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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
כי יש להדביק את רגל האות קו"ף לגגה, בפסוק "הם הסוברים ביאור דעת הקדמונים 

העומדים על הפקודים" (נשא) וכן בפסוק "לשמצה בקמיהם" (כי תשא), מדוע צריך 
לעניין נפלא שספר התורה יהיה שלם ללא חסרות ויתרות או דיבוקים וכדומה, טעם 

  הקודש בערב שבת ובמוצאי שבת.הוספה מחול על 
יותר מן הן מאיזה פסוק מתחילה התוכחה שבפרשת בחוקותי, האם הברכות 

  הקללות, והשלמה בעניין השאלה מהיכן יש להתחיל את קריאת התוכחה.
  .בארץ תימן ושכביכול הי יםדברי מרן שליט"א בעניין אמינות סיפור
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  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  058-70-20-222 –קול יהודי תימן 

  7שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  430 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  306 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
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  השיעור מוקדש 
  הי"ו.  דהריבן ידידנו רבי איתי  יצחקלהצלחת הילד 

  יה"ר שהמקום ברוך הוא יפתח ליבו לתלמוד תורתו, 
  ויגדלהו לעבודתו וליראתו, 

  וימלא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה, אכי"ר.
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בן ידידנו רבי  יצחקהשיעור מוקדש להצלחת הילד 
בו ייפתח ל ואה. יה"ר שהמקום ברוך הי"ו דהריאיתי 

וימלא  ,ויגדלהו לעבודתו וליראתו ,לתלמוד תורתו
  בכם לטובה, אכי"ר.יבו וליכל משאלות ל

  
כי יש להדביק את הסוברים ביאור דעת הקדמונים 

רגל האות קו"ף לגגה, בפסוק "הם העומדים על 
ן בפסוק "לשמצה נשא) וכפרשת הפקודים" (

  .כי תשא)פרשת בקמיהם" (
יֵאי  [נשא],בפרשת השבוע  קראנו ַויְַּקִריבּו ְנׂשִ

ָרֵאל ית ֲאֹבָתם ,ִיׂשְ י ּבֵ ּטֹת ,ָראׁשֵ יֵאי ַהּמַ  ,ֵהם ְנׂשִ
ֻקִדים שנים  [במדבר ז', ב']. ֵהם ָהעְֹמִדים ַעל ַהּפְ

, נשיא יהםקרבנותאת הקריבו  ,נשיאיםהעשר 
'הם נשיאי המטות' היינו,  אחד לכל שבט.
הם ', גדולי שבטי ישראל. 'רברבי שבטיא'

ר עמדו שאאלה  ,' היינוהעומדים על הפקודים
בני ישראל. כלומר, על המפקד, ן ימניעל 

עם משה  שראל ביחדיכאשר ספרו את בני 
פרשת במדבר, תחילת ב שנאמר כפי ,ואהרון

ר ַיַעְמדוּ  ים ֲאׁשֶ מֹות ָהֲאָנׁשִ ה ׁשְ ֶכםְוֵאּלֶ מי  .ִאּתְ
 כל שבט ושבט. הם אשר 'עמדו'? נשיאי

ְמעֹון ,ִלְראוֵּבן ֵדיאוּר. ְלׁשִ ן ׁשְ  ,ֱאִליצּור ּבֶ
י. ִליהּוָדה ּדָ ן צּוִריׁשַ ֻלִמיֵאל ּבֶ ן  ,ׁשְ ַנְחׁשֹון ּבֶ

יָנָדב    .וגו'ַעּמִ
  

ה בפרשת כי תשא, נוסף,  פסוקישנו  ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ
ה ְלָך ָהָעם ַהזֶּה ,ֶאל ַאֲהרֹן י ֵהֵבאָת  ,ֶמה ָעׂשָ ּכִ

 ,בסוף כתובו [שמות ל"ב, כ"א]. ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה
י ָפֻרַע הּוא ה ֶאת ָהָעם ּכִ י ְפָרעֹה  ,ַויְַּרא ֹמׁשֶ ּכִ

ָקֵמיֶהם ְמָצה ּבְ   .[שם שם, כ"ה] ַאֲהרֹן ְלׁשִ
  

, 'מיהם'לשמצה בק הללו,הפסוקים  שנילגבי 
', ישנה על הפקודים הם העומדיםוהפסוק '

, לכתוב את קדמוניםמסורת המובאת ב
דבוקה האות רגל כאשר  "ף הללו,קואותיות 

  ה. לגג
  

[או"ח סי' רוך עלל, כך ההלכה בשלחן כ בדרך
מפורשת במס'  וזאת על פי גמרא ל"ב סעיף י"ח],

אות קו"ף צריכה הכי רגל  [דף ק"ד ע"א], שבת
לכן  לגג.ינה מחוברת א, דהיינו להיות תלויה.

 ,הרבה פוסקים ת.היה מחוברשהיא תאסור 

, אכן אם כי בספרי קדמונינו את זאת.פוסלים 
רבות,  ארצותמחובר, וכן בעוד היה  זה

ים כבר דנים בעניין זה, ואנחנו מכשירים הפוסקו
[עי' שו"ת פעו"צ ח"א כהוראת ג"ע מהרי"ץ זיע"א 

פי לאבל  .סי' ק', וש"ע המקוצר סי' כ"ג סוף סעיף ב']
, הרגל צריכה להיות מופרדת. פשטות הגמ'

 אומריםהללו, כפי ש אולם לגבי הפסוקים
שבפסוקים הללו, ן "הקופיהקדמונים, בשתי 

, מנחת שיהרגל צריכה להיות מחוברת. בעל 
  זאת שם. ביא מ

  

אותיות י הקטן הזאת בס"ד בספִר  הבאתי
 [נדפס ב'תורה שלימה' כרך כ"ט], ,המשונות בתורה

הללו, בו מובא כל ספר מיוחד על הנושאים  זהו
 ויתר ,אותיות הלפופות והעקומותענייני ה

ן אחד מונות, ושם כתבתי כי זהו האותיות המש
ואספתי וליבנתי דברי  השינויים שבתורה,

הקדמונים, והראשונים והאחרונים, המדברים 
   על זאת.

  
 במסורההבאתי כך,  דף ק']שם [שי ש בפרק
 ,איתא 'בקמיהם' תיבת על תשא כי שתבפר

 הם' 'בקמיהם' ,כתיב דבוקין ן"קופי' ב
 בפרשת ובמסורה '.הפקודים על העומדים

 ,זייני ולא דבקי ן"קופי' ב ',הפקודים' ,נשא
הבאתי בהמשך, כי יש  .וכו' כ"ע ודין 'בקמיהם'

  . י וכו'אגֵּ מקור בספר ּתַ  לכך
  

את מה  בס"ד הבאתי [דף קי"ח] תשיעי ובפרק
 שי במנחתשרבים, כגון, פוסקים  כךעל  שדנו
 ייןטש יקיזאי ר"מהר בביאורי כתוב ,כתב שם
 זה ת"ס בהלכות ג"מהסמ עשה מצוות על

 העומדים' 'בקמיהם לשמצה' מצאתי ,לשונו
 מגיעים הסופרים ],נשא' פר[ 'הפקודים על

 שם מצוייר[ כזה הללו הקופין בשני הרגל
 מפי איש קבלה ],בגגה דבוקה כשהיא הרגל
 תאגי' ובס .ישן ת"ס בתיקון וכן .כ"ע איש

 ולא ליגע צריכות ן"יקופ , ב'עליהם נכתב
 ן"קופי' ב ,כתוב הדפוס במסורת גם .מזייני

 העומדים הם' 'בקמיהם' ,בתורה דבוקין
 גם ,עירנו סופרי כן נהגו ולא .ל"עכ 'הפקודים
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 ובריש .הקדמונים י"כ בספרים זה נמצא לא
 לשמצה' ף"שקו ,כתוב רבתא מסורת

 ל"עכ במסורת כן ולא ,זעירא 'בקמיהם
  .שי המנחת

  

 הברכה היכלספר וב הבאתי כך, ובהמשך
 כתב כך, ,נשא' בפר האדמו"ר מקומרנא]ל[
 להיות צריכה ף"הקו ',הפקודים על העומדים'

 לשמצה' של ף"קו וכן ,בראשה ליגע אחד גולם
 איש מפי איש קבלה ,תשא כי' בפר 'בקמיהם

 חיבור ,תאגי פרבס ן הואוכ נו,רבי משה עד
 ליגע צריכות י"קופ' ב ,התנאים מימי קדמון

 שאינן( הסופרים סמכו מה על ידעתי ולא .וכו'
 מדווע שבור אשר רצוץ קנה על ),כן עושין
 ןכיו תב,שכ לזולתינו וראיתי .כך לכתוב שלא

 אלא זה אין .מעכב אינו ,ס"בש מוזכר שאינו
 האותיות צורת כל וכי .ובורות הבל רידב

 ןנדא אלא ?ס"בש מוזכר והחסרות והעקומות
   .הקבלה ועל המסורת על סומכין

  

 נויששהרי  כאן חשש הלכתי. נויש מאידך, הלא
צריך  כןהאומרים כי א נםיש בעניין זה. ויכוח,

 נם האומרים שאין לעשות כך.ישו לעשות כך,
אולי כי כנס לספק, יאל ת לכן יש טוענים,

 דהיינו, הרי בכך את הס"ת. בעצם אתה פוסל
ולפי אלה האומרים כי חילוקי דעות,  כאן נםיש
 עשההרי גם אם לא ת, צריך לעשות כך כןא

הס"ת , את האות חברדהיינו אם לא ת, זאת
כי אין לעשות אומרים לפי אלה הו יהיה כשר.

תדביק את רגל הקו"ף  תחבר כך,אם הרי , זאת
לכאורה עדיף  ,אם כן לגגה, הס"ת יהיה פסול.

פחות כל הל כי באופן הזה, לעשות זאת.לא ש
אם משא"כ  יהיה כשר. ורהתשספר הודאי ב

 לכן, .פסול ס"תהרבים יגידו כי  ,אתזנחבר 
כשר לפי כל הדעות, לכל  יהיההס"ת עדיף ש

  הפחות בדיעבד. 
  

 , זאת מסקנת היכל הברכה,הוא אומר אבל
 כחוט דמעט מעט בהפסק צורהה יכתוב פ"ועכ

 שבכל זאתהוא עושה פשרה, . כ"ע השערה
כנס לחשש ישלא להבכדי  ,יהיה הפרד דק

  פיסול.

הסביר, אף אחד לא . שאלהישנה כאן  אולם
 הללו?ן "שתי הקופימדוע צריך לחבר דוקא את 

 הזאת ישנו קו"ף , כי באותאומריםלפי ה או
כגון, לעשות איזה עיקום  יים.איזה שינוי מסו

הבאתי כמה שיראה  ,מי שיעיין בספר למטה.
כולם  ,בכל אופן דעות בעניין זה, עם צורותיהם.

  משהו יוצא דופן.  נויש הללון "בקופי, כי אומרים
  

, ר"ל ספרי תימן, גם בספרים שלנו, אמנם
הזאת  אות קו"ף, הביותר עתיקיםבספרים ה

הקדמונים היו  "ן.כמו כל הקופי ,רגילההיא 
, כי ואמרשכאלה  נםאבל יש את הכל.מחברים 

שינוי אחר,  אלא על ,הדיבוקעל  הכוונה אין
, שאז בולטתיימת העיקום או צורה מסו כגון

שהיתה  ,משמע ניכר כי זהו משהו אחר. א"כ
  ן האלה."משהו בקופי נושיש ,מסורת

  
כלומר רמז  ,כוונה היתה כאן איזוש ,יבצר לא

   מסויים.
  

י ְפָרעֹה ַאֲהרֹן  הפסוק בפ' כי תשא, לגבי ּכִ
ָקֵמיֶהם ְמָצה ּבְ  ןהוֹ ְת בוֹ סְּ אַ לְ  הוא, התרגום ,ְלׁשִ

יׁש ְלָדֵריהֹוןׁשוֹ  . דהיינו, עוון העגל, נתן ח"ו ם ּבִ
עולם, להלעיז על עם הפתחון פה לאומות 

לבוא ולומר, אבותיכם עשו עגל,  שראל.י
בעלי התוס', אכן אומות אומרים  רה.זעבודה 

כי שקר וכזב,  ואבל זה עלינו,עולם מלעיגים ה
אז, ולא רק לא  הם בעצמם עובדים עבודה זרה.

הם עובדים ע"ז. פעם אחת, אלא כל הזמן רק ב
 , זאתאם כן .צרים, נחשבים עובדי ע"זהרי הנָ 

יש להם איזה  מלעיגים עלינו. אמנםהתשובה ל
הדבר אבל בעצם דבר, אשר עליו הם נתפסים, 

  תופס. איננו
  

אבל, מה  בה רק כלפי הָנצרים.תשו , זאתאולם
נענה לגבי הישמעאלים? הרי הם אינם עובדים 

אבותיהם עבדו ע"ז, עד שבא  ע"ז? אכן
 ונה באל אחד.והכניס להם את האמ ,המשוגע

כי הוא עשה  [באחת מאיגרותיו],הרמב"ם אומר 
 ,היו בערים , הםמלפני כןבכך דבר טוב. כי 

יבלו כבר ק , הםאבל מאז והלאה גילולים.עבדו 
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, שורש האמונה כמובן את האמונה בהקב"ה.
   שראל.ים ה להם מעַ בא הזאת,

  
 כאןנמצא ני בס"ד כי חושב בכך,נתבונן  אם

לשאלתנו. זהו ממש הסבר הפלא  תשובה
פתח  אות קו"ף, ישנם שני פתחים.להרי  ופלא.
 כעת, א"כ שני למעלה.ופתח  ,למטהאחד 
ש הוא, הפירו, אות קו"ףמדביקים את ה כאשר

סגרנו ו ,היה פתח את הפה. ָנצריםסתמנו לש
כיון שגם  על מה לדבר.אין להם  .להם את הפה

, ישמעאליםגבי הלהם עובדי עבודה זרה. אולם 
 עדיין יש לנו בעיא איתם. אתם יודעים למה?

ני כי אבל חושב ,חידוש גדולכעת אני אומר 
 אות קו"ףה של־תורה.ממש לאמיתה  הוא

, וראןקהרומזת על הספר שלהם, דהיינו הזאת, 
, 'קורען' בשם נו מכנים אותו לגנאיאו כפי שא

זהו ספר הקלון שלהם. חרפה  ', כיקלון'או 
בספר הזה,  ובושה על השגיאות שיש בו. אך

בכדי לקטרג על עם ן עוון העגל, יענינכתב 
מרמזים א'  הללו,ן "שתי הקופיא"כ,  שראל.י

  .'קטרוגהמלה ' א' עלו ',ן'קורעה על המל
  

אמשיך, אולי כדאי שתשמעו סיפור ש לפני
בצילא דמהימנותא,  בקובץ המובא יין,מענ

שמעתי  [ויקרא עמ' י"ד],נדפס בשנת ה'תשס"ז 
פעם אחת היה כבוד קדושת האדמו"ר הבית ש

ם את ישראל זצ"ל בכותל המערבי, פגש ש
 הוא ,כנראה הרב החסיד הרב יוסף שינברגר.

 אשר ידע לשון ערבית. אבל, מוכרהמישהו 
בית ישראל , לא הבין ערבית. בעל האדמו"ר

ושאל מע את המואזין המוסלמי על הר הבית, ש
אתה  ,ענה לו אותו, תגיד לי, מה הוא נובח?

 הוא אומר? הוא מזכיר את עוון העגל.יודע מה 
הוא מזכיר את חטא העגל,  ,ענה לו רבי יוסף

, זה הטמא שלהם, דהיינו הקוראןכי בספר 
   כתוב.

  
 זאת, שמענו מפי השמועה.גם ידענו  אנחנו

הם כל הזמן  שראל,יבכדי לקטרג על עם 
, בכדי שהקב"ה ח"ו לא מזכירים את עוון העגל

נענה נו, ושלא יעזור לנו וכו'. יקבל את תפילותי
 ,הבית ישראל ואמר, הרב הקדוש מקוצק אמר

רוג, כי כבר העוון הזה נמחל זה כבר לא קט
 ,העגל את עווןמזכירים הם גם אם  לגמרי.
  מוריד. ואינומעלה  אינוכבר  הדבר

  
 [דף ק"במס' סנהדרין ב הגמ' להעיר כי אמנםיש 
אין לך כל פורענות ופורענות  אומרת, ]ע"א

שאין בה אחד מעשרים  ,שבאה לעולם
אבל  .וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון

, שם מאן דאמר נויש .פשוט ךכהדבר, אינו כל 
הנביא, נגבה עוון זה. העניין זמן יחזקאל כי כבר 

. ומובא במדרש איכה כמה מקומותהזה נזכר ב
בשם רבי יוחנן, שעוון  [פרשה ב' אות ג'], רבתי

, יודע ינניא העגל היה עד זמן בית המקדש.
מדוע הרב הקדוש מקוצק, החליט שהדבר כך? 

בעניין זה, ואהימנותא  דעות אכן ישנן אולם,
 ,בסיס , שיש לכךברור הדבר א סמכינן.דידיה ק

כי לכאורה יש  ,יודע מאיפה ההחלטה יננירק א
  ואכמ"ל. בזה חילוקי דעות.

  
עשו ר שוהארצות אהדורות  , יוצא כך.לענייננו

 כאן,בעצם רמזו  הם, בקופי"ן הללואת השינוי 
 יטרוגעל הקדהיינו,  יין הזה.על הענ

שהישמעאלים מקטרגים עלינו. ישנו פתח אחד, 
פתחון פה ח"ו על עם  נולישמעאלים ישכיון ש

הרומז על הנצרים,  השני,פתח את ה שראל.י
גם ש ,הקב"ה סיבב ,במשך הדורותו כבר סגרנו.

מדבר על אלה, ני ינאכמובן,  יין זה יתבטל.ענ
אבל גם מי  .אתזלכתחילה לא עשו אשר 

, כבר אין דורות שלנובשעשה זאת בעבר, כעת 
אף אחד שעושה דבר כזה, אלא עושים קו"ף 

של־כל העדות.  ורה,תכך בכל ספרי ה רגילה.
בצורה  אף אחד, לא עושה את הקו"ף הזאת

 אלא, שניהם פתוחים.. תמחוברשונה, ולא 
 , כלוםשידברו וידברו וידברו ,בא להגיד הדבר

  והדבר אינו מעלה ואינו מוריד. ,רוזיעכבר לא 
  

', אלו עם הפקודיםשאמרנו, לגבי הפסוק ' כפי
 רומזת על ר נמנו, האות קו"ףשא שראלי
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, כי בסגנון אחרגם אפשר להגיד '. ן'קורעה
 הרי '.דריק' האות קו"ף, רומזת על המלה

אותו ש, [באיגרת תימן]הרמב"ם כותב 
 היה ,הנביא המשוגע שלהם , דהיינוהישמעאלי

י אֹויָ  ,דוד המלך אומרידר. מזרע ק י ַגְרּתִ ה ִלי ּכִ
ךְ  י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר ,ֶמׁשֶ ַכְנּתִ  [תהלים ק"כ, ה']. ׁשָ

דוד המלך מזכיר את קדר  כיהרמב"ם, כותב 
לפי שהמשוגע הוא  ,יותר משאר בני ישמעאל

   דר, כמו שמפורסם מייחוסו.ימבני ק
  

 דף תכ"ג],בראשית [את גם במדרש הגדול ז כתוב
נאמר הרי  .מלכות ישמעאל זה עיקר, קדר

ָמֵעאלבתורה,  ֵני ִיׁשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ֹמָתם  ,ְוֵאּלֶ ׁשְ ּבִ
ָמֵעאל ְנָביֹת ,ְלתֹוְלדָֹתם כֹר ִיׁשְ ֵאל  ,ּבְ ְוֵקָדר ְוַאְדּבְ

ם  ,נביות הואהבכור  .בראשית כ"ה, י"ג][ ּוִמְבׂשָ
אותו ו ידר.ק ביותר היהחשוב האבל 

 היה ,הנביא המשוגע שלהם ,הישמעאלי
 שהאות קו"ף ,יכול להיות א"כידר. מצאצאי ק

לפרש כדלעיל גם אפשר  ידר.ק ת עלרומז
   ן השתים.אחת מבדרך הזאת, 

  
  

מדוע צריך שספר התורה יהיה שלם ללא חסרות 
  .וכדומהויתרות או דיבוקים 

צריכים יין עמוק יותר. ענ כאן נויש ,בעצם אבל
של־קריאה בספר ההשפעות  מה הן ,לדעת

להיות צריך  ס"תהלמה  ורה. לכאורה,תה
רוצים לקרוא  הדבר משנה? הרי אםמה ב שר?כ
כתוב זה אם ה ,פרשת השבוע, מה זה משנהב

, אם מה זה משנהו וגויל?קלף על על נייר, או 
של־חסרות ן ימה העני אות, או יתר אות? חסר

 ,קראנו ויתרות בס"ת? למה הדיבוק פוסל? הרי
מדוע זה לא מספיק,  את מה שכתוב? הבנוו

  הרי זהו העיקר.לכאורה 
  

שס"ת  ],יו[בתשובותשיטת הרמב"ם  ,אמנם
רק לגבי מצות  פסול, מותר לקרוא בו בציבור.

 להלכהכתיבת ס"ת, לא נתקיימה המצוה. 
 אם אין ס"ת איננו פוסקים כך. דהיינו, למעשה,

לא קוראים בו  ,רק ס"ת פסולישנו  אלא, כשר
 כי ,הרמב"ם סובר ולא מברכים עליו. אבל

 כך, לגביאנחנו סומכים על ו י.אפשרהדבר 

סול באמצע בדיעבד. כלומר, אם נמצא פי
יש על ' ,קראנוכבר מה ש י לגביאז ,הקריאה

אבל מכאן ואילך מוציאים ס"ת  ,'מה לסמוך
עשו פשרה מהר"י בירב ומרן הבית יוסף,  כשר.

פי ל ,פסולשהוא ס"ת  . בכל אופן,בין השיטות
מה נפקא  ר לקרוא בו. א"כ קשה,הלכה אסוה

מינה? מה זה משנה? הרי לכאורה, הקריאה 
שלא כדי ב 'היכי תימציבספר תורה, היא רק '

שאסור לקרוא בע"פ. א"כ,  ה, כיוןפנקרא בעל־
  בס"ת?סול יפ נויש מה כ"כ נורא, אם

  
 ,רבינו משה חיים לוצאטו , זהוהרמח"ל אומר
, כך [בהתחלת הספר] ו דרך עץ החייםבספר

 מלותיה כל ,לפנינו אשר הזאת התורה
גחלת עם זהו כמו  .הן גחלת כמו ואותיותיה

 בהניח אשר , אשר אפשר להציתה.שלהבת
 וגם גחלים אם כי יראו לא ,הן כאשר כן אותם
 אז ,בה לעמוק שישתדל ומי .עמומות כמעט

 ממולאה ,גדולה שלהבת אות מכל תתלהב
 צפונות העומדות הידיעות הן ,גוונים בכמה
 בספר זה פירשו וכבר .ההיא האות בתוך
 על ']ג ט"ק תיקונים ח"זו '.א 'ח ז"תקו הקדמת[ הזוהר

 עצמי אלא ,משל הדבר ואין .ת"בי ף"אל
   .ממש כפשוטו

  

 רואים שאנו האותיות כל כי תשמעו, כעת
 אורות ושנים עשרים על מורות כולן ,בתורה

, אינן כפי אותיות התורה .למעלה הנמצאים
 אלא הדברדיו שחור, רק  ,אתה רואהש מה

 והאורות על דברים גבוהים ביותר בשמים.רומז 
 ומכאן .האותיות על מזהירים ,העליונים ההם

 תורה פרסה קדושת, התורה קדושת נמשכה
 ולפי .הקודש כתבי וכל ,ומזוזות ותפילין

 ההשראה תגדל כך ,נכתבים שבה הקדושה
 .אותיותיהם על ההם האורות של וההארה

יותר,  שהס"ת נכתב בקדושה ככל ,נוידהי
 ,השראהויותר השפעה  מושך הדברממילא 

הרבה יותר קדושה.  מאותן האותיות נמשכיםו
, ומתי פסולהס"ת  אמנם, יש את הגבול, מתי

חומרות של דרגות את היש ו .כשר הוא
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על פי  אבל אם .יותרו יותר , המוסיפותהידוריםו
 והוא ,אין לו ערך יאז ,פסולהוא  הס"ת ,ההלכה

   כחומש בעלמא.
  

 בו שיש תורה פרס ולכן ,כךואומר מוסיף  והוא
מה זה לכאורה,  .כולו נפסל ,אחד פיסול
אות יתר או אם  כאן?חסר אות  , אםמשנה

אני קורא פרשת נשא,  במקום אחר? אם כעת
 ישנו פסול?שבפרשת בראשית  ,מה איכפת לי

שאנו צריכים לקרוא בה  ,הפרשה הזאתאם 
 אם בפרשתבסדר, מה איכפת לי כעת, היא 

 כאן, דבוק? הרימשהו  ' ישנווזאת הברכה'
 אין כי, התשובה היא לאא הדבר בסדר?

 ממנו שתימשך ,כראוי עליו עומדת ההארה
 ורה,תפר הס. בו הקריאה כחב לעם הקדושה

 שומע אותו.הציבור ה לעמושך קדושה 
 ,אותיותשל־ההשפעה הזאת, הקדושה וההארה 

 ,פסול הס"תאם ו ן השמים.מנמשך דבר הזה 
   כך צריך להיות.לא והכל מתבטל,  יאז
  

מה היטב את אפשר להבין  לפי זה, ממילא
הקב"ה  מקודם. דהיינו, בהנהגתשאמרנו 

בין  ,שינויים במסורת שיהיויכול להיות  ,בעולם
. לפי מיםיבדורות מסוי ,בין הארצותוהמקומות 

בכל ו .צריכים להשתנותהדברים  ,ן הדורותיעני
על העולם שלנו. אלו  השפעה לכךיש  ,אופן

ולא  ,רואים אותם איננואולי ר שא ,דברים
כי  ,, אבל אנחנו מאמיניםבין הדברים מקשרים

לעתיד לבוא נבין את הכל, ונדע כיצד הדברים 
את אנחנו עושים  ,בינתייםלאבל  פועלים?

ה  ,ִויִהי ֹנַעם י"י ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ  ,מעשיםה וַּמֲעׂשֵ
  [תהלים צ', י"ז]. וגו'ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו 

  
  

לעניין הוספה מחול על הקודש בערב נפלא טעם 
  שבת ובמוצאי שבת.

ספת תו נהיש מדועהסבר הפלא ופלא,  ראיתי
הרי מוסיפים קצת  שבת, מלפניה ומאחריה?

שבת. ראיתי מבארים  אחרי וקצת ,שבת מלפני
בכדי בא  הדברכי  [בקדושתו של אהרן, דף תרי"ג],

של־ָנצרים. ישמעאלים ושל־לבטל את הקליפה 
 ביום ששי, הישמעאלים עושים שבת הרי

אנחנו  לכן והָנצרים עושים שבת ביום ראשון.
את  בכדי לבטללפני כן, משבת  מוסיפים על

 ,מוצאי שבתב של־ישמעאל, ומוסיפיםהקליפה 
של־ָנצרים. הפלא את הקליפה  בכדי לבטל

   ופלא.
  

קיץ דשי החָ ב מאד שכעת,טוב  כי ני,חושב לכן
 ,אפשרות יותר נהיש, שבהם פחותכל הל

ישנם  ן השבת־קודש על החול.הרבה מ להוסיף
אלא עשרים דקות,  אורק עשר שאינם מוסיפים 

מלפני עושים מניינים אחת או קצת יותר, ושעה 
. ישמעאל גוברתפלג המנחה. בעוה"ר, קליפת 

כנראה  לכן, ישמעאל. זה ,גלות אדוםהרי סוף 
, אמנם לפי הפשטות .שקיע יותרלהצריכים אנו 

אנשים הש הוא, בכדיתוספת שבת של־ן יהעני
כבר מצד הדין,  לחילול שבת.לא יגיעו ח"ו 

ספק יום  שהואבין השמשות,  זמן הוספנו את
כיון  והוספנו עוד זמן מלפני כן,ספק לילה, 

שמים לב,  ינםאאשר ח"ו  ,אנשים נםיש שאולי
ישנם גם  "ר,הבזמן. אכן בעונדחקים הם ו

אשר מאחרים לביהכ"נ. אתה רואה  אנשים,
לבית הכנסת בזמן מגיע  שבאופן קבוע הוא

'... מי יודע מה הוא עשה עד בר יוחאי' אמירת
בכל אופן, כך כתוב באחרונים כי כיון  עכשיו?

אינם זהירים, לכן בכדי ח"ו  אשר אנשים נםישש
תיקנו את תוספת , לחילול שבתח"ו לא יגיעו ש

אנחנו מוסיפים יותר אם  כעת,אבל שבת. 
אנחנו מבטלים , נו מוסיפיםככל שא יאז ,ויותר

 כעת כי חושבני, בכך את קליפת ישמעאל.
הנזק  שבעוה"ר,כיון  ,ח ואומץוצריך יותר כ

 גדול יותר מאשר בעבר. ,שלהם בעולם
והמקב"ה ישמור על עמו ועל נחלתו, כי לא 

  ו, אכי"ר.יטוש י"י את עמ
  
כתוב  דבר נוסף.גם יסביר לנו עניין זה,  אוליו

את בשם הבן איש ז שהביאוזכור לי  ,בספרים
בעניין בספרים הסגולות הכתובות  לגביחי, 

, כי הם אומרים ומדגישים. תוספת שבת
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זכות ה ,דהיינו .סגולות גשמיות לגבימדובר ה
אבל  י השפעה רוחנית.הוז ,שמירת שבתשל־

 שבת, זוכים לדברים הגשמיים.ע"י תוספת 
להצליח  , אושידוך רוצה אם האדם כגון,

רבים. ישנה דברים גשמיים וכדומה,  בפרנסה,
ן יוסיפו מ אם הם ,תוספת שבתהבטחה, כי ע"י 
הרגילים אנשים היותר ממה ש ,החול על הקודש

מוסיפים, הדבר יעזור וישפיע לדברים 
הגשמיים. עכשיו חיפשתי ומצאתי זאת בס' 
קובץ שיחות קודש, נר שמיני דחנוכה דף שנ"א 

[ועיין עוד בעניין זה, הערה פ"ג, בשם צדיקים וכו'. 
  .בשיעור מוצש"ק פינחס ה'תשע"ג ב'שכ"ד]

  
בעצם עי"ז, אנחנו כיון ש לכך היא, הסיבה

עולם. והסיבה האומות  ליפתמבטלים את ק
 ,למעלהאומות העולם  רים שלהשׂ כי , היא

אלא , אינם דואגים לרוחניות של־אומתם
אם ח"ו הם לוקחים  ממילא, לגשמיות שלהם.

ות הגשמין ההצלחות לוקחים מאזי הם מאיתנו, 
  . שלנו

  
בשם  [ע"ח ח"א דף פ"ה]זאת מביא זיע"א מהרי"ץ 

כידוע, הרי  הגוי., לגבי עניין גזל ספר הקנה
אבל  .מותר ,טעות הגוירק  ן הגוי.אסור לגנוב מ

 ,גוין היהודי גונב מהכן, אם לאסור.  הגוי, גזל
עולה  ,אותה אומה שנגנב ממנושל־ו רשׂ י אז

, 'יהודי פלוני קבע אותילמרום ומקטרג, '
 ,השמים נותנים לו רשותן מו כלומר גזל ממני.

 , מאותןודהיינ האדם.למנוע את השפע מאותו 
היה צריך לקבל ר שא ,טובותרבות והשפעות 

לקחת את השפע שלהם, . כיון שמן השמים
על כן מונעים ממך את השפע גזלת מהם, 

השרים שלהם מונעים  א"כ, כאשר הקדוש.
המדובר מסתמא  יאז ,מאיתנו ח"ו את השפע

עושים לנו הפרעות  הם .יםיהדברים הגשמ על
מדובר אבל הכל  ,וכל מיני מניעות ,וקטרוגים

תוספת ב מדוע מובן,לכן  על העניין הגשמי.
כיון  ,יםיסגולה לדברים הגשמ נהשבת יש

הם גונבים לנו את  רשים באים מהם.בעצם השָ ש
השפע, ובזכות שאנחנו מוסיפים תוספת שבת 

  מלפניה, אנחנו מחלישים אותם.

 על מנת, דלעיל להמתיק את הדברים בכדי
דברי את  נראה, טוב יותר שיהיו מובנים

הם ' ,על הפסוק הזה [נשא]הספורנו בפרשתנו 
   '.העומדים על הפקודים

  
בגלל מצד מה שהיו כך, ו, הספורנו כך מסביר

שהם 'עמדו על הפקודים', נכנסו לפרטיות של־
הקריב  לכןספרו את כולם, הרי  כל האנשים,

כי מצד מה  ואנשיו. שבטו כל אחד מהם בעד
אחד מהם הרגיש כל  ,שעמדו על הפקודים

 כאשר הוא בשבטו, שקצתו חשוד בעבירות.
הוא ראה ובדק מה המשפחה,  לאותהנכנס 

 הילדים מצבמה קורה איתה, מסביב ומבפנים, ו
לא ר שא ,עמדו על דבריםהם  ,ממילא וכו'.

 ,ומצד מה שהיו נשיאים .מקודםאותם ידעו 
ולהקריב קרבנות לכפר  ,הסכימו לעמוד בפרץ

  בעדם. 
  

[בפרשתנו דף קמ"א זוהר הקדוש ספר הב כתוב
אמרנו ומסביר את מה שמחזק  והדבר ע"א],

את שנים עשר הנשיאים מקודם, כי בהקרבת 
שנים  ים את פעולתמבטלהם  יהם,קרבנות

שנים עשרה נשיאי  עשרה נשיאי ישמעאל.
   , כנגד שנים עשרה נשיאי ישמעאל.ישראל

  
מלה ', ולבקמיהםלמלים 'קשור  הדבר ,כן־אם
קמים עלינו '. 'בקמיהם' היינו, אלו הפקודים'ה

', פקודים'הבעצם הם קמים על אשר לרעה, 
קשר את שני מתאים ל כלומר על בני מישראל.

  יחדיו. הדברים
  

קרבן על  ,חוזריםאנו  מדוע ,מסבירים בספרים
חוזרים על אותו למה  של כל נשיא ונשיא?

וקוראים חוזרים אנו  ,כל נשיא ונשיאעל  הדבר?
'הקריב את קרבנו קערת פסוקים, את אותם ה

 מדוע? כסף אחת שלשים ומאה משקלה וגו'.
נשיא שבט, כל המפרשים, כיון שלמסבירים 

 .מה שיהיה לדורותהיתה כוונה מיוחדת כלפי 
דבר, האותו , כולם הביאו באופן מעשיאמנם 
 כמבואר ,ו כוונות נפרדותלכל אחד היאבל 

  במדרש רבה. 
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 הפשט מלבד, מביא כך ]דף ח"פ[לועז  מעם בעל
 ,שהביא בקרבנו נשיא כל מרמז שהיה והרמז

 וקרבנו נשיא כל ונתובכ נעלמים סודות היו אף
 ,אותם משיגים אנו אין שבעונות ,שהביא
 שפע הרבה ממשיך נשיא כל היה שבזה

 הזוהר אומר וכן .לנצח בשבטו הארה והרבה
 האלו השבטים ב"י הביאו שאילולא ,הקדוש

 לא ,הימים ב"י באותם קרבנותיהם ב"י את
 ב"י בפני הישראלית לאומה קיום היה

 הקרבנות בהבאת שכן .ישמעאל של הנשיאים
על ידי  .ישמעאל נשיאי ב"י על התגברו ,האלו

 ולכןם עלינו. כך, הצלחנו לבטל את שליטת
 כל של הקרבנות את ופירט ,הכתוב טרח
 לכתוב אפשר היה שהרי .לחוד ונשיא נשיא

 שזה לומר כ"ואח ,הראשון הנשיא של קרבנו
 פלוני נשיא ושל ,פלוני נשיא של קרבנו היה
 הבדל היה שלא מאחר ,פלוני ביום

 הגדולים הסודות מפני אבל .בקרבנותיהם
 בתיאור הכתוב האריך ,וקרבן קרבן בכל שיש

 כשאנו ,מרובה תועלת יש ולכן .קרבנותיהם
 כל של פרשה ,וכו' האלו בפרשיות קוראים

 השפע אדם כל מושך שבזה .ביומו נשיא
 השרים קטרוג ומבטל ,שבטו של מהארה

את זוכמובן לא לקרוא . עליו המקטרגים
, כפי השפעה לנצח לכךכי יש  במרוצה,

 ומעלת העניין,התועלת  שאמרנו. זאת
דיברנו כבר על כך  הדברים ארוכים וידועים.ו

  בס"ד.
  

ה, וקדושתהתורה אותיות  עניין מעלת על
כותב מלבד מה שהבאנו לעיל בשם הרמח"ל, 

ספרו תורת משה ב ,מהר"ם אלשיךכבר גם 
 אומרע"ה דוד המלך הרי  [פרשת בחוקותי].

י ְדָרָכי [תהלים קי"ט],ב'תמניא אפי'  ְבּתִ ַ  ,ִחׁשּ
יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך. 'חשבתי  ,מה הפירוש ָוָאׁשִ

  ? דוד המלךחישב חשבונות  אלו דרכי?
  

אם בחוקותי, ילת פרשת תחב[רבה מדרש ב כתוב
ר' אבא בריה דר'  וז"ל, דבר נפלא, פרשה ל"ה]

, ברכות 'חישבתי', חייא בשם ר' יונתן אמר

 .מאל"ף ועד תי"ו ,ברכות .קללות 'שבתייח'
אלא שהן  ,ולא עוד ."ו ועד ה"א, מן ואקללות
של עשיתי את החשבון דהיינו,  .הפוכות

על פרשת בחוקותי, באשר  הברכות והקללות,
, כי , ולכאורה כל אחד רואההמדובר כאן כך

 ן הברכות.הרבה יותר מהוא הקללות מניין 
המלך דוד  '.מלמעלה'שטחי, אבל זה רק 

התעמקתי וראיתי, כי עשיתי חשבון,  ,אומר
 ן הקללות.הרבה יותר מהן בעצם הברכות 

הברכות הן מאל"ף ועד תי"ו, כי , והסיבה היא
   מוא"ו ועד ה"א.והקללות הן 

  
 הייעודים כוונת, כך [שם]מהר"ם אלשיך  מפרש

של כל אשר מייעד  ,מטרהזאת ה .להיטיב הוא
'אם בחוקותי תלכו  לנו הקב"ה. כמו שנאמר,

 ואת מצוותי תשמרו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם
', אם בחוקותי' בפסוק וגו'. הברכות מתחילות

 '.ך אתכם קוממיות'ואולֵ  ות בפסוקנגמרו
מתחיל באות אל"ף, ונגמר באות תי"ו. 

 האושר כל הוא ,ו"תי ועד ף"מאל בהמשך
 ,הבריאה תכלית עד סוף עד מראש המקווה

 מרכבה יתברך לפניו שנהיה לזכותנו שהוא
 ,התחיה אחר עתיד שהוא מה .ונפש בגוף אליו
 ף"מאל הטוב כל לנו יהיה נמות מבלי עתה
 ונשא .המשך בלי התכלית עד שהוא ,ו"תי ועד

 'מאל"ף ועד תי"ו',הוא אומר  .באותיות המשל
 .משמעות אותיות התורהאת שנדע  בכדי
 שאין ,התורה מצות מכל מצוה לך שאין ?למה
 יתהבל התורה מאותיות באות אחיזה לה

 אושר מיני וכל ,יתברך ממנו נפרדות
 אושר קונה ,התורה והמקיים .מהם מסתעפים
 ממנו נפרדות הבלתי וקדושתן ברוחניותן

האות עד ו , מהאות אל"ףהאותיותכל  .יתברך
כולן,  וכל המצוות ., מחוברות עם הקב"התי"ו

 התורה בכל העובר פךיה עניין זה.ל קשורות
מי שעובר על  .האותיות בכל שפוגם חלילה
הוא מקבל  ,ומי שמקיים , פוגם באותיות.התורה

  קדושה והצלחה.  מכך
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[דף מביא את מאמר חז"ל במס' סנהדרין  והוא
, מדוע היא לפי איכה לגבי מגילת ק"ד ע"א],

 כוב', 'יכה ישבה בדדא' סדר אל"ף בי"ת?
 וכמאמרם '?מעוני לתה יהודהג', 'תבכה בלילה

 ןכ שעל ,]לקו ה"ד י"ורש ,אע" ד"קדף  סנהדרין[ ל"ז
 כל על עברו כי על ,ביתא באלפא היו הקינות
 התחילו כן ועל .אותו ומנגדות התורה אותיות

 ענין לנו לרמוז .ו"בתי וסיימו ,ף"באל הברכות
אתה  אולי .גשמיים אינם כי ,האלו הייעודים

היא כפשטו, שהקב"ה יתן  ונהוהכ , כיחושב
וחרב ', 'שלום בארץ 'ונתתי, 'גשמיכם בעתם'

אולם, אלו  אלו הברכות. '.לא תעבור בארצכם
שהם דברים  כאן, על המדובר הן רק רמזים.

   מכך.הרבה למעלה 
  

כי  [פרק תשיעי], כותב בהלכות תשובה הרמב"ם
אם  ,דהיינו ה בשביל הרוחניות.הגשמיות בא

אינו ממילא  ,מסודר מבחינה גשמית אינואדם ה
לא יכול  יכול להתעלות מבחינה רוחנית. הוא

, אבל לכאורה לעסוק במצוות. אוללמוד, 
יותר כאן דבר שהוא מהר"ם אלשיך אומר 

הגשמיות בזכות זה לא רק ש . דהיינו,עמוק
הללו  בברכותגם שאלא  ,רוחניותידי הל תביא

 כוללים רק דברים גבוהים. בהן כתוב בעצמן,
 אושר כל שהוא ,ו"תי ועד ף"מאל האושר כל

, יהיה שכר מצוות, לא רצה יתברך. שהרוחני
כגון, גשם, או שלום, או  טובות העולם הזה.

שיהיה לכם ונתנה הארץ יבולה. זהו הכל הבל. 
[אמנם המעיין בגוף הספר תורת משה ימצא,  כלום.

שמהר"ם אלשיך כתב כמה דרכים, ומפרש זאת שם 
בדברי חז"ל עצמם, והדרך של הרמב"ם היא אחת 

  מהם. יב"ן].
  

 ה"הקב שרצה אם כי .הוא כן לא ,בקללות אך
 ,המה הבל כי ,הזה עולם של בייסורין לייסרנו

 .העליון העולם של ועצום רוחני בעונש ולא
 , הן מאל"ף ועד תי"ו, והן כוללותהברכותאכן 

 ואת כל ההצלחה הרוחנית.ושר, את כל הא
שזה  וןכי הן רק בגשמיות, ,אבל הקללות

 יסבלו קצת, יהיה כואבהם בסדר,  שטיות.
 , ייסוריהנשמהלגבי אבל  להם, יהיו להם צרות.

א"כ הרווחנו,  .יותר גרועהרבה  הן ,העולם הבא
 רמז וזה ענייני העולם הזה.הקללות הם רק בכי 

 ],ד"י פסוק[ 'תשמעו לא ואם' ,ו"יבו בהתחילו
 י"י'. אני' ]ו"מ פסוק[ באומרו א"בה וסיימו

אות וא"ו, ונגמרות באות הקללות מתחילות ב
לאות ה"א?  האות וא"ובין ההפרש מה  ה"א.

אלא אלו , כלום. זה לא מאל"ף ועד תי"ו
 אשר אין ביניהן שום דבר. אותיות וא"ו וה"א,

ה. הרי הגמרא זלם העוה ת עלרומז האות ה"א
לם עוה כי [דף כ"ט ע"ב],אומרת במסכת מנחות 

אות נברא ב הזלם העוהו אות יו"ד,נברא ב אבה
י  כפי שנאמר, ה"א. ָיּה ְי"יָ ּכִ  צּור עֹוָלִמים ּבְ

אות ב ותמתחיל הקללותלכן  [ישעיהו כ"ו, ד'].
 , הןהיסוריםש וןכי אות ה"א.ב ותנגמרו וא"ו,

 בין דבר אין כאשר כי ,לרמוז ה.זלם הרק בעו
 הן כי ,ועיקר ממש בייסוריהן אין כן ,א"לה ו"וי

 כי ',א"בה סיימו' וזהו .הבל של העולם של
 רק אינם ייסוריהן כן ,א"הב נברא הזה העולם

 יתחילו כן אם ,תאמר ושמא .הזה עולם של
אולי תאמר שזהו  ?א"בה ויסיימו ,ת"בדל

 והאות ה"א? דהיינו שזה האות דל"ת ההיפך,
 ',הפוכות שהן אלא עוד ולא' ,אמר לזה

 אם .בשלפניה ומסיים במאוחרת שמתחיל
אם . 'כוו הופך אני ,בתשובה שתשובו ,זכיתם

הקב"ה יהפוך להם את הקללות  יאז ,יזכוהם 
אות ב זאת הסיבה שהן מתחילות .לברכות

  .אות ה"אב וא"ו, ונגמרות
  
  
  

מאיזה פסוק מתחילה התוכחה שבפרשת בחוקותי, 
יותר מן הקללות, והשלמה בעניין הן האם הברכות 

  השאלה מהיכן יש להתחיל את קריאת התוכחה.
  

התוכחות  יןענייברנו בד בשיעור הקודם,
 והיכן ותמתחיל היכן הןבפרשת בחוקותי, ש

הקריאה  סדרוכיצד צריך להיות , ותנגמר
כמה , כי ישנם ראיתיש אולם כיון בפרשה זו.

 לכן ברצוניברורים,  אשר עדיין אינםדברים 
  .בעהי"ת זהכעת את הנושא הלהשלים 
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 הללוהברכות , חז"ל אומריםשאמרנו, כך  כפי
 א"ו,אות ומתחילות בשבפרשת בחוקותי, 

אות ה היכן נראה,בואו  אות ה"א.ונגמרות ב
ְוֶאת ֻחּקַֹתי  ות בפסוק,נגמר הרי התוכחות ה"א?

ם ֲעָלה ַנְפׁשָ  א"כ, מדוע הוא .[ויקרא כ"ו, מ"ג] ּגָ
   אות ה"א?שהתוכחה נגמרת ב ,אומר

  
  

מהקהל: אבל העלייה נגמרת במלים  הערה
  'ביד משה'?

כבר  זאתאבל מרן שליט"א: אכן,  תשובת
במדרש , כי האמת היאאולם  '.תוכחה' אינה

 'ה ברוךך. כתוב כ [פרשת ראה אות ד']תנחומא 
לראות זאת, להתעמק יותר בעניין הזה, זכיתי 

הי"ו, אשר נתן בי בזכות ידידנו הרב אלעזר חג
 ,מדרש תנחומא לנו בטובו ארבעה כרכים של

ויישר  רבים שאינם מצויים וידועים.עם פירושים 
  לאורייתא.חיליה 

  
רו יאמלא שכך, שם  תנחומא במדרש כתוב
. ברכנוט מע, לברכנוה משא כשבת, הבריו

ת הקללוד. כיצ ללנו.יהרבה ק, לקללנושבא וכ
ד, אחר חסים פסוקים שלשים, נהכת שבתור
 ,אחד עשר פסוקים נםישר. עשד אחת והברכו

הקללות אילו ו .בחוקותיקללות שבפרשת ב
כי תבוא, הן  שאמר משה רבינו ע"ה בפרשת

הוא עשה נראה ש שלושים פסוקים חסר אחד.
לה הפסוק 'גערק עד , כי הקללות הן חשבוןכאן 

 הוא הוריד את הפסוק 'וזכרתי אתו ',נפשם
כי זאת ברכה [ואכמ"ל]. א"כ  ',עקביבריתי 

  קללות.  29 בסה"כ יוצא
  

י מל, שמואי רבר אמהמדרש ואומר,  ממשיך
ל עת יתרות הברכוא מוצן, בהיט שמב

ם א'"ף, באלח פתת בברכוד. כיצת. הקללו
ם אתכך ואול'י"ו, בתים יוס, 'תלכוי תוקובח

ד וע"ף מאלם עליהת באות שהברכו, 'תקוממיו
, 'תשמעוא לם וא'א"ו, בוח פתת והקללוי"ו. ת
ין א"א, והא"ו וין ב. 'המשד בי'"א, בהם ייוס

  ם.כלו

כפי , מרים'האֳ ביאור כאן בעל הספר ' מסביר
אומר הוא ידוע,  שאינוספר שאמרתי לכם, זהו 

מדוע הדבר מובא  כאן דבר יפה מאד. לכאורה,
כיון שהדבר רמוז בפסוק,  כאן בפרשת ראה?

ָרָכה א"ת  דהיינו, [דברים י"א, כ"ז]. וגו' ֶאת ַהּבְ
הוא מסביר  הברכה, היא מאל"ף ועד תי"ו.

, אתשמדרש תנחומא בא בזה לתרץ את תיבת 
ותרת. אבל לגבי הקללה, נאמר הנראית מי

ָלָלה מתחיל בוא"ו ונגמר  [שם שם, כ"ח], וגו' ְוַהּקְ
אומר מדרש תנחומא בעלה  בה"א. א"כ,

ביד כי הקללות נגמרות במלים 'מפורש, ב
   '.משה

  
לא ראה את המדרש  ,מהר"ם אלשיךכי  נראה

לפני מוהוא מסביר שהכוונה היא על פסוק  ,הזה
אות זה נגמר בפסוק גם  'אני י"י'. אמנם,כן, 

הה"א האחרונה של שם הוי"ה ברוך הוא.  ה"א.
 אינו ',אלה החוקים'הפסוק  שאת ,כנראהאבל 

לכאורה לא  כישייך לתוכחה, כ זאתמחשיב 
ה אלא נאמר,  ,על התוכחה כאןמדברים  ֵאּלֶ

ִטים ְוַהּתֹורֹת  ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ה וגו'ַהֻחּקִ ַיד ֹמׁשֶ  ּבְ
   [ויקרא כ"ו, מ"ו].

  
כיון  מינא.אה הוהרק  היא, כי זאת האמת

הוא מגיע ר שכא ,בעצמושמהר"ם אלשיך 
מדוע  ,פסוק הזה, הוא שואל שאלהאת הלפרש 

צריך  הרי פסוק זה, היה פסוק זה כתוב כאן?
הוא  כי, ממילא יוצא ?בסוף התורהכתוב להיות 

אינו לשייך זה פסוק ש ,הולך לפי ההו"א
 ,אתזלקשר  אפשר ,דברשל־לאמיתו  לתוכחה.

לכך כנס ילא נ אולם ,לפי כל מיני פירושים
, כי כוונת , הוא בעצמו שם מסבירכעת. דהיינו

כי  ' היא,חוקים והמשפטים והתורות'ה הפסוק
. שלא יגיד מוסר התורההאדם יקבל את  עי"ז
אולי או  מעצמו, אתזאמר  שה רבינו ע"המכי 

ישאל למה הוא  ועי"כ, וכדומההיתה שכחה 
הוא מקשר  הקב"ה מעניש אותנו וכו' יעו"ש.

 כעת,אבל  עם התוכחה. הפסוק הזה, את
 ,פשטות ההו"אמהר"ם אלשיך הלך לפי 

גם , לתוכחה. בכל אופן קשור אינוזה פסוק ש
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לפי דבריו, הקללות מסתיימות באות ה"א, 
  משנה. א"כ הדבר אינו

  
בעניין כל הנושא הזה, מ נפקא מינהישנה 

 ה התוכחה? כפימתחיל מהיכןהשאלה 
מדפיסים וכך הרבה מקומות, בהמנהג , שאמרנו

שהעולה רביעי בד"כ, שלנו היום בספרים 
ואם לא תשמעו 'מתחיל את התוכחה בפסוק 

או  ,אם המנהג הזה נכוןהיא, ההשאלה  '.לי
  שאינו נכון?

  
לחזק את מה ולהסביר  ברצוני ',ה בעזרת

נראה כי בעצם  בשיעור הקודם, שאמרנו
 אינני אומר ,אם כי שהמנהג הזה צריך תיקון.

גדולים  נםישכי שאין להם על מה לסמוך,  ,ח"ו
  .סדרב וסברו שהדבראמרו ר שא
  

כתוב  ע"ב] ח"פ[דף  מסכת בבא בתרא בגמרא
שלא כמדת  ,בוא וראה ,אמר רבי לויכך, 

רך ישראל יהקב"ה ב .מדת בשר ודם ,הקב"ה
דהיינו,  .ללן בשמנהיוק ,בעשרים ושתים

בינו רשה ומ ,הקב"ה מברך יותר מאשר מקלל
רכן בעשרים יב כיצד הדבר? עושה ההיפך.

זהו  '.קוממיות'עד  ',אם בחקותי'מ ,ושתים
 עשרים ושתים. א"כ הן, מאל"ף ועד תי"ו

עד  ',ואם בחקותי תמאסו'מ ,ללן בשמונהיוק
שבסוף בפסוק  '.ואת חקותי געלה נפשם'

אם  '.נפשם געלהואת חוקותי ', כתוב התוכחה
ואם ' לפי דבריו, הקללות מתחילות בפסוקכן, 

 זהו 'מתחיל בוא"ו'. ',בחוקותי תמאסו
וזהו 'ומסתיים , 'געלה נפשם' ומסתיימות בפסוק

 במי"ם'. מהאות וא"ו ועד האות מי"ם, ישנן
הן הברכות ש, אותיות. זהו הפירוש שמונה

הקללות שו מהאות אל"ף ועד האות תי"ו,
ועד האות מי"ם, שהן שמונה  מהאות וא"ו

   אותיות.
  

ללן יוק ,רכן בשמונהיב ,ואילו משה רבינו
והיה אם 'מ ,רכן בשמונהיב .בעשרים ושתים

מתחיל בוא"ו  '.לעבדם'ועד  ',שמוע תשמע
והיה 'מ ,ללן בעשרים ושתיםיוק ונגמר במי"ם.

, אם כן יוצא .'ואין קונה'עד  ',אם לא תשמע
הרבה יותר,  הן הקללות, אצל משה רבינוכי 

דהיינו עשרים ושתים. ואילו כאן, הן שמונה. זהו 
  .ההיפךבדיוק 

  

 מכאן, כי הקללות מתחילותרואים  לכאורה
ואכן, כך אומר  תמאסו'. ואם בחוקותי'פסוק ב

אולם בכדי  [או"ח סי' תכ"ח]. בעל אליה רבה
עלינו , בעניין זההויכוח  ומה ,שיהיה מובן
 ],ע"ב [דף ל"אה הגמ' במס' מגיל להקדים את

  ותה בשיעור הקודם.כבר הבאנו אאשר 
  

רכות וקללות, בתעניות בכך, בגמ' שם  כתוב
מנין  ילי?מנא הני מואין מפסיקין בקללות. 

אמר  ?הקללות כל את שעולה אחד קורא ,לנו
 ,דאמר קרא ,ר' חייא בר גמדא אמר רבי אסי

קֹץ מּוַסר ְי"יָ  ְמָאס, ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ תֹוַכְחּתוֹ  ּבְ  ּבְ
באמצע, אדם מפסיק האם דהיינו,  [משלי ג', י"א].

 הוא כביכולרוצה את ההמשך,  כי אינונראה 
לפי שאין  ,ריש לקיש אמר '.קץ בתוכחת'

   .אומרים ברכה על הפורענות
  

 כאן בצד הדף, את דברי מסכת מביאים
 לדברי וכוונתם, זאתהתוס' מביאים . גם סופרים

אינו  לוי, אמר הקב"ה,אמר רבי  ,ירושלמיה
דהיינו,  ין, שיהיו בני מתקללין ואני מתברך.דב

א"כ הקללות ויברכו,  באמצעפסיקו אם הם י
מברכים הם ו ,ח"ו בני ישראל מתקלליםיוצא כי 
, שבני יתקללו בדין אינו וזה .את הקב"העל כך 

   ואני מתברך.
  

[בעץ חיים ח"א דף ס"ד  אתזמביא זיע"א  מהרי"ץ
בעת קריאת אביו  הבן עומדש העניין,לגבי  ע"ב]

המשפחה קרובי אנו נוהגים, כי הרי בס"ת. 
עומדים לכבודו בעת הקריאה. אבל אומר 

, צריך לשבת. בזמן התוכחות כי מהרי"ץ,
 , שיהיו בני מתקלליןאינו בדיןוהסיבה היא, כי '

אין ראוי להרבות  ,כמו כן כאן '.ואני מתברך
זמן  וזה שכעתכיון דהיינו,  ודו בעת הזאת.בכב

הדר אותו שהוא י של־קללה, א"כ לא שייך
הוא מן הגמ' יסוד הדבר,  וד לכבודו.מויע

  שהבאנו לעיל.
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אופן, הגמ' אומרת שני טעמים. טעם אחד,  בכל
לפי ', '. וטעם שניבני אל תמאס י"ימוסר ' מצד

מסביר  '.שאין אומרים ברכה על הפורענות
ומרים ברכה על אין א'פירוש ההר"ן, מה 

 הרי המשנה אדרבה, לכאורה, '?הפורענות
חייב  '],פרק ט' משנה ה[ברכות מסכת באומרת 

אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על 
אלא התשובה היא, כי אין קשר בין  .הטובה

מברכים על הרעה, אנחנו הדברים. אכן 
בא"י אמ"ה דיין  מצדיקים את הדין ואומרים,

 ,מברכים אנו התורהבקריאת אבל  האמת,
אנו , וכו' אשר נתן לנו תורת אמתבא"י אמ"ה 

 .הצדקת הדין אולם אין כאןמברכים את ה', 
אין אומרים ברכה ' ממילא, על כך נאמר, כי

   '.על הפורענות
  

 ,תנא ?אלא היכי עבידהגמ' ואומרת,  ממשיכה
 , מתחיל בפסוק שלפניהן.כשהוא מתחיל
 .חריהןמסיים בפסוק שלא ,וכשהוא מסיים

פסוק בותגמור  ,לפנישפסוק בתתחיל  דהיינו,
אלא בקללות  ,לא שנו ,אמר אביי שאחרי.

 ,אבל קללות שבמשנה תורה .שבתורת כהנים
 ,הללו בלשון רבים אמורות ?מאי טעמא .פוסק

והללו בלשון יחיד  .ומשה מפי הגבורה אמרן
כלומר, לגבי  עצמו אמרן. ומשה מפי ,אמורות

 , הדבר אכן מותר.תבואכי התוכחה שבפרשת 
  הן יותר קלות.

  
 שמצד הדין , כתוב כאן במפורש,יוצא א"כ

 שבספר ויקרא, באמצע התוכחה אסור להפסיק
ולסיים  ,פסוק מלפני כןבוצריכים להתחיל 

  אחרי כן. שפסוק ב
  

[פי"ג מהלכות  ההלכה בדברי הרמב"םגם  כך
אין  ,קללות שבתורת כהנים תפילה הלכה ז'],

מתחיל  .אלא אחד קורא אותן ,מפסיקין בהן
 .אחריהם, ומסיים בפסוק של בפסוק שלפניהם

 ,אם רצה לפסוק בהן ,וקללות שבמשנה תורה
אלא  ,שלא לפסוק בהן ,וכבר נהגו העם .פוסק

 ו רק מצד המנהג.זה דהיינו, אחד קורא אותן.

אסור  ,ויקראלגבי התוכחה שבספר אבל 
רוצה הרמב"ם  להפסיק באמצע מצד הדין.

אם  ,שבמשנה תורהלומר, כי לגבי הקללות 
הדבר מותר מצד הדין,  באמצע, תרצה להפסיק

 ,כןרק שהמנהג הוא שלא להפסיק ביניהן. כמו־
 שלפניהןפסוק בצריכים להתחיל  ,מצד המנהג

   שלאחריהן.פסוק בולסיים 
  

 אבל בהדיא, אתזהרמב"ם לא כתב  אמנם
הרמב"ם , ו'. דהייניהּ לֵּ כֻ 'וְ  כוונתו לומר כעין
אין מפסיקין אלא אחד קורא אומר בהתחלה, '

מתחיל פסוק 'ואומר ו אבל אינו ממשיך, 'אותם
הוא כותב  ', בוא"ו החיבור, אלאלפניהם

, למה שהוא פירושה כביכול וזה'מתחיל וכו'. 
אין מפסיקים בהם אלא אחד ', כתב מקודם

בפסוק שלפניהם וכו'. קורא אותם, מתחיל 
זאת. אמנם,  מסבירו ממשיךדהיינו, הוא 

כמה דברים  מהגמרא לכאו' נראה שהם
מכך דבר עשה שילב ואבל הרמב"ם נפרדים, 

כיון שאי אפשר  ',אל תפסיקכלומר, ' אחד.
פסוק בתתחיל  ולכן ,פורענותהלברך על 

לך  ר הוא בא ואומרשאכ ,וממילאכן.  לפניש
שאתה יכול  ,משנה תורהשב לגבי הקללות

צריך  א"כ שאינךובן , מביניהן להפסיק
 שלאחריהן.פסוק בו שלפניהןפסוק בלהתחיל 
שלא להפסיק גם שם, כבר נהגו ש אולם כיון

גם שם , ודיןהאותו  לכך אתממילא נותנים 
 שאחרי.פסוק בלפני ושפסוק צריך להתחיל ב
המשך ה ומובן שזהכאן, אבל הרמב"ם קיצר 

  כנלע"ד פשוט בס"ד.הרישא. של 
  

, כי לא הוכחה נהיש מכאן ,אמרנושכבר  כפי
בפסוק מתחילים את התוכחה צודקים אלה ה

שצריך  כאן,הרי כתוב ש '.ואם לא תשמעו לי'
 '.םהפסוק לפניהם ופסוק לאחרי'לקרוא 

והתוכחה שבתורת כהנים, דהיינו בפר' 
  בחוקותי, זהו נדרש מעיקר הדין, כמבואר.

  

, בפרשת בחוקותיש תסתכלו בפסוקים אם
או  לכך. ה אפשרויותכמ נןישתראו כי 

 או בפסוקד, "י שהקללות מתחילות בפסוק
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אף אני ' ,ז"ט לגבי פסוק "ז.ט או בפסוקו, "ט
וגו',  אעשה זאת להם והבאתי עליהם בהלה

 י"ד, פסוק, כי הם טוענים. וודאי קללהב זוהי
יין אינו קללה. עד ', הואואם לא תשמעו לי'

אינו ין יעדגם  ,ואם בחוקותי תמאסו' ופסוק ט"ו,
מתחילה  , לדבריהם התוכחהאם כן קללה.

'. לפי אף אני אעשה זאת להם', בפסוק ט"ז
, הגמ' באה ואומרת לנו הלכהכאשר , דבריהם

, מאחר אחריכי צריך לקרוא פסוק לפני ופסוק 
להתחיל היה אפשר , כי היינו מבינים שכביכול

ועל כך  '.אף אני אעשה זאת להם' ,ז"פסוק טב
מפסוק זה, אל תתחיל  הגמ' באה ואומרת,

נמצא לדבריהם,  מלפני כן.תקרא פסוק  אלא
ואם לא תשמעו בפסוק 'תחיל אין שום בעיא, א

ם יִ אחד ואפילו שנַ קראתי פסוק וממילא  ',לי
  הקללה. לפני מ
  

לחדש לנו  באהוכי הגמ'  קשה על כך, אולם
אף ' ,פסוקן האפשר להתחיל מ זאת? הרי כיצד

הם שני פסוקים  '? הלאאני אעשה זאת להם
 הדבר אסור? ,בלאו הכי הרי לאחר ריוח פרשה?

   , שהגמ' התכוונה על פסוק י"ד.אם כן על כרחך
  

מתחיל פסוק ' לגבי דברי הרמב"ם, ,דברה אותו
הרי את  '.שלפניהם ומסיים פסוק שלאחריהם

שלא קוראים בפרשה פחות  ,ההלכה הזאת
[בפרק י"ב  ב"ם כתב לפני כןהרמ ,משני פסוקים

אין מתחילין בפרשה פחות  וז"ל, כה ג']הל
משלשה פסוקים, ואין משיירין בפרשה פחות 

א"כ, הוא כבר הודיע לנו את  משלשה פסוקים.
ההלכה הזאת. אחר כך, הרמב"ם מדבר לגבי 

 ודש,חראש חודש. בפרק י"ג הל' ד'. הרי בראש 
 ון, כי'ואמרת להם'פסוק על האנחנו חוזרים 

נם שם רק מברכים, ויששלושה לצריך לקרוא ש
אי אפשר לחלק שמונה  שמונה פסוקים.

חוזרים על  ,לכן .לשלושה אנשים ,פסוקים
   '.ואמרת להםהפסוק '

  
באמרו  כעת,הרמב"ם מחדש  קשה, מה אם כן

בפסוק שלפני הקללות? הרי  כי צריך להתחיל
 "ז.פסוק טבו, ולא "פסוק טאי אפשר להתחיל ב

לאחר  ,שני פסוקים כאן וישארי ,כי בכל מקרה
  תחילת פרשה? אלא שמע מינה.

  
 , אשר כותבדיוק נפלא להביא לפניכם ברצוני
[שם במס' ניהו ב ובספר ,רבינו יוסף חייםהגאון 

, על הוא שואל שתי שאלות .מגילה דף ל"א ע"ב]
  דברי הגמ' הנ"ל. 

  
דהיינו,  '?היכי עביד' ,הגמ' שואלת, הרי ראשית

התשובה,  הגמ' אתועל כך עונה  כיצד נעשה?
לכאורה,  תקרא פסוק לפני כן ופסוק אחרי כן.

 יכול להגיד לך ,כל ילד ו חידוש? הריזהוכי 
, ישנו כאן בדברי חידושאו איזה רעיון זאת. 

את  נהשיש ,כל אחד מבין הגמרא? הרי
להוסיף פסוק לפני ופסוק  האפשרות הזאת,

 אחרי?

  
כאן דיוק עצום. הרי הוא מדייק שני,  דבר

בדברי הגמ'. כתוב  כפל לשון,לכאורה, ישנו 
וא מתחיל, מתחיל בפסוק כשה ,תנא בגמ' כך,

שלפניהן. וכשהוא מסיים, מסיים בפסוק 
, שהן ליםארבע מ נן כאןיש שלאחריהן.

, כשהוא מתחיל' מיותרות. מדוע הגמ' אומרת,
, מסיים וכו''. כשהוא מסיים מתחיל וכו'.
'מתחיל בפסוק  די לכתוב כך, לכאורה, היה

וזהו. , בפסוק שלאחריהן' ומסיים שלפניהן,
בלי כל הסרבול לשון הרמב"ם, הוא כך  ,ואכן

השאלה  הזה. וכן בשלחן ערוך סי' תכ"ח. זאת
  השנייה. 

  
 ,מה שאלה היא זו קשה,ספר בניהו,  וז"ל

 זה,אפילו תינוק יודע  .שצריך להשיב עליה
, כדי פורענותהקודם על הלהתחיל פסוק 

סיים בפסוק שאחר , ויברכה ראשונהלברך 
 כדי לברך ברכה אחרונה. ,פורענותה יפסוק

  מה שואלת הגמרא, ומה היא התשובה?
  

, דודאי זה פשוט ,נראה ליו את תירוצו. תשמעו
אם  ,מסתפק השואל אך שכך צריך לעשות.

ין יאו צריך להוסיף ענ ,די לומר פסוק אחד
לבסוף.  ין אחד שלםיוענ ,אחד שלם בתחילה
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דהיינו, כאשר  והשיב תנא, דסגי בפסוק אחד.
 הואש, פירושואל, 'היכי עביד'? השואל בגמ' ש

רעיון שהוא ידע את הודאי ב בכך. הסתפק
 פסוק לפני כן ופסוק אחרי כן. לקרוא ,פשוטה

כי שאלתו היתה, כמה , היא אלא התשובה
 רקמספיק  ? האםבכדי לתקן זאת צריך להוסיף

 ין אחד?ענילהוסיף אולי צריך  פסוק אחד, או
לכן הוא עונה, לא. מספיק לכך אפילו פסוק 

, את שני הצדדים דהיינו, גם השואל הבין אחד.
 '? כיצדהיכי עביד' ,רק רצה לדעת אלא הוא

   הוא התיקון?
  

נה יש ,דברשל־לאמיתו ו .יפה מאד הדבר
פר, שבה הוא סגירסא במאירי, בספרו קרית 

ך להוסיף צרילפי דבריו, אכן  ההיפך.ס גוראכן 
אף אחד לא עושה  פרשה לפניה ופרשה אחריה.

מגילה, מסכת ב הוא בעצמו לא גורס כךואת, ז
אבל  'פסוק אחד'. אלא כפי שכתוב לפנינו,

 תה לו גירסא כזאת, שצריך להוסיףהיעכ"פ 
  .ימהשל פרשה

  
, זה יכול להיות ג' אחד שכותב הגרי"ח עניין

פסוקים. אבל זה לא כ"כ פשוט, כיון דקיי"ל 
שאין קריאה פחות מג"פ, הרי את הפסוק 
השלישי קללה, זה נחשב שבירך על פורענות. 

מהר"נ מאוסטראה סימן דברי רננה לועי' שו"ת 
. [יש להעיר כי כשפרשיות בהר נ' דף ר"כ

בחוקותי מחוברות, אנחנו מתחילים הרבה לפני 
חה, מן 'אם בחוקותי תלכו', דהיינו התוכ

  מתחילה הפרשה, וכדלקמן ד"ה ואכן].
  

 תשמעו איזה דיוק , לגבי השאלה השנייה.כעת
היה צריך לשים לב לדיוק  ,כל אחד בעצם יפה.
ומה  כאן כפל לשון. וז"ל, נויש כי לכאורה, הזה.

 ,יש לדקדקשכתב, 'תנא, כשהוא מתחיל', 
מתחיל  תנא, ,וסגי לומר .למה כפל לשונו

   בפסוק שאחריהם.מסיים ו שלפניהםבפסוק 
  

ונו, לרמוז לנו הא דכפל התנא לש ,ונראה לי
אם כבר קרא לעולה ד דין אחר לפי דרכו.

מותר לו לכפול  ,פסוקי הפורענות עד ,שקדם
ולא  .ראו עם פסוקי הפורענות, לקפסוק הקודם

ולכן  .לא יחזור ויקראנו ,כיון שקראו ,תאמר
יזדמן בזה לפעמים , לרמוז דשונוכפל התנא ל

   ולית לן בה. ,שיכפול פסוק שלפניהם
  

הגיעו לקללות, שהן אם כי להגיד,  ברצונו
', וכבר ואם לא תשמעו לי' מתחילות בפסוק

 קרא העולה הקודם וגמר עד הסוף, דהיינו גם
אותו על שוב תחזור  , א"כלפני כןאחד מפסוק 

 שקוראיםממילא יצא,  הפסוק שכבר הוא קרא.
 ,אם הקורא הקודםדהיינו,  .םיפסוק אחד פעמי

 כעת ', א"כואוליך אתכם קוממיות'סיים עד 
אלא , 'ואם לא תשמעו ליהפסוק 'אל תתחיל מ

לכן התנא  '.יכם'אלד י"יאני 'תחזור על הפסוק 
מתחיל כשהוא מתחיל, ' כופל את לשונו,

  .בפסוק שלפניהן'
  

הביא מהקהל: זהו כמו המנהג השלישי ש שאלה
  [עיין בשיעור הקודם. העורך]. ?ב'תורה קדומה'

   מרן שליט"א: הדבר דומה למנהג הזה. תשובת
  

אצל  .בספריםכבר מובא  ,זהמנהג , למעשה
הרב  ,כיון שאצלם .זההיה מנהג כ ,האשכנזים

לא רצו שהוא  , ומאידך הםעולה שלישיהוא ה
כך מנהגם הפוך ממנהגינו,  ,יקרא את התוכחה

ואז הוא חוזר  ,אחר עולה רביעי שהויממילא מ
אולם, הדבר אינו כ"כ על הפסוקים הקודמים. 

חוזרים  ,אתכזבר"ח אנחנו עושים  פשוט. אמנם
שאין  וןכי ,מתוך הכרחזהו  פסוק 'ואמרת', אבל

שכבר  פסוקלחזור על  ברירה. אבל סתם כך,
 'היכא לכתחילה. רק אותו, הדבר אינוקראו 

, יכא דאפשרהכי. אבל ה עבדינן, 'דלא אפשר
את ז וחשיבא"כ לגבי ר"ח, ה לא עושים זאת.

 ולכן ,אחרת דרךאין כהיכא דלא אפשר, כיון ש
וכמבואר בגמ' מגילה דף כ"ב ע"א.  .אתזהתירו 

 ו גםבניהו, זה בספרואבל לפי הבן איש חי, 
 , תעשה כך.במקרים כאלהבנ"ד. כי החידוש 

מתחיל, כשהוא 'לשון, הכפל , זהו לפי דבריוו
  וכו''. מתחיל
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הגאון של אחרי נשיקת עפר רגליו  ,הקטן ואני
יש לי שני הערות על התירוץ רבינו יוסף חיים, 

  שלו.
  

לגבי סביר , א"כ לשיטתו, מה הוא יראשית
 בסיום , מסיים וכו'? הריכשהוא מסיים' הסיפא,

את הפסוק האחרון לא כופלים  הקריאה,
ן סיבה אי. אותו אסור להם להכפיל יים.פעמ

  לכך. 
  

כשהוא ' שכתובאגב לתרץ, כי יכול  הוא אולי
', אבל אכן כשהוא מסיים'ו כתוב גם ',מתחיל

לחזור על שייך לא  ובסיפא בעצם זה מיותר,
   ים.פעמי הפסוק

  
לפי  דרוש. כעין זהופשט, הזה לא עכ"פ  ,אבל

בגמרא פעמיים את המלה כתוב דבריו, כיון ש
אבל  פעמיים. את הפסוק קראא"כ נ ',מתחיל'

מונח  הדבר אינו הפשט. אינוזה לענ"ד הקצרה 
במלים  יש להבין היכן בדברי הגמרא. כאן,

יים? כתוב רק שאני חוזר על הפסוק פעמ הללו,
, כי נראה ליוכו'. מתחיל  ,כשהוא מתחיל' כך,
זו דרשת הכפל "מתחיל  קצת דוחק. כאן נויש

  ט"ו].[וע"ע בתשובותיו רב פעלים ח"ג סימן מתחיל". 
  

באופן אחר , זאת אפשר לתרץבס"ד  ואכן
כשהוא מתחיל, הגמרא אומרת, ' פשוט מאד.

מי קבע  שלפניהן'. לכאורה,פסוק במתחיל 
ואם את התוכחה מן הפסוק 'שצריך להתחיל 

להתחיל  ,וכי אין אפשרות '?לא תשמעו לי
ר שאכלדוגמא,  הרי ?לפני כןמכמה פסוקים 

אנו  ,מחוברותבהר ובחוקותי הן פרשיות 
מתחילת פרשת 'אם מלפני כן,  יםמתחיל

מי אמר שצריך לסיים  בחוקותי תלכו'. כמו כן,
א יכול לקרוא עוד אני ל ? וכיבסוף התוכחה

את לסיים  חובה, הרי אין פרשה אחת לאחריה?
לקרוא  ,אפשרות הקריאה דוקא כאן? אין

אפשר לחלק את הפרשה  נוספים? פסוקים
ות יהפרש כאשר אחרת. , בצורהגוברי לשבעה 

כאשר הן אבל אפי'  ,פשיטא , הדברמחוברות
   פרודות.

כשהוא ' הגמרא, רוצה להגיד לך.מה ש וזה
אם אתה רוצה להתחיל את  דהיינו, ',מתחיל

ן הפסוק הזה, עליך עכ"פ להתחיל התוכחה מ
אתה כאשר אחד מלפני כן. כמו כן,  פסוקב
תוסיף פסוק , לסיים כאן אם אתה רוצה ',מסיים'

לסיים אבל אם אתה לא רוצה אחד אחרי כן. 
 אתה יכול להמשיך מי,נין הכי אכאן, אזי 

להוסיף אפשר  ולקרוא. אין שום בעיא בכך.
לכן  אבל לכל הפחות תוסיף פסוק אחד.יותר, 
אם אתה  ', כלומרכשהוא מתחיל' כתוב,

 אינךאבל אם תעשה כך. , מכאןמתחיל 
ין, מצוי , הדבראין שום בעיא, מכאןמתחיל 

 מובןהדיוק לפי זה,  כיון שיש לך דרכים אחרות.
  הפלא ופלא.

  
בזה ללמדנו, שלא נבין כי חייבים כך.  באו

כשהוא מתחיל וכו', הכוונה אם בא להתחיל 
בתוכחה. זה פשט, ולא דרש. והרמב"ם וש"ע 
שלא הכפילו זאת, כי סמכו שיובן, כיון 

סיקין, שהסמיכו וצירפו זאת עם הדין שאין מפ
משא"כ בברייתא, כאשר יווכח המעיין בגמרא 

  שישווה את הלשונות.
  

בשיעור הקודם, את דברי התוספות, כי  הבאנו
אי ש כיוןלאו דוקא,  וזה ',פסוק אחדלשון הגמ' '

 ,אפשר לקרוא רק פסוק אחד לפני התוכחה
 וזה לכן, שהרי אין משיירין בפרשה פסוק אחד.

לשלושה הכוונה אלא , פסוק אחד לאו דוקא
  פסוקים.

  
ומה נענה, לגבי רבינו הרמב"ם?  אז, שאלנו

מדוע הרמב"ם כתב כלשון הגמרא, 'פסוק 
לגבי בשלמא למה הוא לא פירש זאת?  אחד'?

שכלפי  וןכי כי זהו תירוץ טוב.גמ', אמרנו ה
', פסוק אחד לפני ופסוק אחד אחרי'גמ' דברי ה

 ,נורא הדבר אינו לאו דוקא, וזהאפשר לומר ש
שאין  ,ברוברייתא סשל־כי יכול להיות שהתנא 

 '.יוצאיןההנכנסין ושל 'מפני גזירה את ה
 ע"א, ב"בדף כשהרי הגמ' מביאה שם  ,ובפרט

'. יוצאיןההנכנסין ושל 'מפני מקור הגזירה את 
נה מחלוקת תנאים. יש ,לגבי הנכנסין אמנם
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הדבר מובא שם בשם רבי  אבל לגבי היוצאין,
  יהושע בן לוי. 

  
 ,רבי יהושע בן לוי ישנה מחלוקת, האם והרי

רבי , כי אומריםהיש  היה תנא או אמורא?
 ,רבי יהושע בן לוי , היה אמורא.יהושע בן לוי

בסוף מסכת  בלבד, פעם אחתבמוזכר במשנה 
אמר רבי יהושע בן  [פרק ג' משנה י"ב], עוקצין

ך הוא להנחיל לכל לוי, עתיד הקדוש ברו
דיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות. צ

ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי יֵׁש  [משלי ח', כ"א],שנאמר 
א.  בו ש י,המקום היחיד וזהְוֹאְצרֵֹתיֶהם ֲאַמּלֵ

כאשר ו רבי יהושע בן לוי במשנה.מוזכר 
מזכיר  ,פירוש המשניותהקדמתו להרמב"ם ב

אבל  .אותוגם הוא מזכיר  ,את כל התנאים
לכך ן יהרמב"ם התכוו, שברורהדבר אינו 

 כר במשנה.נז ששמו , אלא רקתנאאכן שהוא 
דה במס' נו [דף י"ב ע"א]בבא קמא במס' רש"י ו

 היהרבי יהושע בן לוי , כי כותב [דף י"ח ע"ב]
  . וכבר דנו בזה כמה מפרשים.אמורא

  
מפני גזירה הדין , כי כל יכול להיות א"כ

 ה כי יששנקבע הלכה, או היוצאיןהנכנסין וה
לא  עדייןאולי בדורות הראשונים  לכך,לחשוש 

בזמן  ,ורק אח"כ .גזרו את הגזירה הזאת
  את החשש הזה. נויש, ראו כי האמוראים

  
 נגזרהשכבר  , היה לאחרהרמב"םרבינו  אבל

נפסקו בצורה  לאחר שדינים אלוו ,הגזירה
'? פסוק אחד' ,כותב הרמב"םלמה  . א"כ,ברורה

מדוע  בכך. מטעה אותנו, אתה לכאורה
וכי הרמב"ם ? אתזהרמב"ם לא יכל להסביר 

הרי  ?יכמו תוכִּ כביכול  ,הגמ'דברי מעתיק את 
המפרשים  לכן כך בטעות? שיבינו ,יכול להיות

שנה מוכן הכסף  ורבינו מנוח, בכך נדחקו
לאו שזהו 'ן ויככי גם הרמב"ם גם מת, אומרים

, להם ברירה אחרת לא היתה ' פסוק אחד.דוקא
  כיצד להסביר את דבריו.

  

כותב  [שם],על הרמב"ם  מעשה רוקחבעל  גם
צריך  ,רבינו שכתב מתחיל בפסוק וכו', כך

וכן הוא  .ולאו דוקא ,לומר דלישנא דגמ' נקט
שמתחילין באותם של תורת כהנים  ,מנהגינו
 אלה החקים'ומסיימים  ',ונתתי משכני'מפסוק 

לפי  .ו'וכוכן באותם של משנה תורה  .ו'גו
ונתתי את הקללות בפסוק 'מתחילים דבריו, 

הוסיף רק שלושה הוא  '. דהיינו,משכני בתוככם
, מפסוק זהמתחילים  איננו ,אנחנו פסוקים. אבל

 פסוק שזהו, 'ואכלתם ישן נושן' אלא מן הפסוק
   אחד מלפני כן.

  
הוא יראה כי  [שם], נחל קדומיםבספר  שיעיין מי

 ', לביןואכלתם ישן נושן'קשר בין  נוישמבאר ש
ממש אמר זאת נֹ  '.ונתתי משכני בתוככם'

אוזל. הוא מבאר,  , כיון שהזמן כברבקצרה
' ואכלתם ישן נושן' החיד"א בשם האר"י, כי

כבר אין  בית המקדש, רבןלאחר חש היינו,
 ',ונתתי משכני בתוככם' נשמות חדשות. אבל

יהיו נשמות  ,ת המקדשיבנה ביר ישאכדהיינו 
 ,הפסוק הזהאת קשר הוא מחבר ומ וכו'. חדשות

וממילא מובן היטב מנהגינו  .שלפניועם הפסוק 
להתחיל מן ואכלתם ישן וגו' בדוקא, אעפ"י 

  שמצד הדין אכן היה מספיק ג"פ. ואכמ"ל.
  

, אפשר לומר כי הסברנוכפי שאופן,  בכל
, דהיינו ' בדוקא.פסוק אחד' כותבהרמב"ם 

שמצד הדין, אכן מספיק פסוק אחד. והסיבה 
'. כלומר, כיון ניאדמוכח ש 'היכא היא, כי

אנשים לא הדבר ניכר, ה יאז ,תוכחהה שזאת
כי כאן משאירים פסוק הם יבינו ש וןכי ,יטעו

   מן המפטיר. לכך,דוגמא  והבאנו אחד.
  

[שם דף כ"ב, ד"ה בתוס'  לכך דומההדבר  ישנוו
קשה על מנהג הם כותבים כך,  אם מתחילים],

, בתעניות 'ויחל'שאנו קורין בפרשת  ,שלנו
שני פסוקים  והראשון מתחיל שם והוא לסוף

היו לפי הספרים ש .וכו' מפרשה שלמעלה
אולם  .היה סמוך לפרשה הדבר ,הםפניל

ארבעה  נםישכיון ש, , אין בעיאבספרים שלנו
 ה פסוקים.שלוש נםיש ולאחר מכןפסוקים, 
. זה היה סמוך לפרשה ,הספרים שלהם אבל לפי

דשאני אלו  ,ויש לומר מתרצים התוס',
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וליכא  ,שהרי ידועות הן לעולם ,הפרשיות
 הללו הןהפרשיות כיון ש, דהיינו. למטעי
   , ממילא אין בעיא בכך.מוכרות

  

מקודם, ד'היכא שאמרנו  ראיה לסברא זאת
נכנסים ום השמ ,הגזירהוכל  '.ניאוכח שדמ

  היא רק בסתמא. ,יוצאיםהו
  

בנפלאות מתורתך  הבאתי בס"ד ,אגב דרך
מסיימים  כי איננו [בהפטרת שבת זו, פרשת נשא],

ֶחל רּוַח ְי"יָ פסוק את ההפטרה ב ְלַפֲעמֹו  ַוּתָ
ַמֲחֵנה ָדן מי שיעיין שם  [שופטים י"ג, כ"ה].וגו'  ּבְ

, פרשה לסיום סמוךפסוק אחד יראה, כי זהו 
מדוע איננו  פרשה'. א"כ, ריוחשם ' נויש שהרי

וכי מישהו  ו החשש?מה קוראים את הפסוק הזה?
, הבאאת הפסוק גם א וקרכי על העולה ל ,יגיד

כל  כיון שאסור לקרוא רק פסוק אחד? אבל
, אולם ס"ת, הוא רק לגבי הקריאה בזהההחשש 

 ,ותיהפטרי הבשלג . כיוןהפטריותלא לגבי ה
פסוקים שלא להשאיר שני  ,אין את הכלל הזה

אחד, אדם קורא  ון שאת ההפטרה,כי בפרשה.
  .כל חשש בכךאין ממילא 

  

ולאחר התירוץ שאמרנו בשיעור הקודם,  זהו
, כמעט אותו הזאת מכן ראיתי, כי את הסברא

 כותב בעל שו"ת שואל ומשיב הדבר ממש,
 שאול רבינו יוסףלהגאון  [חלק שני סימן מ"ח],

ואח"כ  ,ההתוכח עדיכול לסיים  וז"ל,נתנזון, 
ת פסוק אחד קודם התוכחה. ואף שנייתחיל 

ן פחות מג' פסוקים מפני מתחילי שאין
הנכנסין, לפע"ד פרשת התוכחה הוה בידוע 

 והואוניכרת, וליכא למיחש בזה מפני הנכנסין. 
במס' מגילה, מה שהבאנו מציין את התוספות 

אבל מה שהוא מוסיף בהמשך על  לעיל.
לרמב"ם, שהרי הוא הנמכת הקול, לא מתאים 

  לא כתב זאת.
  

ר"י של ה ובפירוש , המובאתדרך אחרת וישנה
ין הזה על כל העני ,יש לו הסבר אחר .מלוניל

, גם הוא בכל אופן [עיין בשיעור הבא. העורך].
מה מחזק את  הדבר '.פסוק אחד'רק  ושזה מבין,

 וזהאכן ש ,אפשר להבין ברמב"םשאמרנו, כי 
  .'פסוק אחד'רק 

  ?התירוץ על האליה רבה ומה מהקהל: שאלה
, זאתטוב שהזכרת לי  מרן שליט"א: תשובת

 יםאבל חייב ,הזמן קצראמנם אני רואה כי כבר 
  .אתזלהסביר 

  
הרי  , מתווכח עם הצמח צדק.אליה רבה בעל

ישנם גדולים הסוברים, כי אין  כפי שאמרנו,
אם לא ן הפסוק 'ומאת התוכחה להתחיל  חשש

 וכן על השו"ע, אליה רבהא במובו '.תשמעו לי
הוא , מחברהאותו  זהו על הלבוש, באליה זוטא
בפסוק התוכחה מתחילה מכאן, כי מביא ראיה 

 ר העולהשאכ ,אם כן '.ואם בחוקותי תמאסו'
 ',ואם לא תשמעו לילקרוא בפסוק 'מתחיל 

מלפני התוכחה. פסוק אחד  יוצא שהוא קרא
 .דחוקיםו כל המפרשים, כי דבריכותבים  וכבר

, שם הוא מפרש. ו תמוהים, שדבריאני אומרו
מאד.  תמוהיםמשונים ופירושים אמכתה"ר 

לגבי דוקא  אינו ,דון הגמ'למשל, הוא אומר כי נ
על פורעניות  אלא גם ,תורת כהניםשב התוכחה
ר אין להם שא ,דברים שבתורה. אלואחרות 

שום שורש בסוגיא שבגמ'. וכך הוא אומר גם 
תורת המדבר לגבי  סי' תכ"ח],[בהשו"ע לגבי 
יות על שאר פורענו שהכוונה היא ,כהנים

 םר לא ניתן לפרששא ,דברים אלו התורה.
   דעת השו"ע.כלל ב

  
אמר רבי הראיה הזאת,  כעת נדבר, לגבי אבל
מדת בשר  ,שלא כמדת הקב"ה ,בוא וראה ,לוי
 ,רך ישראל בעשרים ושתיםיהקב"ה ב .ודם
אם 'מ ,בעשרים ושתיםרכן יב .ללן בשמנהיוק

 ,ללן בשמונהיוק '.קוממיות'עד  ',בחקותי
ואת חקותי געלה 'עד  ',ואם בחקותי תמאסו'מ

 ,רכן בשמונהיב ,משה רבינו לוּ אֲ '. וַ נפשם
 ,רכן בשמונהיב .ללן בעשרים ושתיםיוק
 '.לעבדם'ועד  ',והיה אם שמוע תשמע'מ

ללן בעשרים יוק מתחיל בוא"ו ונגמר במי"ם.
 .'ואין קונה'עד  ',והיה אם לא תשמע'מ ,ושתים

 אינההתוכחה , כי ראיה מכאןהוא מביא 
שזהו מהפסוק  צדק, הצמחאמר ש כפי המתחיל

ואם הפסוק 'אלא מ ',אף אני אעשה זאת להם'
   '.בחוקותי תמאסו
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, איך שואל, אחרי לחיכת עפר רגליוהקטן  ואני
בין  ,הבדל נויש אפשר להבין דבר כזה? וכי

ואם 'לבין הפסוק  ',א תשמעו ליואם ל'הפסוק 
 ,כל ההבדל הוא '? הריבחוקותי תמאסו

מדבר  ',ואם בחוקותי תמאסו' ,שהפסוק השני
אם  זה כל ההבדל. ממילא, בלשון יותר קשה.

 ',ואם בחוקותי תמאסו, כי הפסוק 'אתה אומר
ואם ' לגבי הפסוק תוכחה, הוא הדיןגם כנחשב 

 בשלמא שזאת תוכחה.ודאי ', בלי עולא תשמ
אף ' תאמר, כי התוכחה מתחילה בפסוקאם 

כיון אני יכול להבין,  ', זאתאני אעשה זאת
 אולם לפי דבריך, .שם קללהשכבר ישנה 

אם בחוקותי התוכחה מתחילה בפסוק 'וש
, א"כ קללהשם  האפילו שלא כתוב ',תמאסו

  '.ואם לא תשמעו ליה"ה לגבי הפסוק '
  

 הדרשה. רבי לוי, רצה 'להמתיק' אתמאי,  אלא
כתוב  כאן, כעין מליצה. הריעושה  הוא

ָבִריםעל הפסוק  ,בילקוט ֶכם ּדְ [הושע  ְקחּו ִעּמָ
כי עליכם לקחת דרשנים טובים כרבי  י"ד, ג'],

כי שה חשבון, הוא ע לוי. הוא היה דרשן. א"כ,
ישנם , 'קוממיות'עד  ',אם בחוקותימהפסוק '

 אם בחוקותימן הפסוק 'וו ברכות. עשרים ושתים
 שמונה ישנם ',געלה נפשם'עד ו ',תמאסו
 את החשבון, מהפסוקאז הוא עושה  קללות.

תמאסו'. הוא הרי יכל לומר,  ואם בחוקותי'
', אבל זה לי עולא תשמשזהו מהפסוק, 'ואם 

הדבר אינו מתאים,  לא היה נשמע טוב.
 יןיאבל מבחינת הענ מבחינת סגנון הדרשה.

 ',עו ליואם לא תשמהפסוק 'גם אה"נ  בעצמו,
אבל כיון שזה לא היה  אות וא"ו.מתחיל ב

וכן הוא לא  מקביל לפסוק 'אם בחוקותי תלכו',
   '.לי עוואם לא תשמ' אמר את הפסוק

  
כך, כפי גורסים רבים ספרים  ואכן ,אתז בדקתי

[בפרשתנו  מדרש הגדול כגון, בעל שכתוב בגמ'.
 וכן בעל [דף רכ"א],ומדרש הביאור , דף תשל"ט]

ילקוט ב וכן [דף תר"א],ילקוט תלמוד תורה 
  . כולם גורסים כך.[רמז תר"ח]שמעוני 

רבינו  .הפלא ופלאמאידך, ישנו דבר  אבל
ואם מ' ,ורבי לוי כך, גורסכן  [שם בגמ']גרשום 

הוא א"כ,  .'געלה נפשם'עד  ',לא תשמעו לי
מעו לי', כי ואם לא תש'מביא את הפסוק 

מבחינת הלימוד, זהו בעצם אותו הדבר. זאת 
הוכחה עצומה לדברינו. והמבין יבין, שאין כאן 
מחלוקת בין הגירסאות. הכל הולך אל מקום 

  אחד.
  

אשר  [דף ס"א ע"ב], , לגבי הגמ' בקידושיןכן־כמו
נו נידון יש ן.ן תנאי בני גד ובני ראוביעניבדנה 
תנאי שאינו כל  ,ר' מאיר אומרבמשנה,  שם

 שנאמר,אינו תנאי.  ,כתנאי בני גד ובני ראובן
 ויאמר אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן'

[במדבר ל"ב,  ואם לא יעברו חלוצים ,וכתיב וגו'.
, צריך הדבר רבי חנינא בן גמליאל אומר כ'].
שאפי'  ,יש במשמע ,שאלמלא כן .מרולא

לא צריך  לפי דעתו, בארץ כנען לא ינחלו.
   כפול. תנאי

  
 , היינו דכתיבבשלמא לר' מאירהגמ',  שואלת

 '.ואם בחקותי תמאסו' ',אם בחקותי תלכו'
פי רבי ל ?למה לי ,אלא לר' חנינא בן גמליאל

תנאי  כאןצריכים  בן רבן גמליאל, מדועחנינא 
א"כ,  ?מאליו הדבר מובן לדעתו,הרי  כפול?

היה ', תאם בחוקותי תלכוכי ' לומר, למה צריך
תהיה , 'ואם בחוקותי תמאסו' ,רכהלכם ב

'אם  ,ס"ד אמינא .איצטריךהקללה? אלא, 
 ',אם בחקותי תמאסו' .ברכהבחקותי תלכו', 

[וכן הובא  קא משמע לן. .לא ברכה ולא קללה
  במדרש הגדול פר' מטות דף תקנ"ה].

  
שהתוכחה  ,ראיה מכאןמביאים  כי א"כ, יוצא

דבר ה '.ואם בחוקותי תמאסומהפסוק 'מתחילה 
את הפסוק הגמ' רוצה להשוות  כיברור מאליו, 

ואם בחוקותי ' ', עם הפסוקאם בחוקותי תלכו'
אינה שהתוכחה אומר, לא זה , אבל 'תמאסו

   '.ואם לא תשמעו לימתחילה מן הפסוק '
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 מן הגמרא,ראיה ברורה  נהיש, כי אף חושבניו
ואם לא תשמעו בפסוק 'שהתוכחה מתחילה 

   '.לי
  

אומרת  ע"ב]ריש [דף ל"א מגילה מסכת ב הגמרא
, ראש חדש אב שחל להיות בשבתכך, 

י ָהיוּ  מפטירין ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ ָחְדׁשֵ
מישהו מכיר הפטרה  [ישעיהו א', י"ד]. ָעַלי ָלטַֹרח

בפסוק 'חדשיכם מתחילה ר שא ?כזאת
הרי ההפטרה מתחילה  ומועדיכם שנאה נפשי'?

רבינו גם  [ישעיהו א']?' חזון ישעיהו' בפסוק
  כך.כותב  ,הרמב"ם

  
מה  לומר,גמ' מתכוונת הביאור הוא, שה אלא

הזאת. לכן הפטרה בין הר"ח אב ל הקשר בין
ו את הפסוק 'חדשיכם ומועדיכם שנאה הביא

נפשי'. אבל אין הכוונה, שמתחילים לקרוא מן 
   הפסוק הזה.

  
קריאה בס"ת לגבי ה, הגמרא מדברת אח"כ

, את פרשת קוראים אנו באב. שחרית תשעהב
 ,בזמן הגמ'מעיקרא  'כי תוליד בנים וגו'. אולם

כמה  נןישלכן, ו .המנהג הזהאת ין לא היה יעד
   בגמ' לגבי עניין זה. חילוקי דעות

  
אחרים  ,תניא ?מקרא מאיכך,  [שם]בגמ'  כתוב

ר' נתן בר יוסף  '.ואם לא תשמעו לי'אומרים 
ויש  '.הזהעד אנה ינאצוני העם ' ,אומר

 נןיש '.עד מתי לעדה הרעה הזאת' ,אומרים
האידנא  ,אמר אביי , בעניין זה.שלוש דעות

 ומפטירין, '.כי תוליד בנים'נהוג עלמא למיקרי 
 מישהו מכירנו,  .[ירמיהו ח', י"ג] ָאסֹף ֲאִסיֵפם

הרי  '?אסוף אסיפם' הפטרה שמתחילה בפסוק
מתחילים את ההפטרה מלפני כן, מן הפסוק 

   '?כה אמר'
  

הגמ' מביאה את כפי שאמרנו לעיל,  אלא
בין בין את הקשר בכדי שנ הללו, רק הפסוקים
כמו כן למד"א הסובר שקוראים  העניינים.

וכן למד"א הסובר , 'עד אנה ינאצוני' בפסוק
 הם '.עד מתי לעדה הרעהשקוראים בפסוק '

מהו כדי שתבין רק ב ,מביאים את הפסוק
צריך להתחיל מן ש ,אומרהקשר. אבל זה לא 

  הפסוק הזה. 
  

 ,מרואתה אר שאכ, ה"ה בנ"ד. ממילא
 ',ואם לא תשמעו לישמתחילים מן הפסוק '

בת"ב את  שקוראיםהדעה אותה דהיינו לפי 
 אכן התוכחה.הפסוק הזה הוא , התוכחה יפסוק

ואת זו כבר תימה, ממילא צריך להקדים מלפני 
  כן.

  
 הפסוקשם מסביר, כי אכן שואל ומשיב  ובעל

 ,בעצמו תוכחה ואה', ואם לא תשמעו לי'
במפורש תוכחה בפסוק זה.  אפילו שלא כתוב

 ,[ב'הפסוק אומר בספר ירמיהו  והטעם הוא, כי
בֹוַתִיְך ּתֹוִכֻחךְ  י"ט], ֵרְך ָרָעֵתְך וְּמׁשֻ ַיּסְ וְּדִעי  ,ּתְ

ְולֹא  ,ֱאלָֹהִיךְ  י ַרע ָוָמר ָעְזֵבְך ֶאת ְי"יָ ּוְרִאי כִּ 
ִתי ֵאַלִיךְ  כי עצם , ' היינותיסרך רעתך' .וגו' ַפְחּדָ

נקרא זה בעצמו בקול ה', שלא שומעים הדבר 
  וזאת כבר התוכחה. ,רעדבר 

  
 סי' י"א], '[חלק דספר אדני פז על ב , כילי הראו

מתחילים ה ,אלהשל  םמנהגרוצה ליישב את 
הוא  '.אם לא תשמעו ליאת התוכחה בפסוק 'ו

מדברים רבים הספרים מתוך  דעותשם אוסף 
שתי על רק  אולם ברצוני לעמוד בעניין זה,

  , כיון שאין פנאי כעת..עיקריותה הערות
  

 מהיכן ,בזה נחלקו התיגאן ספריותב כך, כ הוא
 התיגאן שברוב .התוכחה קריאת את מתחילין

 הקורא הרביעי העולה שמתחיל ,בהם כתוב
 תשמעו לא ואם' מפסוק לקרות התוכחה את
 ויש ].ח"קס' עמ[ תימן סערת בספר כ"וכ ',לי

 כתבו כן הנה ,ל"הנז לפי כי .סמוכות להם
 לא ואם' שפסוק ,השקל ומחצית רבה האליה
 שפיר כ"וא ,הקללות תחילת אינו 'לי תשמעו

 כלשון ,התוכחה קודם אחד בפסוק מתחילין
   .פסוקים' ג צ"וא ,ם"והרמב' הגמ

  
 שם וקידושין שם ב"ב' הגמ שדברי מי ויש

 ששמע וכתב ,מעיניו נעלמו ל"הנז והפוסקים
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 אין עדיין ',לי תשמעו לא ואם' שפסוק ,טעם
 ערוכה גמרא שהרי ,ותימה .קללה שום בו

   .היא
  

נעלם ממנו  זאת,מי שכתב , כי חושב אינני
בעל  כיון שהוא בעצמו ציין את הללו.הגמרות 

הללו. א"כ, דן על הגמרות , אשר שואל ומשיב
שהוא ו ממנו, נעלםהדבר ש לומר,אפשר  כיצד

   ?אתזלא ראה 
  

בעל  את [שם]בעיני יצחק , הרי ציינתי דהיינו
 הללו. א"כ, על הדבריםדן שואל ומשיב, אשר 

הטעם,  , כי שמענו כי זהואנחנו אומריםר שאכ
כך, נוהגים א, כי שמענו מאלה הוה פירושה

 אבל הדבר הרי אינו למנהגם.טעם ו השזה
   ו הטעם.זהאכן ש ,מחייב

  

אין שום ראיה  , אדרבה,מה שאמרנו ולפי
 ולא במסכתקידושין  , לא במסכתהגמ'דברי מ

ואם 'פסוק התוכחה מתחילה בש ,בבא בתרא
הגמרא  לי'. כי כפי שביארנו בס"ד,לא תשמעו 

תלכו' בחוקותי  רק רצתה להסמיך את 'אם
אבל העניין. כל  וזהתמאסו'. בחוקותי ל'ואם 
, התוכחה מתחילה דברשל־יתו לאמ ,בעצם

מביאה הגמ' '. מה שואם לא תשמעו ליבפסוק '
תמאסו', זה מפני בחוקותי 'ואם  את הפסוק

את הפסוק הזה, אבל  שהיתה לה סיבה לומר
שרבינו גרשום גורס שם  ,ובפרט .לאו דוקאו זה
'ואם לא  , שזהו מהפסוקבא בתראמסכת בב

   תשמעו לי'.
  

 וא 'רוב התיגאן' של הנושא הזה לגבי ,כעת
שכתב בשו"ת אדני פז הנז"ל  ',מיעוט התיגאן'

[ונמשך אחרי ספר פרשה מפורשה ר"פ 
, כי בדור לפי עניות דעתי ניחושבבחוקותי] 

 וןכי הללו.דברים שלנו כבר אי אפשר לדבר כ
בעולם,  נםתיגאן ישספרי יודע כמה  מי ,יוםשכ

ספרי תיגאן עשרים  נם אפילוני יודע אם ישינא
ארבעים ספרי  אולי שלושיםהכי הרבה,  נו.בדור

הסופר כתב  הלא רק בניהבעבר,  אבל תיגאן.
ואיפה יתר אלפי  . ואיפה הם?תיגאן 400

על  ,אפשר לדבר היום הספרים? א"כ, כיצד
[עיין דברים מעין אלו, בשיעור '? רוב התיגאן'

מוצש"ק ויגש ה'תשע"ה, לגבי מה שכותב היפ"ה 
'רוב התיגאן' או 'מיעוט ב'תורה קדומה', בעניין 

זיע"א,  בשלמא בזמן מהרי"ץ התיגאן'. העורך].
. הרי לפני תיגאןספרי ההם היו משתמשים בש

, ספרי התיגאן שלוש מאות שנה מאתיים או
לא כך אבל  הללו היו מצויים בשימוש בפועל.

ספרי אפילו  ,למעשהו .בימינוהוא הדבר 
מפוזרים הם  ,בזמנינוהתיגאן אשר עדיין קיימים 

אנשים  נםיש בספריות שונות בכל העולם.
להראות את  נותנים אינם אשרפרטיים, 
אי אפשר לקבוע  ממילא, שבידיהם.הספרים 

  רוב ומיעוט. על פי 
  

 בארבעה ספרים כת"י, רובםבדקתי  ,אופן בכל
הנמצאים בקביעות ברשותי, ברוך ה',  ,תיגאן

 שאמרנו. דהיינו,המנהג הזה  כפיכתוב ם שו
ואם לא את התוכחה בפסוק 'א מתחילים של

  '. ואכלתם ישן נושןבפסוק 'אלא  ',תשמעו לי
  

של־מה"ר שלמה התאג זהו  הם. הראשון, ואלו
עץ ספר ב ,תוומזכיר א מהרי"ץ זיע"א הסופר.

[ח"א דף ס"ה ע"ב, לגבי שאין מתרגמים גם את  חיים
התאג  ) פחז כמים וגו' יעו"ש].ד' מ"ט,פסוק (בראשית 

 תאג מדוייק , וזהושנה 500-כלפני מ הוא, זהה
היה  ,שלמה הסופר בעצמו, מה"ר הסופר מאד.
יישר כוחו של ידידנו הרב נתנאל  ובקי.אומן 

גרופי נר"ו מקרית ספר, שעמל בצילום הספר. 
בגליונות שם  נםישזכות הרבים תלויה בו. 

רבי דוד זהו , זיע"א נכד מהרי"ץשל־ ,הערות
א מביא את חלק הור בדרך כלל שאצאלח, 

ם הוא מוסיף הערות ולפעמילמהרי"ץ, הדקדוק 
 בתאג, כי ראיתי שם והסברים מדעת עצמו.

 , היא כפי שאמרנו. דהיינו,חלוקת המברכים
בפסוק 'ואם לא רביעי, של עליית  אין סימן

ואכלתם ישן תשמעו לי'. זה המשך שלישי, '
 היא כפיחלוקת המברכים  ,אם כן '.נושן

היא בפסוק 'ואם לא  ,שביעי ועליית. שאמרנו
שאמרנו,  הסדר כפי יגאל את השדה'. זהו

וכדבר שהעלינו בס"ד, כי יש לתקן שהסדר 
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יהיה כך. הסופר בעצמו, כתב את הסדר כך. 
שהוא עושה  ,מקומות נם, לפעמים ישאמנם
מברכים החלוקת את רושם ושינויים, בהם 

של־ ונכדמכאן, מזה שמשמע בצורה אחרת. 
לכך, שתיקה כהודאה, כי  מסכיםץ מהרי"

במקומות אחרים ציין שינוי במברכים, משמע 
   כי כך הם היו עושים.

  
ראיתי בסוף ספר  , כאשרליאצתחזק ה והדבר

, בדיחי למהר"ר שלמה ,עולת שלמה בכת"י
חלוקת המברכים לפי התיגאן את  אשר ציין

חלוקת את עושה  הואכל ימות השנה, וגם ל
קותי כפי שאנחנו בפרשת בחומברכים ה

 אמרנו. דהיינו, העולה שלישי מתחיל בפסוק
והוא זה שממשיך וקורא גם  ,'ואכלתם ישן נושן'

, אחרי אחרי כןהיא רביעי  את התוכחה, ועליית
  התוכחה. זאת ראייה שנייה.

  
בספר הזה שנדפס, דבר זה  מהקהל: שאלה
  נמצא?

זה בחלקים של הספר  מרן שליט"א: תשובת
המו"ל ייעד  שעדיין לא נדפסו.עולת שלמה, 

 להשלים בכרך השני. אני זכיתי, וראיתי את
כי כך  יפנרשום לו ,לפני שנים רבות ,יד־כתבה

ובעל עולת שלמה,  שם. חלוקת המברכיםהיא 
הוא ממעתיקי שמועתו של מהרי"ץ, 

  וממתפללי בית מדרשו אחריו.

  
יהודה  של הר"רהתאג  וזה ,השלישי התאג

, מלפני כשלוש ק מאדימדוי תאג הוא אףזי, אח
  היא חלוקת המברכים.כך  וגם שם מאות שנה, 

'פרשה' כתיבת יד שלי,  , זאתהרביעי והתאג
אבא מארי  וכןלמדתי בה כשהייתי ילד,  אשר

זצ"ל וגם סבי  ,היה ילדר שאלמד בה כזצ"ל 
סבי היה משתמש  ספר זה. אמנם,השתמש ב

תה תקופה , אבל היכת"י ישן בד"כ בתאג
 כי הוא נצרך לממון, והתאג, מכר אותו שהוא

בספר השתמש  והוא ,כבר לא היה ברשותו
יא חלוקת השם, כך גם ו פרשה כתיבת יד.

המברכים. הכת"י הוא מלפני כמאתים וחמשים 
  שנה.

אולי נביא  ',שערי יצחקבחוברת ' בעז"ה,
 .אתזכדי לבסס הללו, בם ספריהתוך צילומים מ

זה, בסוף [הצילומים מצורפים לשיעור 
  החוברת].

  
 מנהג זה צריך תיקון. ,יןיענשל־לגופו  ,אופן בכל

, בגלל אסור לעשות ח"ו מחלוקת ,כמובן
, כי י שורת ההלכה"פ, עאבל נראה הנושא הזה.

גדולים אשר  נםיש ,אם כי .טעות כאןנפלה אכן 
אחרים, שלא ספרים ב המנהג הזה. גם ו אתיישב

בי נתן רכגון, בשו"ת  ם.לוכהבאתי כאן את 
 ליישבגם הוא כותב ר שא מאוסטראה,כהנא 

כדי ב ,אבל כולם כותבים דברים דחוקים. אתז
 , כיוןמצד שני אולם .לתרץ את המנהג הזה

גדולים  של אותם ,מפומייהו כך נפקסוף סוף ש
 .זהא"כ קשה לערער על מנהג אחזו כך, ר שא

כי אי אפשר להכחיש את האמת, מאידך אבל 
כל הדברים ' מאד דחוקים., הם כל התירוצים

 ,יש לנו דרך טובה לפי כל הדעותו יגעים'.
 בודאי שמבחינת ה ביותר, א"כחלקה בצורה

כפי עדיף לעשות ', רע אֵר קָּ 'מהיות טוב אל ּתִ 
  שאמרנו, אפילו לשיטתם.

  

  
שכביכול  יםסיפורדברי מרן שליט"א בעניין אמינות 

  .בארץ תימן והי
הראה לי ידידנו הרב  לסיים בדבר קטן. ברצוני

ות החיים, ספר חדוהי"ו, את הנתנאל קרני 
, ואשר חיברו כיבוד הוריםבעניין מצות  המדבר

 עלתפלא הוא ה הרה"ג אהרון זכאי שליט"א.
תחת  85המופיע בספר זה, בדף מעשה ה

מלך תימן , על בן חכם ישמח אבהכותרת 
שמע על רבי גרשום מצנעא שהוא חכם ר שא

 וכו'. ישנו כאן ועם בנגרת יאשלח לו ו ,גדול
שהוא עשה לו. חידות איזה  על ,סיפור שלם

והאם הסיפור הזה,  מהיכן והוא שאל אותי,
   הדבר מוסמך?

  

המעשה הזה, לא היה ולא נברא. סגנון  לענ"ד,
 ,שהו אשכנזיימלמתאימים  הללו,סיפורים ה

שמו יהודה רוזנברג.  ,לפני כמה דורותשהיה 
הספר  רים. למשל,הוא המציא הרבה סיפו
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 גם ממנו. אפילו הרה"ג וזה ,נפלאות מהר"ל
מהספר הזה, העתיק בטעות סיפור  ,מרדכי גרוס

 הנוגע לעניין ,תימןב היה איזה מעשה שכביכול
אלו סתם סיפורים, אשר הדביקו  .ברית מילה

לא  להם כל מיני שמות, כגון רבי מתניה וכדו'.
, ךיוסימנ אדם בשם רבי גרשום. ,בתימן מצוי

 המעשה הזה? מתי היה ,לא כתוב תאריךש
אלו  ן האצבע.מצוצים מהדברים  אלו ,בקיצור

המצאות, אשר המציאם אותו האדם ששמו 
 כךברנו על יכבר ד כמדומה אני .יהודה רוזנברג

ובודאי שהדבר גם  באחד השיעורים בעבר,
  כתוב בספרים. 

  
 מדוע הוא המציא הרבה דברים? ,יודע אינני

שהיתה לו כוונה טובה, אולי הוא  ,יכול להיות
, או חיזוק לאמונה, מוסר שיש בכך איזהחשב 

 ,סיפורהעל ידי  ,לפעמים בדרך הסיפור.
 הדברים נכנסים יותר טוב, מאשר לבוא ולהגיד

  אותם באופן ישיר.
  

  ?סיפורי הבעש"טאלו כמו  מהקהל: שאלה
מרן שליט"א: סיפורי הבעש"ט, אינם  תשובת

מי שמאמין , כי החסידים אומרים ים אליו.קשור
החסידים  , הוא שוטה.הבעש"ט לכל סיפורי

כ"כ הרבה סיפורים  נםישכך.  בעצמם אומרים
מוצאי הבעש"ט, אשר אירעו כביכול בעל 
עד שהדבר אינו יכול להיות, כיון  ,שבת

 ,לא הספיק לחיות כל כך הרבה זמןשהבעש"ט 
זה לא  אכן יקרו.שכל הסיפורים האלה בכדי 

אבל  זמן. הרבה כ"כהוא לא חי  , כיתאיםמ
 מוסיפים ואומרים, דבר חריף מאד.ם חסידיה

, נכונים הללו הםהסיפורים אכן, מי שמאמין כי 
הבעש"ט , כי מאמין ינואהוא שוטה. אבל מי ש

 נההוא אפיקורוס. יש ,אתזלעשות היה ל ויכ
   כאן חכמה.

  
לו  התו רצויה, אולי היאולי כוונת דידן, בנדון

, לא נכנסתי אינני יודעכוונה לשם שמים, 
אי  איננו רצוי. ,אבל המעשה לעניין עד כדי כך.

או  ,אפשר להכניס יראת שמים בתלמידים

ע"י המצאת סיפור. דבר שקר, , ע"י בציבור
לכך השפעה אין  ,ו הוא מעוותאשר ביסוד

 ,לכן להמציא סיפורים כאלה.אי אפשר  טובה.
 הללו,לסיפורים  לדעת שלא להתייחס צריך

שהרב ראיתי  .דברים אמיתיים שכביכול הם
הביא את הסיפור הזה בספר נוסף, ספר  זכאי

, כי אבל צריכים לדעת דרשות על ספר משלי.
להתייחס  צורךאין ו הללו,דברים אין בסיס ל

  .אליהם, והאמת והשלום אהבו
  

היכן כתוב, שהעולה שביעי  מהקהל: שאלה
   אל'?מתחיל בפסוק 'ואם לא יג

 בכל התיגאן שהבאנו. מרן שליט"א: תשובת
, רק בספרי בשום ספר אחר בעולםזאת אין 

  ו דבר המיוחד לנו.שזה ,סימן התיגאן. הדבר
  

, למה לא להתחיל בקטע חדש מהקהל: שאלה
דהיינו בפסוק 'ואם את שדה מקנתו', כמו 

  שהובא בחומשים הנדפסים?
 לא אני החלטתיתראה,  מרן שליט"א: תשובת

ין, יאמצע ענאולי זהו  אלא הקדמונים., זאת
 כיון שישנם כאן בפרשה כמה וכמה עניינים.

בכל אופן, כך היא אבל  כך.צריכים לחשוב על 
ה להם תהי . מסתמאבכל הספריםהחלוקה 

[ברוך ה', לאחר  נם.סיבה לכך, והדבר אינו לחִ 
העיון, מצאתי לכך כמה תירוצים נפלאים, 

  לך].־וצש"ק שלחוכדלקמן בס"ד בשיעור מ
  

שבחר בהם ובמשנתם, הוא ינחנו  ברוך
  צדק ונלכה באורחותם, אכי"ר.-במעגלי
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 .)שביעי נקבע בפסוק 'ואם לא יגאל'(שנה  500-ר שלמה הסופר מלפני כ"י מהר"תכ    



  ה'תשע"ה ב'שכ"ו נשאמוצש"ק 

25  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .)המשךוהתוכחה  'אכלתם ישן נושןבפסוק 'ונקבע  שלישי(שנה  300-מלפני כ ר יהודה חאזי"הרי "תכ
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 .)ושביעי בפסוק 'ואם לא יגאל' ,'איש כי יקדישבפסוק 'ונקבע  ששי(שנה  300-מלפני כ ר יהודה חאזי"הרי "תכ
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 )רביעי כשהן מחוברות, וששי כשהן פרודות( א"י שברשות מרן שליט"כתפרשה 
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 )שביעי בפסוק 'ואם לא יגאל'( א"י שברשות מרן שליט"כתפרשה 
 


