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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
באלו מקרים מחזירים את הקורא אשר טעה או שלא דייק בקריאת ספר תורה, 

  מבזה או מבייש חבירו ברבים. של־בכך חשש  ומדוע אין
  מוסר־השכל נוקב, עקוב הלב מכל ואנוש הוא.

  מלרע, ושינוי המשמעות בקריאתה. ההבדל בין תיבה שהיא מלעיל או דין 
  מדוע בקריאת שמחת תורה אנו מקשרים את סוף התורה עם תחילתה. 

שבסוף פרשת וזאת הברכה, מדוע משנים את ניגון קריאת הפסוקים "ויעל משה וגו'" 
  י הפסוקים האחרונים חוזרים למנגינת הקריאה הרגילה.ומדוע בשנ

  
  
  
  

�� 
  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:
  058-7020222 –קול יהודי תימן 

  03-6171031 –קול הלשון 
  401 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור

  276 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש להצלחת 
 הי"ו. שמעון יצחקיהרב ידידנו בן  השלמהילד החביב 

   ,לתלמוד תורתו המקום ברוך הוא יפתח ליבו
בעז"ה מקום לו שימצא וויגדלהו לעבודתו וליראתו, 

  יה ברוחניות ויראת שמים, אכי"ר.ילימודים מתאים לעל
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בן  השלמהשיעור מוקדש להצלחת הילד החביב 
המקום ברוך הוא יפתח  הי"ו. שמעון יצחקיהרב ידידנו 
ויגדלהו לעבודתו וליראתו,  ,לתלמוד תורתו ליבו

יה יבעז"ה מקום לימודים מתאים לעללו שימצא ו
  ברוחניות ויראת שמים, אכי"ר.

  
באלו מקרים מחזירים את הקורא אשר טעה או שלא 

של־בכך חשש  ומדוע איןדייק בקריאת ספר תורה, 
  בזה או מבייש חבירו ברבים. מ

שת בראשית, פר קראנו השבת את רחמן. בשם
   התחלנו את התורה מחדש.

  
 או"ח סי' כ"ב סעיף[ מקוצרהלחן ערוך בש הלכהה

מי שטעה ולא דקדק אפילו  ,כך היא ]כ"ט
בחסרון או יתרון אות אחת, כגון אם ְואם, 
מחזירים אותו אעפ"י שלא נשתנה משמעות 

חסרון  ,בקריאת ספר תורה ה.העניין על ידי ז
י הפשט "פ, למרות שעאותשל־או תוספת 

, 'םִא וְ ' 'םִא כגון 'משמעות,  לכךאין הפשוט 
 נםבודאי שיש, מהיאות של אבל כיון שזאת

ע"ד שאפילו  ,יכול להיות עניינים וטעמים. בכך
 "יפשע ובודאי ,עמוק דבר ישנו איזה ,הפשט

רמזים הסודות וק"ו לפי ה .דרשות חז"ל
  עניינים.  בכך נםישבודאי ש ,שבתורה

  
על להחזיר שצריכים  ,ההלכה היא ,אופן בכל
 מעכב. דברהש ,היינו 'להחזיר' את הקורא.כך 

אפילו ואפילו אם הוא כבר גמר את הפסוק, ו
צריכים  ,כמה פסוקים המשיך וקרא עוד אם

ולהמשיך  ,לתקנהושהיתה הטעות  היכןללחזור 
  כסדר.

  

ן מלעיל ומלרע, דגש ובנקודות ובטעמים, וכ
ורפי, שוא נע ונח, אם נשתנתה על־ידי זה 
ב וכו'  ב ַויָּׁשֶ המשמעות (כגון ֵחֶלב ָחָלב, ַויָּׁשָ
וָשבו מלעיל לשון חזרה, ומלרע לשון שביה) 

 יאהאם  ',בוּ שָׁ וְ המלה ' הרי מחזירים אותו.
אם ו זרה.לשון חדהיינו מחזרו,  מובנה ,מלעיל

גם היינו מלשון שבי. דשביה,  מובנההיא מלרע, 
 ., צריכים להחזיר את הקוראיות כאלהעל טע

 ,לפעמיםאמנם  הטעמים. כמו־כן, לגבי
ישנו אולי  .את המשמעות אינן משנותהנקודות 

 נויש בכך, מתעמקים מאד כאשר ,שינויקצת 
 יןא ,אולם דק מן הדק עד אין נבדק.הבדל 

 יכול להיותבטעמים ש ,אלא על כך.המדובר 
 למשל, שוא נע ושוא נח.וכן  לרע,מלעיל ומ

ה ְׁשַנֽת־ ,אם אתה אומר ,הבדל נויש ְרָב֣ ָקֽ
הקו"ף געי  ],דברים ט"ו, ט'[ ַהֶּׁשַב֮ע ְׁשַנ֣ת ַהְּׁשִמָּטה֒ 

לבין  ולכן הקמץ רחב וממילא הרי"ש בשוא נע,
ּהאם אתה אומר,  י ְגָאָל֑ ה ֶאל־נְַפִׁש֣ [תהלים  ָקְרָב֣

והרי"ש שוא  קמץ חטף (בלא געיא) ס"ט, י"ט],
לשון  יאה, בשוא נע' קרבה' כיון שהמלה .נח
דהיינו וי, ולשון צי וזה ,בשוא נחאם היא ו בר.ע
  קרב.תת
  

ואם לאו, גוערים בו. דהיינו שאם חזר חזר, ואם 
אם השינוי לא גרם  לאו אין מחזירים אותו.

צריכים להעיר לקורא  יהבדל במשמעות, אז
להחזיר אבל לא צריך לגעור בו, , וטעותל ע

   אותו.
  

ומנהגינו שגוערים בו אפילו אם יחזור על 
שמות הקדושים, כי אין חזרתו נחשבת 

סי' [משנה ברורה בעל  לבטלה ח"ו אלא לצורך.
כך יוצא בבירור פוסק אחרת,  ]קמ"ב סס"ק ד'

על ידי  שאם ,ם נוהגיםאשכנזיכך הומדבריו, 
 ,'שוב את שם היצטרך לומר הוא  ,רוזחשהוא 
אזי  ,לא משנה את המשמעות דברהכיון ש

, מנהגינו . אבל, ושלא יחזורשימשיך הלאה
שם  עלחזור אינו כן. אלא אפילו אם יצטרך ל

ה תשתנלא נש עליו לחזור. אפילו', ה
התיקון ישפר את כיון שאבל  ,המשמעות

זכיר את הוא מנקרא ח"ו ש הדבר אינוין, יהענ
את  תקןשבכך הוא מ כיון שם ה' לבטלה.

כאשר לבטלה. אכן,  ינואכ זה א", הקריאה
, אם ' בלי שום צורךמזכיר את שם ההאדם 

 בטלה.להזכרת שם ה'  וזה, מיותרהוא  הדבר
שהקריאה תהיה  בכדי ,חוזר הוא בנ"ד,אבל 

לפי שאין שום דקדוק  .יותר מושלמת
בתורתינו הקדושה לחינם, אלא לטעם נגלה 

ייב לחזור או נעלם, אעפ"י שמן הדין אינו מחו
  עות.א נשתנתה המשמכי ל
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שצריך פשיטא  ,שתנתה המשמעותנ כאשר
ה תלא נשתנלחזור. אבל אפילו אם 

על שם ה', אפילו אם יצטרך לחזור , והמשמעות
   שיחזור.אזי 

  
אך על געיא, נראה לי שאין צריך אפילו 
לגעור. והקריאה הנכונה, היא כפי מסורת 

אן יּגַ שהם  ,ספרי קדמונינו הנקראים ּתִ
 נם, ישלגבי הגעיא .יותר בעולםהמדוייקים ב

כמה  לכךיש  .. געיא היינו 'מתג'געיותכמה סוגי 
 .'מאריך'בשם  . לפעמים קוראים לגעיאשמות

 בכדי משמשת, געיאהבד"כ בכל אופן, 
ַוַּיַ֣עׂש  ,להאריך את התנועה. כגון בפסוק

בה"א של , ]'בראשית א', ז[ ָרִקיעַ֒ ֱא#ִהי֮ם ֶאת־הָֽ 
הָראֶ֖ ְותֵֽ  .'הרקיע' על בתי"ו.  [שם שם, ט'] ה ַהּיַָּבָׁש֑

, כידוע להעיר.אפילו געיא כזאת, לא צריכים 
אינן נמצאות  הללוהגעיות  ,בספרי הקדמונים

התחיל, הדבר בדיוק מתי  ,יודע אינני כלל.
אינו הדבר  ,עכ"פאבל  נכנס אצלנו? וכיצד הוא

הגעיות הללו ישנן, לפעמים  .כולםבנמצא 
 ותכתובהגעיות ה לגביגם  ,אולם ולפעמים לא.

הזאת  געיאהאם היא כתובה, תיגאן, ספר הב
כגון , ומושכת את התנועהרק מאריכה היא 

ֽ ' ',ַהַֽמֽחנה' ,'חנהמַֽ ' ֽ הַֽ ' ',ערהַנ אם הקורא  ,'ערהַנ
 על כך. , לא צריך אפילו להעירותהשה אלא ע

 ]שלהי דף ע"ז[ הגדולה מחברת התיגאןב הלשון
   .געיאל אבאין כבר אמרו,  ,היא

  
 געי. ,מאן דבעי", רגיל לומר אצלנו 'העולם'ו

ובר מד, האבל כנראה .", לא געימאן דלא בעי
 ,'להבדילוּֽ ' ,כגון על געיות מסוג אחר.

   וכדומה., 'שכבךבוּֽ ', 'ליעקבוּֽ '
  

יש ו ,יותר חשובות ר הןשא ,געיות נןיש אבל
 את הניקוד. הן משנותש , כיוןיןיהם יותר ענב

וכן  ,משוא לפתח פכים את האות, הם הודהיינו
ים הָֽ , בפסוק למשל לתנועות אחרות.ה"ה  ֲאנִָׁש֨

נּו ם ִאָּת֗ ים ֵה֣ ֵלִמ֧ ֶּלה ְׁשֽ ע"י  ].בראשית ל"ד, כ"א[ ָהֵא֜
הגעיא שבאות שי"ן במלה 'שלמים', נהפך 

י וכן במלה  הניקוד משוא לפתח. ה ִלְבֵנ֣ ְוָֽהיְָת֞

ל נהפך הניקוד  ,ע"י הגעיא ,[במדבר י"ט, י'] יְִׂשָרֵא֗
כבר הערכנו לשעבר על כך. . משוא לקמץ

מ"מ  אבל צריך לגעור. הגעיות הללו,על  א"כ,
משנה את  ינואדבר הכיון שמעכב,  ינואהדבר 

, בכך טעמים נםישש . כמובןהמשמעות
, הללוכל הדברים  לעלתת הסבר השתדלנו 

   .ךספר נפלאות מתורתב
  

 .געיות כאלה 84 ישנן בתורה ,אגב דרך
של־גימטריא ה כפי . דהיינו,א"געי ,ךימנוסי
   .'געיא'לה מ
  

ישנן שתי , 'ָוָֽהֽיְָתה'במלה  מהקהל: שאלה
   געיות. על איזו געיא המדובר?

עכשיו אנחנו מדברים  מרן שליט"א: תשובת
משקל המלה,  על הגעיא שבאות וא"ו. הרי לפי

אות וא"ו, אלא ב געיא היתה צריכה להיותלא 
פסוק  נוישוהרי לדוגמא יתה'. הָֽ 'וְ  פשוט היה צ"ל
 בלייתה', הָֽ 'וְ , כךשכתוב וגם אחרי כן,  ,לפני כן

ע"י הגעיא, הוא"ו  אבלגעיא באות וא"ו. 
  לקמץ מלא.קמץ קל, נהפכת מ

  
אות ב 'געיא'הכותבים את המלה  נם, ישאמנם
, דהיינו ה"אאות בכותבים ה נםישו ,אל"ף
נו הבדל במספר יש ,לכאורה . א"כ'געיה'

ישנן כמה אכן ין הכי נמי, א ,אבל יא.הגימטר
  שנויות במחלוקת.ן הש ,געיות

  
שחלקם  ,איך יכול להיותמהקהל:  שאלה

   וחלקם כותבים בה"א? כותבים באל"ף,
 לים כאלה.הרבה מ נןיש מרן שליט"א: תשובת

 ',עקיבאבמלה 'אפילו  ' או 'חנניה'.חנניא' ,כגון
האם כותבים זאת , כותבים כיצדויכוח  נויש
הדבר נידון למשל בתחילת  ה"א.באו  ,ל"ףאב

 ,אפשרות נהיש ,בלשון הקודשספר אור זרוע. 
 .ה"אהאות או  ,אל"ףהאות תהיה לה שבסוף מ

משא"כ  .יקפֵּ , כיון שזה לא מַ משנה ינואהדבר 
א בר ּדָ בארמית וכן בערבית. [ידוע הסימן ִא 

ה. 'אדא' מלה בארמית, לכן מסיימת בָ הֲ אַ 
את אפילו ' בלשה"ק]. באל"ף, משא"כ 'אהבה
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דהיינו  אל"ף,ב כותביםה נםיש'זכריה', השם 
יו"ד קדוש ם שֵׁ  יהיהכדי שלא בוזאת 'זכריא', 

ישנה ש ,מציאותזאת ה בכל אופן,וה"א. 
 נםישעינינו הרואות כי  .בספריםבכך מחלוקת 

כתבו ש נםויש אל"ף,אות ב 'געיא'כתבו ש
אנחנו לעניין הגימטריא ו ה"א.אות ב 'געיה'

שישנה  וןשניהם צודקים, כיכי  ,ומריםא
 אשר יש עליהם, כמה געיות לגבי מחלוקת

 אחד בשני.התלוי  שהדברכנראה  ,א"כ .ויכוח
  [עי' נפלאות מתורתך פ' בלק דף קכ"ז].

  
לה ', זאת איננה מגעיאהמלה 'מהקהל:  שאלה

  ?ארמיתלשון ב
. המלה חושב אינני מרן שליט"א: תשובת
בלשון  כמו ."מו"גועה, המלשון פרה  יאה'געיא' 

 ].ע"ב ס"גדף  ברכות[ געו כל העם בבכיה ,חז"ל
 ].א"נ 'מדרש איכה רבה, א[ געתה פרתווכן, 

  לקול כזה.הכוונה 

  
רבינו  מביא ,]"בסי' קמ[טורים  ארבעהספר ב

אם  ,כתב בעל המנהיג ,כך יעקב בן הרא"ש
טוב שלא  ,או החזן המקרא אותו ,טעה הקורא

שלא להלבין  ,ותיו ברביםלהגיה עליו על שגג
 .יצא ידי קריאה ,דאף על פי שטעה בה .פניו

 ',ןרֹ הֲ ' 'הרןאַ 'שאם קרא ל ,דאיתא במדרש
קרא וטעה אפילו  ,והרמב"ם ז"ל כתב .יצא

מחזירין אותו עד שיקראנה  ,בדקדוק אות אחת
בין בעל  ,מחלוקת מעלה בזה הטור .בדקדוק
ר מכך שהטו ., בעניין זהלבין הרמב"ם המנהיג

בלשון ו דבריו, ביא את הרמב"ם בסוףה
איננה  רמב"םהדעת כתב', מובן כי והרמב"ם '

   דעת בעל המנהיג. כפי
  
המלה של  ,דוגמאתן נבעל המנהיג  ,אמנםו
ו שזה ,מסבירים המפרשיםאבל כבר , 'אהרון'

 אין ,כל שגיאהלפי דבריו, על אלא  לאו דוקא.
 יותר טוב ,אדרבה ,ולדעתו .להחזיר יםחייב
שלא להלבין את פניו. בכדי  ,א להחזירשל

עד  ,ש'מחזירים אותו ,הרמב"ם כותבאולם 
מה עם הלבנת '. לכאורה, נה בדקדוקשיקרא

אלא הרי זה דבר חמור מאד כידוע.  פנים?

היא  היא, כי כךעל זה התשובה לכאורה 
, ובזה אין חולקים חייב לחזור הואשהלכה, ה

  .כבוד אפילו לרב
  

אדם הכיון ש יתירה מכך. כי ,בס"ד ניחושב ברם
להיות  ההוא עולה לתורה, עלולר שכאש ,יודע

על  יודע שהציבור יעירו לוהוא ולו טעות, 
 על כך. מוחלהוא כבר מראש  א"כ, טעותו
כך, שיכול על דעת  ,לקרואהוא עלה , כלומר

 נםיש ,אבל לצערינו להיות שיתקנו אותו.
, יםלידי ויכוח מכךשלפעמים באים  ,כאלה
 אפילו ח"ו לידי שנאה ומחלוקת יםולפעמ
  .רח"ל

  
יחיא יצחק  הרה"גשל  ויבנאחד מעל  מספרים

על  ,היה מעיר לכל הקוראיםהוא זצ"ל, שהלוי 
 מה זה? ,ואמר לו סב שתהיה.קלה כל שגיאה 

אבל הבן, לו  ענה למה אתה מעיר על כל דבר?
א"כ  ,תגיד ליאביו, אמר לו  ההלכה. כך היא

, לא הערתי קרואללמה כשהחבר שלך עלה 
חברים  ינםא, רק לאלה שאתה מעיר מדוע לו?

כאשר אתה שותק  ,לחברים שלך . ואילושלך
וכי עליהם אין ההלכה  הם עושים שגיאות?

  אמורה?
  

עלולים  ,האלה , לפעמים מהדבריםדהיינו
תיו, והוא מחפש את שגיאש כך,ח"ו לידי לבוא 

   שמח לאידו.עכ"פ או שהוא כדי להעיר לו. 
  

בשיקול  כי בעניין זה צריך לפעול ,יחושבנ
ה מאד לצערינו נחלשש ,נודעת. בפרט בדור

אצל  בתורה.הנכונה והמדוייקת  הקריאהידיעת 
לא היו מודיעים  ורה,ת, בקריאת ספר אבותינו
ומי  ,שני ומי ,ראשון עולהמראש, מי  לאנשים
, היה בזמן הקריאהש אלאוכן הלאה. שלישי. 

ואם  בית הכנסת.ישיבתם ב סדרהולכים לפי 
 שהואהחליט  -שאינו בתור  -אחר שהו ימ

מאיזו סיבה , שלישילמשל רוצה לקנות 
הבא ממילא לקנות, ויש לו רשות שתהיה, 

היה נהוג אצל כך  .רביעי יהיה עליית בתור
 מודיעים ,בליל שבתכבר  ,היום אבותינו. אולם
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כדי שיתכונן. שתים  עלייתו. מה היאלעולה 
, כי אני כבר שומע וכעת עשרה שעות מראש.

בליל זאת לומר להם לא מספיק ש ,כאלה נםיש
 , בכדישבוע מלפני כן אלא מודיעים ,שבת

א"כ,  ל השבוע לעליית המברך...שיתכוננו כ
יותר  הדבראולי כנראה, אבל  ירדו הדורות.

באים  שאינם ,כאלה נםלצערינו ישכי  טוב.
בית  ים להםמחפש אלאלבית הכנסת, בגלל זה 

כיון , קוראהחזן בו ששל עדות אחרות, נסת הכ
 , ואז הואיעלו אותו לס"תשהוא מפחד ש

 שלא לבוא בכללהוא מעדיף  , לכןיתבייש
דהיינו  שיהיה כך,עדיף  לכן .לביכ"נ תימני

אפילו שבוע, שיודיעו לו מראש על עלייתו, 
  ין הזה.יתקן את הענבכדי ל

  
  

  מוסר־השכל נוקב, עקוב הלב מכל ואנוש הוא.
שתבינו את  על מנת, דבר להגיד לכם רצוניב

  השכל נוקב.־זהו מוסר שבעניין זה.הרגש 
  

או מכיר, היה דרשן גדול בעיקו"ת שזוכר מי 
 שבדרוןהכהן שלום  ת"ו, בשם הרה"גם ירושל

 , בחסד עליון.דרשן"מגיד",  "ל. הוא היהצז
פרשת [ניצוצות הפרשה עלון מביאים בשראיתי 

 '.ך ויאמרו לךיזקנ'פר בס המובאסיפור  ,]נחסיפ
מקדימים מראש למנוע כאן, הם כותבים 

עם לא התרחש  ,המעשה הזהכי "טעות", 
הוא סיפר שרק  אלא ,עצמו הגר"ש שבדרון

רק הוא כי נראה להם, כך  .את בגוף ראשוןז
 לא יכול להיותאבל  ,את על עצמוזסיפר 

אבל כך הם חושבים. עמו. שהמעשה התרחש 
אכן  המעשהכי אפשר בהחלט  ,ענ"דלפ

מוסר הוא היה רגיל לתת ש כיון ,תרחש איתוה
זה פועל יותר טוב על השומעים,  ברבים.לעצמו 

לא מוכיחים אותם, אלא הדרשן כולל את 
  עצמו.

  
פעם אחת הוא בא כאשר  ,בזמנו כי נירוכז

 ,נוראיםהבימים  'קול תורה'לדרוש בישיבת 
, לפני שהוא נכנס לבית המדרש בחודש אלול,

בחורים היתה קבוצת צר קודם לכן, זמן ק

והסתכלו על  ,מודעותהלוח על יד  שעמדה
מודעא על השיחה  שם. שהיתה תלויה מודעאה

ר לדרוש. גם מוּ המוסרית שר' שלום שבדרון אָ 
נעמד , פתאום הוא באאני הייתי שם. 

בקומתו הזקופה ובתנועתו הידועה,  מאחוריהם
וחצי,  ששבשעה , בקול רם תחיל לקרואוה
הוא כך  שלום שבדרון... ןוָ אֲ גַּ דרוש הרב הַ י

נתן  לדרוש. דהיינו, בכך נכנס, לפני שעשה
כעת בגלל שהוא דורש , כי לעצמו מוסר

גאוה. של־בו ח"ו שמץ ייכנס בל , שלאברבים
ן', דהיינו בעל במקום 'הרב הגאון', קרא 'הגאוָ 

היה חידוש קצת, כיון ש , הדברדרך אגבוגאוה. 
עם  ר הוא היה לא מדברשאכ ,בחודש אלולזה 

כל  בתענית דיבור הוא היה .אנשים, לא משוחח
עד יום הכיפורים, כלום,  הוא לא דיבר ,הזמן

כן אהוא  את זאת,אבל  חוץ מדברי תורה.
ט קשֵ חשוב.  דברהוא הבין שהש וןכי ,דיבר

עצמך תחילה. ואכן בשיחתו אז, נעו אמות 
  הסיפים, חיל ורעדה מקול הקורא.

  
ָעקֹב  כיצד ,כדי להביןזאת בנספר אופן,  בכל

ב ִמּכֹל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי ֵיָדֶעּנוּ   .]ירמיהו י"ז, ט'[ ַהּלֵ
י במקום ּתִ ְת בַ שָׁ  ,באחד ממסעותיכך, שם ב ותכ

בליל  בשבת ר"ח. עיר,הגיע לאיזה  ,פלוני
, ובעוד שבת דרשתי בבית הכנסת המרכזי

געתי שוב יבבוקר ה כמה בתי כנסיות בעיר.
   כדי להתפלל שחרית. ,סת המרכזית הכנלבי
יה יעלההבנתי ש ,ופן טבעי לחלוטיןבא

כי בכל מקום שייכת לי,  ,"כהן"של־ראשונה 
הרב שלום  הוא אני הרי. "כהן"אני מתכבד ב

כהן שיעלו יכול להיות לא  " שבדרון,הכהן"
, מרוב הרגל שיעלו אותי הראשון. בודאיאחר, 

ם, מה זן לשמוע למי קוראיכמעט לא הטיתי או
 מה אומרים, כמעט התכוננתי לפסוע. השם,

קלטתי ובבירור, שמעתי  ,אולם בכל זאת
אז הוא  כהן אחר.ל, רק שהפעם לא קוראים לי

 , חשבתי.מה קרה לגבאי , ולא התקדם.נעצר
התירוץ היה  , אולי הוא לא יודע שאני כהן?מה

עליתי לדוכן הרי ש נראה לי דחוק מאד,
 דוכן?שעליתי ל הוא לא שם לב וכי שחרית.

לבסוף אמרתי  ,ניחא הוא בטח הבחין בי.
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 דוקאאה הגבאי חפץ לתת לי כנר .לעצמי
גם , לא עולה מי שעולה כהן אצלם, ."מפטיר"

זאת, כי זה יותר הוא יתן לי  ,אז כנראה מפטיר.
לא חלפה . , או סיבה אחרתחשוב אולי בעיניו

כבר הייתי בטוח שאני תוך תוכי , עד שבדקה
   פטיר.עולה למ

  

אבל  , הכנתי את עצמי.כשאחזו בשביעי
לא  .ראיתי איזה מפטיר קניתי ,כשהגיע מפטיר

, הגבאי כיבד את עצמו פחות ולא יותר
הוא פתאום ולא הזמין אותי, הגבאי  במפטיר.

לא היה לי נאה להרגיש  למפטיר בעצמו.עולה 
התירוץ  שמהר מאד מצאתי את ,בפרט פגוע.

כיצד הוא תראו  .הנכון, ואז נשמתי לרווחה
הוא מעז יו, ואיך מחשבותרוקם את פתילי 

בסוף אפילו לו ,את אפילו ברביםזלהגיד 
שבטח  ,אמרתי לעצמי ,כנראה זאת.להדפיס 

אני בעל  ,הוא יודע שאני חזן בימים נוראים
יש  ,שבת ר"ח הזאת שהיאעל כן השבת  קול,

 עולמך מקדם',יצרת  'אתה ,הרי מוסף מיוחד
הסתם כנראה הוא ן אז מ ,כובדיש בזה משהו מ

ני הוא חפץ שאבמוסף,  ש"ציזמין אותי להיות 
אם אכן  עבור לפני התיבה לתפילת מוסף.א

   .טוב והגון זה בודאי פיצוי ,לעצמי כך, אמרתי
חיכיתי להרגיש דפיקה קלה  ,בסיום ההפטרה

אולי אתה  ,על הגב מהגבאי, נו, ר' שלום
להן  אבל חלפו ?מכבד אותנו בתפילת מוסף

בחלל בית הכנסת נשמע דוקא ו ,שתי דקות
ל מי שעוסקים וכ" ,מסתלסל גבאישל־קולו 

 אומרים ,אצלם הרי. "בצרכי ציבור באמונה
מוסף  שעולהמי רקן' לפני מוסף, וויקום פ'

, ושם נמצא הנוסח אתאת זמתחיל להגיד 
ומכבד  ,הוא לוקח לעצמו מפטיר ?מה .הנזכר

 ,סימןהר זה כב הריבמוסף? גם את עצמו 
בודאי הוא עוד  .תפלל מוסףשהגבאי בעצמו י

 ,חושב שהסלסול הזה שמסתלסל מגרונו כעת
את עסקני וגבאי הציבור  בזה שהוא מברך

מדברים  וכי ,שעוסקים בצרכי ציבור באמונה
זה 'עוסק . בושה וחרפה ...על גבאי כמוהו

בצרכי ציבור באמונה'? אלו המחשבות שחלפו 
   בראשו.

, מה אני מתעסק ת עצמיתפסתי א מיד
, וחזרתי עצרתי בעד מחשבותי ?יותבשטו

אלו דברים בטלים. הדבר לא  לשקוע בתפילה.
תפילת הלחש עברה,  ולא מכובד.מתאים 

מגיעים לקדושה, כמעט  ,חזרת הש"ץ החלה
אולם כאשר  ין.יהספקתי לשכוח מכל הענ

תה לאחר מכן ברכת או ,סיים את הקדושה
שבת היום הוא ל שקדוש, שכח הגבאי המתפל

של־להגיד מוסף רגיל  והמשיך בטעותר"ח, ו
 כפי', אתה יצרת'במקום להגיד  שבת רגילה.

נת שבת', של שבת ור"ח, הוא אמר 'תיכהנוסח 
 שבת רגילה.של־מוסף כפי נוסחתם בתפילת 

   מה שאצלינו 'למשה צוית'.
  

הייתי הראשון  ...משום מה ,ודוקא אני
הרמתי את תכף ומיד  שקלטתי את הטעות.

קולי, אמנם בעדינות אבל בקול תקיף וחזק, 
מה חשבתי באותו  י ...י אַ י אַ אַ  '.אתה יצרת'

מה  ה נקמה מצידי?תהי וכי זוום? נקל הרגע?
וכי אני נקמן?! אולי לחנך  .חלילה .פתאום
ביזה ש על ?להשיב לו כגמולו גם זה לא. אותו?
 ,לא מפטירו ,לא ראשון ,לא כיבד אותי ,אותי

חס ושלום. פשוט מאד רציתי ? מוסף לאו
וכי לא צריך טעות,  זאת .'לתקן את הטעות'

  לתקנה? 
  

טיפה  מיד הרגשתי טיפ כן, כן. , אבלאהה
, עכשיו ההא יותר טוב, משהו ירד לי מהלב.

האמת  . מדוע?בודאי ?הבנתי, לא כך
, וכן ן נקמתי בו, וכן חינכתי אותיכֵּ ש ,לאמיתה

זה כל גיש את הלב מר גמולו.כשילמתי לו 
טוב טוב, אבל מכיון שאדם מתבייש לחשוב 

 , הוא מתרץ לעצמו תירוצים.על זה בגלוי
ָעקֹב  תראו כמה האדם מטעה ומרמה את עצמו.

ב ִמּכֹל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי ֵיָדֶעּנוּ    .[ירמיהו י"ז, ט'] ַהּלֵ
  

על אני אומר זאת, אמנם כאן המדובר  לכן
 לפעמים , כיצריך לדעת, אבל טעות בתפילה

יות בקריאה טעשל־על ידי תיקונים  ,לצערינו
 שנאה ותחרותקנאה וידי ל הגיעו , רביםבתורה

ה  ,כן על ומחלוקת, ה' ירחם. ל ָערּום ַיֲעׂשֶ ּכָ
  . ]משלי י"ג, ט"ז[ ְבָדַעת
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, מה אכן .הזה בסיפור הערה קטנה,לי עוד  ישנה
את זהוא לא מזכיר  אמנם קרה לגבאי הזה?

תראו את הנקודה. תשמעו ואבל , כאן
 ,הגבאי הזה עלה גם מפטיראכן  לכאורה, מדוע

היה לו מסתמא  ,פשוט מאד וגם מוסף? הדבר
, כךשב על אולם הוא אפילו לא ח .צייט־יאר

אדם לא ה ל עצמו. דהיינו,שב רק עאלא ח
עושה רק את החשבונות אלא , על כך חושב

־, שיש לו יארהגבאיעשה ימה ו האישיים שלו.
  לא לימד זכות. .חשבלא הוא  ,ךעל כ ?צייט

  
 בכך. והבחנתי הרגשתיאפילו לצערינו, 
עושים רק את ה אנשיםישנם לפעמים 

מדברים  , וכאשרשלהםהפרטיים החשבונות 
עונים לא על מה ששואלים בכלל הם , איתם

. הוא שקוע בדברים האישיים שלוש וןאותם, כי
ברו עם ידבאו לפתע וי. יבמו עינ בכךנוכחתי 

על ענה בכלל והוא על איזה עניין,  ,שהוימ
ישהו מ תכבדו , לא,לאהוא אמר, ' .משהו אחר

על להזמין אותך, אבל ברו ילא דבכלל  אחר'.
אפילו הוא  הוא בטוח כי זה מה ששואלים אותו.

מרוב שהוא שקוע  ,לא שמע מה ששאלו אותו
 עלותופר לו את מחשבותיו. ורוקם  ,יובדמיונות

ולדעת  ,ודותיִמ את  להכיר צריךאדם כל  כן,
   יותר.מה חשוב 

  
שהו על טעות בקריאת ימעירים למר שאכ, לכן

לא  מים,שלעשות זאת לשם צריך  ,ספר תורה
 אלאולא מעליבה, להעיר בצורה נקמנית, 

באופן מכובד. הכל לפי המתאימה. בצורה 
העניין, הזמן והמקום. לפעמים צריך לשתוק. 

הוא ויטב, הדק ה ,עדיף שהחזן יהיה בקי כמובן,
זה שיעיר לו, על מנת לחסוך שלא יהיו את כל 

   הדברים האלו בבית הכנסת.
  

הדבר לא יעזור למרות ש ,אני מעיר לפעמים
הוא לא יחזור, אפילו אומרים זאת  ,קוראל

שהציבור לא בכדי רק אלא ט, קֶ קצת בשֶ 
ם לקריאה שלא יחשוב כי אני מסכי ,יטעה

א. שלא אם כך צריך לקרו נכונה. ינהאשהזאת 
  תתפרש על ידם השתיקה כהודאה.

מה לעשות כאשר אחד כזה  מהקהל: שאלה
  ויודעים שהוא יטעה? עלייה, קונה

שהחזן  , עדיףאם אפשר מרן שליט"א: שובתת
  .יקרא במקומו

  
  ?ואם הוא מתעקש לקרוא מהקהל: שאלה

 ,עליות קטנותלה שיעל מרן שליט"א: תשובת
  ין.יענהכל לפי ה ,אבל .שלושה פסוקיםכגון ל

  
 ,בתורה ראושייך רק לק דברה מהקהל: שאלה

  ?או גם לתרגום
, אפילו נהוג לתקן מרן שליט"א: תשובת

אף כן ו .נעשוא שוא נח ולגבי אפילו ו בתרגום.
שטעה  יבורצשליח  ואפי' .הפטרהתרגום הב

זה כולל אפי'  אותו. מקובל לתקןה ,בתפילה
סליחות והושענות, המנהג שהבקיאים מתקנים, 

אבל "ז כל הציבור שומעים ולומדים ויודעים. ועי
ו. לא לביישוש ,את בחכמהזצריך לעשות 

כזאת, שהקורא  בצורה דהיינו, לעשות זאת
, ולא שרוצים להראות לו מבין שמעירים לו

  . שאינו יודע
  

א אם הו ,ההלכהינו מעכב. לפי אדבר ה אבל
 ,ה המשמעותתשתנאפילו אם נ ,טעה בתרגום

מעירים  ,לכתחילה ךא הדבר אינו מעכב.
אם לא  . ישנה סיבה נוספת לכך, כיומתקנים

יות וכו'. דבר ישתרשו הטעשל־בסופו , יתקנו
, בודאי חירוף וגידוף ואם זהו ואפילו בתפילה.

, כי הכל אבל צריך לדעת שצריכים להעיר.
 .'סוף מעשה במחשבה תחילה' צריך להיות כך,

לא  ך,כאולי עדיף להעיר אחר  ,לפעמים
חוזרת האדם טעות יש ל אםהתפילה, כי  בשעת

בין כעת, אולי הוא לא יעיר לו , אם תכל הזמן
? לכן, כדאי להעיר ומה רוצים ממנו ,הטעות את

  לאחר התפילה. ,לו על כך
  

הרב כיון ש ,זאת תיאלאני ש  מהקהל: שאלה
 לגבישהוא הדין  "ה,עזאת בשלא ציין שליט"א 
  ?התרגום
בחלק  כתבתי זאת מרן שליט"א: תשובת

בחלק כתבתי על כך  לא בהלכות שבת. ,השני
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אין בשני וחמישי,  ,שביום חול וןכי ,ראשון
שם  ,בשבת ורהתבהלכות קריאת ספר  תרגום.

 ,זאת שםהערנו  .הפטרההתרגום וה מדובר על
בסימן ס' אמצע סעיף י', ובסוף  בחלק השני

  *.סעיף כ'
  
  

ההבדל בין תיבה שהיא מלעיל או מלרע, ושינוי דין 
  המשמעות בקריאתה. 

שברצוני בנושא דלעיל, שאלה קשה,  נהיש
  . בס"ד ליהלעמוד ע

נן יש, כי בכמה מקומותרש"י כותב , כידוע
, משנה בין מלעיל למלרע אשר ההבדל ,ליםמ

 'הָאּבָֽ כגון 'מפורסם, הדבר ה את המשמעות.
 כגוןלשון עבר, ב וזה ,מלעיל 'באה' '.האָֽ ּבָ 'ו

יְָמה ִׁשְבִעֽים ָאה ִמְצַר֖  ].בראשית מ"ו, כ"ז[ ַהָּב֥
"כ, עי"כ . אעתידלשון ' מלרע, זהו בבאהו'

  המשמעות.נשתנתה 
כי  ,]כ"ה ח"א סימן[בשו"ת עולת יצחק  הבאנו

פי , ושנראה לכמה וכמה פוסקים דנים בכך
כשינוי נחשב  ,, כי גם דבר זהדברי כולם

תב ולחן כערוך השבעל של, למ משמעות.
יא פסוק בנוגע ל, לגבי קריאת המגילה ֶרב׀ ִה֣ ָּבֶע֣

ה יא ָׁשָב֞ ה ּ֠וַבּבֶֹקר ִה֣  הדברכי  ,]אסתר ב', י"ד[ ָבָא֗
במלרע,  -'באה', 'שבה'  - לקרוא זאת, מעכב

 רבות ראיות יין. והבאנו עודשינוי בענ וזהש כיון
   .לכך

הגר"י  ,קהילות יעקבבעל  גםשם כי הבאנו 
 גרתאיקריינא דאבספרו כותב  ,זצ"לקנייבסקי 

מגדולי  הוא זהאם כלל כך,  [סימן קל"ט]
שמעותו על דכשהנגינה מלרע מ ,הפוסקים
 ינואמי ש ין.יענבשינוי  ואהלכאורה  העתיד,

ו כלל זה ,אבל את זאת.יודע  , אינובקי בדקדוק
   מוסכם.

  
__________________  

שם בבית ־יל, פורסמו בעילוםבעיקבות הדברים דלע *
ידי אחד השומעים הרב מנשה בן שלום ־מדרשנו על

נר"ו הדברים דלקמן, ולרגל חשיבותם ותועלתם ראינו 
אל ", תחת הכותרת 28להביאם בסוף החוברת בעמוד 

  ."א"ק תימן יע"אחינו בני ק

שער דקדוק הטעמים [ כותב בספר מכלול רד"קה
וכשתיכנס עליהם וא"ו השימוש, , כך ']דף ו' ע"ב

, פעלים נםישדהיינו, ישובו מלרע ברוב. 
 .ן עברלשווהם מלעיל,  שלפניהם האות וא"ו,

 הטעם הוא מלרע. , אזילשון עתידמ ואם זהו
 שבפסוק ,המלה 'ודיברתי' בין ,ההבדל ומההרי 

ים ְרִּת֙י ַעל־ַהּנְִביִא֔ לבין  ,]הושע י"ב, י"א[ ְוִדַּב֙
ל המלה 'ודיברתי' שבפסוק  י ִאְּת֜> ֵמַע֣ ְוִדַּבְרִּת֨

ֶרת ֹ֗  וזהמלעיל,  'ברתייוד' ]?שמות כ"ה, כ"ב[ ַהַּכּפ
וכן  לשון עתיד. וזהמלרע, ' ברתייוד' .לשון עבר

ַמְרָּת֞ ֶאת־, עברלשון  וזה מלעיל,' ושמרת' ְוָׁשֽ
יו  כגוןו, 'ּתָ בְ שַׁ וְ המלה ' וכן ].דברים ד', מ'[ ֻחָּק֣

ְבִּתי ִלירּוָׁשלַ ִ֙ בפסוק לשון זהו  ],זכריה א', ט"ז[ ם֙ ַׁש֤
   עבר.

  

פסוק לגבי ה ,[ט',ז'] נחמיהספר רש"י בתב כ וכן
מְ  טעמו  ושמת,, אומר רש"י ,ָּת ְּׁש֖מֹו ַאְבָרָהֽםְוַׂש֥

 לשון עבר.בלפי שמשמעותו  י"ן,למעלה בשׂ 
י ֲאָלִפי֙ם  ,פסוק נוישמאידך  ם ָׂשֵר֤ ְוַׂשְמָּת֣ ֲעֵלֶה֗

י ֵמ֔אֹות  ביניהם? מה ההבדל ].שמות י"ח, כ"א[ ָׂשֵר֣
' במלרע, ושמת' .לשון עבר מלעיל, זהו' ושמת'

  .לשון עתיד זהו
  

אם הקורא  ?מה הדין בדיעבדיא, ה השאלה
  שלא?או  ,מעכב דברההאם  ,בכךטעה 

  

שהבאנו לעיל,  גרתאינא דאיבקרי כתב כךעל 
דכשהנגינה  ,מגדולי הפוסקים הואזה אם כלל 

 ואהלכאורה  מלרע משמעותו על העתיד,
דמכל מקום  ,אומרהוא אבל  ין.יענבשינוי 

 ידקא ,וך דברי הפרשה מוכחמתדצריך עיון, 
לפי הנושא אתה  כי ,הוא טוען תיד.על הע

   המדובר על העתיד.ש ,מבין
  

כי בשו"ת עולת יצחק צייננו,  כאן,ע"ז  כתבנו
דבר שאם נ משום .תהטענה הזאת איננה מובנ

של־הרבה דברים ירדו  יאז ',יןילפי הענ'מצד 
ון שהרי , כישינוי משמעות המוזכרים בפוסקים

לפי 'מובנים אשר הם הרבה דברים  ישנם
 דין בקריאה, לקרוא נו, יש'. אלא מאייןינהע
 ,ונהוהכהיא מה  , מובןןילפי הענישאפילו  כך.

  קריאה.לגבי אופן הדין בהלכה ישנו אבל 
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קריינא ספר מה כאןהבאנו  ,אגב דרך
ומעניין, אשר אפשר חידוש יפה  ,גרתאידא

ר שאכ ,מה הדין ולמעשה.הלכה לו לאמצ
א , אבל לא בטוח אם הוהקורא עשה שגיאה

, לא ידוע הוא אמר משהו לא ברור שגה. דהיינו,
אכן הוא כותב, כי  ?לאשאו  ,הוא טעה האם

 ך,כ. אבל אחר מקוםבַּ על כך צריכים להעיר 
 אפשר ,משמעותבשינוי  היהאולי אם גם 

נסמוך על כי  ,הוא אומרלהקל. והסיבה לכך, 
שם ב ,קודםמשאמרנו  כפיפסק שהב"ח, דעת 

תב כי כך שהב"ח כ המעניין, ספר המנהיג.
ם האשכנזים הפוסקיאינני יודע, כיון ש המנהג.

[כנראה מנהג זה היה רק בזמנו  לא פסקו כך.
ועי' ביאור הלכה סי' קמ"ב ובמקומו של הב"ח. 

 ,הכי נהוג ,אבל הוא כותב בסוףד"ה מחזירין]. 
אפילו לדעתם,  כבעל המנהיג דלא כרמב"ם.

 ב.מעכ , הדבר אינומשמעותבשינוי אם ישנו 
כיון שיש לנו את כך, הקריינא דאיגרתא  סובר

שהם סוברים  ,שיטת בעל המנהיג והב"ח
 ,שאפילו בדיעבד השינוי משמעות לא מעכב

 לפחות באופן שלא ברור מה הקורא אמר, יאז
וציא א יודעים מה בדיוק המשהו שלאמר הוא 
  יש על מה לסמוך. הלאה,אם כבר עברנו  ,מפיו

  
שאמר,  חכם אחד בשםנוסף, חידוש  כאן הבאנו

בשעת  אפשר לסמוך ,קריאהביות כי לגבי טע
הבן איש חי כותב על מה ש, הדוחק או בדיעבד

בבית אפילו אם כי  [פרשת כי תשא שנה א' סעיף ו'],
מ"מ ה טעות בקריאת התורה, תהיהזה הכנסת 

 יאז ,כיון שבכל בתי כנסת האחרים לא טעו
ציבור כולם מתקנת את קריאת השל־הקריאה 

   הזה.
  

ז"ל בשער  מהרח"ו כתבכך,  אומר הבא"ח
זמן הרבה הכוונות בדרושי הס"ת וז"ל, 

בביתו בעשרה, ולא חשש  מורי ז"להתפלל 
בין בחול בין  ,שיהיה שם ספר תורה לקרות בו

האר"י לא התפלל ש ,היה זמן .עכ"ל בשבת
 והתפלל, סיבה , מאיזו שהיאבבית הכנסת

הוא לא  ורהתו, אבל ספר איתו ציבור בבית
אם  ,הזוהר הקדוש "יפשע וןכי לשם. הביא

 ורה.תלספר הרח"ל , זאת גלות ס"ת מביאים
ואיך  ,הבא"ח שואלא"כ  לכן, לא הביאו ס"ת.

רבינו נר ישראל חסרה של־תהיה תפילתו 
וס"ת, סוד פתיחת ההיכל  תרוֹ אָ מן הֶ ח"ו, 

יהיה חסר את  ,רבינו האר"יוכי ל וקריאת ס"ת?
בעולמות  אלו עושיםכל הפעולות שדברים 

סמך בזה על ש ,אלא מוכרח לומר ?העליונים
 ., שמוציאים ס"ת באותם הימיםשאר קהילות

גם  יועיל ,שאר קהילותדמה שעושים ב
הם אלו  יחד., כי הכל נכלל קהילה שלול

 עניינים גם לגבי ,אתזוהוא כותב  דבריו.
, לא עשו םיכנסת מסויכגון, אם בבית  .אחרים

ברית שישנה או  ,חתן נולל שישבג נפילת פנים,
משלימים את  ,אחריםהכנסת הבתי  יאז ,מילה

הם סיבה פרטית  , למרות שמאיזוהציבור הזה
   . וכדומה לזה.עושים נפילת פנים אינם

  
מה  , לא נראית לי הסברא הזאת. דהיינו,אולם

 יכול להיות. , הדבראומרעצמו שהבן איש חי 
 כך, גםלסמוך על שאפשר  לא נראה אבל

 היתה טעות בקריאה. כאשרלגבי לנדון דידן 
ם טעו מדברי הבא"ח, שא, אין ללמוד כלומר

מה  יועיל דברה, שיםיכנסת מסובקריאה בבית 
כאשר טעו  שקראו בבתי הכנסת האחרים.

מאשר אם לא קראו טפי בקריאה, הדבר גרע 
כנסת הבתי  יאז ,כאשר לא קראו בכלל בכלל.

אבל ם. את קריאתלהם משלימים  ,אחריםה
   הדבר גרע טפי. ,כאשר קראנו בטעות

  
, כגוןרבים. דברים אחרים , בלמדנוזה  כלל

כי אנחנו פוסקים  ורה,תשבספר  תגיןלגבי ה
ודלא  ,כדעת הרמב"ם ,מעכב הדבר אינו

באותיות אם לא עשו תגים  כרבינו תם. דהיינו,
 אינו מעכב. הדבר ,ורהתבספר ה "ז ג"ץשעטנ

כגון נכונה,  שאינהבצורה  ,אבל אם עשו תגין
נראה  יאזש ,אותיות שעשו את התגים בצורת

 .אתזפוסלים  ורביםהכתב,  ישנן אותיות ע"ג כי
 ינםא , שהתגיןאם אתה פוסקהרי , לכאורה

 הללו הם שהתגין ,מה מפריע לך ים, א"כמעכב
אם מאשר  ,לא גרעהדבר  ?אותיותהבצורת 

ר שאכ לא. ,התשובה היא לא עשו בכלל? אלא
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 נםיש כאשראבל  בסדר. אזי הדבר ,יןאין תג
הדבר יותר  , אזינכונים אינםהם  , אולםתגין

  הסברא מובנת. גרוע מאשר אין בכלל.
  

לא קרא  ,, כאשר הציבור הזהבנ"דדבר ה אותו
 ,קריאות כלל ישראלי אז ,משום מהבס"ת 

. אבל כאשר ציבור הזהעבור האת זישלימו 
היתה הקריאה  אולם ,קרא בס"ת הציבור

  הדבר לא יועיל. א"כ טעית, מו
  

שיעור [ בעבר שהבאנומה מ לכך, ראיההו
 נהישר שאח"ו ככי  ,]מוצש"ק ואתחנן ה'תשע"ג

עד שיתקנו  תועומד התלוי היא ,טעות בקריאה
אינו זה , כי פגם רואים בשנה הבאה. א"כאת ז

אולי הכוונה שיש פגם במלאך  תקן מאליו.ני
  הממונה על אותה פרשה, כנודע.

  

, כי רוב הפוסקים אומרים ,למעשה הלכהל
ההבדל בין מלעיל למלרע, הוא אכן מעכב. 

בין  ,הבדל נוהרי יש '.מתה'באה', ' כגון במלים
ִֹֽכי ה ָאנ  'מתה' לבין ,מלרע ]בראשית ל', א'[ ֵמָת֥

 ',והצלתי' ',ושמעתי' . וכן במליםמלעיל
   '.ואהבת' ',והאבדתי' ',והסתרתי' 'והעתרתי',

  
ת שמע, במקום להגיד ים בקרייש טוע ,לצערינו

 מלרע.' ואהבת'אומרים מלעיל, הם  'ואהבת'
אומרים  . כאשרהבדל במשמעות נוישוהרי 

 זהוהרי ו .פירושו לשון עברמלרע, ' ואהבת'
תאהב את ה'. ', 'ואהבת את י"י ,ציווילשון 

פירושו  מלרע,' ואהבתאבל כאשר אתה אומר '
ים הכוונה שלא להר שאתה מספר.סיפור  כעין

בת', כי הטעם הוא את האות ה"א של 'ואהַ 
בסוף המלה, שזה נחשב מלרע. מה שמרימים 
את האל"ף [בגלל שיש בה שופר הולך] זה לא 
הופך למלעיל, העיקר הוא הטעם זקף קטן שעל 

 תאמר,אל והתי"ו, ודי בזה למבינים ויודעים. 
הדבר  היא לצוות. שהכוונה ,יןימובן לפי הענכי 

תהיה שהקריאה  נו צורך,ששי לא יעזור. כיון
ר  וגו'ְוָזַֽבְחָּת֞  ,פסוקלגבי הוכן  דין.כפי ה ַּכֲאֶׁש֖
< ' וזבחת'אם אתה אומר  ].א"כ ,ב"דברים י[ ִצִּויִת֑

 ',והשקית' מלשון עבר. וכן וזה במלעיל,
   וכדומה. ,'כלתוא'

  ?הבדל בנוסחאות נואם ישו מהקהל: שאלה
  בסדר. דברהאזי  מרן שליט"א: תשובת

  
או  'אבֵ יָּ וַ ' כך גם לגבי המלה מהקהל: שאלה

שיש מלעיל ויש מלרע, ויש שינויי  ?א'בֹ יָּ 'וַ 
נוסחאות בין הספרים, ומוזכר גם לפעמים 

  בחלק הדקדוק?
 הדברחושב כי ני ינא מרן שליט"א: תשובת

נסוג מהטעם רק  ומשנה את המשמעות, זה
 תה מלעיל.נהי מלה 'ויבא'המשום כך  ,אחור
בדברים  מחלוקת בנוסחאותש י כאשראבל 
לסמוך על ניתן לפחות  יאזודומיהם,  ,האלה

 השיטהלפי  , ינהגאבל כל אחד .מתידעה מסוי
   לכתחילה.להיות מה שצריך כפי שלו, 

  
אופן, כאשר המדובר במלעיל או במלרע,  בכל

אזי אנחנו אומרים, כי המשנים את המשמעות, 
  אפילו בדיעבד, הדבר מעכב.

  
ישנם יוצאים מן עמים לפ מהקהל: שאלה

ַסח הכלל, כגון בפסוק ְחָּת ֶּפ֛   ].דברים ט"ז, ב'[ ְוזַָב֥
יוצאים  ישנם ,אכן יפה. מרן שליט"א: תשובת

נפל  יאז מהם,אבל אם נביא ראיה  .מן הכלל
, בפסוק למשל שינוי משמעות.של־כל הדין 

ל היה הרי  ].במדבר כ', י"ג[ ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖
ובכל  ,לשון מריבה וזהכי  מלעיל,' ורב'צ"ל 
 במלרע, שמשמעו מלשון בפסוק הנז' היאזאת 

מביאים ראיה מהיוצאים  אין ,אלא מאי ריבוי.
   ן הכלל, אלא הולכים לפי הכלל.מ
  

מה  .לפי הרוב ,לפי המשמעות ,הוא הכלל
 ,מקומותהבאותם  יאז ,יוצאים מן הכלל נםשיש

יא אבל אין להב דבר שונה.הנה מסורת שיש
גם ידי חובה  , שנצאיוצאים מן הכללהמ ,ראיה

דין שינוי דאם כן נפל כל  ,אחריםהבמקומות 
   נם יוצאים מן הכלל.תמיד ישש וןכי ,משמעות

למשל,  נפק"מ הפוכה.חידוש, יוצא מכך  אבל
' וזבחת', היה צריך להיות 'וזבחת פסח'בפסוק 
היה , 'אשר רבו בני ישראל' וכן בפסוק, מלעיל
אבל  מלעיל, מלשון מריבה.ות 'רבו' להיצריך 

. מן האמור לעיל ההיפךיוצא הדבר  בעניין זה,
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לא  ' במלעיל,וזבחת'שהו יקרא יאם מ דהיינו,
הוא לא שינה את  אזי אדרבה, ,מסורתה כפי

לכן  .המשמעות כפיקרא אלא המשמעות, 
  .בדיעבד בעניין זה, הדבר לא מעכב

  
  כמו בפסוק 'וישב'? מהקהל: שאלה

 המשמעות היאנכון, שם  מרן שליט"א: תשובת
 ,לפי הדקדוק הולכים זאתובכל  ,לשון שביהמ

   לשוב, דהיינו לחזור.לשון משזה 
  

 בשו"תהללו,  בס"ד את מסקנת הדברים כתבנו
   עולת יצחק, והבאנו פוסקים רבים האומרים כך.

ו הגרש"ז אוירבך זה ,אומר כך שאינו יהיחיד
סעיף  י"בק פר[ח"א  בספר הליכות שלמה ,זצ"ל

אע"פ  ,בתיבות כמו ואהבת וז"ל, ]כ"ד דף קנ"ב
אם אומר לשון עתיד  ,שהמשמעות משתנה

ן צריך לתקן את מכל מקום אי ,לשון עבר
, וכותבים כך הוא כותב הקורא אם טעה בכך.

הוא לא  בכתב יד.תשובה  כאן בהערה שזאת
  ו. וקשה לדעת מהו טעמ את הדבר, נימק

  
 ,דידי בארה"באחד מיגם כתב לי  בזמנו

) [זצ"ל] ראש שליט"א( הגרש"ז ברנבלוט
, יארק־ישיבת בניין דוד בארצות הברית ניו

תב וכ ,הנז' בתשובהמה שכתבתי את הוא ראה 
ין שינוי יבענ ,מה שהאריך בסי' כ"ה לי כך,

ן זה מכאיב את יענישאמת ומלרע, המלעיל 
שנים מזה ' קורא בתורה ב. והנני ברוך ההל

קשה  ,א הרגילוני לכך מנעוריוכיון של ,רבות
 ,ושמעתי מקצת מתחכמים .עלי הדבר מאד

שרוצים לדקדק בכך, ומקלקלים התיבה 
   , עד שאין לה הבנה בכלל.לגמרי

  

לא , מי שדקדוקמבין ב ינואנכון. מי ש דברה
עושה הוא  ,מנסה לתקןר הוא שא, כלכךהורגל 

   בעיא נוספת. . זאתיותר גרועזאת 
  

לפי הרגל ש דכל ,ראהלכן נ ממשיך, כיהוא 
 .בזה יםיוצאשפיר  ,הלשון אין הכוונה משתנה

 .יש לתיבה זו שני פירושים ,אנן לדידןכיון ד
שהרי  ,והראיה שאין לפירוש דבר מוחלט

הוא  פוך המובן.ירה נמסר כמה פעמים הוסבמ

אולי  ההיפך.יוצא הפירוש , כי לפעמים טוען
 ,ועל כרחנו שדיברנו מקודם. הלמ ,יןווהוא מתכ

דלעולם לא יבוא  ,גם את הפירוש הלז שסובל
זולת  ,לומר נקודות או תיבות הפוכות רהוסבמ

שהתיבה  על כרחנו ,ואם כן .בקרי וכתיב
יוצאים  שפיר , וא"כהזאת סובלת שני פירושים

 ,סי' קמ"ב ועיין אשל אברהם תניינא לדידן.
כתב בשינוי בין קמץ קטן לגדול, ו דןש

 .זהלהכריע בכ הפשוט יש בו כחשהמנהג 
 ,שינוי גמור אמרדאף אם  ,ויותר מזה כתב שם

אין בכך  ,כל שהשומעים לא הרגישו בכך
 , וכאןמצד השומעים פוסל רקהשינוי ד .כלום

ורואה  כהוגן, שפיר יוצאים.העניין שהם הבינו 
  כך הוא טוען.  אני שהדברים קל וחומר.

  

את הדברים שהוא שלח לי בזמנו  הבאתי
עניינים נוספים למשמרת, כי במכתב בצירוף 

ידינו במלואו [מצורף ־לשעבר זה לא נדפס על
להסכמתי לספר אם למקרא], ושיהיו דברים 
הללו לעילוי נשמתו הטהורה, מנוחתו בגן עדן, 

ני מסכים ינאעניין, ־תנצב"ה. אבל לגופו של
הטענות כל ואפשר לענות תשובות על  לכך,

  הללו.
  

 שובה מאדחנוספת ו"מ קיש לנו נפ ,אולם
   זה.העניין המ
  

, שואלים אותי את השאלה הזאתרבות  פעמים
וגם השנה הזכיר לי זאת ידידנו הרב אבישי 

בעל בזמנו  על כךעורר ומהאצרי הלוי נר"ו, 
ניסן שרוני  להרה"גם למקרא, ספר אֵ ה

לך 'בפיוט כי  ,]487בדף [כותב שליט"א. הוא 
יום בליל  לאמרונוהגים ', אשר אלי תשוקתי

, הנכלל בו אומרים בוידוי אנו, יםיפורכה
 יםוקורא, 'יי ובזיתִֽ י ובגדּתִֽ י וארבּתִֽ ואשמּתִֽ '
אדם הש ,לפי הדקדוק ,פירושו ח"ו מלרע.את ז

 הרי וכו'. עוד ויארוב ,שהוא יאשם עוד ,אומר
 , וכןמלעיל 'מתיואַׁשֽ ' ,היה צריך להיות

ֽ ', 'דּתיובַגֽ ', 'בתיַרֽ ַרֽ ַרֽ ַרֽ וא' , לכאורה הרי .'יתיובִז
את ממש הדבר משנה טעות נוראה,  זאת

   המשמעות.



  ה'תשע"ה ב'שכ"ו בראשיתמוצש"ק 

    13  

 ,ציבורהכל שלוחי  ,למה כל החזנים אבל
פיוט. אם של־המשקל  וזהש ? כיוןקוראים כך

המשקל.  ינוא זהש מלעיל, הרי 'מתיואַׁשֽ 'גיד ת
וכן השאר,  ,'יי תשוקתִֽ לך אִלֽ ' כפי שאומרים,

לפי וא ה, כך 'יי וארבּתִֽ ואשמּתִֽ 'גם כך אומרים 
, שהפיוט מסודר כולו מתחילתו ועד קלהמש
   .סופו

  
חייבות להיות  תיבות אלוכך, הוא טוען  אבל

שמשמעותן בעבר.  ,בהטעמה מלעיל דוקא
תנית מש ,מלרע הן בהטעמהכש והרבה מהן,

 . כאילו אומר 'אאשום',לעתיד ןמשמעות
צריך להקפיד לנגן ולכן  ח"ו. 'אבגוד' ,'אארוב'

כתב כבר ו א.דוק מלעיל הטעמהאלו בתיבות 
 וז"ל, ובימים האלו[סי' תקפ"ב ס"ק ט"ז] "ב שנהמ

ולפרט היטב צריך לדקדק  ,שהם ימי דין
עכ"ל. ועיין בספר מחברת הערוך  תפילתו

שכתב  [חלק א' דף ה'],רבי שלמה פרחון ל
עשה תשובה לפני  ,יהודה הלוישרבו, רבי' 

יי הטעמת שינושל ב ,לעולם יפייטשלא  ,מותו
 וי,ל' יהודה היבר מן הפיוט. המלים שנגרמים
לפני עשה תשובה  ,הפייטניםוראש המשוררים 

הרבה  שטעה, ועשה על כך , והתחרטמותו
   המלים. אשר משנים את הטעמת ,פיוטים

  
כגון  ,דברים אחריםלגבי עוד זאת מעיר  והוא

 ,דהיינו '.יִּתֽונת' ',ָּתֽבריוד' ,'ואהבת' ,לגבי ק"ש
שנה את מ הרי הואמלרע, ' ונתתי'אם אדם יגיד 

', ואמרת' ',ואספתלגבי המלה ' המשמעות. וכן
הדבר משנה את שאם לא כן , מלרעצ"ל 

[זה ודאי נכון  דבר חמור.ההמשמעות, ובודאי ש
ומקובל גם אצלינו, ואין בקהילותינו מי שעושה 

ת יַ ְר אחרת, כי הרי קוראים כולם יחד את ִק 
הוא מחדש  אולםב אחד]. צֶ שמע כאיש אחד בקֶ 

 ,אתזרואים שרבי שלמה פרחון אומר אן, כי כ
   .הפיוטים לגביאפילו 

  
רק אמר זאת ריה"ל לא ו דבר נכון,העיקר  אכןו

 ינמאמר ש[ כבר בספר הכוזרי אלא ,לפני מותו
שאל אותו מלך כוזר,  זאת. הוא כתב ,]ע"דאות 

 שאתם ,היהודים קהל אתכם רואה אני אבל
 קותחול ,דוריסה תלמע אל להגיע טורחים
 העברית ותכניסו ,מהאומות זולתכם

 וזה ,החבר אמר עונה לו ריה"ל, .במשקליהם
 הלהמע הנחתנו לנו די לא .ינויְֵר ומִ  נותֵ עוּ ּתְ מִ 

 ,לשוננו תוכן מפסידים שאנחנו אלא ,הזאת
וכו',  למחלוקת נשיבהוו ,ברהחל מושם שהוא

כותב כך, כך, ובהמשך הוא הוא מאריך על 
 אלה ןיענ ר,השי במקצב שיפסיד מה לתיותח

 וישוב ,לרעמוה ילעהמל ויניח נחים, השני
 שוה ',רוּ מְ אָ ו' 'מרוּ אָ ו' .שוה 'כלה'אָ ו' כלהוֹ א'

יש בינהם, מבדיל  ינואר'. מֵ ר' ו'אוֹ מֶ 'אוֹ  במשקל
 ,'בתיַׁשֽ ' . וכןמלרע 'ראֹומֵֽ 'ויש מלעיל.  ,'ֹוֶמראֽ '
וכן עבר ועתיד.  ,, יש הפרש ביניהם'יבּתִֽ ׁש'ו

 שיש מה עלי' שוה, ּתִ בְ שַׁ י' 'וְ ּתִ בְ יהיה 'שַׁ 
 היה ברכו .והעתיד ברהע ההפרש מן םביניה

 מפסיד איננו אשר ,הפיוט בדרכי ברוח לנו
 באמירת השיגנו אבל ז.רוחה כשנשמר ,לשון

 במה ,אבותינו את שהשיג מה ,המחובר
 וערביתו ל"ה] "ו,ק יםתהל[ עליהם רשנאמ

 שעניין ,פירושום. מעשיה וילמדו יםויבג
מן ונכנס אלינו הגיע משקלים בפיוטים, ה

 .מיתדות ותנועות ,הרי הפיוטים בנוייםהגויים. 
[עיין שירה כשירה  כנס לכל הדברים האלהילא נ

מקרוב, האלה  העניינים, מי שמכיר את ]ע"חעמ' 
רק באופן כעת אמר יודע במה המדובר, אולם נֹ 

 בנויים, לפי יתדות ותנועות. כל הפיוטים כללי.
. שניבית העם ה ,חייב להיות מקביל ,ביתכל ו

בכדי להתאים את  ,משקל הפיוטבגלל  וזאת,
עבר לא היה מקובל ב ,זההאחד עם השני. דבר 

ן מהגיע אלינו, למעשה  שראל. הדבריבעם 
בנושא אז מאד מפותחים  אשר היוהערבים, 

הם. הראשון מזאת יהודים למדו הו ,השירה
 שהיהדונש בן לברט,  וזה שהתחיל בכך,

עשה שירים כמו . הוא הראשון שרס"גתלמיד 
שהדבר יפה מאד, מבחינת ון כי עולם,האומות 
 שהדבר מתאים האחד עם השני.השיר, משקל 

כים לפעמים לשנות את צרי ה,זל ידי עאבל 
   הדקדוק.
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חתני מה מאד ' בשירה, , למה אומריםלמשל
מלה 'יקרה' היא הקו"ף שב? מדוע 'רה מנתויְק 

זאת.  המשקל מחייבש כיוןשובה, הת? בשוא נח
וכן  .בשוא נע' רהְק יָ 'צריך להיות  אמנם היה

רה' היתה צריכה ', המלה 'שפְ רה נחלתושפְ ו'
מניחים את הפ"א, א"כ, מדוע  .בשוא נעלהיות 

את מה שגורם  וזה ,אבל ?לשון ציווייוצא  שזהו
   השינוי.

  
ח"ו  ? הריהטענה היא, מה עושים עכשיו, א"כ
לא פחות ולא יפורים, כל יום ה, כי בלייוצא

להתחרט על , וידויאת הבמקום להגיד יותר, 
ואומרים  ,טעות אנו עושיםמעשינו הרעים, 

הכוונה. ן ך מהיפבדיוק ה הוא ח"וש ,דבר
בוידוי הרגיל, הקבוע אומרים ר שכאבשלמא 
רבים אנשים  נםישש ',בגדנו' 'אשמנו'והידוע, 

אינו מלרע, הדבר זאת אומרים הבקהילותינו 
ר שאאבל כ .משמעותהאותה  שזאת וןכינורא, 

זאת בצירוף האות וא"ו, דהיינו אומרים 
, וא"ו ההיפוך ', אזי אדרבהבגדתיוּ ' 'אשמתיוְ '

את העבר  משנה את המשמעות, מהפכת
י אז ,מלעיל כאשר אתה עושה זאת .לעתיד

אולם כאשר אתה  מובן שאני מדבר על העבר.
ו על שזהפירושו  מלרע,' ואשמתי'אומר 

מלרע? תיד. א"כ, כיצד אנחנו אומרים כך הע
כמעט בכל בזמן האחרון,  זאת הטענה שלו.

שנה, שואלים אותי את השאלה הזאת. 
  היינו נבוכים בזה. , זאת טענה חזקה.לכאורה

  
כעת זה מקרוב ממש, האיר , נראה לי אבל

כי אין צורך המקום ברוך הוא את עיני, 
סברא. תשמעו טוב את הלהתייחס לכך. 

ה שהפייטנים ם. דהיינו, מָת נָ קָּ ּתַ היא  ,םָת לָ קָ לְ קַ 
זה בעצמו אומר, כי הדבר אינו  ,כפופים למשקל

יוצאים מן  נםיש מפריע. כפי שלגבי הקריאה,
כך ואין לנו טענה על היוצאים מן הכלל,  ,הכלל
 א"כ, .הקובעהמשקל הוא ש ,טניםיהפי לגבי

לפי בהכרח לא ש ,טן הולךימלכתחילה הפי
אני שכאשר  ,לא מחייב ממילא הדבר .הדקדוק

משנה נחשב אני , הרי לא לפי הדקדוקשאומר 
כי  ,תחילה אני יודעשמלכ וןכי ,את המשמעות

אי אפשר  וממילא ,המשקלהוא קובע ה כאן
הולכים  כאן ת.משמעות אחר לכךלהגיד שיש 
מעיקרא ומתוך  , ולא לפי הדקדוק.לפי ההבנה

  לדקדוק. יחסים מתי ינםאהפייטנים  ידיעה,
  

אבל  כך,ריה"ל הצטער והתחרט על אכן  אמנם
בעצמו הפיוטים שלו כל ו ,היחידהיה הוא 

עד  .לאחריואף ו בזמנו, שראלינשארו בעם 
המשיכו את הפיוטים  ,גדולי ישראל כלזמנינו, 
של כל הפייטנים ולקחו גם פיוטים שלו, 

וחיברו ג"כ פיוטים נוספים בשיטה זו,  אחרים,ה
כיון הסיבה היא, כנראה  .לא הפריע להםהדבר ו

י אומות משכו אחרייהודים לא יהש ,רצוהם ש
היהודים אולי אם  , כיהיה להם שיקול עולם.ה

משוקלים  ,יותר עולם יפיםהאומות  יראו ששירי
, העדיפולכן  אחריהם.ימשכו יהם יותר, אזי 

 שראל,יעם תוך בגם אצלינו, דבר יהיה הש
 יםיהגון יה ללמוד מיהיה להם נטבכדי שלא ת

   .ממש, שאז המצב יהא גרוע מאד
  

, תנועותהיתדות ו, על ידי משקל הולפעמים
דהיינו,  .יות בפיוטישנן טעאם מגלים  אנו

, לפי שגיאה בפיוט נהאפשר למצוא אם יש
אתה  ,שתי נוסחאותואם ישנן  המשקל שלו.

כי  הוא הצודק.מי  ,יכול לדעת לפי המשקל
אם ו .לפי המשקלת, זאיטן כתב יהפבודאי ש

 , אזי הדברמתאים למשקל שאיננומשהו  ישנו
   .תועלת בכךיש  ,בקיצור כי זאת טעות.מוכיח 

  
חיבר פיוטים על פי  ,רבינו האר"י אפילו
 '.אין בודקים מן המזבח ולמעלה' כל, א"המשק

משוקל  'אזמר בשבחין', הואהפיוט למשל הרי 
שבזי  שלוםרבינו לגבי  . וכןלפי יתדות ותנועות

זיע"א, כל הפיוטים שלו הולכים לפי המשקל. 
גדולי ישראל במשך כל הדורות , כי רואים א"כ

, ולא התייחסו לדקדוק. כי הלכו לפי המשקל
אינו הולך הוא ש ,מראשאני יודע  ,פיוטלגבי 
 'ואשמתי'כאשר אומרים  ,אם כן דקדוק.הלפי 

אין  של־פיוט, , לפי המשקל' במלרעוארבתי'
דרך  כי כך היאידוע ש וןכי בכך שום בעיא,

  הפייטנים.
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אני בס"ד שבסברתנו זו, שעניין  כמדומה
הפייטנים בנ"ד היא בבחינת קלקלתם זוהי 
תקנתם, יסתם פי השטן שלא לקטרג עלינו 

  בטענה זו.
  

'אמת  בברכתא"כ מדוע  מהקהל: אלהש
, גתהַרֽ 'בדבר מלעיל, אומרים ויציב', אנו 

   ?עת'בַּֽ טִ , וזדים עתבַקֽ ים סוף , ולתגאַֽ  ובכורך
זה מצויין, כי הם לשון  מרן שליט"א: תשובת

יא כל הבעאמרנו כי עבר. אך בלאו הכי כבר 
 אמנם האות וא"ו. נה תוספתישר שאכרק  היא,

, 'ארבתי' 'אשמתי'טן יכל לכתוב יהפילכאורה 
 ון, כילהוסיף וא"וייב אותו אבל המשקל חִ 

ך לְ 'במלים כמו  צריך להתחיל עם שוא, שהיה
הוא חייב  באות למ"ד. שוא שיש, 'אלי

 מוכרחהיה הוא  להתאים את הפיוט, ולכן
, אולי נוריד טוב לי, שהו אמרימ לכתוב בוא"ו.

? אבל , ובכף נפתור את הבעיאאת האות וא"ו
זה מוכרח לצורך ה"יתד" אשר . יתכןלא  הדבר

הרגת' 'וְ  לכן, אם היה כתובבתחילת הבתים. 
יש שינוי בין מלעיל אכן בוא"ו,  ',עת'ובק

בלא וא"ו,  ',בקעתכאשר כתוב 'אבל  .ומלרע
ן הבדל במשמעות בין אם תאמר זאת אי

, אף כי מלרע. הדבר אינו מפריעמלעיל או 
. אבל לדוגמא, צריך להיות לכתחילה מלעיל

', בתפילת כאשר רצית ואמרת לברכנו' במלים
יגיד  , אם האדםשלושת הרגליםב העמידה

אינו מלרע, אזי הדבר , 'לברכנו מרּתָֽ וא'
ה וֶ המשמעות היא, שכביכול הוא מצ .קימדוי

 'רת לברכנוואמַֽ 'אם תגיד אבל  .לומראותו 
  זהו הנכון. במלעיל,

  
  

  
אנו מקשרים את סוף  ,מדוע בקריאת שמחת תורה

  התורה עם תחילתה. 
מקשרים  אנובשמחת תורה,  מדועעניין נוסף. 

למה  ה?התחלה עםביחד , את סוף התורה
 ', ומיד מתחיליםלעיני כל ישראלמסיימים '

   '?ים'בראשית ברא אלד'

כך,  פרשת וזאת הברכהאת מסיימת  התורה
ָלחֹו ְי"יָ ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ר ׁשְ  , ֲאׁשֶ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרעֹה וְּלָכל ֲעָבָדיו  ,ַלֲעׂשֹות ּבְ
ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא  ,ָזָקהּוְלָכל ַאְרצֹו. וְּלכֹל ַהיָּד ַהחֲ 

דֹול ה  ,ַהּגָ ר ָעׂשָ ָרֵאלֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ה ְלֵעיֵני ּכָ  ֹמׁשֶ
 ואח"כ מתחילים, ].י"ב-אדברים ל"ד, י"[

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ
בין שני אנחנו מחברים  ].בראשית א', א'[

  הדברים. לכאורה, מה הקשר ביניהם?
  

 ,בבארות יצחק ,[חלק ד'מהרי"ץ  פסקי בספר
הבאנו  ],ס"ק נ"ח דף שנ"ח ,הלכות שמחת תורה

נעמוד רק על טעם  וכעת, לכך חמשה טעמים
  אחד. 

  
בא להוציא מלב  כי הדבר, היא תשובותה אחת

העולם אשר מאמינים כי הכופרים, סופים ליהפ
כך  ,שהקב"ה קדמון כפי, לדעתם הוא קדמון.

 שלהם.המוטעית  גם העולם קדמון. זאת הדעה
הוא  ,ים'אלדכלומר  ,בורא עולם ,דהיינו
וגם העולם  ,סוף להתחלה שלו, אין קץ וקדמון

 ,העולם חייב להתנהל ,לפי שיטתםו הוא כך.
ה הקב" ,כביכולכי  דרך הטבע.רק לפי אך ו

אין לו . שלוםו, חס שולט על העולם ינוא
   לכך. אפשרות

  
רמב"ן בדרשתו תורת ה' תמימה. כתבי ה[ הרמב"ן

, מא לדברנותן דוג] כרך א' דף קמ"ה ד"ה ונתברר
, כנף הזבובולקצר את  לשנותהאל כי אם ירצה 

לעשות יכול  , אינורגל הנמלה או להאריך את
, הוא קדמוןכפי ש אינו שלו.העולם ש וןכיזאת, 

. בשניואין האחד שולט  קדמון, כך העולם
, בעולםולפעול אתה יכול לעשות דברים  אמנם
   ינך יכול לשנותם.אאבל 

  
, כי על ידי מה שהפסוק בא ואומר וזה ,כן־אם
עשה שוהנפלאות סים במו עינינו את הנראינו ש

וְּלכֹל , וגו' ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים, משה רבינו
ושמענו נו יבעינכיון שראינו  ,וגו' ַהיָּד ַהֲחָזָקה

 ,חייבים להגיד , ממילאסיםבאזנינו את כל הנ
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י ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץּבְ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ  .ת ּבָ
רק מי  , הואיכול לשנות את הטבעשמי שהרי 

 ,הללוהדברים על כרחך, ש. שברא אותו
  מחזקים ומוכיחים את האמונה. 

  
 ,סופיםלהוציא מלב הפיל שם,בס"ד  הבאנו כך

מפני שלא , שאין מאמינים בחידוש העולם
מחברים  נולפיכך א .מצאו אות חותך על זה

ְלָכל ָהֹאתֹות שנאמר בה  ,סוף התורה
דמאחר  וגו'. ּוְלכֹל ַהיָּד ַהֲחָזָקהוגו',  ְוַהּמֹוְפִתים

שאתם מאמינים שה' יתברך עשה אותות 
על כרחכם  ,יד החזקה במצריםומופתים ו

ָרא ֱאלִֹהים ית ּבָ ֵראׁשִ שזהו אותו חותך שהוא  ,ּבְ
שהרי יכול לשנות סדריו  ,דשויבראו וח

פך סברתם המשובשת שהעולם יה ,ונוכרצ
  קדמון.

  
  

מדוע משנים את ניגון קריאת הפסוקים "ויעל משה 
י בשנוגו'" שבסוף פרשת וזאת הברכה, ומדוע 

הפסוקים האחרונים חוזרים למנגינת הקריאה 
  הרגילה.

איזה אנחנו יכולים להבין , לפי זהכי  חשבתי
  עניין. 

  

 ',ויעל משהשל פסוקי 'בקריאת התורה  הרי
בשני . א"כ, מדוע משנים את הניגוןאנחנו 

אנחנו חוזרים לניגון הפסוקים האחרונים, 
הקריאה הרגיל? תמהתי על כך, כבר במשך 

וכמו שנדפס כבר בבארות יצחק  שנים רבות.
  שם דף שנ"ו סק"נ.

  

אנחנו קוראים בניגון את סוף התורה,  הרי
[כמו שירת הים ועשרת הדיברות],  מיוחד

ה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבוֹ ַויַּעַ מהפסוק   ל ֹמׁשֶ

ָרֵאל וגו', עד הפסוק ִיׂשְ  ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ
ר ְיָדעֹו ְי"יָ  ה, ֲאׁשֶ ֹמׁשֶ ִנים ּכְ ִנים ֶאל ּפָ . ואילו את ּפָ

ְלָכל הפסוק שני הפסוקים האחרונים, דהיינו את 
וְּלכֹל ַהיָּד ואת הפסוק , וגו' ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים

 , אנחנו קוראים במנגינה הרגילה.וגו' ָזָקהַהחֲ 
 בניגון לא ממשיכים מדוע לכאורה, מה קרה?

שני הפסוקים האחרונים? לכאורה זאת בגם 
  תמיהה עצומה. נראית 

נפשך, אם ברצונך לשנות בחזרה את  מהו
פסוקים השני המנגינה, א"כ למה דוקא ב

ה שלושב , אואחד האחרונים, ולא בפסוק
 ? מדוע דוקאיעור קריאה"שזהו "ש פסוקים

, חוזרים למנגינה אחרוניםהפסוקים השני ב
הרי זהו ההמשך של הפסוקים  הרגילה?

ָרֵאל הקודמים? ִיׂשְ ה  ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ֹמׁשֶ ּכְ
הרי בכך  .וגו' ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים, וגו'

  משה רבינו. של־ וגדלותרוצים להגיד, את 
  

 שאמרנו מקודם,הטעם  לפי, כי במחשבתיעלה 
דהיינו, כיון שרצו לקשר את  הדבר יהיה מובן.

ים חייבהיו לכן  ,תורהה עם התחלת ,סוף התורה
אם נמשיך לנגן עד סוף ש כיון לשנות את הניגון.

כי  ,יגידו ', א"כבראשית'ואח"כ נקרא  ,התורה
 ו קשור. כלומר,נאינ והדברראיה,  זאת אינה
 , הוא זהםסישמי שעשה את הנ ,אין ראיה

 ,כי אם שינית את הניגון .ברא את העולםש
ים חייב לכן היו דבר חדש.מתחיל  כעתסימן ש

בשני הפסוקים  לחזור לניגון הקריאה הרגילה,
   האלה.

  
אבל אח"כ  ,היה נראה לי ברגע הראשון כך

שאנו נוהגים , רק לדידן ,כי זה מספיק .חזרתי בי
ה אבל אל עולה אחד קורא את שני הדברים.כי 

עולה אחד מסיים את קריאתו ש ,שנוהגים
 ברוך אתהומברך , 'לעיני כל ישראלבפסוק '

הוא מסיים , וכו' תורת אמתאשר נתן לנו וכו' 
עם 'בראשית', ממש כאן, ואיננו מחבר זאת 

הרי גם ש יננו מספיק.א הזהא"כ יוצא שהטעם 
 האחרונים,את שני הפסוקים לומר נוהגים  ,הם

מדגיש שם ומהרי"ץ  .הפשוטה בנגינת הקריאה
לקרוא המנהג קדמון מפורש, באת ואומר ז

'ולא קם נביא  עד סוף פסוק מ'ויעל משה',
 .עוד', בנועם וניגון שיר, כניגון עשרת הדיברות

כי קוראים  ,מהרי"ץ נהגובמקומו של־למרות ש
חתן  , איננוחתן תורה. השני אנשים זאת

, במלים מסיים את קריאתוהוא  ,א"כ .בראשית
 ,מהרי"ץבכל זאת אומר ו לעיני כל ישראל'.'

עד סוף פסוק רק לקרוא הוא, קדמון המנהג כי ה
ניגון , כבנועם וניגון שיר 'ולא קם נביא עוד'
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צריך לתת , כי אם כן יוצא ברות.יעשרת הד
בלי מ כאן,מסיימים , אפילו לאלה הטעם

 הפסוקעם בסמיכות ממש את זלקשר 
  .ברא אלד'ים' בראשית'
  

 ],ו לשטרות, ב'שכ"לב"ע [ה'תשע"הת הזא השנה
זיע"א, מהרי"ץ של־לפטירתו  210-השנת  יהוז

, ועיון בדברישל־דוגמא לכם לתת לכן ברצוני 
   מדוייקים ומושלמים. לראות עד כמה דבריו

  

היא בכל מהרי"ץ של־כיון שתורתו  ,דהיינו
־כל בן ,הענייניםהשטחים, ובכל הנושאים ו

שהוא  ,נושאתורה יכול למצוא לעצמו איזה 
 ול לעיין בו, ולחדש בו ולהסבירו.יכעוסק בכך ו
, אפילו שיוציאו דפיםיעשו זאת.  אם הייתי שמח

ימים על נושאים מסוי ,סיםיקונטרוחוברות  או
 ני כי תהיה מכךחושב ,מהרי"ץשל־ בתורתו
 דברה. וגם לציבור ,גם לעצמםרבה. תועלת 

רק  , זהובס"ד ר כעתאומַ חשוב מאד. מה ש
להבין את הנושא  בכדי, קטנה דוגמא בתורת

לדייק בדברי ללמוד ולהבין ויש כיצד ו, דידן
, ומזה יש להקיש וללמוד לשאר מהרי"ץ
  .דברים

  
ואני קורא  ,בעץ חיים[זה מהרי"ץ על נושא  כותב
מתוך פסקי מהרי"ץ הלכות שמחת כעת לפניכם זאת 

המנהג קדמון לקרוא מ'ויעל , כך ]תורה כרך ד'
פסוק 'ולא קם נביא עוד', בנועם  משה', עד סוף

ולכאורה  וניגון שיר, כניגון עשרת הדיברות.
שואל  מבעי ליה., דאדרבה קינה הוא תמוה

, עושים את הקריאה הזאת מהרי"ץ, מדוע
 המדובר כאן ,הרי לכאורה בנועם וניגון שיר?

צריכים לקונן,  , א"כ היינועל פטירת משה רבינו
  שיר? אומרים זאת בנועם וניגוןלמה 

  

 מהרי"ץ מדוע ,מובן ליכ"כ לא  גב,א דרך
אינו למה  ?ברותימזכיר רק את עשרת הד

 ,ניגוןהאותו  והרי זה מזכיר את שירת הים?
ויעל ' , ופסוקיברותיעשרת הדושירת הים, 

'חד מתרי , לאו דוקא וזהואם תאמר, כי  '?משה
אם כי  שזה לא מספיק. ,ניחושב אבלנקט', 

הקושיא אזי  ,שירת היםאת היה מזכיר מהרי"ץ 

משום שלגבי עשרת  .יותרהיתה חזקה 
ו שזה , כי מי אמראני יכול להגידהדיברות, 

שירה, כמו נשמע בדיוק  ינוא ,הרי הניגון שיר?
שהוא ניגון  וזה נשמע כ"כ שמח, הדבר אינו

שירת באת גם זאבל אם עושים  קצת משולב.
 שירה. , א"כ בודאי שצריכים להגיד שזאתהים

קורא את איך אתה  הדבר יותר קשה. ,אממיל
שירת של־בניגון רבינו, פטירת משה  פסוקי

? זאת בודאי סתירה. אין לי תירוץ על הים
 דבר,הומי שיצליח להסביר את  ערה זאת,ה

  יישר כוחו. 
  

שלשה מהרי"ץ  אומרהקושיא דלעיל, על 
   תירוצים.

  

הקב"ה הראה  שהרי הוא, ראשוןה תירוץה
כמו  שראל,יל ארץ את כאז  משה רבינול

ל ָהָאֶרץ ַויְַּרֵאהּו ְי"יָ שנאמר  דברים ל"ד, [ ֶאת ּכָ
כל  אתראות לכאורה, כיצד הוא יכל ל ].א'

? אלא מציאותיו טבעי ו אינו דברזה ? הריא"י
במשה רוחנית , הקב"ה הפעיל ראות מאי

הוא ראה את  , ובכךה טבעיתיראי לא, רבינו
היה  די כך, ועל יואת כל מלכיה ושריה ,כל א"י

לכבוש בזמן יהושע שראל יוח אח"כ לעם נ
 ולכן ,היה לטובתנו דברה, שיוצא אותם. א"כ

  את בניגון שיר.זאנחנו עושים 
  

שאם משה רבינו היה נכנס לארץ  ,שני תירוץ
לא  , אזי הואבית המקדש ובונה את ,ישראל

 וממילא, עם ישראל היה סובל מכך, .היה נחרב
ש אותנו. א"כ, ע"י ה ח"ו מענייההקב"ה ש כיון

בנה את בית  ואינו ,לא נכנס לא"י ע"הרשמש
 ,טהינשארנו לפל כךהמקדש, זכינו שבזכות 

  .והקב"ה שפך חמתו על עצים ואבנים
  

 ?לא יבנהלם וא ,שיכנסאולי  מהקהל: שאלה
  ?ו שלמהוהדבר נשאר לבנ ,כמו שדוד לא בנה

 ,דודגבי ל. אין דבר כזה מרן שליט"א: תשובת
, כיון ששפך דמים בנה לאדוע מה סיבה תהי

לא הוא שרע"ה, אין סיבה שמגבי ל . אבלרבים
  יבנה.
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של־כמו הילולא  ושזה ,שלישיה תירוץה
שמחה, לכן גם אנחנו בהם עושים ש ,צדיקים

  .בינורביום פטירת משה עושים שמחה, 
  

, זיע"אמהרי"ץ כתב טעמים שה שלושת אלו
 כאןלדייק  שברצוני וןכי לשונו,קרא לכם את א

   .כמה דבריםבעזרת ה' 
  

לתת בזה שלושה  ,"דוהנלע ,ץ"מהרי וז"ל
 ,כמה דברים כאן נםיש ,תשימו לב .טעמים
בעיון ראשון, לא שמים לב חושבני כי אשר 

   אליהם.
  

 הפעיל ה"שהקב ,ל"ז אמרם פ"ע ,הראשון
זהו . לראות לעין בולג שאין מה ,במשה תראוּ 
 ,באופן טבעילראות מסוגלת  ינהא, שהעין דבר

 ו שנאמר,זה '.הפעיל בו ראות'קב"ה האולם 
ל ָהָאֶרץ ַויְַּרֵאהוּ ְי"יָ  , דהיינו [דברים ל"ד, א'] ֶאת ּכָ

 , מעל כל השגה טבעית.הינתן לו ראי הקב"ה
 לצדיק זרוע מאור והוא ?ח הזהוהכ ומאין בא

 אדם שבו ,בראשית ימי בששת ה"הקב שברא
אפשרות  נהיש .ופוס ועד העולם מסוף מסתכל

לראות  ,שים במדרגות כאלהלאנ ,כזאת
ידעו שצדיקים נם שי ,ידוע. כדברים נסתרים

הם ו ,לא ראו אותם מעולםר שא ,והכירו דברים
דברים וידעו לתאר את המקום הזה, אפילו 

 לכך.כעת כנס ילא נ להיות שם.צריכים היו ש
 כולה ישראל ארץ לראות יכולת בו היה ובזה

 עליה היושב העם ואת ,ופהס ועד מראשה
 ווהי לםוכ הוכנעו ,זה ובכח .ושריה לכיהמ

ַרק  דרך על .בהם עינו ןנת כי ,כבשילה נוחים
ְרֶאה ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ [תהלים  ּבְ

 וששון שמחה ,להר עלייתו כ"א נמצא צ"א, ח'].
   .היתה לטובתם זו עלייה כי ,ליהודים

  
 ,בכמה מקומות בחז"ל , כמובאמצב נושיש כפי

 דהיינו, '.עצמותשל־ועשהו לגל  ,ו בוינתן עינ'
 ,משה רבינו הסתכל על המלכים שבא"י

, והוא הוציא מהם את מלכי כנעןשלושים ואחד 
ר עם שאוממילא כ .קדושההניצוצות כל 

נעשתה בעצם כבר   יאז ,בא אח"כ שראלי

עם ישראל ו ,נחלשו כברהם  .העיקרית העבודה
שה את ע בינוררק גמרו את המלאכה. משה 

 שראלי, ואח"כ עם והיסודית הפעולה העיקרית
 בינו,רבא מכוחו של־משה הכל בכך. המשיך 

בזמן יהושע ו כל מלכי כנען, אתכעת ראה ש
 מבלעדי זאת, הם .הצליחו לכבוש את א"יהם 

 ממילא, זאת הסיבה לעשות כן. לא יכלו
ניגון שמח בנו מנגנים ולכן א שאנחנו שמחים,

  .'ויעל משה'את פסוקי 
  

 משה נכנס לוּ שאִ  ,ל"ז אמרם פ"ע שני וטעם
 מוכרח היהו ,חרב המקדש היה לא ,לארץ

 ולעשות ,ישראל על חמתו לשפוך ה"במקום ה
 ,ל"בחו ומת ס,נכנ שלא עתה אך .כלייה בהם
 על חמתו ה"הקב ששפך לישראל טובה היא

 ש"כמ ,קיימים נשארו וישראל ,ואבנים עצים
' יס משה' ע קוט חדשיל מביאו תוקועמ גלהמב

 אלהים לאסף מזמור ,ל"שאז דרך ועל ש"ח.
 ומה זהל. 'וכו ליה מבעי לאסף קינה ,גוים באו

בית  אכן היא, כיאלא התשובה  '?מזמור לאסף'
 ,אמרו את המזמור הזההם אבל  ,המקדש נחרב

כיון שראו שהקב"ה שפך חמתו על עצים 
זהו סימן שהקב"ה לא יפגע בעם  , וא"כואבנים

שר נחזור מתשובה, אז בית וכא שראל.י
 ,אתזלכן אנחנו מנגנים  ייבנה בחזרה.המקדש 

  בנועם ובניגון שיר.
  
 קול פרסב יטנאלגה ש"מ פ"ע ,ייששל עםטו
 ,נטיאאברהם גל זהו הר"ר ח"צ דף כיםוב

כותב  אשרבזמן רבינו האר"י,  ,מחכמי צפת
 מתעוררים ,הצדיק פטירת שבשעת ,ל"וז כך,
 קסשע התורה כלו ,שעשה ביםטוה מעשיו כל
 דובס והוא .ומתחדשים חוזרים וכולם ,'וכו בה

בי דר רבא לולאיהב ,בזוהר ויחי' בפר שאמר
 יצחק' לר שנאמר ,פתוריה מתקן תהא מעון,ש

נה ידוע, ישכ .רבא לולאיה הוא ודאיב כי .'וכו
הילולא , אנחנו גם עושיםו .הילולא דרשב"י את

  של־מהרי"ץ. 
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 ענייןיו את על היסוד שבניתי וזה גב,א דרך
ההילולא שאנחנו עושים בס"ד לכבוד גאון 
עוזנו מהרי"ץ בכל שנה ושנה, מזה עשרות 

 למהרי"ץ, לעשות הילולא ,דשנו מנהגיח .שנים
לא  ,בותינו ואבות אבותינוצל אלמרות שא

כאן אבל כיון שמהרי"ץ נתן  .דבר הזהנשמע כ
 לכן ,את הרעיון הזה הסבר לכך, הוא הביא

 דבריו כאן. ומאז אנו עושיםעל פי זאת הנהגנו 
 אמנם בניסן.כ"ח כל שנה, ביום את ההילולא ב

הדבר כבר היה בעצם , כי מצאתי לאחר מכן
 זיע"א. מהרי"ץשל־ מקובל בזמנם, במשפחתו

אח"כ זאת. רק לא ידענו  ,ראשוןהבשלב אולם 
כותב  , שהואאחיול את בכתב יד שזמצאנו 

ל סבו ש ,מהר"ץשל־הילולא רבא  שזאת
כבר הרחבנו על כך יכנס לכך. לא נמהרי"ץ. 

בס"ד, בסוף מאמר מסלול ודרך, שנדפס בשנת 
את תחילה בנינו אבל אנחנו מהתשנ"ט, בש"י. 

  הזאת.  הדבר, על פי הפיסקא
  

 במדרש איתא וכן ץ וכותב,"מהריממשיך 
 ,בריה יסיו' ר הלך ,חסדאי' ר רטכשנפ ,רות

 מגו שמע ליליא ההוא .קברי בבי תמן תבָ וּ 
 ,אמרין והוו דמתכנפי תכתו דכתות ,חדוון
 חסדאי' דר דאורייתא דהלולא בחדוותא ניזיל

 י"מהרר מורינו ממעלת נפלא השמע ש"ע ,'וכו
   .ל"זצוק קארו

  

 ובמה ,נכבדים עמיםט מילין לאלוה עוד ויש
  .ק"ודו המנהג ליישב די שכתכנו

  

מהרי"ץ הצריך להוסיף את כי  ,שמעמ כאןמ
 כיון ,'ליישב את המנהג' בכדיהזאת,  הפיסקא

, אשר היו מערערים על כך. שהיו כאלה בזמנו
כן הוא בא ל כעת מנגנים?מה פתאום  ,אמרוהם 

הטעמים  את שלושת כותב, וליישב את המנהג
הללו. בכת"י קדשו, כל זה נמצא רק בגליון 
הספר. כלומר, הוא הוסיף את הטעמים הללו 

ונסכמם  יותר מאוחר, מאשר כתיבת גוף הספר.
, הקב"ה הפעיל ראות וןטעם ראשבקצרה. 

נכנעו כל מלכי כנען. טעם  במשרע"ה, ועי"ז
 ,בית המקדש השני שעי"כ נחרבבגלל  ,שני

כמו  ושזה ,שלישיטעם  שראל.יובכך ניצל עם 
  צדיק. ההילולא בזמן פטירת 

  בביאור דברי מהרי"ץ.כמה קשיים, כאן לי  יש
  

"ה הפעיל ראות הטעם הראשון, שהקב לפי
גבי לרק הוא המדובר  במשה רבינו, אם כן

הראשונים, א"כ מדוע אנחנו  פסוקיםה ארבעת
ויעל מ' ומרים בניגון את כל עשרת הפסוקים?א

 '?משהנביא עוד בישראל כולא קם ועד ' ,משה'
שעי"כ ארץ , היירִא הין יענמצד  ואם זה הרי

היינו צריכים א"כ ישראל היתה נוחה להיכבש, 
ה ֵמַעְרֹבת ַויַַּעל ֹמשֶׁ  לנגן רק את הפסוקים,

ִלי ְוֶאת ֶאֶרץ  ,וגו'מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו  ל ַנְפּתָ ְוֵאת ּכָ
ה  ֶ ר  ,וגו'ֶאְפַרִים ּוְמַנׁשּ ּכָ ֶגב ְוֶאת ַהּכִ , וגו'ְוֶאת ַהּנֶ

י  ַויֹּאֶמר ְי"יָ  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ  וגו'ֵאָליו זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ה לֹא ַתֲעֹבר ּמָ ים שם, פסוק[ ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך ְוׁשָ

מדובר על מה ה, הללובפסוקים  .ותו לא, ]ד'-א'
ה אבל ההמשך,  שהוא ראה. ם ֹמׁשֶ  ,וגו'ַויָָּמת ׁשָ

ְי  ְקּבֹר ֹאתֹו ַבּגַ ִרים וגו'ַויִּ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ּבֶ  ,וגו', ּוֹמׁשֶ
 ינםאכבר  םה ,]י'-[שם, פסוקים ה' וכן הלאה

, מספיק לנגן יההלטעם דלעיל. א"כ,  יםקשור
   הפסוקים הראשונים? רק את ארבעת

  
שעל ידי שמת משה רבינו  ,טעם השניה ולגבי

 שראל, כיוןידבר היה טוב לעם ה, בחו"ל
הוא  שהקב"ה שפך חמתו על עצים ואבנים.

, שהוא 'משה שםוימת 'הפסוק, מן את זמדייק 
נכנס  ינואבכך זכינו ש ,בארץ מואב ,מת בחו"ל

 ,א"כ ., ועי"ז לא חרב בית המקדשלא"י
 ,תחיל לנגןלה היינו צריכיםפוכה. כי הקושיא ה

 דברהמה  .וימת שם משה וגו'', מהפסוק הזהרק 
 אנו מתחילים מדוע לקטע הראשון? כעת,שייך 

נושא  וזההרי ? 'ויעל משה'מהפסוק  ,את הניגון
   ?אחר

  

ההילולא  שזהומפני  ,הטעם השלישי לגבי וכן
 ,לפסוקשייך  אינו הדבר ,א"כ צדיק.של־

  וגו'? כל הארץאת ויראהו י"י 
  

 ,משה רבינו הרי .חזקהיותר שאלה נשאל  אולם
 יאהא"כ, וכי כעת  באדר.ז' יום נפטר ב
נמצאים אנחנו כעת  ? הרישלו ההילולא

אילו ו ,תשריבכ"ב  ביום ,בשמחת תורה
 כפי שלגביהרי ביום ז' באדר?  ,היא ההילולא
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ל"ג יום בהילולא את עושים  זיע"א, אנו רשב"י
גבי הילולת משה רבינו ע"ה, כך גם לבעומר, 

ביום ששון ושמחה,  היינו צריכים לעשות
  דהיינו בז' באדר? ,ההילולא

  
עניין עוסקים באולם כעת, אנו  מהקהל: שאלה

  ?זה
וכי למשל בסדר, אבל  מרן שליט"א: תשובת

כעת את וקורא  הק', זוהרבספר הלומד מי ש
את  אזיעשה  עניין פטירת רשב"י, וכי הוא

ביום  ,הגיע לשםהוא בגלל ש רק? הילולאה
 ,וכו' טעם שלישיכך, מהרי"ץ אומר הרי  ?הזה

ו 'פטירת זה וכי כעת בשעת פטירת הצדיק וכו'.
  הצדיק'?

  
על הטעם של  ,לגבי השאלה מהקהל: שאלה

, כי משה רבינו, אולי אפשר לבארל ההילולא
כעת זה עושה  בעניין פטירתו, תורההקריאה ב

התעוררות  שנהכלומר י ,פעולה למעלהאיזו 
  כעת.

מרן שליט"א: עצם הדבר נכון. אבל  תשובת
 , גם נעשה הילולא?מתי שאהרון נפטר א"כ,

, אברהם יצחק ויעקב וכו', כל צדיק שנפטרול
  נעשה בזמן קריאתם הילולא? הדבר צריך עיון.

  
 הקושיות הראשונות לגבי ,אתם אומרים מהו

   ?שאמרנו
  

 בגללאולי הכוונה היא,  מהקהל: שאלה
  ?יחדגם שלושת הטעמים 

 מהרי"ץ אולם .יפהמרן שליט"א:  תשובת
טעם שיש לו שלשה טעמים. אם באומר, 
, 'ויעלמדוע מנגנים את 'סביר , הוא מהראשון

הוא מסביר את 'וימת', א"כ אלו טעם השני וב
אתה מצרף את הטעם  אם אינם 'שני טעמים'.

הטעם השלישי,  ועם, השניעם הטעם  האחד,
  '.שלשה טעמים'נקרא  ינואר דבהלכאורה 

  
ויש עוד לאלוה , דבריו כותב בסוף מהרי"ץ
פסוק בספר מלשון ה וזה .טעמים נכבדיםמילין, 

ךָּ  ,[ל"ו, ב'] איוב ר ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶ ּתַ י עֹוד  ,ּכַ ּכִ

ים בן ברכאל הבוזי  אדהיינו, אליהו .ֶלֱאלֹוּהַ ִמּלִ
 כך, 'יש עוד שבא לנחם את איוב, אומר לאיוב

טרוניא על ה תאיוב הילהרי  לאלוה מילין'.
, ולמה הוא כביכול הוא צדיק, כי הקב"ה הנהגת
חוץ מכל מה שאמרתי לו אליהוא,  עונה סובל?

להסביר את בכדי  ,מה להגידיש לי עוד  ,לך
. מהרי"ץ משתמש להצדיק את משפטו ,הקב"ה

טעמים 'יש לי עוד כמה ש, לומר בפסוק הזה
' לכבוד העניין הזה, הלהסביר את , 'נכבדים
 ,ליישב המנהג די ,מה שכתבנובאבל  ,יתברך

   ."קודו
  

 ',ודו"ק'מהרי"ץ אומר ר שאכלדעת,  צריכים
 ברצונו דהיינו, '.לשבור את הראשכאן ' יש

אולי תדחה את  ,אם לא תדייקכי  לומר,
[עי' עיני יצחק על שע"ה חלק חשן  הטעמים האלה

אם  ."ה ופעם]המשפט הל' גניבה סי' רכ"ב אות נ' ד
 .אחת הדחיות לעיל, זאתמה שאמרנו נניח כי 

את אתה תמצא  היטב,תעמיק ואבל אם תדייק 
  . 'ודו"ק' . זה הפירוש,הסברה
  

יש לפני שנענה על השאלות דלעיל,  ,אגב דרך
שיש לו עוד  ,אומר מהרי"ץ שאלה.עוד כאן לי 

, . א"כמה שכתבתידי באבל  נכבדים, טעמים
אותם, או אל תכתוב  או שתכתובמה נפשך. 

 ,בשביל מה אתה כותב לנו. המלים הללו את
 כותב אותם , אם אינךעוד טעמים שיש לך
  ?במפורש

  
מתחת מוציא  ינואמהרי"ץ  לכם. תדעו

. הוא אינו מבזבז "סתם" , דבר שהואומוסקול
שהוא  ניכר ,בכתי"קראיתי גם  דיו לחנם.

גירד בסכין. . מחקו, את ההמשך התחיל לכתוב
 ,אנשים נםיש זאת. רצה לכתוב לאהוא ו, דהיינ
כבר , הם רבע חידוש שיש להםחצי או שכל 

 מהרי"ץ ממהרים לכתוב אותו. אבל אצל
דבר לא היה ה ,ענוותנותוזיע"א, מרוב גדלותו ו

 שהם ,שלשה טעמים כאןאמר מהרי"ץ  כך.
 כיוןאבל  פשט.הדרך על פי  ,פחות או יותר
לו  היושא"כ נראה , מקובלגם שמהרי"ץ היה 

הוא פחד לכתוב  אולםעל פי הסוד, גם טעמים 
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בהם ן ימכוו אינואולי שחשש כי  וןכי ,אותם
בד"כ הרבה מפרשים  תורה.של־ממש לאמיתה 

' , הואם שגיתי"לגבי הרעיון שאמרו,  ,כותבים
כך הם מסיימים להתנצל.  ".הטוב יכפר בעדי

 הדבר אינו כן.עכ"פ בנ"ד,  ,מהרי"ץאצל אבל 
טעמים על פי  מהרי"ץ כותב ,ותבכמה מקומ

אם אבל  לכך. מוכרח כאשר הוארק , הסוד
   זאת. כותב ונינאו, הוא לא

  
, כותב לעץ חיים היהשני , בהקדמתושללמ

 ירסא,פעמים כדי ליישב הגוכך, מהרי"ץ 
הוכרחתי ליישב הדברים על פי הקדמות 

לי  ע"ה, מדוחק ומלחץ אשר קרה מהמקובלים
לתי לפרשם לפי שלא יכו ,במשעול הכרמים

לפעמים שיהיה  . וההכרח לא יגונה. גםהפשט
וסייג לשמור משמרת  תלתוספ ,דרך הסוד

חכו  ,והיה כל מבקש ה' ל.נוסחת הראשונים ז"
ריח  ,יטעם לאכול, ויברך על הנאת המוגמר

 דהיינו, .שיש לו עיקר בפוסקים ובמקובלים
 ,כתבתי דברים על פי הסודר שאלפעמים כ

כן ול ,א מצאתי דרך אחרתלהוא, שפירושו 
הרי כל מגמת מהרי"ץ  זאת. הייתי חייב לכתוב

ו בעצם הדבר המיוחד זהו ,עץ חיים בספרו
 .הקדמונים ישהוא מיישב את מנהג ,במהרי"ץ

הוא מסר  יאז ,ותה מגמתו ומטרתהי וכיון שזאת
 ממילא, רק אפשר.מה שכ ,את נפשו על הדבר

 הגם ,על פי הפשטליישב זאת ני יכול ינאם א
ני אומר דברים על פי הסוד, אבל לפעמים ינאש

 לכן ,פי הפשטעל מסתדר  הדבר אינוכאשר 
כיון  ,זאתו .פי הסודזאת על אני חייב לפרש 

, לשמור משמרת גיסי'לתוספת וי שמטרת
גם לפני  ,כותב זאתהוא  .ז"ל' נוסחת הראשונים

י, עִ ְד ומשום דלא יַ  .פשיטא יש פנים לפנים כן,
א חוולאו כל מבהם, ה ברורה לי ידיע ואין

   ל דא.יבס
  

 ,אפילו מקובלים גדולים אומרים ,שיודע מי
עד סופם. שהם בעצם לא מבינים את הדברים 

אפילו רבינו שלום שרעבי ז"ל, ולא עוד אלא ש
, על עץ חיים השמ"ש[בהגהות  אחד מקוםכותב ב
אם היינו מבינים את הדברים לפי  ,להאר"י]

י שואל, לא היו שאנכל הקושיות , אמיתתם
   קושיות.

  
[עץ חיים ח"א  במקום אחדזאת מהרי"ץ כותב  גם

תעיין  ,רוצההמעיין אם אתה כי  ,דף נ"ז ע"ב]
בעונותינו אין מי כי  ,בכתבי רבינו האר"י

, לא היה בזמנו תיו.עמקי סודוהבין ל שיוכל
הוא פחד , לכן .הוא אומרכך  חכמים כאלה.
ן ימכוו ננויאהוא ח"ו , כי אולי לכתוב דברים

ולכן הוא החליט  ,תורהשל־לאמיתה בהם 
   להתעלם מכך.

  
אדון פיסקת 'לגבי  ,כותבהוא דבר ה אותו

מי שירצה יעיין בכך, לא אאריך  '.העולמים
אדון 'ב, כי הוא כותב .]דף ה' ע"א[ע"ח בפנים 

כפי  ם,סודות נפלאים ועמוקי נםיש ',העולמים
 ימדונו רבותינו המקובלים בספריהםמה של

ולא  ,הוא אומר ואח"כ .הקדושים והנעימים
דה שרציתי לבוא למִ   אעפ"י , כיאכחד מרבותי

יראת ה', שמא יראתי כי , וחזרתי נרתעתי זו,
הזהיר  ח"ו אצא מהמרכז ולחוץ. וכמו שכבר
באמרו,  התנא רשב"י לתלמידיו כמה פעמים

ולא שמעתון  ידעתון לא תימרון מלתא דלא
ו שמים וארץ , משום דמיברמאילנא רברבא

ם "ינוצצ תאנם , והמפני זה משכתי ידיו א.וְ שָ ּדְ 
 .וכו'לבם  נוצצוכברקים ימאירים ככוכבים ו

לא אגלה  ולכןמפחד,  אני לומר, כי ברצונו
לא ברור  אםש .בלתי מרבותיישלא ק ,דברים

אסור לא אגיד דברים בסתם, כיון שן, ילי העני
יש חשש שבורא עולמות של שוא,  .אתזלהגיד 

, אבלכמו שאמר רשב"י בזוה"ק, רח"ל. 
בין את י ,מי שיודע הדברים ידברו בעד עצמם.

 ,לפניך 'אדון העולמים'יש את  ו.הדברים לבד
פענח ת ,כוונות נסתרות בכךואתה תבין שיש 

   עלם.את הנמדעתך 
  

[ע"ח דף  עיבור השנהלגבי  ,הוא כותב כן־כמו
פרשיות ין חיבור יענ גבילשם הוא דן  קצ"א].

למה  פרשיות מטות ומסעי. במקום ,קת ובלקחו
את מטות ולא  ,חוקת ובלקאת אנחנו מחברים 

הוא  ובסוףהוא כותב כמה טעמים,  ומסעי?
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לי לומר טעם בזה לפי  עוד ישואומר כך, 
טעם עוד יש לי  והוא דבר נאה ומתקבל, ,הסוד

טעמים פשוטים  ,אכן להיות שלפי דעתינחמד, 
כתבתי כבר כמה , ואלו יספיקו להחזיק מנהגינ

וב ע"פ כן העלמתי עין מלכתל הסברים לכך,
   הסוד, כיון שאין אני מוכרח.

  

, ו' את ספרלנפח' ,יןילו ענ לא היה ,בקיצור
, נראה ליאם  וכו'.לכתוב עוד ולהוסיף חידושים 

 , יספיק בכדי להחזיק אתמה שכתבתיכי 
אזי אני לא אכתוב את הדברים  ,המנהג

   האחרים.
  

חת יהודה למהר"י גזפאן, ר"פ חקת במנ המעיין
דף מ"ו, יראה שהביא טעם נוסף, שאפשר כי 

  מהרי"ץ התכוין אליו, ולא כתב אותו בהדיא.
  

בשביל מה אתה צריך להבין,  מאידך,א"כ 
 כותב אינךבלאו הכי  זאת? אם צריך להגיד לי
אני שואל זאת, לאידך גיסא.  את הדברים?

שיש , לכתובלהוסיף ומה אתה צריך בשביל 
   לך עוד טעמים?

  

 נםישש , כיוןבכל אופןהסיבה היא, כי  כנראה
תווכחו גם יאשר , כאלה , מסתמא יהיועקשנים

 עכשיו לכן הוא אומר .שכתבעל הטעמים 
 בדברים, אם תתעמק, תשמע, לעקשן הזה

לפי דהיינו,  טעמים אחרים.עוד  נםתדע שיש
זה לא לך אם אבל  , מספיק מה שכתבתי.דעתי

שישנם  תדע לךתה חושב אחרת, הספיק, וא
אם אותם. לא כתבתי טעמים נוספים, ש

   אותם בעצמך. תמצאאולי  ,תתעמק
  

, כותב זאת הסיבה שמהרי"ץ, בנ"דדבר ה אותו
  .'טעמים נכבדיםעוד 'יש כאן כי 

  

שלושה  כאן נםלענייננו, אמרנו שיש נחזור
   נו קושי.ולכאורה בכל טעם יש ,טעמים

  

 יאור הוא כך. לגביהבי , כבס"ד ענ"דל נראה
אם הטעם הוא מפני שהקב"ה  , כישאלנומה ש

ריכים היו צ יהפעיל ראות במשה רבינו, אז
 מהפסוק 'וימת שם משה וגו'.את הניגון  להפסיק

 אכן כדלקמן.הנקודה היא  ני, כיחושב אולם

לחזור לניגון לשנות את הניגון, היה אפשר 
 דברהאבל  הרגיל, מהפסוק 'וימת שם משה וגו'.

רק  אמרנֹ , שמשה רבינושל־כבודו ללא יהיה 
שהרי  מיוחד.בניגון ה, 'ויעל משה'פסוקי את 

משה כי  ,]מס' סוטה דף י"ג ע"ב[ בגמרא כתוב
אם  אלא עולה ומשמש במרום.רבינו לא מת, 

  . במשרע"ה אנחנו ח"ו מזלזלים, כי כן יוצא
  

צריך שהיה , ההיפךשאלנו  ,הטעם השני לפיו
לפני כן. לא מאבל  ',וימת'הפסוק מדוקא לנגן 
משלימים  ינםא, הטעמים האלה ,בעצם א"כ

 .זה היה טעם אחדאכן , דא"כ .האחד את השני
והשני  ,הסבר לרישאה טעם אחד, הואש ,אלא
שתי סיבות.  נםישא"כ ו ,המשךה לעהסבר  הוא

לפי הטעם  , מה גורר את מה?השאלה היא אלא
עד  'וימת'ומהפסוק , יהעיקר ו הטעםזה ,הראשון

המשיכו את  ,אגב רק בדרך המשך.ה ו, זההסוף
הסיבה  ,אבל לפי הטעם השני הניגון עוד קצת.

וימת 'הפסוק מלנגן  ,והאמיתית היא העיקרית
שהקב"ה  ,שאמרנו כפי ,הסיבה '. זאת היאמשה

עצים ישראל, אלא על לא ישפוך חמתו על 
 בינו.רזה מה שהרווחנו ממיתת משה ואבנים, ו

הטעם  בגללקרית היא, שהסיבה העיאו 
 ואם. של משה רבינו ההילולא שזאת ,השלישי

למה אתה מתחיל את הניגון  ,תשאל אותי
 ,אתה רוצה וכיהתשובה היא,  '?ויעל'מ

הדבר שלום. ו'? חס וימת'לנגן מהפסוק שנתחיל 
הדבר  ',וימת'מ לנגןתחיל כי אם נ .יאפשר נואי
 לכן, שהוא מת.בכך נו שמחים מראה, כי א"ו ח
. מן הפסוק הזה ,ני יכול להתחיל את הניגוןינא

לנגן התחלתי ו בעצם העיקר. אמנם א"כ, זה
   הטפל.רק  וזהאבל , קודםמ כבר

  

הוא מה זה , בעצם, כל ההבדל בין הטעמים לכן
אחד משך ה ,סה"כבאבל  הטפל? וומה ,העיקר

או  ,הרישא משך את הסיפאשאו  .את השני
  הסיפא גרם להקדים את הרישא. ש
  

בשעת כי  ,אח"כמהרי"ץ מה שכותב  ביולג
 ,הטובים מתעוררים כל מעשיו ,פטירת הצדיק

 .שאלנו לכאורה שאלה טובה דבר נכון.האכן 
   .'ק"ודו' ,מהרי"ץ כך כתב בגלל ,כנראה
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לא עושים  מדועלפום רהטא, , ני יודעינא אכן
כפי  ,אדרבז' יום ב למשה רבינו, הילולא

ם ביו ,בהואדר .שעושים לרשב"י בל"ג בעומר
 םשות בירושלמנהג בחברות קדו נויש ,הזה

תענית  יום' ,ביום הזה לעשות תענית ,עיקו"ת
[עי' גשר החיים ח"א פרק ל"ג דף שנ"ב אות  .'צדיקים

ג'. שבעה תירוצים לשאלה זו, נביא בס"ד לקמן 
   בשיעור מוצש"ק לך לך].

  
 ,שמחת תורה בפיוטי ,מי שישים לב ,אופן בכל

 מים את משה רבינו. כגון,מזכירים הרבה פע
שמחו בשמחת תורת ', 'משה רחימא אנה'

'אין , 'על הר סיני ירד ודיבר עם משה' ',משה
, כי יוצא '. א"כבן עמרםכואין ברוך  אדיר כי"י

נתנו  ,ם שהקדמוניםרואי זאת. אנחנו מזכירים
 ,ולכן יבות מיוחדת ביום הזה.חשלמשה רבינו, 

אנו  רכאשהיא  משה רבינו,של־החשיבות 
זאת  אמנם כעת, .ומזכירים בתורה את פטירת

יננה שעת פטירת הצדיק, אבל רואים, כי א
לשבח את  ,תחשיבות מיוחד נהביום הזה יש

תורה של־היסוד  וכי זה ,תורת משה רבינו
כל עם ושל כל התורה בכלל, ושל  ,שבכתב

הכל כי , ותורה שבע"פ. תורה שבכתב שראל.י
כל הדברים את  ני.סיהר ב ,בינורן למשה ּתָ נִ 

  .'ק"ודומלה 'במהרי"ץ הכליל  הללו,
  

שני מפסיקים לנגן בלמה א"כ  מהקהל: שאלה
  ?פסוקים האחרוניםה

טוב שהזכרת לנו יפה,  מרן שליט"א: תשובת
זאת קושיא לכאורה את השאלה הזאת. 

 עצומה, מה קרה בשני הפסוקים האחרונים?
 ההמשך? וזהכיון שצריכים לנגן עד הסוף,  היינו
ולא כי הפסוקים 'מפורש, באומר  הרמב"ן הרי

'לכל  ,וגו' קם נביא עוד בישראל כמשה
ים האחד עם מחובר הם האותות והמופתים וגו',

המפרשים  הרבה מן וזהו ההמשך. השני,
ועיין מדרש הגדול, ופירוש רש"י  לכך.מסכימים 
  וראב"ע.

  

, הללופסוקים ה רתעש , כי כלהיא האמת
נראה  דברהו, הרי שהאות וא"ם עם ימתחיל

'ואת , 'ואת כל נפתלי' ',ויעל משה'מחובר, 

כולם מתחילים באות וא"ו. וגם הנגב', וכו'. 
, הפסוק האחרון שבתורה, 'ולכל היד החזקה'

מתחיל ש ייחידפסוק ההמתחיל באות וא"ו. 
פסוק 'לכל האותות ההאות וא"ו, זה בלי 

ן ימתחיל עני כי כאן ,נראה והמופתים'. כביכול
, אולי אפשר לומר, כי זאת היא כא" .שחד

שבפסוק זה מפסיקים את הניגון  הסיבה,
לא יכול להיות,  דברהלכאורה , אבלהמיוחד. 

[אמנם  בכך. שום הסבר לפום רהטא לא מצאתי
ד, וכמו שנביא "בסופו של דבר מצאתי בס

  השיעורים הבאים].נ באחד "ד ובל"בס
  

את הפסוק  כותבכשהוא  ,רס"גבתפסיר  אפילו
תחילתו את האות וא"ו. בוסיף , הוא מהזה

, 'לכל האותות והמופתים' בפסוק, דהיינו
 ולסאיר אלאיאת, הואתפסיר רס"ג 

כאילו  את האות וא"ו,הוא הוסיף  .אהיןלבראו
מסביר את הוא רק ש '.ולכל האותות'כתוב 
 האותות 'לשארדהיינו ' ',ולסאיר' 'לכל', המלה

דבק ' כתב, כי זהונוה שלום  ובפירוש וכו'.
זה כי  ,בא להגיד דברה. כלומר, 'למעלה

ואשר על ידו  ,יןיענהו ,מחובר עם הפסוק הקודם
   .וכו' ' אותות ומופתיםשלח ה

  
יסוד תשמעו ן הזה, ילהסביר את העני בכדי
הלכות ברבינו הרמב"ם כותב ש ,חשובו נפלא

גרת יגם באו ,[פרק שמיני הלכה א'] יסודי התורה
שם הרמב"ם כותב  כך.מאריך על  הואתימן 

ק וזיס ולחוסילב ,חשוביםאת אחד הדברים ה
   האמונה.

  
שה מוהאמין ביבל ק שראל,ילמה עם , לכאורה

, כי הסיבה היא, כיון אנחנו חושבים ?ע"ה בינור
, נסים ונפלאות. עשה אותות ומופתים שהוא
וז"ל,  כי הדבר איננו נכון. ,אומר הרמב"ם אבל

לא האמינו בו ישראל מפני  ,משה רבינו
יש  ,שהמאמין על פי האותות .האותות שעשה

שאפשר שיעשה האות בלט  ,בלבו דופי
משה רבינו? את עשר מכות עשה מה  .וכשוף

? עשה מופתיםהפך מים לדם?  על המצרים?
  כישוף ח"ו. ושזה ,יכול להיות אבל
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דיבר  אולי רק כאשר הקב"ה מהקהל: שאלה
  ?במעמד הר סינידהיינו איתו, 

אבל בשלב  . רק אז.נכון מרן שליט"א: תשובת
שמות ד', [ ַויֲַּאֵמן ָהָעם, אמנם כתוב, ראשוןה

ַויֲַּאִמינוּ  נאמר, יציאת מצריםלגבי  ואפילו ,]ל"א
י"יָ  ה ַעְבּדוֹ  ּבַ לפי מה אבל  ,[שמות י"ד, ל"א] ּוְבֹמׁשֶ

יננה א, האמונה הזאת ,הרמב"םמסביר ש
יכולה ר שאאין זאת אמונה אמונה נצחית, 
קריעת ים לגבי אפילו ש כיון להחזיק לעולם.

לפי דעתו ואיזה עקשן, יבוא סוף, יכול להיות ש
 הוא. הרמב"ם אומרכך  יפריך את זאת.ודמיונו 

 לגבי ה נגידמטוב, עניין זה. מאריך ב
שאין השד יכול  ,כתובהרי  ?החרטומים

[עי' סנהדרין דף  מכשעורה פחותלבראות בריה 
היה ח"ו משה יאמרו כי אולי  אלא, ?ס"ז ע"ב]

 והוא הצליחם, חרטומיהן מכשף יותר גדול מ
 מסוגליםדברים, אשר הם לא היו לעשות 
   לעשותם.

  

אותות  עשההוא בשביל מה  תאמר, א"כ ואם
אלא אומר הרמב"ם,  ?נתן ? מה הדברומופתים

ישראל כדי שבבאו  ינםא, האותות ומופתיםכי 
ון כי ,' שלח אותושהבאופן מוחלט  יאמינו

אלא כל מוכרחת. הוכחה  שאכן זאת אינה
לפי הצורך  ,האותות שעשה משה במדבר

היה  .לא להביא ראיה על הנבואה .עשאם
קרע את הים  ,צריך להשקיע את המצריים

הוריד לנו את  ,נו למזוןכְ ַר צָ  .ן בתוכווהצליל
כפרו בו עדת  .בקע להן את האבן ,צמאו .המן
וכן שאר כל  .בלעה אותן הארץ ,קרח

הוא עשה זאת, כיון שהיה צורך  האותות.
צורך ל , היוסים שעשהכל הנ לעשות זאת.

  . םלעשות זקוקהיה דהיינו ששעה, ה
  

ובמה האמינו בו? במעמד הר  ,הרמב"ם אומר
ואזנינו שמעו ולא  ,שעינינו ראו ולא זר .יסינ

והוא נגש אל  ,האש והקולות והלפידים ,אחר
הקב"ה מדבר עם  .והקול מדבר אליו ,הערפל

של בן קול  ינוא זההם שמעו, ש .משה רבינו
ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת , כפי שנאמר דם.א

יִדם ּפִ ָֹפר ,ְוֶאת ַהּלַ ןְוֶאת ָההָ  ,ְוֵאת קֹול ַהׁשּ  ר ָעׁשֵ
לא ו דבר אשר 'זה ,מעמד הר סיני ].שמות כ', י"ד[

ו לשום דבר תומה להשו אין ',עשה כן לכל גוי
 כי הדבר שיאמר ,בעולם אדםאין שום ו אחר,

 ,דבר וזהדבר דומה. או  של־כישוף.נעשה בכח 
ואנו  .אתזרק הקב"ה יכול לעשות אך וודאי בש

 .לך אמור להן כך וכך ,משה ,משה ,שומעים
 .בפנים דבר ה' עמכם פנים ,וכן הוא אומר

לא את אבותינו כרת ה' את הברית  ,ונאמר
   .הזאת

  

ן שמעמד הר יומני לכך, מביא ראיה והרמב"ם
 ,היא הראיה לנבואתו שהיא אמת ,סיני לבדו

ה ַויֹּאֶמר ְי"יָ  ,שנאמר ?שאין בו דופי  ,ֶאל ֹמׁשֶ
ַעב ֶהָעָנן א ֵאֶליָך ּבְ ַמע  ,ִהּנֵה ָאֹנִכי ּבָ ֲעבּור ִיׁשְ ּבַ

ךְ הָ  ִרי ִעּמָ ַדּבְ ָך ַיֲאִמינוּ ְלעֹוָלם ,ָעם ּבְ [שמות  ְוַגם ּבְ
לא האמינו בו  ,מכלל שקודם דבר זה .י"ט, ט']

אלא נאמנות  ,נאמנות שהיא עומדת לעולם
אבל מעמד הר  שיש אחריה הרהור ומחשבה.

בוא ישים ר, שפירושו נצחי. דבר זהו ,סיני
ר שא ,דבר זהו .היו במעמד הר סיני ,מישראל

סים להעיד על נ היכול, אינה שום אומה ולשון
על לא אפילו ו ,אצלם שנעשוכאלה ונפלאות 
   מכך.עשירית 

  

 , נמסר מדור לדור מאבות לבנים.זהה דברהו
אנחנו  ינו משקר את בנו.א שהאב ,והכלל הוא

כל הדורות במאבותינו, ואבותינו זאת שמענו 
 . א"כעד מעמד הר סיני ,את מאבותיהםזשמעו 
   לכך, בעדות מוחשית.שיש לנו הוכחה  ,פירושו

  
 'ינהמנפקא 'מכך עושה הרמב"ם דבריו,  בסוףו

 ,נביאאיזה אם בא  יסוד גדול.אומר  הוא גדולה.
למה נאמין  ,אחרי משה רבינו ,במשך הדורות

על ידי שהוא נביא? אכן ? איך נדע שהוא בו
כתוב  ו כישוף?אולי זה ,אבל עושה אות.

נתן לך אות או  , אשרשאם בא נביא ,בתורה
עליך כי  ,התורה אומרתתשמע לו.  ,מופת

זה  .ו כישוףאולי זה ולא אומרים כי ,ע לוושמל
להאמין לשני כי יש  ,שהתורה אומרת כפי

חילל  שמישהובאים ומעידים  אשרעדים, 
, אולי אבל אותו סקילה.מחייבים בי"ד שבת, ו

הם משקרים? אולי הם זוממים? בכל זאת, כך 
   לא חוששים לכך.ו היא ההלכה,
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יבוא ויכחיש את הזה הנביא  אם ,מה יהיה אבל
לא אזי אפילו פרט אחד,  ,נבואת משה רבינו
אני מאמין לנביא דהיינו,  נאמין לו. עד כאן.

שאם יבוא נביא  ,אמר משה רבינוש וןהזה, כי
. אבל איננו אמין לואאני  או מופת, ויתן אות

כל מה שכיון  .בינורלהכחיש את משה  ,יכול
בגלל  , זהושהוא נביא ,שאני מקבל את דבריו

נגד כ ממילא כאשר הוא אומר דבר .משה רבינו
אם אאמין סתירה,  , זאת תהיהמשה רבינו

ם בהל' יסודי לו דברי הרמב". אלאותו הנביא
יבין  , ומי שיעיין שם,גרת תימןיוגם בא .התורה
  דברים כהוויתן.את ה

  

תשמעו  ממש הפלא ופלא.הדברים  ,כעת
ה ֵמֽעַ ַוּיַ֨ הפסוק אומר, רבותי.  ת מֹוָא֙ב ַעל מֶֹׁש֜ ֹ֤ ְרב

ר נְ֔בֹו , יה היתה לויעל, כי אומרים חז"ל .ֶאל־ַה֣
אבל  ,הולך למות בינורמשה אמנם  ולא ירידה.
אומרת  מערבות מואב אל הר נבו. ,הוא עולה

שתים עשרה מעלות היו  ,י"ג ע"ב] דף סוטה[הגמ' 
   ., ופסעם משה בפסיעה אחתבהר נבו

  

וגם השיעור עומד להיגמר,  ,קצרכבר  הזמן
[בשיעור מוצש"ק חוקת  כך כבר בעברברנו על יד

 אציין לכם לכן רק ,ובלק, תמוז התשע"ג בשכ"ד]
שתים עשרה  נןישבראשי פרקים. , זאת

הגיעו רק עד  ,כל הנביאים בנבואה. מדרגות
מדרגות היינו, כגון  .עשרה המדרגה האחת

או ע"י מלאך. אבל משל,  או בדרךבחלום, 
ה ֶאל  יו נאמר,י שעלהוא היחיד משה רבינו, ּפֶ

ר ּבוֹ  ה ֲאַדּבֶ  ּוְתֻמַנת ְי"יָ  ,ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ,ּפֶ
יט הגיע למדרגה  משה רבינו, ].במדבר י"ב, ח'[ ַיּבִ

 בפסיעה אחת.פסע אותם  ה ביותר, והואגבוהה
 אלאלא עלה מדרגה ועוד מדרגה,  כלומר, הוא

ו זה .השיג בבת אחת את כל המדרגותוקפץ 
ה ֵמֽעַ ַוּיַ֨  ,שנאמר ר נְ֔בֹוַעל מֶֹׁש֜ ת מֹוָא֙ב ֶאל־ַה֣ ֹ֤  .ְרב

במלים  ותרמוזהשתים עשרה פסיעות, אלו 
המלה תעשו חשבון, אם  אל הר'.ת מואב 'ערב
שהרי כתוב  אותיות,ארבע  יאה', ת'ערב

עוד  ', היאמואב' אות וא"ו. והמלהבלי  ',ערבת'
 עוד ארבע ', הםעל הרוהמלים ' אותיות.ארבע 

כאן  אותיות. ים עשרהשתיחד, ב אותיות.
   הדבר רמוז.

געיא ב', תבְר עַ ֵמֽ ' אנו קוראים זאת כך, ,לכן
לא וח. נש "א שבריוהשו באות מי"ם,

שזהו , אז בשיעורמה שהסברנו  וזה '.בותְר ַעֽ מֵ '
 כיון שרוצים י שאנו קוראים כך,המקום היחיד

 , שקפץ משה רבינוקפיצהה להראות בזה את
[אגב  'מערבות מואב אל הר נבו'. בבת אחת,

נוסיף כאן, כי מעניין זה יש דוגמא להבין  אורחא
מעלתם וחשיבותם של דקדוקי תורתינו 

געיא ושוא נח, לו, כאֵ  "קטנים"ושה, דיוקים הקד
אף שאינם משנים את המשמעות, ולכן אינם 
לעיכובא להחזיר עליהם את הקורא רק לגעור 

ומכאן בו, כמו שאמרנו בתחילת שיעור זה. 
נלמד בקל וחומר לאותם עניינים המשנים את 

וקפץ  ,נבואהמדרגת היע להגהוא המשמעות]. 
משה רבינו דהיינו,  '.נבו' וזהו עד המדרגה הי"ב.

כל ב השיג את השער החמשים. ,לפני פטירתו
שערי  ארבעים ותשעאת ההוא השיג רק  ,ימיו

הוא הגיע  ,בסוף ימיו, ביום האחרון בינה. אבל
 זכה , הואביום הזה .וֹ בּ  דהיינו, נו"ן .ל הר נבוא

  לכך. 
  

הוא השיג  תו,תילפני מ כעת,וקא ד, כי יוצא
, ואז ה' הראה לו את כל את המדרגות האלה

מקודם, לא היה לו , אשר מדרגות ארץ. אלוה
, כי יוצאממילא  אלא רק כעת, לפני פטירתו.

   האחד עם השני.קשור  דברה
  

אנחנו מנגנים את הקריאה  ,אחרות במלים
כדי לבסס את ב ,לכבוד משה רבינו ,הזאת

על משה  ואה, יסוד התורהשכל  ןוכי .האמונה
דבר מתחיל ה, שאנחנו מאמינים בו. א"כ, רבינו

היה דוקא  'ויעל משה וגו'. והדבר, פסוק הזההמ
'. עולה ומשמש במרום'הוא , כי אז לפני מותו

 על ידי כך, הוא זכה להגיע למדרגות האלה
 ביותר,למדרגות גבוהות  לעלות ,לפני מותו

, אשר שראל כמשהולא קם נביא עוד בי' וזהו
לכל אולם ההמשך, ' '.פנים ידעו י"י פנים אל

עד  החשוב. ינו הדברא', זהו האותות והמופתים
 בינו.רמשה של־והמעלות המדרגות  אלו כאן,

'אשר ידעו י"י פנים עד  ',ויעל משה' מהפסוק
לכל האותות אל פנים'. אבל הפסוק '
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 דברהכי הוכחה,  ינהאכבר ', זאת והמופתים
, כמו שאומר ע"י כישוףיכול ות ח"ו להי

, כישוףשזה לא היה ע"י  . אמנם בודאים"הרמב
אל תביא פ מכך "עכאבל  .היה אמיתי דברה

 ידעו י"יאשר 'עד  ינה הוכחה.אכי זאת ראיה, 
 למעלת ,הוכחההיא ה ', זאתפנים אל פנים

כאן. אבל עד  , אנו מנגניםלכן בינו.רמשה 
שרוצים לומר,  כיון .מנגנים מכאן ואילך, איננו

   הוכחה.הינם אהללו, הם כי הדברים 
  

ישנם שיראה, כי למרות מפרשים ב שיעיין ומי
כל לובפסוק ' ,הדבריםן מאחד כי  ,אומריםה

היא הכוונה , 'היד החזקהלכל המורא הגדול ו
ברמב"ן, וברש"י  כמבוארעל מעמד הר סיני, 

ק על תפסיר "[ביאור הרע נוה שלום ספרעל באבל 
 המדובר הוא, על ,לפי הפשטכתוב, כי  ג]"רס

 שתירגם ומה .המצרים טביעתו ,קריעת ים סוף
, דרשהדרך על  וזה ',מראה' לשון ,אונקלוס

אין  ,לפי הפשט שהכוונה למעמד הר סיני. אבל
י "[אעפ המדובר כאן על מעמד על הר סיני.

א אבן עזרא פירש כן לפי הפשט, שכך "שהר
ברנו יד כאןעד א"כ, כי יוצא היא דרכו כידוע]. 

פסוקים ומכאן ואילך, ה ,דברים האלההעל 
 הדבר כך.על  יםברינם מדא, כבר האחרונים

   .יןיהענ בריוס ובכךממש הפלא ופלא, 
  

 .ן הזהייש לי קצת קושי בעני ,בכל זאתש רק
אינו קדמון , המנהג הזה, שיוצא ון שלפי זהכי

הרי  נהיה לאחר הרמב"ם.מאד מאד, אלא 
 שכותב את הרעיון הזה. , הואהרמב"ם
דברי חז"ל. הרמב"ם מקור ב לכךאין  ,כמדומני

לימוד , מכח הגיע להבנה הזאת ,חכמתוב
הביא את א וה בכך,העמיק ש לאחר ,הפסוקים

 ,זה, שהמנהג היוצא הללו. א"כושים הפיר
יכול אבל בכל זאת  אחרי הרמב"ם. נתייסד

דברי על פי הנהיגו זאת, נו ישקדמונלהיות, 
  .הללו הרמב"ם

  
רק הוא  מדוברהכי מכיון ש ,להיות יכולכמו־כן 

, לרמוזובא להגיד  דברה, פסוקיםהעשרה על 
דות שמשה רבינו הגיע לכל עשרת המ

 הוא פעל בכל ,בחכמה שלו ,דהיינו .העליונות
לכן ו ,הספירותעשרת בכל , הכוחות האלה

 כפיו. פסוקיםהעשרה ב לנגן דוקאקנו ית
   'יש עוד לאלוה מילין'. ,"ץ כותבימהרש
  

אפשר להסביר בכך, וצרנו יקהיא, כי  האמת
את ביארנו אבל לפחות נוספים, דברים עוד 

, כפי יכולתילהסביר  השתדלתי .הללוהדברים 
לא 'אזי  ,שאלה יש למישהו איזואם בכל זאת ו

 נשמח לשמוע, מי שיש לו הערהו '.ישן למדיהב
  .זאת כעתגם 

  
  מרן שליט"א: האם הדברים ברורים? שאלת
  מסיני. םמהקהל: כנתינת תשובה

  
כאשר ש ,נוהגיםהכאלה  נםיש מהקהל: שאלה

א ורהק ,'בראשית' ל'הברכה מחברים בין 'וזאת
', לאחר שסיים בסימנא טבאאומר 'עצמו ב

האם מותר  .'רכהוזאת הב'קריאת פרשת 
  לעשות כן?

אבל  ,כזה מנהגנו יש מרן שליט"א: תשובת
 .הספרדיםזאת מסידורי לקחו ני כי חושב

 הרי יש בכך. התימניםן מ אינו המנהג, במקור
, אומר זאת הציבור אםאמנם . חשש הפסק

אומר זאת אבל אם הקורא  .נורא ינואדבר ה
  ראוי. הדבר אינו ,בעצמו

  
אינם מתחילים ש ,כאלה נםיש מהקהל: שאלה

 יש להם אלא, פסוק 'ויעל משה'מן האת הניגון 
  ?מנהג אחר

ם ימתחילה נםישנכון.  מרן שליט"א: תשובת
 שמעתי, מי כמוך' אשריך ישראלהפסוק 'מ

 ., שהוא בדרום מזרח תימןמחוז בי֗צאמנהג  שזה
דבר המקודם, לפי מה שאמרנו ני, כי חושב
טעמים הראשונים זה מתאים ל . דהיינו,יוסבר

ון לים את הניגיהם מתחמה שמהרי"ץ. של־
אפשר לתת , 'אשריך ישראל מי כמוך'הפסוק מ

מהרי"ץ, של־לפי הטעם הראשון לזה נימוק, 
לנגן לכן התחילו  שעל ידי זה נכנעו מלכי כנען.

 דברהכי להגיד  בכדי'אשריך ישראל', שם, 
ישנה ש ,הטעם השנילפי וגם  .לטובתנוהוא 
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על שפך חמתו טובה לישראל, בכך שהקב"ה 
שני פי ל ,יובןהמנהג שלהם  עצים ואבנים.

 ,אחרת .מהרי"ץשל־הראשונים  ירושיםהפ
  לכך הסבר.אין כמדומה אני ש

  

 ,מנהג אצל תימנים נוישהאם  מהקהל: שאלה
תחילת פרשת מלקרוא שחתן תורה מתחיל 

  ?בלי תרגום 'וזאת הברכה'
 דברי חפץ בקובץ תעיין מרן שליט"א: תשובת

מובא  ,ר זה מקרובשיצא לאו ]גיליון ג' עמוד כ"ח[
כך שמר הוא או ,חכם אחד כתב כךם כי ש
ני, כי אבל חושב .'תימןהבארץ בכאן המנהג '

 ינואוזה  ,אחרותעדות לקחו מ ,המנהג הזהאת 
 [בהערה ל"א], כפי שהסברנו שם ימקורהמנהג ה

 ,הרבה אנשים כותביםמצוי  ,לפעמים .בקובץ
בעיר  ,ונה היאוובעצם הכ ',מנהג בתימןהכך '

מובן,  הדבר אינו ,אלה שנוהגים כךלפי  שלו.
לא  פעם?הד ועלחזור בשביל מה צריך כי 

 איננו ,אבל בפועל כך הם רצו.נגיד ש משנה.
את עליית מתחיל  ',חתן תורה'ה כך. נוהגים

על מה חוזר  '.ולאשר אמרחמישי, מהפסוק '
 וואם זהשהילדים הקטנים אמרו, וממשיך. 

 ',ויעל משהמהפסוק 'רק מתחיל  הוא ,שבת
  מברכים.

ברוך הוא יסייענו ויעזרנו על דבר כבוד  המקום
  ר."שמו, אכי

  

  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 רבים,עניינים וציין הוסיף 
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

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

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  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: 
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  לק"י
  אל אחינו היקרים בני ק"ק תימן יע"א

  בפז, העטורים בחן ואצילות, בכל הארץ יצא קוום, כל רואיהם יכירום כי הם זרע בירך ה'.  המסולאים

בשפה ברורה ונעימה טהורה, ויבינו במקרא בביטוי שפתים ודקדוק  המפורסמות שעדתנו נתברכה מן
בלשון צח, וכולם יודעים לקרוא בתורה בטעמיה ודקדוקיה, כולם אהובים כולם ברורים. ועתה בארצנו 

פחות משקיעים ההורים, והסיבות רבות ומגוונות ואכמ"ל. בלימוד המקרא הקדושה, נשתנו הדברים, ו
יאות נחלשו הדורות, ובפרט בדור האחרון חוצפא יסגי, וכל מי שיש לו יד ורגל ולא זו אף זו, כפי המצ

בחינוך, חש את הקושי בחינוך בכלל, וחוסר משמעת בפרט, ואין בנערים כח הסבל כפי שהיה בדורות 
  שעברו.

הגאון הגדול מרן רבי יצחק רצאבי  ,זרחה שמשו של מורינו ורבינואשר לא עזב חסדו מעדתינו,  וברוך
הלכה, בנה מערכה על מערכה, ועדיין ידיו אמונות במלאכה, באשר חיבר ספרים במנהג ו ליט"א,ש

הברכה. את , יצו ה' איתו ]"המקוצר"[רמז לש"ע  משנה סדורה וערוכה, לכתוב יתיב ולא במארכה
האיר את הדרכים האפלות, איזן  כה ותהילה, העמיד המסורת על תילה.בסייעתא דמרומם על כל בר

התקרב על פי יחנו ועל פי יסעו, ובזכותו ישנה התעוררות גדולה בקהל עדתינו ל ת.המסילו וחיקר
כפי  ,ש"צחזנים וורצונם להשתלב בבתי כנסיות לקרוא בתורה ולהיות  למסורת, זקנים ובני תשחורת.

  שהיה בעבר.

ויש  התורה., וקשה עליהם ההכנה בקריאת עקא שלא הורגלה לשונם בביטוי שפתיים והגייה נכונה דא
וגערו בו פעם ושתיים, ואמר בליבו לא  רובה, וכשעלה לתורה לא עלתה בידו.אשר הכין המברך זמן מ

 והדיר רגליו מלבוא בית ה' חיוורא, ובא רפיון ידיים ורגליים.תקום צרה פעמיים, ואזיל סומקא ואתי 
הוא מתיירא מחץ כי יען כולם, נ של עדות אחרות, ששם החזן קורא במקום הולכים לביכ", (התימני)

בכמה זהירות ורגישות צריך לטפח השתילים הרכים שלא יכמושו,  ובפרט הילדים הקטנים,יעוף, 
להשקותם במחמאות פינו, יען אינם ברשות עצמם, והנזק הוא בלתי הפיך, יורד חדרי בטן, ואחריתו מי 

  ישורנו.

העיר, ולובשים כתנות עור, תחת אור. ואין עדיין מתהלכים בינינו כאלה, אשר הורגלה לשונם ל לצערינו
 , בגודל הנזק שבהערותיהם.אין בליבם ודעתם כלל הבנהיבות. כי חרמשפתותיהם עריבות, אלא 

ומתעטפים בבגדי לבן ככהן על משמרתו משמרת מסורת אבותינו, ואינם חשים שהם עטופים בבגדי לבן 
הכתוב ושמת סכין בלועך וכו'. ופוק חזי מאי הארמי שביקש לעקור את הקו"ל קול יעקב, ועליהם אמר 

חרב הלשון הממארת. ואפילו השרידים שכוונתם לשם  ,עמא דבר, כמה חללים הפילה תאוות הגערה
ה ונגינתה כראוי, קילסתו שמים, אותם נשאל, האם כאשר חברך קרא בתורה בטעמיה ודקדוקי

. אם כוונתך שבחיםלא באיזהו מקומן של , וזבחי"םבאיזהו מקומן של רק או שמא הינך בקי  ורוממתו?
  ך על המחיה, ולא על הקלקל"ה.ֵר לשם שמים, בָּ 

 שבחוזר וניעור הפגיעה בך מפעפעת, אל תמנע רגלך מלבוא בית ה'. הנח הפגיעה ,אחי הקורא ולך
ש. קח והבושה, בלשכת העזרה. ותהיה לך למנוף לעלייה, לבקש מסורת אבותינו. ואל תחוש, מפח יקוּ 

אזניו הורגלו  ־מעיר היא מעלת"ו.וה, וחשוב שמא מחלת"ו שלענז במדת ההפרי, והשלך הקליפה. אחוֹ 
ר לשמוע עידית שבעידית, ותצילנה אזניו לשמוע הבינונית והשיבורי"ת. ואין בכוונתו לפגוע ח"ו. וזכוֹ 

  ק לעורר הזכרון. כר, שפירושו המזכיר, ולא עלה בדעתם כלל לפגוע ח"ו, רשאבותינו קראו למעיר אלמד֗ 

אשר ערכה לנו ולבנינו, זהב מכיסך, ללמד את בניך, כפי המסורת הנפלאה אשר הנחילו אבותינו,  הזל
 לא יסולא בפז, ואתה החוליא בשרשרת הזהב. 


