבירויאדם יכול לההש

נולדו  אם והתשובה, .וחביר לפניחל מצוה שלו 
 ,ראשון־בכ' לאדרלמשל בשנה מעוברת, זה 

רי אח ,למעשהנולד השני  .שני־וזה בי' לאדר
אבל  ,שני־כי הוא נולד באדר .הראשון

־נולד בכ' אדר ,השניאילו ו באדר. י'תאריך ב
עשרים הוא  ,ההפרש ביניהםכי  יוצא .ראשון

 הבר מצוה, השנה־שלבשנה  ,כעת . אולםיום
 ,בי' נולד שהראשוןכיון  ,. א"כשנה פשוטההיא 

ל הבר מצוה ש מ"מ ,שני־אדר של אעפ"י שהוא
   .לפי התאריך כךכי  ,שוןיוצאת לפני הרא השני

  

 ,כך ]י"ג סע' ג' מןסי[ בס"ד בשע"העל זה  תיבכת
מי שנולד בחודש אדר, כשהיתה שנה פשוטה, 
וכשנעשה גדול השנה מעוברת, אינו נעשה 
גדול עד אדר שני. אבל אם נולד בשנה 
מעוברת באדר־ראשון, נעשה גדול גם־כן 
באדר ראשון. ואם כשנולד היתה שנה 

עשה גדול היא שנה פשוטה, מעוברת, וכשנ
בין שנולד באדר־ראשון, בין שנולד באדר־

 עתה.של־שני, נעשה גדול ביום זה באדר 
 שבו הוא נולד, א"א להתייחס לתאריךדהיינו, 

א"כ זהו הדבר  ,אדר אחד וכיון שעכשיו זה
ונמצא, כי לפעמים נער שנולד קודם  .הקובע

לחבירו, יתאחר יותר להיות גדול, מחבירו 

לד אחריו, כגון שנולדו בשנה מעוברת, זה שנו
בכ' לאדר־ראשון וזה בי' לאדר־שני והשנה 

מקור אשר נעשים גדולים היא שנה פשוטה. 
סעיף "ה נסי' ש"ע  ,עיני יצחק שם] [הערת הדבר

  וכו'. באר היטב ,, הגהת הרמ"אי'
  

 ,סתירה בשיטת הרמ"א נהישכי  ,יוצא לכאורה
הוא הרי  .צייט־ריאדין לבין  ,מצוה־ברדין בין 

כי  ,מודה הרמ"א ,בר מצוהכי לגבי  .מחלק
או"ח סימן נ"ה [וז"ל  .שניהאדר  וזה ',סתם אדר'

ונעשה בר מצוה  ,מי שנולד באדר ,]סעיף י'
אינו נעשה בר מצוה עד אדר  ,בשנת העיבור

כי הוא אומר  ,יאר־צייטלגבי אילו ו .השני
   .הולכים לפי אדר הראשון

  
דהיינו, לגבי  א.חילוק בסבר כאן שנושי ,כנראה

? הרי בן כמה שנים הוא ,תלוי הדבר ,בר מצוה
שנה  וזה "כא שלש עשרה.צריך להיות בן  הוא

 עד שלש עשרה שנה. ממילא, וכו',ועוד שנה 
נולדת  אכן ,געת לשנה מעוברתיה כעתאם 

 היא אבל עכשיו השנה הזאת ,בשנה פשוטה
נלך לפי אדר ש לומראי אפשר  , א"כמעוברת
קשור  אינו ',אין מעבירין על המצוות' .הראשון

 תבחלוק ,, כיון שלפי מספר השניםלכאן
כעת  לכן .אדר שני וזה 'סתם אדר' יאז ,שניםה

ויום  13זה לא נקרא שאתה בן  באדר הראשון,
  .תגיע לאדר שניר שארק כ ,אחד

  
אני מדבר לפי ו ,יאר־צייטשאין כן לגבי  מה

 .שניםה פרמסתלוי ב אינו הדברסברת הרמ"א, 
, מאז שהוא נפטר וכמה שנים עברבין  ,אין קשר

הוא נפטר שאם , היא השאלה . אלאעד עכשיו
לגבי או  .מתי ידונו אותו בשמים "כא ,באדר

 ,ביום הזהכי תענית, פירושו אז עושים ה ואל
הוא צריך לחזור בתשובה  ,בןשל־רע מזלו וה

 ',איתרע מזליה'כיון שהיום ח"ו  ,יוםהבאותו 
דנים את  ,בשמיםכי או אז. ו נפטר ישאב וןיכ

וצריך להרבות לו  ,על מעשיו הנפטר ביום הזה
ִיל ֶאל ָחִיל יֵָרֶאה ֵיְלכּו ֵמחַ  כמו שנאמר זכיות,

ִציֹּוןֶאל ֱאלִֹד    ? מתי זה "כא .[תהלים פ"ד, ח'] 'ים ּבְ
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 פרקשור למס הדבר אינו ,הרמ"א לשיטת
כי  ,מאן דאמר נוויש .אדרחודש אלא ל ,שניםה
למה לך א"כ  .אדר ראשון וזה ',סתם אדר'

אדר ראשון הרי גם אם  שני?לחכות עד אדר 
תמיד אנחנו לוקחים אבל  התאריך הנכון,אינו 

, אם למשל זאת. עדיף להקדים כי ,בחשבון
לא לדחות שעדיף  ,בשבת יאר־צייטיום היוצא 

או  ,שיליום שאת ליום ראשון, אלא להקדים ז
תמיד עדיף  .לו לפני כןליום חמישי, או אפי

, כיון והסיבה היא .לאחר מאשר ,להקדים
לחשב  בשמים, רוציםאדם זה כאשר נידון ש

 של־נפטר. לזכותו ונעשר שא תואת כל הזכי
נזקף  הדבר ,אם הבן שלו עושה מעשים טובים

את זאם אתה מאחר  ממילא .אבאשל־לזכותו 
בשבת הוא אזי ליום ראשון, כגון לאחרי שבת, 

בינתיים לא עשית לא"כ דון בשמים, ניכבר 
 תתשאיר אביום ראשון, זאת תעשה  אם .כלום

 רק אז הדברכי לשנה הבאה, הזכיות הללו 
 ,מקדים לפני כן אבל אם אתה .יבוא בחשבון

כבר כבר בשנה זו, ונלקח בחשבון  הדבר יאז
נעשו לפני ר שאיות כל הזכאת בשבת יש לו 

 .לאחרמאשר  ,תמיד עדיף להקדים ,לכן .כן
  וכמבואר בשו"ת פעו"צ למהרי"ץ.

  
לעשות את היאר־צייט עדיף  בנ"ד,דבר ה אותו

 שהרי .שניבאדר לעשותו מאשר  ,ראשוןאדר ב
רבי יהודה, למחלוקת בין רבי מאיר  זאת ,סו"ס

 הרמב"ם פסק .לפסוקובראשונים נחלקו כמו מי 
 "כא .כרבי יהודה הרא"ש פסקו ,כרבי מאיר

זאת עדיף לעשות  ןנו צד כזה, לכישמאחר ו
אבל  זאת. יהקדמת הכי הרבהו ,באדר הראשון

 אולי הפסדת ,שניהבאדר  תעשה זאתאם 
  אחת. אסבר אתז .אחרתש משום

  
 פרתלוי במס ינוא דברהיה, שישנ אסבר

אין קשר  א"כ .אדרחודש אלא במהות  ,שניםה
כמות לגבי  ,אני מחשב את השנים לכיצד

אלא  .זהמהתאריך ההוא עד התאריך ה ,שניםה
אם כן יכול  .מצד עצמו ,הוא והעניין הנידון
בכדי רק  אתז .אדר הראשון ושזה ,להיות

  . הרמ"א להסביר את שיטת

מצוה ־בר בין הדברים. אין הבדל, לדידן אבל
כי תמיד הולכים,  .דברהאותו  הם ,יאר־צייטו
צריך ר שאדבר  . כלאדר השני וזה ',סתם אדר'

־שלהשנים  להשלים אתאם עשות באדר, ילה
 וזה , תמידצייט־יארהלגבי יום או  ,מצוה־בר

אז הלידה שלו  , גםאלא אם כן .שניהאדר 
ה תהפטירה היאו  ראשון,היתה בחודש אדר 

וגם  ,שני אדרים וכיון שאז היא"כ  ראשון,באדר 
הולך לפי  ניגם עכשיו א ,שני אדרים נםיש כעת

  מה שהיה.כפי  ,האדר ההוא
  

 ,משה רבינו לגבילנו  לא יסתדרהדבר  ,לפי זה
 לכןו .שבעה באדרו הוא בשל יאר־צייטשיום ה

שאמרנו  כפי ,חייבים להגיד סיבות אחרותנהיה 
ל בכלמה נוספים, תירוצים  נםאו שיש .קודם

יום בלי קשר ל ,קשור לפרשת תצוה את הדברז
  .שלו יאר־צייטה
  

לא  זה מהקהל: גם לפי הרמב"ם שאלה
  .מסתדר, אם הוא נפטר באדר שני

 זאת תהיה ,אדרבה מרן שליט"א: נכון, תשובת
אז על  .אתה צודק, אה"נ .גם לשיטתו אקושי

הוא סבר לא  ,מי שאמר את הטעם הזה ,כרחך
אולי יגיד שיש פה מחלוקת בין  הוא יגיד .כך

 .הירושלמי אומר כךוירושלמי, הבין הבבלי ל
לא שנה  ,מי ששנה זה .'תברא'זה  .נכון מאד

  זה.
  

חלוקת הפרשיות לא היו הרי מהקהל:  שאלה
   ?שניםשלוש  , אלאאחת שנהאז ב

קוראים כן לפני  מרן שליט"א: לא שהיו תשובת
היה זה שאלא  ,ש שניםשלאת התורה במשך 

היו  ,בני ארץ ישראל .בני מערבאמנהג 
זה  .התורה לשלוש שניםפרשיות מחלקים את 

כל קוראים את  ,בני בבל .השתנה משהושלא 
זאת לקו יבני מערבא חו כל שנה,ב התורה

זה הולך רק כפי החלוקה  ,א"כ .לשלוש שנים
 ה"שרעמכי , יש אומרים ואדרבהבני בבל. של־

של־החלוקה שלנו  .חילק את הפרשיות
יש בשירה  , וכו'.פרשיות, בראשית, נח, לך לך

בכל , 'יום שבת'אהבת רבינו שלום שבזי של־
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 ,נקרא ידיד ה"שרעמ .תיקן ידידי פרשה ,שבת
משה ידיד  בכמה מקומות, וכן ו שנאמרכמ

, כמו שאומרים בפיוט אתה גאלת, בחזון השלח
 ,ראיות כךיש לו ,סובר הרש"ש .בלילי פסחים
כבר מזמן  היא ,הפרשיותשל־שהחלוקה 

ת לפי חילק את הפרשיו והוא אשר ה,"שרעמ
להם מנהג  היה מערבא,בני אבל  .הסדר הזה

ה כנראאבל  .שהם עשו שלוש פרשיות ,אחר
לא שזה השתנה אבל  ,מאז ומקדםהיה  דברשה

  במשך הדורות.
  

 נוישעשה', האם במלה 'ּתֵ מהקהל:  שאלה
  , בין עם יו"ד, לבלי יו"ד?הבדל בביטוי

מרן שליט"א: אתה שואל שאלה  תשובת
אבל למה אתה  .העולם לא מבדיל .טובה

  ?שואל רק פה
  

  .אתזמהקהל: כי פה מהרי"ץ כותב  שאלה
 ,הנקודה שלו היתה לא. :מרן שליט"א תשובת

אבל  .לגבי חסרות ויתרות .אם זה חסר או יתרה
לא היה הנידון הוא לא בא להגיד לגבי הביטוי, 

 ,ו"ד'עם יהלשון 'מתקרי  אם יש הבדל בקריאה.
 צריך להיותאז  ו"ד,יש יכאשר ש ,הכוונה היא

 ,עשהדהיינו, לפי הכתיב צריך להיות ּתַ  .רייצ
כאילו כתוב ו"ד, ם יע כאילואת זאבל קוראים 

   '.יעשהּתֵ '
  

 ,דברשל־לאמיתו  ,אתה שואלש מאחר אבל
. זהעניין אבל לא רק ב ,הבדל נוכן ישא

 א"ו,עשרון עם ו יש לדוגמא, במלה 'עשרון',
 בניהם. כמו־כן, הבדל נוישו, א"ועשרן בלי ויש ו

בלי  'תאחטל' , שכתובמקום אחד בתורה נויש
פרשת שלח ב דהיינו 'לחטת'. כך כתוב ,ל"ףא

ים ֶאָחד ְלַחטָּ  ,לך ִעיר ִעזִּ . [במדבר ז', ט"ז] תׂשְ
 הבדלהמה  ל"ף'.חסר אכתוב על כך, 'לחטת 

כרגיל, לא יישמע מי שיקרא אכן  בקריאה?
אבל מי שרוצה לדייק,  שום הבדל שחסר אל"ף.

מבלי  ',תלחט' שיאמרלא יעשה כך, אלא ש
האות טי"ת, וכך לא יישמע למשוך את 
, נשמע אתזאתה מושך ון שכילחטאאאת. 

לֹא  ,הפסוק כמו זה כאילו ישנה האות אל"ף.
ְרָצח  ֿ לאאא ' ,שהו יעשהיאם מ .[שמות כ', י"ב]ּתִ

את המלה 'לא', הדבר מושך  אם הוא, 'חתרצ
לא לכן בפסוק ' א"ו.וב נשמע 'לו', כאילו זה

 במלה 'לא'. וכן בתיבתקצר ל ', צריךתרצח
 עשרווון, אם הוא מושך את התיבה,, 'עשרן'

הדבר נשמע כאילו אכן יש את האות וא"ו. 
 צריך אבלכמובן כאן לא נשמע הוא"ו במבטא, 

   ביניהם. להבדיל
ֵהָמה ,כמו שצריך להבדיל בין זה [ויקרא  ִמן ַהּבְ

 ן בהמהיכבשים מִ  חז"לשא המ לבין, א', ב']
שבראשון לא מאריכים בתיבת 'מן',  .]במשנה[

אתם ן'. יבה 'ִמ י אתה מושך את התיבשנואילו 
 המקומותשני אמנם ב ?את ההבדל שומעים

 חירק אבל הראשון הואחירק, ן' היא בתיבת 'ִמ 
לכן בפסוק  .מלא חסר, והשני הוא חירק

הראשון, תיבת 'מן' צריך לקצר, ובפסוק השני 
משכת ובכך ש ין'.'מ המי"םצריך למשוך את 

ממילא ו ,בביטוי עושה הבדלאתה  ה,אות
אם  בנ"ד,דבר הת. אותו אחרהיא משמעות ה

דק מן דבר  ואבל זהתעשה כך. תרצה לדייק, 
יחשוב על כך  שהומיואם  .הדק עד אין נבדק

   .תבלבללה עלולעוד  , הואבס"תבקריאה 
  

 הבדל היהלא אין ו .את במסורתזקיבלנו  לא
 .חולם מלאל ,חולם חסרבין  בקריאה,אצלנו 

אולי כבר ירדו הדורות,  .דקדוקים דקים אלו
אבל  .עשות זאתל לא מסוגליםכבר נחנו או

 ,דק אכן ישנו הבדל ,אם אתה שואל ,בכל אופן
 , בהארכה ומשיכת התיבה, לבין'יעשהּתֵ בין '

 ,המשיכה מורהכי  .אתזלמשוך  מבלי ',עשהּתֵ '
  .שנעלם יו"דעל 

  
  

תמיהה לגבי הערת מהרי"ץ על מהר"י בשירי בפסוק 
ת ויתרות "ויהיו כל ימי נח", ובירור עניין חסרו

  בתורה ובנ"ך.
בחלק זיע"א מהרי"ץ כותב  ,נח פרשתב

ביותר, המפורסם  'חסר ויתרה' לגביהדקדוק, 
ל ְיֵמי ֹנחַ  בפסוק ְהיּו ּכָ  וז"ל .[בראשית ט', כ"ט] ַויִּ

מסתברא דהיא  ,כתב מהר"י בשירי, מהרי"ץ
ולא  ,ביה יופליג ,ןל"דאינון תלת סימן ח ,'ויהי'

 איי,האי  אייהי א ,קושטא אהוא ידעינן מ
   .עכ"ל
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-כהיה הוא  בכך. הסתפק , מהר"י בשירידהיינו
שתי  נןישהרי  .לפני מהרי"ץשנה  100

יש ו ',ויהי כל ימי נח'נוסחאות, יש אומרים 
 ,מהר"י בשיריל .'ויהיו כל ימי נח'נוסחאות 

לא רק בדבר  .נטיה אחרי הדפוסיםקצת  היתה
כבר בזמנו  .בכמה וכמה דבריםאלא הזה, 

באו כאשר  ,שינוייםכמה  והתחילתימן ב
קצת נהיה  וממילא ,ספרים מארצות אחרותה

לא אחז כ"כ בנוסחאות  ,מהר"י בשירי .בלבול
קצת ה לו תלפעמים הי ,ומנהגיהם קדמוניםה

מהרי"ץ מעיר עליו לכן ולספרי הדפוסים, נטיה 
 , שםשופטיםבפרשת  שללמ .בכמה מקומות

  .רבתי וי"תא ישה י"ו,ת על אות בתוהוא כ
  

הרבה  ,חבצלת השרוןספר ב ישמהקהל:  הערה
  דברים כאלה.

לגבי צורת  .מרן שליט"א: נכון תשובת
בכמה וכמה כי רואים האותיות שמביא. 

  הוא נטה אחרי הדפוסים.ש מקומות,
  

ְהֶיה ִעם י"י ֱאלֶֹה'יךָ  שם כתוב,בפסוק  ִמים ּתִ  ּתָ
תמים  . כותב מהרי"ץ בחה"ד,[דברים י"ח, י"ג]

. ועיין רבתי בכל התיגאן י"ואין הת תהיה,
לה  לא מניד שבריש התיגאן מחברתה בסוף

 בכלל אותיות גדולות. וכ"כ אור תורה, דלא
. כמהר"י בשירי שנטה לדעת הדפוס בזה

רבתי,  י"ובדפוסים עשו תכי ראה  מהר"י בשירי
מהרי"ץ לא אבל  .רבתי י"וגם הוא עשה ת "כא

 ,ספרי תימןבכל  כי מהרי"ץ כותב, לכך.מסכים 
שלא יהיה מהרי"ץ חרד  .רבתי ינה תי"וא י"והת

  סטיה ח"ו מהמסורת.
  

או  'ויהי'אם זה מהר"י בשירי, הסתפק כאן  גם
? הוא אמר שהוא מצא מוסרה. מה הספק '.ויהיו'

כי  סגנון,המהרי"ץ לא העיר עליו באותו כאן 
לא החליט בהיפך, אלא  גם מהרי"ברואים ש
, 'ויהי כל ימי נח' ,בבדפוסים כתובכך. הסתפק 

, נכנס בדעתו ספקובתיגאן כתוב 'ויהיו'. אבל 
, 'תלת ויהי' נםשיש ,כתוב במוסרהש וןכי

 ,בפסוק כתוב .חנ ,מךלנוך, ח .ןל"חשסימנן 
ל ְיֵמי ֲחנֹוךְ  ל  וכן  .[בראשית ה', כ"ג] ַוְיִהי ּכָ ַוְיִהי ּכָ

, חלגבי נֹ גם  "כא .[בראשית ה', ל"א] ְיֵמי ֶלֶמךְ 
לא ידעינן ' , כיהוא אומרלי וא"ו, ולכן צ"ל ב

לא יודע, הוא  י'?או האי יהאי ?מהי קושטא
  צריך עיון. הדבר 

  
ך נסתפק היכן יא ,ותימה עליו ,מהרי"ץ אומר

העמיד את מסורת  ,זיע"א מהרי"ץהרי  .האמת
, לה, יותר מכל חכמי תימןעל ת הקדומה תימן

קצת הם . לפניוסמוך היו ש אלויותר מאפילו 
 ,לקבל מנהגים אחרים ,ילו לנטותהתח

 .מהרי"ץ יישר את הקו לפי מסורת הקדמוניםו
והנה  ?למה אתה מסתפק ,שואל מהרי"ץא"כ 

גאון ז"ל לפניו ושירו  אסעדי מחברת רבינו
ו "רציו "כי ממנו תוצאות חיים פני ,וזמירו
נו אלונז מואם מהר" .במנין במספר ,דלים

 סורתאקמיה האיי מ לא סיימו ,הכריע בהיפך
מה גם  .דרבינו סעדיה ז"ל דדבריו דברי קבלה

ביא מש רבואתאדעיניך לנוכח יביטו כמה 
י דנח יכולם פה אחד יעידון יגידון דהאד הר"מ,

רוך על זה אוכבר ראיתי פסק  י"ו.ויהיו בו
ני נ"ע אבטצשנכתב בימי מה"ר שלום 

מהר"ר צאלח זלה"ה,  ובכתיבת תלמיד
ועיקר  ים.למידי חכמחתימת כמה זקנים תב

 שמנתההוא המנין  ,יסודם שבנו עליו הכרעתם
ושם העידו  ,שבכל התורה ווי"ןהמוסרה 

 האייד ושבתורה ואשכח ןשעמדו למנין ווי"
בכלל המנין, והכו על קדקד מי שכבר  י"וו

 ,שם מימסייו י"ו.רצה להגיה ולמחוק את הו
י"ו ס"ת שנמצא חסר וו סייג לתורה,ומסורת 

והכרעתם  .כחומש בעלמאהרי הוא פסול  זה,
  .לא תזוז ינהומ ,תכריע שהם דברי קבלה

  
 ,לפנינושחכמי תימן בדורות כי  ,אומר מהרי"ץ

חשבון  ישנושבכל התורה,  ןספרו את כל הואוי"
אם ה ,רצו לראותוהם יש בתורה, ואוי"ן כמה 
 א"ושהו ,ראוהם ו זה, או שלא? מספרבחסר 

. יןינהוא בכלל המ כל ימי נח', ושל 'ויהי הזה
הרי , בסופה א"וותיבת 'ויהיו', היתה חסרה אם 

   החשבון.ן חסר אחד משהיה 
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נגלה ות פה עתידצוו מהרי"ץ ואומר, ממשיך
יבתא, ונתן תי ילאתפלוגי בהא שעתידיןלפניו 

בלב יועצים וחכמי חרשים לספור אותיות 
  ת."דרההתורה להיות האמת נ

  
שבכל  ןהואוי" של ,חשבון נולדעת, יש צריכים
[עמוד  כך מחברת התיגאןסוף כתוב ב .התורה

מספר  אוה זה ,ין 'מנין האותיות']יט ענ"קמ-ט"קל
א ארבעה ועשרים ואותיות שבמקרא שההכל 

 "ו.עד ת ל"ףמא ולבד ואות ספרים כל אות
מה שמצינו כתוב בספרי המסורות שמנה מ
תם בדקדוק יפה רס"ג זצ"ל ברבי יוסף ראש או

 ,בבבלשהיה ראש ישיבת סורא רס"ג . הישיבה
 .רוח י"י תניחנו .הגאוניםתקופת לקראת סוף 

בבתים  כל אות ואות סימניםועשה למספר 
ובהם מספר כל  ,ובהם פיסוקים רמוזים חרוזים

וחזר ופירש מספר כל אות  .אות ואות גנוזים
פיסוקים אשר הם וביאר ה ,ואות הנרמזים
 יש אוי"ןכמה ו ,הוא כותב א"כ .בחרוזים גנוזים

ששה ושבעים  ,שבמקרא "ואמנין כל ו ?בתורה
 ע"ו ,סימן .ותשע מאות שנים ועשרים ,אלף

פסוקים,  כךמביא על א וה ,וכו' "בכאלף תתק
  . כך כעתכנס לילא נאולם 

  
מובן לי, יש לי כמה שאלות  ינוא קצתהדבר 

ריך צ'ב[לעת עתה] שאר בהם ינר שאבעניין זה, 
 ".בתורה"יש  ןכמה ואוי"על  ,הם מדברים יון'.ע

יש  אוי"ןכמה וכי הם ספרו  ,כתוב ובמהרי"ץ
 ארבעה ועשריםהבכל דהיינו , "במקרא"

[עיין תירוץ על שאלה זו, בשיעור מוצש"ק . ספרים
   .ה'תשע"ד] תצוה

  
אם  .ןספרו את כל הואוי"ישבו והם  ,בכל אופן

היינו אומרים  לעשות זאת, מבקשים מאתנוהיו 
מסביר  ,אבל הבן יהוידע '...ביטול תורה'שזה 

שבת [ הרי כתוב שם .במס' שבתזאת ועונה על 
עד שהביאו  ,לא זזו משם ,בגמרא דף מט ע"ב]

[דף ל  במס' קידושין וכן. ספר תורה ומנאום
עד  ,לא זזו משם, הזאתהלשון  הכתוב ,ע"א]

 ד"ה לא]בבשבת שם [ רש"י .שהביאו ס"ת ומנאום
הוא לא דהיינו,  .לא ידענא היכא איתמר, כותב

אומר מס' קידושין, בגם  .מדובריודע על מה ה
עכ"פ . לא איתפרש היכא, ד"ה לא]ב[ רש"י

ביטול  ינואשזה פירושו,  כי ,אומר הבן יהוידע
אבל  .ביטול תורה יש בכךש ,תחשוב לא .תורה

כול ללמוד אדם יבמקום זאת, ה הרי, לכאורה
 ?!ן הזהילומד את העני , למה הואהלכות ודינים

אבל אם אי  .אם אפשר ,הכל טוב ויפה אלא,
א"כ יש פה ספק,  הריאפשר, זה לצורך הלימוד, 

  .אתזחייב לברר 
  

   כבר?אחרי שספרו ומהקהל:  שאלה
 מרן שליט"א: לא, בשביל מה לספור תשובת

 נהאולי יש , כיאלא אם כן הוא חושב שוב?
כל  'היו סופרים'שהם  ,כתוב הרית בחשבון. טעו

 .'ספרו'הם אותיות שבתורה, לא כתוב ש
רק פעם לספור  מספיקהיה להם לא  , כימשמע
ספרו דהיינו הם , 'היו סופרים'אלא שהם אחת, 
עוד  לספורא"כ אין צורך,  .כמה פעמיםזאת 

 ועד שהיו בטוחים שזה ',היו סופריםהם ' .פעםה
לתת לכמה אנשים  יםוליכ ,דהיינו .החשבון

בראשית,  את ספר ספורי הראשוןלספור, 
  והשני את ספר שמות, וכו'. ואח"כ נותנים

, עם הראשוןקשר  שאין לו ,שהו אחרימל
אם יצא להם  שוב את ספר בראשית. ספורל

 נה.נכו ספירההסימן ש ,חשבוןהאותו את 
, 15,872 ישנםיגיד ש הראשוןאבל אם למשל, 

 "כא, 15,871 שישנם גידישספר אחריו וזה 
צריכים להביא  ממילא .טעהמהם שהו ימ
מי אמר את  ,עד שיתאמת ,שהו שלישיימ

אפשר לפתור  ,בזמנינואבל  המספר המדוייק.
ע"י מחשב  מסובך. הדבר אינו, אאת הבעי

  בודקים ומוצאים במדוייק ובקלות.
  

 ,מקשים, כך [שם] מס' שבתביהוידע  בןהכותב 
 מהא ,סיוע לדבריוך להביא יצטראלמאי 

 ,כי לדבריו אלו ב"ח אריו"ח הנז'?אמר רבד
, אין צריך ראיה שאומר ליתי ס"ת ולמני

 ,"לאהיו  דבלאו הכי ,"דנראה לי בסו והוכחה?
משום ביטול בית  ,ונמנה נביא ס"ת לא

 ,וגם עובר זמן הרבה .רחאידאיכא ט ,המדרש
מראש ועד סוף,  עד דיראו כל פסוקי התורה
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 אכה ומלאכתו הכתובים בתורה.כל מל וימנו
 'מלאכתו'מלאכה' ו' כאן, לגביהוא מדבר 

 ו"ח,י, דאמר רבב"ח ארכן הביאלו .ת'מלאכ'ו
לא חשו לביטול בית ו ,דהביאו ס"ת ומנו

זמן  והעברתרחא ידאיכא ט אע"ג ,המדרש
עד שיתברר האות  ,כל האותיותלמנות  ,יתר

, לכך כ, הם לא חשו". אשהוא בחצי האותיות
יבזבז אם מישהו  אכן בכך. צורך נוישש וןכי

 בכך. , אין צורךויעשה זאת ,זמןאת הסתם 
אבל  ים.יותר עיקרי יםלמד דברשי ,יותר טוב

, של 'ויהיו' א"והו לגבי ,היה להם ספק בנ"ד,
 ? לכן הםלאשאו הזה,  א"ואם צריך את הוה

זו תורה, זה קיום  .ונבדוק זאת נספור, אמרו
  התורה.

  
, מה "בימקשה על מהר י"ץמהרבכל אופן, 

רבינו את מסורת יש לך  ? הריאתה מסתפק
מבין,  וכפי שאמרתי מקודם, אינני .סעדיה גאון

 אותיותין ימנמסורת מהרי"ץ מדבר על  מדוע
לא מנו רק בכל הרי  '?בכל התורה'ש א"וו

עשרים וארבעה בכל המנו  , אלאהתורה
 ? הרי יש כאן את חשבון האותיות,ספרים

מהר"י אולי נאמר, כי ל טוב, ?ךכל התנ"שב
מה  ,מבין ינניא .אתזבשירי, לא היה זמן לבדוק 

 לא היתה לואולי  ?מהר"י בשירי על התמיהה
ולספור את כל להתחיל לבדוק  ,אפשרותה

   ?כל התנ"ךהואוי"ן שב
  

 ה,היחיד א"וואות ה זאת, וכי מכך יתירה אבל
עוד בעיות עם  נןהרי יש א איתה?שיש לנו בעי

? [שמות כ"ט, ט"ו] אהרן א"ו, כגון בתיבתואות ה
חומשי  תחמש עלרק  יםמדבר הרי איננוועוד, 

וכי נו,  .כתוביםהנביאים ואלא גם על התורה, 
ם א ?קותיספ נםיש ,גם שם ? הריקותישם אין ספ

אדייק ו גם אם אני אדע את החשבון, כן,
של־מי אמר בסופו  ,כמה פעמים בספירה אפילו

א"כ,  ?ן האמיתיילמניהצלחתי להגיע  ,דבר
  תיבת 'ויהיו'? רק על  ,דןלכן אני 

  
. 'תיעשה המנורה' לגבי תיבת ,שהבאנו כמו זה

למה אתה מביא הוכחה מספר  לכאורה,

כמה  , תספורחשבוןאת התעשה  ?הרמזים
ישנה אם הנדע כך ו ,בכל התורהיש יודי"ן 

אפילו כי  ,התשובה היאאלא  ?הזאת ו"דיאות ה
 ,אטרח, אחרי כל מה שעשה את החשבוןאאם 

 .למספר הנכוןעדיין לא יהיה בטוח שקלעתי 
 ו"די אות נהאולי ישש וןכי ,הראי לא תהיהאת ז

   .יש ספק אשר בה ,אחרת
  

 .מוכרח ינוא דברה כיוראיתי  ,זאת בדקתי ואכן
ישנם  התימנים, תורה שלנו יהרי למשל, בספר

מהס"ת של הבדלים, ו שינויים ארבעה עשר
כולם, את  נפרט כעתלא  העדות האחרות.

כנס ילא נו .נראה רק את החסרות ויתירותאלא 
, כי הדבר אותיות גדולות וקטנות לענייןגם 

עניין ל ,כנסילא נ וכן .מעכב בלא"ה אינו
י"י לְ הַֽ  ,עניין הפסוקכנס לילא נכן ו .פרשיותה

התיבה 'הלי"י', אם ה ,[דברים ל"ב, ו'] ִּתְגְמלּו זֹאת
 .י"י'לְ  'הַ  מלים שתייא שהאו  ,אחת היא מלה

 הוא,הראשון  '.חסרות ויתירותלגבי ה' רקנדבר 
ׂשֹא  דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ [בראשית ד', ַויֹּאֶמר ַקִין ֶאל י"י ּגָ

אות אחרי ה א"וו החסרבתיבת 'מנשא', , י"ג]
   י"ן.ש
  

 ישנם מגיהים ספר תורה,יודעים, כאשר  אתם
שהוא , רגילאחד מסתכל בספר ה ,שני אנשים

. מסתכל בספר תורה והשניה ומדוייק, מוג
 והראשון קורא את הפסוק מהספר, כפי

, 'יתאשִׁ ֵר בְּ ' בתיבת '. לדוגמא,כתיב'ה
כדי לדעת שיש אל"ף בתוכה, מה  '.שיתאֲ ְר בַּ '

ים המגי כאשרלמשל, או ע בקריאה. שלא נשמָ 
 ואם זהה ,אתה רוצה לדעתאם  .מגילת אסתר

הוא  כאשר "כא ?חסרשאו  ,מלא 'אחשורוש'
, הוא חסר. ואם הוא שוַ ְר אחשוַ , הוא קורא מלא
, סוק זהמגיעים לפ כאשר לכן .'שַר וְ אחשְ ' קורא

אגדול עוהוא אומר, '  ,כדי לדעתב '.ני ַמְנׁשַ
שאם היה וא"ו, היה קורא  ה וא"ו.חסר תיבההש
  א.וַ שְׂ נְ מַ 
  

 ,[דף יג ע"א] מס' ברכותגמ' ב שנזכרמה  וזה
לא קורא את הוא דהיינו,  '.קורא להגיה'ה

קורא לפי אלא הוא קת, יהקריאה המדוי
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ו"ד, י נהאם ישהאדע, שבכדי המסורת כביכול, 
כגון בתיבת  או שלא.וא"ו, אל"ף וכדומה, 

אני לא אגיד במקום שהיא ביו"ד, 'תיעשה', 
 שמיכדי ב, 'השֶׂ ַיעֲ ּתְ 'אגיד  אלא, 'עשהיּתֵ '

הזאת, הקריאה לפי ראה זאת בס"ת, ישבודק 
   .בצורה הנכונהאת ז הסופר בבס"ת כת אםה
  

. ות בס"ת דידןחסראותיות כמה  ,לב תשימו
ל ַמְעְיֹנת אחד. ', זהאׂשֹנְ ִמ ' [בראשית ז',  ִנְבְקעּו ּכָ

ֶאל ֵעֶבר  וא"ו. החסר ',ינתמעתיבת ', י"א]
 התיבת 'האפד', חסר, [שמות כ"ח, כ"ו]ָהֵאֹפד 

ֹמתוא"ו.  ׁשֵ בּו ּבְ ר ִנּקְ  הסרח ,[במדבר א', י"ז] ֲאׁשֶ
   א"ו.ו
  

  ?תיבת 'חדשיכם'יש גם את  מהקהל: שאלה
לגבי האות זה נכון, אבל מרן שליט"א:  תשובת

  א"ו.ואות רוצה רק את הלבינתיים אני  ו"ד.י
  

עֹור  ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ׁשְ [במדבר כ"ב, ַויִּ
אל תקרי חסרה וא"ו. יש לזה טעם נחמד, , ה']

 .ותיפש מרוב חכמנהיה טשר, עַ אלא בַּ  ,בעור
 שׁ פַּ טַּ אִ ְד  ,בתרגום יונתן בן עוזיאלכפי שכתוב 

 א"ו.חסר ו ',בער' כתוב לכן .יהּ תֵ מְ כְ י חָ עֵ גְ סוּ מִ 
  זה סייעתא לנוסחתנו.

  
, 'מנשא'מקומות,  חמשהיש לנו ש יוצא א"כ,

 החסרש, 'בער', ו'בשמת', 'אפדה', 'ינתמע'
לעומת , תורה שלנוהבספרי  ,בהם האות וא"ו

יש לנו  ומאידך, .קהילות אחרותשל־ הס"ת
ל ְיֵמי ֹנחַ , הריתי תאח ְהיּו ּכָ , [בראשית ט', כ"ט] ַויִּ

 ,נוריד אחדא"כ  וא"ו. האיתיבת 'ויהיו', מל
את תעשה אם  , גםאם כן .הארבע ונשארו

לא  אוי"ן שבתורה, עדייןוכל ה שלחשבון ה
  .אאת הבעיפתרת 

  
 אמנם תיבת .דרתסמ דברה ,היודי"ןלגבי 

תיבה אחרת, יש לנו אבל  .יו"ד , חסר'עשהּתֵ '
יֶכם  בפסוק י ָחְדׁשֵ  ,[במדבר כ"ח, י"א]ּוְבָראׁשֵ

א"כ החשבון  ו"ד.י המלאהיא תיבת 'חדשיכם' 
  מסתדר.

  

הרי  .במגילת אסתר לגבי ,דברה אותו
 רותשינויים בחסרות וית נםישבמגילות שלנו, 

לא וגם שם  ,סימן קכ"ב סעיף כ"א]ח"ג [עיין שע"ה 
ִמיד  . כגון בפסוק בפרק ח',יןיוה המנוהשת ְלַהׁשְ

יׁשוּ  .[אסתר ח', י"א] ְוַלֲהרֹג  [אסתר ו', ט'] ְוִהְלּבִ
, כי אנו מדברים על אתזנעזוב  אולם ,ו"די מלא

 ו"ד,חסר י [אסתר ט', ט'] ֲאִרַדי .האות וא"ו
כי שיעור מוצש"ק [ שנה שעברהב כךברנו על יד

כי  ים,ן מסתדרהיודי"לכאורה  .תשע"ג]ה'תשא 
ומחסירים  ',והלבישו' ו"ד בתיבתוסיפים ינו מא
[אסתר  םיֵּ קַ לְ  בתיבת אבל '.דיארתיבת 'ב ו"די

אנו מורידים את היו"ד השנייה, , ל"א]ט', כ"א ו
 וכן תיבת .יןימסבך את הענוממילא הדבר 

לַֹח  וא"ו אחרי  החסר ,[אסתר ט', י"ט, וגם כ"ב]ּוִמׁשְ
קשה לעשות כי  יוצא, אם כןהאות למ"ד. 

  חשבון הכללי.על ה ,השוואה
  

 ,אותם ת"ח שעשו את החשבון ,מה שכן אולם
ארבעה השבכל  ןוי"אספרו את הוכנראה ו

אני מתאר  .ודייקו בחשבון [תנ"ך], ועשרים
 מסרו לכמה ,אותם חכמיםכי כנראה לעצמי, 

את אתה תספור דהיינו,  אנשים לספור זאת.
וכו'. הם אל, אתה תספור ספר שמוו ,ספר שמות

, החשבון את ועשו ,לכמה תלמידיםזאת נתנו 
הזה,  א"והוכי בדקו וראו הם דבר של־בסופו ו

של תיבת 'ויהיו', מתאים למניין הכולל של 
 ,ספרים שלנוכי ה נוכחו לדעתהחשבון. כלומר, 

גם אם  .ין הכללי הכוללילמנזאת התאימו 
 דברהאבל  ,הזה א"והו לגבימוכיח  ינוא דברה

שהוא  ,החשבון הכללי לגביעכ"פ  חמוכי
 דברה, אולי אדרבה .למניין הכולל מתאים

 .בינינו לבינםכל ההבדלים שיש  על ,הוכיח
  והכלל מעיד על הפרט.

  
על מהר"י  אקושי אתשז ,להגידלבוא ו אבל

יכול להיות שלא ? אתזעשה  לאלמה  ,בשירי
עלה בדעתו רעיון זה, להוכיח כך, או שלא 

הדבר ות לכך. בכל אופן, היתה לו את האפשר
   צריך עיון.
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 הביש ש אחרת, וא"ו ישנה וכימהקהל:  שאלה
  ?ספק

ליט"א: נכון, אבל אם יש לך מרן ש תשובת
 כגון ,שיש בו מחלוקת ,בספר מלכים א"וו

 ,חסרזה ובספרים אחרים  ,נוסף א"ושם ויהיה ש
 הזה א"ומוכיח על הו דברהמי אומר ש "כא

  ?ההוא א"והוזה מוכיח על  אולי דוקא?
  

  ?'שבתורה'מהרי"ץ אומר אבל מהקהל:  שאלה
 .כךמהרי"ץ אומר אכן, מרן שליט"א:  תשובת

 במחברת ?עשהאאבל מה אני  .אתה צודק
ספרו את כתוב כי  ,הוא מדברעליה ש התיגאן,

מפורש, בכתוב הדבר  '.בכל המקרא'ש ןהואוי"
שהוא ארבעה  ,כל אותיות שבמקרא מנייןזהו '

'כלל מניינא  . ספרו את הכל,'ועשרים ספרים
בדרך  .ורהשבתאלו את רק לא דין שבמקרא', 

תורה נביאים ל, הכוונה 'מקרא'לה המכלל, 
 .מתכוונים רק לנביאים ,לפעמים. וכתובים

[הפטרת  ךתבנפלאות מתורזאת  אפשר לראות
ת ְקרֹא  ,על הפסוק מסעי, ד"ה ולגופו] ּבָ חֶֹדׁש ְוׁשַ

 ,אומר מהרי"ץבל . א[ישעיה א', י"ג]ִמְקָרא 
חומשי  תרק על חמש והכוונה היא, 'תורה'שב

 זהכנס לפרט יאולי לא נ .לא משנה .תורה
ת ו[עיין תשובה לשאל .ונשאיר זאת בצ"ע ,כעת
  .]תצוה ה'תשע"ד, בשיעור מוצש"ק הללו

  

  
השלמה בעניין מאמר הגמרא לפיכך נקראו 
הראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות 

  שבתורה.
 ששאלנו קושיאה צתחשבון זה, מתור לפי

הגמ' במס' קידושין  לגבי דבריבשיעור הקודם, 
לפיכך נקראו ראשונים סופרים, , ע"א] דף ל[

שאלנו  .שהיו סופרים כל האותיות שבתורה
שהם ספרו את כל  יש בכך, גדלות ו, איזשאלה

עשו הרי הם בסה"כ  ?האותיות שבתורה
   ?חשבונות

  
שואל  ,שאלה הזאתאת הכי  ,כן־אחרי ראיתי

נדפס מחדש ה ,רבינו יוסף חיים בספר בניהו
 .דיב־מכת ח]"תשנ-ן"[תשבשנים האחרונות 

 אשלא היו במהדור ,הוספות ישנם שם
כבר הוא  .]ד"תרס-ח"תרנ משנת[הראשונה 

 .בסגנון אחראולם  ,שואל את השאלה הזאת
את השאלה, אבל בס"ד רצנו יאנחנו תאמנם 
 .בכיוון אחר ,שאלההאותה את אל והוא ש
הוא דבר  אמת כי ספירתם לאותיותהן  קשה,

הלכה או  איזהאך אין יוצא מן המספר  ,טוב
ם ותואר לחכמים בעבור כדי שיעשו שֵׁ  הוראה,

מכל  ,"מ לדינאקנפ אימ ,כלומר. דבר זה
  ?הספירה הזאת

  
"מ גדולה קנפ נהיששודאי ב ,זיע"א מהרי"ץ לפי

הרי  ?פסולשהוא או  ,ס"ת כשרהאם ה .לדינא
הם לא רק  ,ספירהשל־חשבון בכי מסתברא, 

 .באופן כללי ,בתורה נןשיאותיות כמה ספרו 
, כי ספרושהם אלא  .לא משנה ',במקרא'או 

האות ו וכך פעמים. יש כך ל"ף,א את האות
ספרו  הםדהיינו,  א"ו.ו וכך. וכן האות כך י"ת,ב

היתה שיטת הספירה  אתאם זו .כל אות ואות
ספר האם ה ,שר להוכיחאפ כךשלהם, ע"י 

ודאי ב ,ממילא .פסולשהוא או  ,תורה כשר
לתרץ את  כך אפשר ."מ לדינאקנפ נהשיש

זאת למרות שאפשר לתרץ  ,שלו הקושיא
 כעת אין לנו את הזמןשרק  ,פנים אחריםובא

  .לכך
  

קושיא העל נוסף  תירוץ לומר, ברצוניאולם 
אחר שלו, בספר  ,בעצמו הגרי"ח .הזאת

 מס' שבתעל בן יהוידע וא ספר ובמקום אחר, ה
 היואיז לגבי ,יןיכותב דבר מענ ,ע"ב]קיז [דף 

   פעמים? הכי הרבהבתורה כתובה שאות ה
  

גם הבן  .פלא עצוםדבר יש באגב,  דרךאמנם 
על האותיות  מדברים ,גם מהרי"ץו ,יהוידע

רק , למרות שלכאורה לא מדברים 'שבתורה'
התורה נביאים  אלא על כלעל התורה, 

שני ין שימענ .צריך עיון גדול הדבר .וביםוכת
ספרו את כל 'כיוון, שהאותו בהלכו  ,גדולים

  . 'במקרא', לא ש'שבתורההאותיות 
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מספר כי  ,כותב בבן יהוידע הגרי"ח אופן, בכל
 שכתובהות האדהיינו , ביותרגדול ההאותיות 

 ,' לפי דבריהםבתורה'או  ,הכי הרבה בתנ"ך
ן כל אות ואות מן ין חשבוימנ. א"והאות ו זאת

 ,כמה פעמים נכתב בספר תורה ,אלפא ביתא
ששה  יש ,א"וו עלה בידו אות ,לפ"ד רס"ג ז"ל

, מכל האותיות .וכו' כ"בקתושבעים אלף ות
 ,הוא אומר "כאהכי הרבה.  האות וא"ו כתובה

 באה ,א"וו האותלמה תמיד  ,לפי זה מובן
   ?לרבות

  
ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת אִ  כגון, למשל ּבֵ ךָ ּכַ [שמות כ',  ּמֶ

 את', דורשת קג ע"א] דף [כתובות הגמ' ,י"א]
 לרבות ',את אמך' .ךביאשת א לרבות ,'אביך

 את לרבות ,וי"ו יתירה ',ואת אמך' .בעל אמך
לרבות. באה  ,'ואתשל 'ו א"וה. הגדול ךאחי
 קטןאת הלרבות  וא"ו [ויקרא ט"ו, ט"ז] ישׁ אִ וְ  ,וכן

   .[נדה דף לב ע"ב]
  

אות הדוקא למה  ?מה הקשר הגרי"ח, שואל
 ,הוא אומרמה  תשמעו ?לרבות באה א"ו,ו

 הוא באמת מרובה מכל האותיות. ,דאות וא"ו
מכל האותיות  הכי הרבה הבכתוהאות הזאת 

 ללא הסבר כי .הפלא ופלא דברה .שבמקרא
 מדוע ,מובן ינוא הדבר ,אם נתבונןלכאורה  ,זה

כבד ' ,לכתובהיה אפשר וכי  ?חז"ל דרשו כך
 ?!', בלי וא"ו בתיבת 'ואת'אביך את אמך את

 .א"ולכתוב ו יםחייב ,לכתוב כך לא שייךהרי 
למה א"כ  א"ו.ואות הפשט מחייב לכתוב את ה

הרי חייבים  ?לרבות באה א"וואות שה ם,דורשי
בין לקשר ולחבר  בכדי א"ו,ואות ה את

טעם 'פה  יש, התשובה היא אלא העניינים?
הכי הרבה  כתובה וא"והאות ש מפני כי ,'כעיקר

האות הזאת באה דוקא לכן  ,מכל האותיות
  .לרבות

  
על נוסף תירוץ  וזהנלע"ד בס"ד כי  ,דבריו לפי

 אימבס' בניהו על מס' קידושין, שלו,  אהקושי
ם ספרו את כל ראשונישה מכך "מקנפ

 ואיז ,עי"ז נדעשי דכב, היא התשובה ?האותיות
א ממילכי , אתולא רק ז כתובה הכי הרבה.אות 

 ,כאלה לימודיםמכך שאם כבר לומדים  ,תבין
הרבה עוד ישנם  ,הספירה שע"יבודאי  "כא

לימודים לולדרשות  לעיקרי דיני תורה, נפק"מ
, בכדי להסבירם עפ"י עניין זה של־וכדומה

  .ספירת האותיות
  

שאל  כשאמרתי זאת לפני כמה ת"ח, אבל
למה  .הא גופא קשיא , כי לכאורה,מישהו יאות

הכי הרבה מכל  וא"ו, כתובה האותדוקא 
בעזרת עניתי לו,  מיד ?שבתורה האותיות

שהוא המדה  ,יוסף הצדיקעל ברנו ידהרי הי"ת, 
כ הוא כולל את "א, 'כל'נקרא ה והוא הששית,

  כפתור ופרח. .הכל
  

(ד"ה והדבר, בשם  לפי מה שאמרנו קודם, אולם
רמוז באות שה רבינו מכי גם  אבקת רוכל),

 משה רבינוא"כ גם מחשבים, כיצד תלוי , א"וו
משה רבינו  .התורה שבכתבלל בכ ,כלול בכך

ע"ה הוא סוד תפארת, הנרמזת באות וא"ו. ודי 
  למבין.

  
  

דברי בעל מרפא לשון בטעם מדוע לגבי יוסף כגון 
בפסוק "ותתפשהו בבגדו" תירגם אונקלוס 

"בלבשיה" בלשון יחיד, ולא תירגם "בלבושיה" 
  ת הרב צובירי על דבריו.חיית טענוכבכל מקום, וד

דבר פלא  איזה, עוד בס"ד להסביר ברצוני אבל
 כתוב הרי .יוסף הצדיקשכתוב לגבי  ,עצום

ִבְגדוֹ  בפסוק, הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ , [בראשית ל"ט, י"ב] ַוּתִ
אולם  .יהּ שֵׁ בָ לְ בִּ  יהּ ּתֵ ְד חַ אֲ וַ , הוא התרגוםו

לה כל מקום שכתוב את המלכאורה, הרי ב
ֶבֶגד ֶצֶמר, בפסוק כגוןבתורה,  'בגד' [ויקרא י"ג,  ּבְ

 ,וכן בפסוק .רמַּ עַ  שׁ בוּ לְ בִּ  הוא, , התרגוםמ"ז]
דֹל ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ [בראשית  ַוּתִ

המקום היחידי  .ישֵׁ בוּ לְ , הוא , התרגוםכ"ז, ט"ו]
והדבר  .אצל יוסף הצדיק וזה ,'יהּ שֵׁ בָ לְ 'שכתוב 

   .צריך ביאור
  

ְגדֹו  בפסוק ,ח"כא גם י ָעַזב ּבִ ְראֹוָתּה ּכִ ַוְיִהי ּכִ
ָיָדּה ַויָָּנס ַהחּוָצה  תרגוםה, [בראשית ל"ט, י"ג] ּבְ

 הפעמים כתוב הששכי ספרתי  .יהּ שֵׁ בָ לְ לִ  הוא
 התרגום הואתמיד ו ' אצל יוסף,בגדו'לה המ
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שמתורגם  ,אין מקום אחר בתורה .יהּ שֵׁ בָ לְ 
 גם בלשוןתמיד מתור ', אלאהלבשיבלשון '

 רק אצל יוסף, '. לכאורה, מדועהשילבוּ '
   מתורגם בלשון הזאת?

  
בספר  ,יחיא קורח זצוק"ל מהר"ר כךעל  כותב

ולא  ,בלשון יחיד ,הכי גרסינן ,מרפא לשון
 םמתרג ,וכן בכולי עניינא .הגרסינן בלבושי

 ילובכ , כיהוא מדקדק .'הלבשי' –' בגדו'
רק  דהיינו, ה'שילבָ ' ',בגדו'מתורגם  ,עניינא

 ,כל המקומות האחריםב . אבליוסףשל־ין יבענ
ק"ק נוסח ברק  ,'. הדבר נמצאהלבושי'כתוב 

 , התרגום הואדפוסיםהספרי רוב באבל  .תימן
אבל '. הכי גרסינן' ,לכן הוא מדגיש '.הלבושי'

 בפסוק ,בספר מלכיםכי גם מצא  הוא ,תראו
ֶדה ְמלֹא בִ  עֹת ׂשָ ּקֻ ּנוּ ּפַ ט ִמּמֶ  ב'מלכים [ ְגדוֹ ַוְיַלּקֵ

 ועוד שם .הּ ישֵׁ בָ לְ  ילֵ מְ  ,ם יונתןרגית, ד', ל"ט]
ִצְקלֹנוֹ  ,[שם שם, מ"ב]  ת פ'בהפטרזה  ,ְוַכְרֶמל ּבְ

ַעל  פסוק,כתוב שם ב ,תזריע א ִמּבַ ְוִאיׁש ּבָ
ה ִלׁשָ ּכּוִרים ,ׁשָ  ,ַויֵָּבא ְלִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֶלֶחם ּבִ

עִֹרים ְוַכְרֶמל בְּ  ִרים ֶלֶחם ׂשְ ן  ,ִצְקלֹנוֹ ֶעׂשְ ַויֹּאֶמר ּתֵ
. יהּ שֵׁ בָ לְ בִּ  ןכָ רוּ יפֵ וּ  ,הוא התרגום .ָלָעם ְויֹאֵכלוּ 

שהמלה  ,יש לנו שבע מקומותיוצא א"כ, כי 
 יוצא דופן.והדבר  ',לבשיה'בגדו' מתורגמת '

  [יש עוד בס' ירמיהו, ואכמ"ל].
  

הרי  .גאונות ואומר, תראו איז הואמה  תשמעו
[בספרו אוצר  נדאף אברהם הר"רתב עליו ככבר 

, ספרי תימן דף י"א ע"ב ד"ה משכיל שיר ידידות]
חכם  , אישבתימן לא נמצא בדורנובאמת "

  ."ונבון ועניו כמוהו
  

 שיה,שיה ללבוּ שבין לבָ  החילוקהוא כותב, כך 
הוא שם פרטי ללבוש העליון  'לבשיה'כי 

לבדו, שדרך להשתמש בו להכניס ולישא 
'בגד' סתם. ש דוונקרא בלשון הק ,לפעמים

וכמו כן  .בלשון יחיד 'יהּ שֵׁ בָ לְ ' ,ובלשון תרגום
הוא  ',לבושיה'ם אבל שֵׁ  .הּ סֵ אבַּ לִ  ,בלשון ערבי

וכמו  .כל גופו שם כללי לכל המלבושים של
 ,ומזה יובן לך ה.סֵ בְּ לִ  ,בלשון ערבי הוא כן

, כי 'בלבושיה תיה'ואחדלתרגם שלא יתכן 

זה וכפירוש ה ?איך תתפשהו בכל מלבושיו
שפירש ספר  )כמו(מצאתי לאחד קדוש, 

וכרמל 'על פסוק  ,נביאים בלשון ערבי
יר 'פריך פי גלאפה אי ג֗ רש יפש, 'בצקלונו

, כרמל תקעומ נוזה לשוו ?מה פירושו '.מקשר
רצה לומר שלא נקלף על ידי  ,בתוך קליפתו

והביא ראיה לזה מהתרגום שאמר  ,דישה
  .עכ"ל 'בלבשיה'
  

 יה',לבוש' '.לבשיה'ויש  ',לבושיה'יש  דהיינו,
לא יכל  . ממילא,ם כללי לכל המלבושיםשֵׁ  וזה

', ותתפשהו בבגדו' את הפסוק אונקלוס לתרגם
היא לא תפשה אותו  בלשון 'לבושיה', שהרי

אלא  לעשות זאת.בכל הבגדים, אי אפשר 
 ,תפשה אותו בבגד העליון היא, שהיאהכוונה 

ש שם פרטי ללבו' וזה'לבשיה', ש הוא נקראו
שדרך להשתמש בו לפעמים  ,העליון לבדו

 ,מי שיודעכי את, זהוא אומר  .'להכניס ולישא
על את הטלית מקופלת שמים  היו ,תימןארץ ב

מי וכדומה, ושוק בהולכים  כאשר היו ,הכתף
 הוא היהאו קנה משהו וכו', איזה דבר, לו  שהיה

היו משתמשים  בתוך הטלית. הם אותו םשׂ 
צורך לא רק לל, כמו בזמן חז" ,בטלית

בגד  וזה דהיינו, .הּ לְמ שַׁ  . זה מה שנקראתפילהה
הוא  . א"כדבריםמיני שמשתמשים בו לכל 

, 'בגדו אמל'רוצה להסביר את הפסוק, כתוב 
 פירוכן'ו, 'וכרמל בצקלונו'מלא לבשיה, וכן 

בבגד משתמשים  הםש כלומר ,'השיבלב
 ו, זהכ"לפעמים. א בהםלהכניס ולישא  העליון,
ממש הפלא  הדבר .ללבוש העליון ,טישם פר

   .ופלא
  

לא יכל אונקלוס  ,יןילפי הענ ,אצל יוסף לכן
לכן הוא  ,כי זה לא מתאים יה',לבוש'לתרגם 
כי תפשה את בקמץ, , ה'שילבָ 'את זתרגם 

בגד הלא חייב להגיד שזה  אמנם .הבגד העליון
 רק תפשה בוהיא שהיא העליון, אבל הכוונה 

לפי לפרש, לו ים כך מתא . אבלבבגד אחד
  .ןיהעני
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מקשה הוא  .מוותר ואינו ,חכם אחד בזמנינו בא
 דבר הואהש כביכול ,הרבה קושיות כךעל 

כותב,  צובירי. העורך]בן יעקב [הרב הוא וכך  .טעות
 ,מה אתה אומר ,אדרבה כי .דליתה טענה זאת

 כל הנותנת היא ?הבגד העליון ו, זה'לבשיה' כי
 נקוד ו"יבו ,לבושא לגרוס ,לשבח וטעם תוקף
 עז[דף  שבת בגמרא גרסינן דהכי .דוקא שורק

 '.השָ וּ בּ  אלֹ ' ,לבושא ,ל"בזה בהדיא ]ב"ע סוף
 הבושה למנוע ',בושה לא' ,העליון חלוק והוא

 הקרועים התחתונים החלוקים כל על שמכסה
  ].שם י"ש[ר והרעים

  
רבי זירא ש ,מביאה ]שם[הגמ' במס' שבת  הרי

יתחא דבי דהוה קאי אפ ,רב יהודהאשכח ל
ואי בעי  .היבדיחא דעתוחזייה דהוה  ,חמוה

כל מה  הוה אמר ליה. ,מיניה כל חללי עלמא
למשל,  .נתן טעם לכל דברהוא  ,ששאלו אותו

כל  '.גדרך ג' ,רגאד '.דרך שם' ?אׁשָּ דַּ  מה זה
שאל  .נתן איזה רעיון אותו, הוא הסביר ,דבר

והוא  ?אלבושלמה זה נקרא  ,אותו אמורא אחר
אדם השע"י דהיינו,  .לא בושה ,פירושו כי ענה,

 ,]שם[ רש"י מפרש .אין לו בושה ,אתזלובש 
 למנוע 'לא בושה', .שקורין שרוק ,חלוק עליון

מכסה כל החלוקים התחתונים ש ,הבושה
לא עניים מסכנים,  בזמנםהיו  .הקרועים ורעים

את  מסתיריםהיו הם ולהם אפשרות,  תההי
מתחת למעיל  ,מלמטהשחלוקים הבגדים וה

בגדים לבושים להיות  יםיכולהם היו  .העליון
לא נורא, , אבל מלוכלכיםובלויים וקרועים 
, אתזמסתיר ש חלוקיש לו  יהםמעלשהעיקר 
'. לא בושה'לבושא  . זהובושהלו אין  וממילא

  רש"י מסביר. כך
  
 ,'לא בושה' ,אלבוש ,[ערך לבש] מסביר הערוךו

 .אין לו בושה ,לבושהאדם מאחר ש פירוש,
 ,הוא מדברכי משמע  .ערום שאינודהיינו, 

את אפילו אם ח"ו אין לו  . כיאפילו חלוק אחד
מונע  ,זהה החלוק .ישהוא מתבי יאז ,הבגד הזה

  את הבושה. ממנו 
  

 ,אם אתה אומר לי .השאלה שלו זאת ,כן אם
 ,ם פרטי למלבוש העליוןשֵׁ  וזה יה',לבשכי '

א אל ',אלבש'צריך לקרוא אינך  אדרבה, "כא
  .כך הוא טוען '.אלבוש'
  

צודק  ,מרפא לשוןכי בעל  ני,חושב אבל
לא ' היינו, א'לבוש' אכןדהיינו,  .בהחלט

, רש"י אומרשהרי  מה אתה שואל? '.בושה
 ,התשובה היא ?מונע בושהחלוק עליון,  שזהו
על מעליון יש אבל  ,יש חלוק עליון, נכון

מעל החלוק  , שהיאאגלימ נהיש . דהיינו,העליון
 ,כתוב מכן אחרלמיד  ,בגמ' שםהרי עליון. ה
 ,והוא ענה, גלימא לגבי המלהאותו  ושאלש

 ,עושה את האדם אהגלימ .לםושנעשה בו כג
 שאין לו ,[ד"ה כגולם] רש"י מפרש ם.כמו גול

 יאה אהגלימ .שכולו מעוטף בו ,חיתוך איברים
 כגון ,םיהידי ואתהגוף  אתשמכסה  ,כמו צעיף

נכון  . א"כ,ארא גלימנקה וזהו .הטלית שלנו
מדובר , אבל לא 'לא בושה' א' היינולבוש'ש

מרפא לשון, במהרי"ק  . אולםאהגלימעל 
על העליון, שמעליון הזה ש ,אמדבר על הגלימ

 אומררש"י  .רש"ישל־ 'עליוןה'חלוק  ינואזה 
אבל על  .מתחתיושכלפי כמה חלוקים  ',עליון'

   עוד עליון. נויש ,העליון הזה
  

כבר נטו  , הםבפרשת וישב כאן, הלאה נמשיך
לכן  ',בלבושיה' וכתבו בתרגום ,אחרי הדפוס

 מאידך, . אבלשלהם ארסיהוא מצדיק את הג
ן כוריופ'פרשת תזריע, גם הם גורסים הפטרת ב

 זה ?אתזלהסביר א"כ כיצד אפשר  '.בלבשיה
מהרי"ק מביא  הרי ?ה וביהיסתירה מינכבר 
 .ותבקליפ ,' היינוכרמל בצקלונו' כי ,ראיה מכך

היא דגן, ־לשל־תבואה וש ,טהח־לשהקליפה 
מלובשת הקליפה כביכול  ,נחשבת כמו לבוש

את זלמה אתה קורא  ,הוא מסביר לכן .עליה
אין שכמו הבגד העליון,  וזהש וןכי '?בלבשיה'

הבגד העליון  . לכןאחר מתחתיו עוד מלבוש
  .'לבשיה'נקרא 
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 םג אבותינו הנהיגו מדוע ,כך הוא שואל אבל
 אך לגרוס ,עתיקים יד כתבי מקצת פי על כן

 'שיהבלבו' דוקא 'צקלונו' בתרגום ורק
 נראה הדבר תשמעו,כעת ת? "הבי בקמצות

 לא זכר םשו הזה במקרא שאין דכיון ,ברור
 ',בצקלונו כרמל' אלא ,ללבוש ולא לבגד
 ,בפירושה המפרשים שנחלקו מלה שהיא

כנס יאקרא לכם רק את העיקר, כי א"א לה
 שיש הפנאי מספיק.ין א .פרט ופרטל לככעת 

 בו לשאת לו שהיה כלי םשֵׁ  ',צקלונו' מפרשים
 כרמל' מפרשיםויש  עיין רלב"ג. ,הכרמל את

 עדיין כשהם ,ומלאים רכים שבלים ',בצקלונו
 ,ויכוח איןכמעט  .דוד מצודת ,בקליפותיהם

 ,הרלב"ג אומר אמנם '.בצקלונו'הפירוש  וזהש
 אבל לא נדבר לפי, שם כלי וזה 'צקלונוכי '

הכוונה כי  אומריםרוב המפרשים כי ו, פירוש
כך פירש כמו התרגום.  ,במלבושים שלו ,היא

הסביר  ,אבל המצודת דוד .הרד"ק, וכן רש"י
ין יכשהם עד ,שבלים רכים ומלאיםיותר, זאת 

   ן.בקליפותיה
  

 היה שאפשר ,אומרת זאת אומר,ממשיך  הוא
 ',ליהבֳּ בשִׁ  ירוכןפו' ',בצקלונו וכרמל' לתרגם
 ,שלו השבלים בתוך הכרמל עדייןכש כלומר
 ,שלה קליפה בתוך וחטה חטה שכל דהיינו

 בדברי שמבואר וכמו .לבוש כמו לה המהווה
 ]'ב משנה' א פרק[ ןעוקצי מסכת במשנה ל"רז

כך  .שלה והלבוש ,שבולת־של שדרה ,ל"בזה
 ,שמשון' ורבי ,ש"הראכן ו ,ם"בהרממסביר 

א"כ  .חטה כל סביב לבוש כמו עומד שהוא
 כללי ',שבולת' םששֵׁ  כיון ,יכךפל א אומר,הו

 או החטים גרעיני על המכסה לתלבושת הוא
 ',שבלים' והל הוו ,וכו' לבוש כמו השעורים

 .האותיות סדר בהחלפת ,'לבשים' אותיות
 לנו בחרו כך משום '.הלָ מְ שִׂ  – המָ לְ שַׂ ' כמו

 ,דוקא 'יהּ ׁשֵּ בָ לְ 'בִּ  לגרוס כאן ורק אך אבותינו
  . יהּ לֵ בֳּ שִׁ בְּ  נכונה שמעותמ גם בה שיש

  
ראשית,  אבל .משתומםו עומד ,אתזשקורא  מי

 ,כתובלמה דוקא שם  .שלו רוץימה הת תשמעו
אפשר לפרש את ש וןכי '?רוכן בלבשיהיופ'

כי המצודת  ה'. שמעתם?ליבשיבֳּ ' ',בלבשיה'
הרי וומלאים.  שזה שבלים רכים ,דוד מסביר

 -שמלה ' כגוןמתחלפות, האותיות  נןיש
זה גם בנ"ד  כ", א'כשב -כבש ', 'שלמה

  .'ליםשב –לבשים 'מתחלף, 
  

 דבר אינוה .יכול להיות אלדבר ש וזה ,ענ"דלפ
ר שאכ '?כרמל'מה זה הרי  שית,אר .כלל נכון

', לים רכיםשיב'שזה  ,המצודת דוד מסביר
', אבל לא כרמלמלה 'של־פירוש ה וזה דהיינו

 '.לך מָ ַר ' ' היינו,כרמלהרי ' של־מלה 'בצקלונו'.
ְרֶמל  ,בפסוקכתוב  ֶרׂש ּכַ ֵאׁש ּגֶ ָאִביב ָקלּוי ּבָ

ּכּוֶריךָ  ְקִריב ֵאת ִמְנַחת ּבִ הכוונה  .[ויקרא ב', י"ד] ּתַ
או כל דגן  ,טהח דהיינו .שזה רך ומל ',כרמל'

כך, כפי  נקרא הוא ,שהוא מלא ורך ,אחר
 ,כיון שהוא רך .ןיכָ כִּ ן ַר כָ רוּ יפֵּ  שכתוב בתרגום,

גורסים דהיינו נגרס, ו נשברו א נפרךהו יאז
כרמל 'אתה אומר ר שאכ ,ממילא .אותו

מפרשת את היא ', ןפירוכהמלה ', 'בצקלונו
עוד אתה אומר  מדוע "כא '.כרמל' המלה

מלה של־הפירוש  וזה '? הריליםשיב' ,פעםה
  '?כרמל'
  

 נןיש . אמנםןיענישל־לגופו  ,ר יותרבנד אבל
-שלמה, כבש-שמלהכגון מתחלפות, הלים מ

כי המלה  ,אפשר להגידוכי  . אבלכשב
 ?'ליםשב' פת עם המלהמתחל ',שיםלב'

 .להיות דבר כזה בעולם יתכןלא  ,נ"דעלפ
 ',דרשב' .להיותיכול  הדבר ,דרך דרשבאמנם 

ים, אבל אי אפשר להחליף ללהחליף מ ניתן
דבר ואין התרגום אינו דרש. אבל  .סתםבמלים 

 וכי אפשר לבוא, מאדוגלכזה לפי הפשט. 
 ',רחץ'לה במהפשט , 'רחץ'לה מה , כילהגידו

אין קשר בין '? בודאי שלא. רצח'או  '?צרח' זהו
אין ש בגלל ?כן 'כשב-כבש'למה ו .הדברים

 'כבש' .אחרתכזאת, עם משמעות לה מ
לה למ ,אין פירוש אחר .דברהזה אותו  ',כשבו'

-שלמה לגבי . וכןרק כמו כבש , אלאכשב
אם במקום אבל  .שמלה, אין לזה פירוש אחר

 אתה, 'שיםלב'ה אומר את ',שבליםהמלה '
בודאי  הרילפי הפשט,  ,המלים ביןערבב מ



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

שא"א  ,שתי מלים שונות הן 'לתשב'ו 'לבוש'ש
 .השני במקוםאחד ה ביניהם ולאמרםלקשר 

בעניין בהחלט צודק  כי מהרי"ק ני,לכן חושב
  ת."נ יודפס בעהי"ש עוד להאריך, ובלי .זה

  
  

השלמה בעניין יוסף הצדיק ועמידתו בנסיון למרות 
  הבושה כאשר ברח מפני אשת פוטיפר.

ללמוד  שעלינו ,חשוב מוסר השכלנו יש אבל
צריכים לדעת, אולי  .יוסף הצדיקשל־זה ין יענמ

המפרשים לא מדגישים את  ,אתזלא יודעים 
 יש, אבל כך, ואולי לא כולם מסכימים לדברה

, גדול סיון כזהיעמד בנהצדיק יוסף כי  ,לדעת
עזב את הוא ו ו,היא תפשה אותו בבגדר שאכש

הוא ש ,הכוונהשים מפר הרבהו בידה, לפי בגד
ה לו תלא הי .בלי לבושמיצא לרחוב ערום, 

קום, במָ  שם שאר עודיהוא לא רצה לה ,ברירה
גרם לעצמו  לכן הואתפשה אותו, היא בגלל ש

 שלכילא להשח"ו העיקר  ,כאלה בושות
  .בעבירה

  
הרי  ?למה הוא לא נאבק איתה ,שואל ן"הרמב

, ויכל להוציא ממנה את הוא יותר חזק ממנה
 .בירתומפני כבוד ג ן,הרמב" ? אומרחַ בגדו בּכֹ 

זה לא הרי  ?יריב איתההוא הוא עבד, איך  הרי
   .ובדמכ

  
 .תירוץ הזהשל־ברמה  נו איננונחאאני,  אולם
אפילו היה בעל מוסר גדול מאד, הצדיק, יוסף 

 ?כבוד לגברת לו יש אבל עדיין .במצבים כאלה
סה"כ הוא עבד, הוא לא כיון שב ?בעלת הביתל

וץ התיר ?מכובד ? כי הדבר אינוריב איתהל רצה
צריכים  אנחנו גדר שלנו.רמה ובלא ב , הואהזה

   .תירוץ אחרעל כך, להגיד 
  

שהוא לא רצה  צריך להגיד פשוט,ש ניחושב
 ,ח"ו . כיעוד רגע , אפילומקוםהשאר באותו ילה

אם בא  .סיוןינשל־שאר במקום יאדם יהאסור ש
שאר שלא ייצריך לברוח,  , הואסיוןילאדם נ
 ,עוד רגעבי אול ?מי יודע , כימקוםהבאותו 

 ,סיוןינאדם ח"ו נמצא בהאם ? תחליט אחרת

לא ש ,כן הוא העדיףל .אח"כ בא לידי בזיוןהוא 
, או אבק איתהילא לה .שאר באותו מקוםילה

העדיף א ואלא ה ,חובכ את הבגדממנה לקחת 
התורה לא אמרה  .ל"רח לצאת לרחוב ערום

אבל  .אותו צדיקשל־מפני כבודו  ,מפורשבאת ז
ק ַר עֲ וַ  שכתוב בתרגום,, כמו רחובל יצאהוא 

אותו,  הוא יצא למקום שרואים ,אקָ וּ שׁ ק לְ פַ נְ וּ 
   .אבל לא היתה לו ברירה

  
לידי ח"ו בא אם האדם אפילו כי  ,רואים מכך

ן העיקר שיציל את עצמו מ ,בושה וכלימה
  עבירה.ה
  

 וזה 'לבשיהכי ' ,אמרנואבל מהקהל:  שאלה
  ?עליוןהבגד ה

 ענאקי דקלהרב ידידנו  מרן שליט"א: תשובת
את, זטוב מאד שהערת  .את הרעיון תפס ,הי"ו

דברים בכאן בשיעור להאריך קשה לי  פשוט
 םבה ישגם מסובכים, וכ"כ ארוכים ושהם 

נענה זאת, אם כבר שאלת אבל  .חילוקי דעות
   .ד"בס כךעל 

  
הסביר את  ,מרפא לשוןבעל  ,הזה בפרט

יסוד אנחנו מסכימים עם  .אונקלוסתרגום ה
לקבל  אין חובהאבל  ,שהוא מסביר הדברים

בגד אחד,  וזהשדהיינו, הכוונה  .הזהאת הפרט 
יכול גם זה ו ,עליוןבגד הזה יכול להיות האבל 

נו לפי מה שאואכן  .תחתוןבגד הלהיות ה
 וערום, פירושו שזהלרחוב שהוא יצא  ,אומרים

 אוכלומר,  .על הגוףשחלוק ההבגד התחתון, 
זה מה שנשאר לו, שאו  ,אחדבגד שהיה לו רק 

 .חלוק אחדרק בפועל נשאר  ,ופןבכל אאבל 
   .מתאיםו ממילא הדבר מסתדר

  

הוא לפי מה ש , הסביר כך,מרפא לשון בעל
 ,הנקודהאבל עיקר  .אונקלוסתרגום הבין ב

לכל  ,כללי ו שםזה יה',לבוש' .אחד ו בגדשזה
 . ו'לבשיה', זהו בגד אחד. אכןהמלבושים

אנחנו ו .עליוןשזהו הבגד ה ,אמר מהרי"ק
אותו  והתחתון, אבל זה שזה הבגד ,אומרים

  '. עליוןהיה ה'הוא  ,רגעהאותו . בבסיסה
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קליפה היא  , הריטהחשל־כמו הקליפה  זה
טה כמה אין עליון ותחתון, אין לחאחת, 

היא  "כרק קליפה אחת, א אלאקליפות, 
לכאן אפשר לכוון  ,הפירוש שלו תא .עליונהה

עליון, שזהו ה ,הסביר מהרי"ק . אמנםולכאן
לפי   ,דברהולים להסביר אותו אבל אנחנו יכ

לא  דברה .תחתוןבגד הדוקא  ושזה ,ודברי
 ו בגדשזה היא,הנקודה העיקרית  כי .מחייב

 .או מתחת להכל ,בין אם זה על גבי הכל ,אחד
יצא לבוש,  שיוסף הצדיק ,הביןהוא כנראה 

העליון, דהיינו רק את הבגד לדעתו הוא הוריד 
  .אהגלימאת 

  
 יא,ההבושה כי  ,ואמרנאבל מהקהל:  שאלה

  ?בגלל הבגדים הקרועים
לא נעים כי נכון, גם זה מרן שליט"א:  תשובת

זה יכול להיות. אבל דבר גם  .בהם שיראו אותו
על גבי ש אגלימה אתז ,לפי מה שהסברנו

ן יעדי , א"כהעליונה אהגלימ דהיינו ,חלוקה
 נוישהרי  .אשר מכסה קחלוהאת נשאר לו 

מתחת ל'עליון',  '.ליוןעלעליון וישנו ' ,'עליון'
  לא מחייב. . הדברמתחתיו דברים יןיעד יש

  
  

הי"ו, וחיזוק  דברים בשבח המשורר ר' ארז יחיאל
  בעניין שירה תימנית כשרה.

ביקש ש ,עניין נוסף, כאןזכיר לה ברצוני ,לסיום
כידוע  .הי"ו רבי ארז יחיאלהמשורר תנו ימא
בשירה התימנית  'החלוץ'זכה להיות  הוא

עמד בנסיון ש כךהוא ראוי לשבח על  ,רהיהכש
הוציא דיסק על טהרת ל ,בדור שלנו . כיהזה

 בשם ,שנהכלפני כפי שהוא הוציא  ,הקודש
עברו ר שא ,, שירים בנוסח תימני'אתחיל שבח'
מה שהיה צריך כל שינה ו ,אחדלבדיקה אחד 

  .ממש יישר כוחועל כך , לשנות
  

אדר  משנכנסו'חודש אדר, ב אנו נמצאים כעת
אדר ואדר ראשון על ברנו יד .'בשמחה ןמרבי
 ,בד"כ רוב המפרשים נוקטיםאמרנו כי שני, 

 כותבכך  .שניהאדר  וזה ,עיקר חודש אדרש
 הר"רמ( תשובה מאהבהוכן בעל היעב"ץ, 

כן ־וכמ, 'בית עובד'ה , וכן)אליעזר פלקלס
וגם  ,גם גדולי אשכנז ., ועודרבינו חיים פלאגי

אדר  וזה ,אדר'כי 'סתם סוברים  ,גדולי ספרד
החתם סופר כפי שאמרנו, מדברי אבל  .שניה

ן יהעניכי  ,לוהיה פשוט שרואים מדבריו  ,משמע
  .ראשוןהכבר מאדר  ', הואשמחה'מרבין ב של

משמח את ארז יחיאל  ר' כעת ,אופן בכל
בעניין שהוא עושה מבצע  בכך ,הציבור שלנו

 ,רועיםילאאותו מזמינים  ,כידוע . הרישירהה
תוספת או בתורת שלם, לערב לפעמים 

בשעה טובה החל מחודש אדר  "כא .מההשלָ ו
משורר ר' ארז של־מתקיים מבצע משותף  ,א'

יחד עם התאחדות בני התורה  ,יחיאל הי"ו
להזמנת  ,מהרי"ץ "תוצאות חיים" ומוסדות יד

לחתנים ולבעלי  ,אירועים במחיר מסובסד
שירה תימנית , *קהילותינו השמחות מבני

עים לבני תורה מבצ ,רה מר"ח אדר א'יכש
ניתן להזמינו אפילו  .וחתנים מקהילותינו

זה יעלה כעת, מי שיזמין אותו  להופעה חלקית.
חשוב . רגילבאופן המאשר  ,לו הרבה יותר זול

כי לצערינו  ,הבחינותמכל זאת, מאד לחזק 
למידי תקצת אפילו  ,עניין זההרבה מזלזלים ב

שירה "ספר לכן יצא ה ., מחוסר ידיעהכמיםח
, זה יותר תפוצה וחיזוקל וכדאי לתת ",כשירה

 ,ר"בעוה .במה הדברים אמורים בכדי לדעת
אם יהיו אפילו שדושים, ינההרבה דברים  נםיש

, אנשים מזלזלים בהם. עולםשל־ברומו עומדים 
ֻרם ֻזּלוּת ִלְבֵני ָאָדם כמו שנאמר, [תהלים י"ב,  ּכְ

עולם ובני של־אלו דברים שעומדים ברומו  ,ט']
לא אנשים  .ו ע"ב] דף [ברכות אדם מזלזלין בהן

 אתז .על הנפש ההשירה משפיעכמה  ,יודעים
 ,צריכים לדעת .ערב אחדל , רקלא שירה

על רב הדברים האלה יכולים להשאיר רושם 
 נוישו .ישמע שירה ויתעלהש ,אדם ונשי .האדם

דבר  וזה ה,שישמע שירה ויתדרדר. השיר ,אדם
יכול אדם הח"ו ו גבוה מאד בכוחות הנפש,

  לפעמים להיות מושפע מכך לרעה.
____________________________  

יתן להזמין הופעה . כמו"כ נלהופעה ₪ 2000-החל מ *
-057המוזיקה. הזמנות בטל'  המשלבת את כל סוגי

3133313.  
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 ,ני יודעינא ,שהו ואמר לייצלצל אלי מ פעם
מתלהב  ,אני שומע שירים תימנייםכש מדוע

רתי אמ ?בירהאח"כ לידי עבא ו ,כךומתרגש 
הוא קדוש זיע"א, רבינו שלום שבזי  ,תשמע ,לו

מביאים לעבירות  ינםאוטהור, השירים שלו 
 ,אתזקיבלת ר ממנו שא ,הצינור ח"ו. אבל
דרך צינור  ,קיבלת את השיר השיר.טימא את 

. טמאפה הוא  שמעת זאת,ממנו שהפה  .טמא
  לא מהמקור. ,הטומאה באה משם

  
רא אדם ימשורר יהיה שה ,חשוב מאד לכן

 נםיש ?ומה לא ,מה כשר ובקי ויודע ,שמים
 , רק שאינםרהישירה כשלשיר רוצים ה ,כאלה

 אתז ,לצערינו ?כשר ומה לא ,כשר יודעים מה
 שלא יודעים מה כשר ומה לא א נוספת,בעי

ין הזה, ילכן חשוב מאד לחזק את הענ ?כשר
תקיים עליו ויאנחנו מברכים אותו, שיזכה ו

ֶאֶרז בַּ  ,מקרא שכתוב הּכְ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ [תהלים צ"ב,  ּלְ
  .י"ג]

  
ס "חזבנו ידידל ,רךימי שב כעת נגיד בעז"ה

במצב כספי הוא  לאחרונהש ,בלונדוןהגר ו "נר
, אחרים משפטים וענייניםבמסובך ו, מאד קשה
 , ותענו אמן'רךימי שבבע"ה ' נאמרתכף לכן 

י כהרף "ישועת יְ י כהרף עין. "ישועת יְ  .ונהובכ
  י כהרף עין."ישועת ּתְ עין. 

  

  

 

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 
מקורות, שיפר ותיקן דברים עניינים וציין הוסיף 

  רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור

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

  רצון.הערות ותיקונים יתקבלו ב


