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  לק"י
  נושאי השיעור:

  .בפרט בזמנינו, לרגל מצבנו בעניין מעלת ספר הזוהר הקדוש, וסגולת הלימוד בו
  למצב הבטחוני ופיגועי הטרור ברחבי הארץ. התייחסות מרן שליט"א

  מעלת הפירוש "מתוק מדבש", והנסיון הקשה שהיה למחבר זצ"ל.
השלמה בעניין האם צריך לקרוא את הפרשיות 'קדש', 'והיה כי יביאך', 'שמע', 'והיה 

  אם שמע', עם התפילין.
  פיתרון החידה 'עשרים, בעשרים, על עשרים, מעשרים, מעומד'.

מדוע לגבי חג הסוכות מוזכרת  ,תירוץ לשאלה משיעור מוצש"ק שמיני ה'תשע"ה
  "שמחה" ג' פעמים. המלה בתורה

המלה "מצער" בפתח או בקמץ  השלמה בעניין קריאת –"דקדוקי תורה" המשך 
  תחת האות עא"ן.
שהוא נכס יקר לעדתנו קדומה",  דברי מרן שליט"א בשבח וחשיבות הספר "תורה

  הם רק מפני שהוא הספר הטוב ביותר מאז ומעולם. ,ושההערות עליוולכל ישראל. 
ובו פנינים יקרים ופירושים נפלאים  ,שליט"א בשבח הספר "באור פני מלך" דברי מרן

  .מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א ,וקהלת על תהלים משלי
 

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  072-33-23-642 –קול יהודי תימן 

  6שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  449 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  325 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
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  , והנעלהידידנו הנכבד להצלחת  השיעור מוקדש
יצ"ו, מנהל תלמוד תורה  נהריבן רבי חיים  אליהוהרב 

"עטרת חיים" בעיר אלעד ת"ו, על תרומתו הרבה להדפסת 
תשרי ה'תשע"ו).  הקובץ התורני "דברי חפץ" (חלק חמישי,

המקום ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה, 
  .אכי"ר
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הרב , והנעלהידידנו הנכבד להצלחת  השיעור מוקדש
יצ"ו, מנהל תלמוד תורה  נהריבן רבי חיים  אליהו

"עטרת חיים" בעיר אלעד ת"ו, על תרומתו הרבה 
 להדפסת הקובץ התורני "דברי חפץ" (חלק חמישי,
תשרי ה'תשע"ו). זאת תרומתו כעת, אבל כולו 

וף. כולו פועל בכדי להצמיח תרומה. מהתחלה ועד ס
העדה, אם אין גדיים אין תיישים. הדבר את שרשי 

חשוב מאד. צריכים ממש לחזק את ידיו בכל תחום 
ועניין, וירבו כמותו בישראל. המקום ברוך הוא ימלא 

  .אכי"רכל משאלות ליבו וליבכם לטובה, 
  
  
  

 בעניין מעלת ספר הזוהר הקדוש, וסגולת הלימוד בו
התייחסות מרן  .בפרט בזמנינו, לרגל מצבנו

למצב הבטחוני ופיגועי הטרור ברחבי  שליט"א
  הארץ.

  
שכתוב, על מעלת ספר הזוהר הקדוש,  מה ידוע

יפקון דאיהו ספר הזוהר, פרא, סבהאיי  כי
פרשת  רעיא מהימנאעיין [ ישראל מגלותא ברחמי

דורנו, נכנס לשער הנו"ן,  .נשא דף קכ"ה ע"ב]
זאת הסגולה והכוח לחמישים שערי טומאה. ו

ארץ במהר"ח בן עטאר כתב כי  לצאת מזה.
שעדיין לא היתה  וןלא הגיעו לשם, כי ,מצרים
אפשר להתגבר  ,אבל בזכות התורה .תורה

  הטומאה הגדולה ביותר.  עלאפילו 
  

ולימוד תורה  התורה, השקיעות בתורה, לימוד
עם מוחו בתוך מונח  בנה ובעיון, שהאדםבה

כוח לטהר ולקדש. אבל הלימוד, יש בכך את ה
באופן מיוחד, הלימוד בספר הזוהר הקדוש, יש 

כתוב הדבר  , לזכך את הנשמה.בו סגולה גדולה
גם מורגש  והואבכל הספרים הקדושים, 

  במוחש. 
  

ישנם  בעניין זה.ישנו רפיון גדול  ,לצערינו
הלשון כי אינם מבינים, וש ,אנשים הטוענים

קשה. אבל, מי מבין? ברצוני לומר לכם, כי 
אינם מבינים את עומק  ,אפילו מקובלים גדולים

  לגופו של עניין.  ,הדברים
  

ני הגהה של השמ"ש בעץ רוכזהרש"ש,  אפילו
אומר כי אם הוא הוא מקשה איזו קושיא, וחיים, 

יתו, לא היתה היינו מבינים את הדבר לאמ
, שלא מבינים את קושיא. הקושיא נובעת מכך

כי ישנה  לכאורה, לכן נדמה עומק הדבר.
  קושיא. 

  
נרפים אנחנו אופן, הציבור נרפה בעניין זה.  בכל

, ובפרט כך פעמים רבותאני רואה  נרפים.
ליל הושענא לימוד ב ,ראיתי זאתלאחרונה 

עד סופו,  ,רבה. כל זמן שלמדנו את ספר דברים
בסדר. הכל ודברי תורה בין פרשה לפרשה, 

אחד  נשמטין'לספר הזוהר, אבל כשהגענו 
לא מסוגלים אחר, , כל אחד פותח לו ספר אחד'

זוהר. ואותו הדבר, בליל בספר הלקרוא 
ישנה סיבה לכך. כי זוהר רגיל, שבועות. אולי 

 ,ללמוד. אבל בנ"דיותר אולי יחסית קל 
אלו ואדרא זוטא, המדובר על אדרא רבא 

מושגים גבוהים. ם שדברים גבוהים ונשגבים, 
בספר  ,יותר קל, כאשר לומדים דברים אחרים
למדו  ,הזוהר. בישיבתו של החפץ חיים

  זוהר על פרשת השבוע, כמו מדרש. הבחורים 
  

, העניין, אפשר ללמוד דברים אחרים מבחינת
בסודות התורה. דהיינו, מי שלא מסוגל ללמוד 

רבא ואדרא זוטא, שילמד דברים אדרא את 
. כתוב על החיד"א, כי הק' בספר הזוהר ,אחרים

אפילו את האדרא, אז כאשר הוא היה קורא 
 דושת הדבר כל כךהוא היה עומד. קבזקנותו, 

גדולה, עד שהוא לא יכל ללמוד זאת בישיבה, 
אלא הוא היה צריך לעמוד. אבל לצערינו, 

שיא ישנם המתרחקים מכך. בדורנו, שהוא 
הטומאה והזוהמא, חייבים לתקן את בסיס 
הקדושה והטהרה. זאת חובה. ואני מציע, 'טעמו 

ינסה, לקבוע לימוד של עמוד כל אחד וראו'. 
, ויראה את השפעת אחד בסדר הזוהר בכל יום

  .העניין
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ְוֵעת ָצָרה ִהיא אנחנו בעת צרה, , בעוה"ר
עַ  ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ  כל העניין ].ז'ירמיהו ל', [ ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

שאנו מרגישים את שנאת אומות העולם,  הזה,
'ישראל השרויים  ינם נותנים לנו מנוחה.אר שא

כל הזמן  כמו מצה שרויה.בצרות'. 'שרויים', 
היא שעמדה לאבותינו ולנו, , של 'במצבאנחנו 

שלא אחד בלבד עמד עלינו, אלא בכל דור 
 ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא

 כמו'מידם'.  ,מצילנו מידם'. התשועה באה
מן הצרה בעצמה, אנחנו  שנאמר 'וממנה יושע'.

  ניגאל. 
  

לקח. אם מוסר והעלינו ללמוד את ה, אולם
מחדדים סכינים ודוקרים, א"כ  ,ליםהישמעא

ישנה  ,כנראה יא.את הבעשורש צריך למצוא 
בגלל כפי שאמרנו בשיעור הקודם, וסיבה לכך. 

דוקרים האחד את חבירו. אנחנו  ,בעוה"רש מה
החוגים, כל ו ,כלפי כל המחנות ,אני אומר זאת

. עניין אי שמירת הלשון, וכל העדות והדעות
 בעצם הסיבה לחרבן בית המקדש. הקב"ה הוא

ולמה  מזכיר לנו, מדוע נחרב בית המקדש?
הסיבה היא, בגלל  ו לכל המצב הזה?הגענ

  שנאת חנם. זאת שורש הבעיא. 
  

י בכך, ישנם המוסיפים חטא על פשע. לא ד ואם
  . , כפי שיבואר לקמןממש שיא השפל

  
הוא, שהאנשים הולכים ברחוב, כיום  המצב

'מאין יבוא המחבל'... מהיכן  לעצמם, ואומרים
 יכנסהוא ? מכאן או משם? האם יגיעהוא 

'קול עלה כל מ ,אנשים מפחדיםלאוטובוס? 
וכדומה.  ,נדף'. הולכים עם נשק, וגאז מדמיע

ן. לדואגים, מהיכן הוא יבוא ויכנס? רחמנא ליצ
  מפחדים מכל דבר קטן. 

  

צריכים לדעת, כי אין צורך לפחד מן  אבל
, כיון בעצמה המחבל בעצמו, או מן הסכין

זהו המחבל ו, ר שולח אותםשאשישנו מי 
המחבלים הללו, נוצרו מכל דהיינו, הרוחני. 

הדבר  בפועל, במיהעוונות רח"ל. ואם נשאל, 
אמנם לא בֵאלה שחטאו במיוחד דוקא? פוגע? 

חשבונות את אינני יודע ובלא"ה בדקתי, 
הקב"ה, אבל הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, 

הוא חס עלינו. כך שישנו פחד. עצם מכפר לנו ב
מספיק שהאנשים מפחדים, האימה הזאת, 
אפילו אם ח"ו ישנם אנשים אשר חטאו בדברים 

התיקון הוא כלל, לא נענשו בנתיים בהללו, 
מה שמפחדים, שישנה אימה ויראה. בבעצם 

אבל צריכים לדעת, כל דבר שמפחדים ממנו, 
ן לא צריך לפחד מן הדבר בעצמו, אלא מ

וע"ע בני יששכר מאמר י"ב לחודש תשרי [הקב"ה. 
  ]. אות י"ז. יב"ן

  
בספר הזוהר הקדוש, זאת הסגולה  הלימוד

בכדי לנקות את כל הלכלוך  ,הגדולה ביותר
שישנה כיום. והטומאה והטינופת והזוהמא 

'מתוק  הפירושאת  ובפרט בזמנינו, שיש
מדבש'. זכה דורנו, מה שלא זכו כל הדורות, 

ספר הזוהר חלקי על כל  ,שישנו פירוש פשוט
הקדוש, ממש כמו פירוש רש"י, בכדי להבין 

גם מי שלא מבין את מושגי את הדברים. 
אבל ישנם דברים שניתן להבינם הקבלה, 

  בקלות, כי הם כעין מדרש.
  
  
  
  

מעלת הפירוש "מתוק מדבש", והנסיון הקשה שהיה 
  למחבר זצ"ל.

  
לחנם זכה לכך, בעל מתוק בדבש, הר"ר  לא

היה אחד מנקיי הדעת ר שאדניאל פריש זצ"ל, 
בעיקו"ת ירושלם ת"ו. בסוף ימיו, הוא חלה 

לה  ושה, אשר לא היתהבמחלה קשה ואנ
באופן תרופה אצל הרופאים. בין  תרופה רגילה

הוא והנה . תטבעי טבעי, ובין באופן שאיננה
יכול ר שאן, אמע, כי ישנו מישהו בארץ יפוש

דרך הוא  ת, אבל לא יודעים באיזולרפא זא
עושה זאת. הדבר נעשה בצורה לא טבעית, יש 
בזה חשש כישוף או ע"ז, לא יודעים כיצד שיטת 

וא מצליח לרפא חולים מכל ההטיפול, אבל 
  חולים במחלות קשות רח"ל. העולם, ה
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הלך ושאל תלמידי חכמים. מצד אחד,  הוא
כנראה הם ראו את מצבו, שזהו פיקוח נפש, 

למחלתו, ח"ו מי יודע מה אחרת ואין תרופה 
יהיה עליו. ומצד שני, לא היו הוכחות שזה 
עבודה זרה. לכן הם פסקו לו, כי הדבר מותר. 

וא הרגיש, כי ההיתר אינו ברור וחלק, אבל ה
התירו לו בגלל שאין הוכחות הפוכות,  כנראה

ם הדבר מותר. הוא שָׂ שאבל לא שהיו ראיות 
שם רואה הוא ן, ואאת פניו, והגיע לארץ יפ

יש להם ש אנשים אנשים המחכים בתור.
 לאהם נכנסים ה' ירחם, ו ,קשות רח"ל מחלות
לאחר כעשר בריאים ויוצאים , המרפאאותו 
אנשים שהיו צולעים וכו', יוצאים למשל  דקות.

כיצד הדבר  התפלא,הוא ו. ושלמים בריאים
  מי יודע?  יכול להיות? מה זה?

  
הוא תדבק בהקב"ה. הוא ִמ החליט, כי  הואו

לבדו'. 'אין עוד מ כי ,כל הזמן בראשו יחשוב
מעין העצה של בעל נפש החיים, להגר"ח  זאת

להינצל אין עוד מלבדו'. 'כך, מוולאזין, לחשוב 
הוא אמר לעצמו, אני אחשוב כך,  מאסון רח"ל.

דו הוא מוכן שלא ואם זאת עבודה זרה, הרי מצ
  להתרפאות. 

  
לאותו המרפא, ואותו  הוא נכנסוו, תור הגיע

אדם מנסה לרפאותו, אינני יודע מה הוא עשה, 
מר כל מיני דברים, ובעל מתוק מדבש לחש וא

ב"ה, 'אין עוד מלבדו'. דבוק כל הזמן בהקהיה 
, אדם רואהההקב"ה. אותו  אין בעולם חוץ מן

, ואינו מצליח כבר חלפו עשר דקותכי 
'אתה לא מתקשר  אומר לו,לרפאותו. הוא 

תקשר עם , הדניאל זצ"ל איתי'. אבל הרב
  הקב"ה, 'אין עוד מלבדו'. 

  
רצה לעשות הפסקה, לנוח מעט.  ,אדםה אותו

הוא עבד עליו עוד חצי שעה, הוא  ,לאחר מכן
תתקשר אתי. תתקשר אתי. והרב , ממש הזיע

אומר בליבו, אני אין לי קשר זולת עם קבה"ו. 
תשמע, כשהוא מיואש, בסוף הוא אומר לרב, 

  אינני יכול לרפאות אותך. לצערי 

אם הדבר  יצא משם, ואמר כימתוק מדבש  בעל
הוכחה שהדבר מצד טומאה ועבודה הכך, זאת 

הטומאה אינה ש וןזרה. לכן הוא לא הצליח, כי
  יכולה להתחבר עם הקדושה. 

  
חיפש כבר היתה לפנות ערב, והוא  השעה

, תחת התפלל מנחהמצא איזה עץ, היכן לו
לא היה כולם היו גויים, בסביבה שם, . הצל

הוא עמד והתפלל תפילת מנחה, לפני ביהכ"נ. 
השקיעה. לאחר מכן הוא אמר, תפילת מנחה 
כזאת, לא התפללתי מימי. הרגשתי את 

ַוֲאִני איזה דביקות. איזה רגש. הקב"ה בחוש. 
ולאחר  [תהלים ע"ג, כ"ח]. ִקְרַבת ֱאלִֹהים ִלי טֹוב

 ,[ראה עוד בעניין זה הוא נפטר. ,כמה חדשים
  ].'תש"עשמות הבשיעור מוצש"ק 

  
. אם אכן עשו לו נסיון כי מן השמים ,חושבני

ו יתקבל ויכנס הוא יעמוד בנסיון, הרי שספר
לבתי ישראל. כי לא כל ספר טוב, יכול 

, אשר חיברו ספרים להיכנס. ישנם אנשים
ולא בציבור לכאורה, והספר לא נתקבל  טובים

נכנס. צריך זכות, בכדי שהספר יתקבל. דהיינו, 
שר לטומאה, הספר תקמהיה אם המחבר 

[יש יישאר בחוץ, 'מחוץ למחנה מושבו'. 
אומרים כי זה תלוי בטבילת עזרא. מחברים 
שנהגו לטבול, ספריהם התקדשו ונתקבלו 

ואכן, בספר מתוק מדבש, מרגישים בישראל]. 
כמעט הוא אשכנזי, אבל הדבר  את הקדושה.

כלל, נראה לפי פירושו שהוא ספרדי  ואינו ניכר
מרגישים כי נשמתו ממש מתוך בית  או תימני.

קדש הקדשים, אין כאן שום מחיצות בדבריו, 
עם כל גדולי ישראל מכל ומחובר והוא נמצא 

  העדות, ללא כל הבחנה.
  

משובש, ה וא הניקודמפריע, ההיחידי ה הדבר
למו"ל, לצערינו. פעם ניסינו לפנות אליהם, 

אבל  ירוש עם ניקוד תימני.את הפ אולי נדפיס
מליונים, בכדי השקעה של מדובר בם לדבריה

להדפיס זאת כך. א"כ, אין מה לעשות, וגם אין 
נתיים בכל אופן. אמנם יספרי זוהר אחרים, לב
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את ספר הזוהר כעת כי מדפיסים  ,שמעתי
שהדבר יצא ומתפלל בניקוד תימני, אני מקוה 

מי לאור בצורה הטובה ביותר. אבל בכל אופן, 
ש מתוק מדבש, ביחד עם הפירושרוצה ללמוד 

  . , איך שהוא נדפסאפשר רק במצב הזה
  

בבתי מצוי י חשוב שהדבר יהיה , כחושבני
לקבוע לימוד בספר הזה. אנחנו מדרשות, ו

בכל ש וש'במסגרת ה'שילזאת, עושים קביעות 
כל אחד שילמד , לאחר תפילת שחרית. יום

יראה בספר הזה, גם אם הוא לא יבין כלום, 
יבין קצת, בודאי ישתדל והדבר יעבוד. ואם ש

  שזה עוד יותר טוב. 
  

 וןמצד שני, הדבר עלול להיות מסוכן, כי אבל
חושבים שהם מבינים. , שהם רק ישנם אנשיםש

, ביראת צריכים לדעת, כי יש לגשת לכך
ים גבוהים, ואין כי אלו מושג ,לדעתכן ו שמים.

רק מבחינה  ,מסקנות. אינני מדבר להסיק מהם
 אפילו בהבנות מסויימות.מעשה, אלא הלכה ל

בגדר 'עמוק  כי הדברים ,לדעתצריך אלא 
שלא יבינו  ,מסתבר מאדועמוק מי ימצאנו'. 

לגשת מראש בהחלטה שאם את הדברים. 
משהו לא מסתדר לי, החסרון הוא אך ורק בי 
עצמי. כמו שאומרים חז"ל, אם ריק הוא, ממני 

בספרי הקבלה, ובספר הזוהר הקדוש, הוא ריק. 
דברים אשר אי אפשר להבינם. גם אם כתבו 

הדברים מבין, אבל לפעמים  שהנך ,אתה חושב
שמי שאינו צריך כתובים בצורה ההפוכה. בכדי 

  . להבין, שלא יבינם
  

שר הדברים הללו , ישנם רבים, אלצערינו
מאומות העולם, גויים אפילו  מושכים אותם.

ח"ו יכולים להזיק. הם הדברים מעניינים אותם, ו
חכמה. הספר הזה נכתב בצורה  כאןישנה 

ורק האדם הראוי,  על מסגר. כזאת, שהוא נעול
ומי שלא ראוי, נדחף יבין את מה שכתוב. 

  החוצה רח"ל.
  

שייכת לכל איש  ,זאתהסגולה האופן,  כלב
ישראל, אפילו לאנשים הפשוטים. אצל 

קראו בספר  ,אבותינו, אפילו הילדים הקטנים

מצטער על כך. הזוהר. אבא מארי זצ"ל, היה 
כאשר היינו כבר  ,הוא היה אומר, כי בתימן

ביחד עם הגדולים, ו בספר הזוהר, נלמד ,ילדים
בספר לא לומדים הגדולים היום האנשים אילו ו

כד הוינן זוטרי , על כך אומרהיה זוהר. הוא ה
בבא קמא דף [ לגברי השתא דקשישנא לדרדקי

 - כי הוינן זוטרי לגברי, פירש"י[ ].צ"ב ע"ב
השתא כשהיינו קטנים היינו חשובים כגברי: 

עכשיו שהזקננו הננו שפלים  - דקשישנא
למדו בתמימות הם דהיינו,  כתינוקות].
לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהְֹלִכים  יתברך, וי"יובישרות. 

ָתמִ    .]תהלים פ"ד, י"ב[ יםּבְ

  
  

השלמה בעניין האם צריך לקרוא את הפרשיות 
'שמע', 'והיה אם שמע', עם 'קדש', 'והיה כי יביאך', 

  התפילין.
אמירת פרשיות בשיעור הקודם, בעניין  דיברנו

'שמע', 'והיה אם מלבד 'קדש', 'והיה כי יביאך', 
ע', עם התפילין. הבאנו כי לכאורה, ישנם שמֹ 

אשר רצו ללמוד מדברי הגמרא במסכת מגילה 
כי ישנה הוכחה לכך שהדבר היה  ],דף י"ח ע"ב[

מקובל בזמן חז"ל, וכולם קראו זאת. א"כ לפי 
  דעתם, האם הדבר חובה? או שלא?

  
לין אין יתפ ,והלכתאהגמרא שם היא,  מסקנת

אידי  .מזוזות צריכין שרטוט ,צריכין שרטוט
 עמא,ט. מאי נכתבות שלא מן הכתב ,ואידי

 ן'.גריסָ  גורסים, 'מיגרסוישנם ה .יןמיגרס גריסִ 
נגרסות. ואמרנו, כי שהן פרשיות אלו  ,דהיינו

קריאת פרשיות 'קדש' ו'והיה הוכחות, הלפי כל 
לא היה  כי יביאך' עם התפילין, זהו דבר אשר

פוצות ישראל, ובכל ספרי מקובל בכל ת
כולם  , והן ספרדים.הן אשכנזים הקדמונים.

כי הדבר איננו מובא בסידורי  ,מעידים
שהביא  הקדמונים, ושלא נהגו זאת. הראשון

ו. הוא כי כך נהג רבזהו הב"ח, שכתב , זאת
כך רבו נהג. א"כ אפילו לא הנהיג זאת, אלא 

מובן, כי הדבר לא היה מקובל. קשה להאמין, 
כי הדבר נשכח. וכי אפשר שיישכח דבר כזה, 

ברמב"ם, מכל עם ישראל? ואפילו שישנו לשון 
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חך אשר ממנה משמע כך לכאורה, אבל על כר
הוא, כפי שראינו כך במפורש  שהביאור

 לגבי הסופרים הוא ברשב"א ובטור, כי המדובר
  .בלבד

  
לכך חיזוק מגירסת רבינו חננאל בגמ' מגילה  יש

שם, שבמקום 'מיגרס גריסין', הוא מביא 'מיגרס 
  גריס להו' יעו"ש. ודוק.

  
או מיגרס גריסן', שני, לשון הגמרא ' מצד

הרי תמיד 'מיגרס גריסין' כפי שכתוב לפנינו, 
על  ,דהיינו .שינוןהמלה 'גירסא' מורה על 

  קריאה, אולם לא על הכתיבה. ה
  

כגון שאמרו חז"ל במקומות רבים בגמרא,  זהו
 והדר איניש ליגרוס] פירש"י[ ליגמרכגון 

[שם  גירסא דינקותא, [שבת דף ס"ג ע"א] ליסבר
[שבת  מגירסא פומיהלא הוה פסק , ע"ב]דף כ"א 

לאוקמי גירסא , דף ל' ע"ב, ב"מ דף פ"ו ע"א]
לא  [מגילה דף ו' ע"ב], היא שמיא מן סייעתא

 [עירובין דף ס"ה ע"א], איברי סיהרא אלא לגירסא

ועוד. ומוכח שזו  [מכות דף י' ע"א] הוה יתיב וגריס
הא  [דף י' ע"ב],קריאה ולא עיון, מהא דתענית 

  וע"ע בערוך ע' גרס.  למיגרס הא לעיוני.
  

הלא סופר שצריך לכתוב תפילין, אין , כלומר
. מצד עצמה עניין שהוא יקרא את הפרשה

 ורהתכתיבת ספר  ישנה הלכה לגבישאלא, 
 גילה, שהסופר חייב לכתוב אותם מן הכתב.ומ

צריך שיהיה  , שלא מן הכתב.לכתובלו אסור 
הוא צריך לומר ו , ממנו הוא מעתיק.לפניו ספר
חשש, , לפני שהוא כותבה. וישנו את המלה

יטעה בחסרות ויתרות. כך לגבי הוא שמא 
תבם מן ומגילה, אשר צריך לכָ כתיבת ס"ת 

גבי תפילין ומזוזות, אין צריך ל אבל הכתב.
  תבם מן הכתב. לכ

  
אלו הפרשיות היעזור, שזה לכאורה, מה  אבל
אותן  הרי גם אם נגיד, לפי'מיגרס גריסן'? הן 

מפרשים, כי אומרים את ד' הפרשיות דעות ו

הללו בכל יום עם התפילין, או גם אם נגיד 
למד זאת, ואנחנו שהמדובר על הסופר אשר 

כוונה על שינון הקריאה, כי מסבירים כי אין ה
הדבר לא יעזור כלל. דהיינו, גם  ,לפי הקריאה

אם נאמר שאתה קורא זאת, אבל במה הדבר 
דע את החסרות ויתרות? ת עי"כ,יעזור? וכי 

מאי, המדובר על הסופרים, אשר לומדים אלא 
זאת. כלומר, כיון שהם רגילים לכתוב את ד' 
הפרשיות הללו, והם חוזרים עליהם, א"כ הם 
כבר בקיאים בחסרות ויתרות, וממילא הם 
כותבים זאת ללא שגיאה. אמרנו כי כך כתוב 
במפורש ברשב"א ובטור, ובכך מתיישב 

  המנהג.
  

 הואגיסא, לשון הגמרא 'מיגרס גריסן',  מאידך
על הקריאה, ולא על הכתיבה. א"כ הדבר 

כי מותר לכתוב  ,קשה. הרי הגמ' אומרת
תפילין ומזוזות שלא מן הכתב, מפני שמשננים 
את זאת. אבל הרי, זאת לא הנקודה. הסברנו 
בשיעור הקודם, כי הגמ' בכוונה לא כתבה את 

א כתבה לגבי רבי הלשון 'מיושרים', כפי שהי
הגמ'  מאיר ורב חננאל, שידעו את כל התורה.

לא כתבה לגבי הסופרים, שהדבר 'מיושר' 
אצלם. והסיבה היא, כי ישנו הבדל. אצל ר' 
מאיר ורב חננאל, הדברים היו 'מיושרים', כיון 
שהם ראו זאת מול עיניהם. א"כ כאשר האדם 
רואה את המלים כתובות כנגדו, ממילא הוא 

ם את החסרות ויתרות. וכפי שאמרנו אז, רואה ג
הוא גם יכול לקרוא בצורה הפוכה, כיון שהוא 
רואה את המלים מולו. לכן, לגבי הסופרים לא 
אמרו את הלשון 'מיושר', כיון שהסופרים אינם 
עד כדי כך. אפילו 'קדש' ו'והיה כי יביאך', אינו 

מצד שני הגמרא הלכה  מיושר אצלם. אבל
הרי זה וי הם 'מיגרס גריסן', בצורה קיצונית כ

לא מספיק, הלא צריך שתהיה בקיאות 
  דע זאת?מהיכן הוא יֵ  בחסרות ויתרות.

  

 רושם ]'ד-פ"ב מהלכות תפילין הלכה ג'[ םהרמב"
וצריך את כל החסרות ויתרות שבתפילין. וז"ל, 

להיזהר במלא וחסר, עד שיהיו ארבעתן 
כתובות כמו שהן כתובות בספר תורה הבדוק. 
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כתב החסר מלא, פסול עד שימחק  שאם
היתר. ואם כתב המלא חסר, פסול ואין לו 
תקנה. ואלו הן החסרות והמלאות שיש 

קדש לי כל בכור, מלא.  בארבע פרשיות אלו.
אל תכתוב את דהיינו,  זכור, מלא. בחזק, חסר.

אלא בחוזק, המלה 'בחזק' עם אות וא"ו, 
תכתוב זאת חסר וא"ו. אחרת, הדבר פסול. 

 הרמב"ם יא, מלא. יצאים, חסר וא"ו.הוצ
בכדי שלא תחשוב כי כי חסר וא"ו,  ,מדגיש

 ,והאמריבאות יו"ד. מלא.  יביאך, יו"ד. חסר
וכו'.  חסר ,לאבתיך .מלא ,והיבוסי .חסר

הרמב"ם כתב, את כל החסרות ויתרות. א"כ, 
גם אם האדם יודע להגיד את הפרשיות הללו, 

 ויתרותהחסרות כל אבל וכי הוא יודע את 
  ? הללו

  

ולפרש כרחין, אין לי ברירה אלא לומר  על
  .כדלקמן

  
מהקהל: אולי הגירסא היתה לפי  שאלה

  החסרות ויתרות?
מרן שליט"א: יפה מאד. אבל זהו  תשובת

חידוש גדול מאד. דהיינו, אפשר לדעת לפי 
הקריאה, את החסרות ויתרות, אבל לא לפי 
הקריאה שלנו. היום בזמנינו, אם נקרא את 

כֹורהפסוק  ׁש ִלי ָכל ּבְ לא נדע  ,]שמות י"ג, ב'[ ַקּדֶ
חסר או מלא. אבל אם אתם  זה'בכור' האם 

ה'תשע"ו]  בראשית[בשיעור מוצש"ק זוכרים, דיברנו 
[בראשית ב', וגו'  יםהִ֜ לֹ אֱ  "יָ יְ֙  ר֩ צֶ יִּ וַ הפסוק, לגבי 

או  ,מלעיל נקראת 'ויצר'המלה האם  ],י"ט
, מלרע? ואמרנו, כי המלה 'וייצר' הראשונה

היא  [בראשית ב', ז'], וגו' יםהִ֜ לֹ אֱ  "יָ יְ֙  ר֩ צֶ ייִּ וַ בפסוק 
יש טוענים כי , והמלה 'ויצר' השנייה מלעיל.

א מלרע. אבל אמרנו, כי גם אם נאמר הי
ויצר' השנייה היא מלעיל, דהיינו שהמלה '
 ביניהן.עיל, אבל עדיין ישנו הבדל שתיהן מל

היא בשתי  ,כיון שהמלה 'וייצר' הראשונה
 היא יותר ארוכה. אךיודי"ן, א"כ התנועה 

המלה 'ויצר' השנייה, באה ביו"ד אחת. לכן, גם 
, מי אמנםאם היא מלעיל, אבל בלי משיכה. 

  מרגיש את החילוק הדק הזה? 

שלח לך, ישנו מקום אחד, שכתובה  בפרשת
עִ המלה 'לחטת' חסרה אל"ף.  ים ֶאָחד ּוׂשְ יר ִעזִּ

ת נו, מישהו מבחין זאת  ].במדבר ט"ו, כ"ד[ ְלַחּטָ
בקריאה? אכן חסר אל"ף, בסדר, בספר התורה 
חסר אל"ף, אבל מישהו מבדיל זאת בקריאה? 
טוב, לכן חידשתי, לפי מה שהבנתי מן 

  הספרים, כי חייב שיהיה הבדל. 
  

בכדי לחדד זאת, אביא ִמלה, אשר כולם  אולי
המבדילים בה. למשל, ישנו פסוק,  ֵהָמ֔  ִמן־ַהּבְ

מין בהמה, וישנה לשון חז"ל,  .]ויקרא י"א, ל"ט[
מה ההבדל בין  ].'כלאים פרק ח' משנה ו[מין חיה 

, המלים? 'מן הבהמה' היינו, מתוך הבהמה
. אבל 'מין בהמה' היינו, סוג של מהבהמות

אדם', 'מין חיה', מין בהמה'. את  בהמה. 'מין
ואת  ד.יו", כותבים עם האות המלה 'מין' הזאת

ובגלל כותבים בלי יו"ד.  ,המלה 'מן הבהמה'
שישנה אות יו"ד, אתה מושך זאת בקריאה. 
אתה לא אומר 'מן' במהירות, אלא 'מין', עם 

  הארכה במלה. 
  

, כאשר ישנה אל"ף במלה ה"ה בנ"ד ממילא
'לחטאת', הרי שהיא נקראת במשיכה 
והארכה, ועי"כ שומעים את האות אל"ף ברקע. 

, כביכול ָאת, כי זאת טעותטָּ לומר חַ  אין כוונתי
אלא אל"ף  ישנו קמץ תחת האות אל"ף.

נעלמת, שאיננה נשמעת. והיא אפילו לא 
יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ נשמעת בשוא, כגון בפסוק   ירַיְגּדִ

ּכַֹח  וכן בפסוק ],ישעיהו מ"ב, כ"א[ ִרי ּבַ שמות [ֶנְאּדָ
 ].ויקרא ח', ז'[ ַויְֶּאּפֹד לֹו ּבוֹ וכן בפסוק  ],'ט"ו, ו

ישנו שוא נח, תחת וכדומה להם, בפסוקים אלו, 
לומר את המלה  שייךהאות אל"ף. אמנם היה 

'יאדיר', מבלי להוציא את האות אל"ף, דהיינו 
דיר', להוציא את אל"ף נעלמת. אבל צ"ל 'יְא 

דיר', לא לומר 'יאֲ כמובן האל"ף, בשוא נח. 
דיר', תחת האות אל"ף, אלא 'יְא  פתחבשוא 

הדבר לגבי המלה 'לחטאת',  אותו בשוא נח.
שאיננה נשמעת, כיון שמאריכים ישנה אל"ף, 

. כבר רש"י כותב זאת במסכת ת הטי"תבתנוע
כתובות דף ס"ט ע"ב לגבי המלה 'ינחם', כי כל 
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[עיין תנועה של פתח מושכת את האות אל"ף. 
ראה בשיעור מוצש"ק  ,עוד בהרחבה בעניין זה

   ].ה'תשע"א
  

כך צריכים לומר, כי בזמנם, הקריאה  ,כנראה
, עד שהם ידעו להבדיל היתה כל כך מדוייקת

לפי הקריאה האם כתוב 'בכור' מלא וא"ו, או 
זהו הבדל דק, ולא וכן כל כיו"ב. חסר וא"ו. 

שמענו מי שידקדק בכך, אבל אין לי ברירה 
אלא לפרש כך את לפום רהטא, אחרת, 

בעז"ה הגמרא. כך, לפי המהלך הזה. תכף אגיד 
צד אחר בעניין, ואולי לא נצטרך להגיע לכל 

  זה. 
  

  מהקהל: אולי הם לא הלכו לפי הניקוד? שאלה
  

הקורא נקרא,  דבר זהמרן שליט"א:  תשובת
 ].עיין גמ' מסכת ברכות דף ל"ג ע"א[לא יצא  ,להגיה

הסיבה היא, כיון שאינו קורא לפי הקריאה 
, אלא הוא קורא את התיבות הרגילה

מגיהים ספר תורה, אינני  . הרי כאשרככתיבתן
יודע כיצד מגיהים בזמנינו, אבל אבותינו היו 

את המלה  כך.למשל  מגילה ואמגיהים ס"ת 
רַאִשית'. הם היו קוראים  ,'בראשית' הרי 'ּבַ

המגיה מסתכל בספר תורה וקורא, ומישהו אחר 
. סופריםתיקון ספר מוגה, כגון מולו עם  נמצא

כיצד המגיה ידע, האם המלה  או הפוך.
שחסרה? לכן הוא 'בראשית' מלאה אל"ף, או 

ראֲ  ִשית'. וכן בפסוק 'והארץ היתה היה אומר, 'ּבַ
תהו ובהו', המגיה קרא 'ַתהו וַבהו'. הוא קורא 
שלא לפי הקריאה הרגילה, בכדי לדעת האם 
 ישנה וא"ו או שלא. ולפי הקריאה הזאת, היושב

 בפסוקבמגילה, כן מולו יכול להשוות זאת. ו
'. שׁ ַוְרוַ ַחשְׁ הי בימי אחשורוש', המגיה קורא 'אֲ 'וי

וישנה בלא וא"ו, כי הרי ישנה מלה 'אחשורש', 
הוא קורא  'אחשרש', לכןכתובה מלה אפילו 

ַוְרַוׁש' קורא להגיה', והוא לא יצא. 'ה. זהו 'ֲאַחׁשְ
כי זאת קריאה משובשת, אשר קוראים אותה 

. לכן הוא האותיותינויי רק בכדי להבחין בין ש
  אומר לפי המלים, ולא לפי הקריאה הרגילה.

ראשית, הרי הסופר צריך לקרוא את  אבל
הוא לא יכול לקרוא 'כל המלה, כפי שצריך. 

'כל בכַור', כיון אילו היה מלא וא"ו בַכר' או 
שהוא צריך לקרוא את המלה כפי שהיא. וק"ו 

ת לפי האומרים, כי מתוך שהם היו קוראים א
הפרשיות הללו עם התפילין, ממילא גם הסופר 
היה בקי בכך, כיון שהם היו משננים זאת בכל 
יום, אבל בודאי שהמדובר על הקריאה 

  הרגילה. 
  

זה, אם אנחנו נצא מתוך הנחה, כי סיבת  כל
הדין שהסופר צריך לקרוא זאת מתוך הספר 
לפני הכתיבה, זהו משום 'שמא יטעה'. הסופר 

 מחשש שהואלא יכול לומר זאת בעל פה, 
  יטעה.

  
להבין לכאורה, כי כך היא דעת  אפשרואכן 

אשר  ],המורה חלק א' פרק ע"אבספר [הרמב"ם 
"פ אתה רשאי דין 'דברים שבעאת מסביר 

 מובאלאמרם בכתב'. לכאורה הכלל הוא, כך 
ַויֹּאֶמר  ,על הפסוק [דף ס ע"ב]מסכת גטין גמרא ב

ה ְי"יָ  ה ,ֶאל ֹמׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָתב ְלָך ֶאת ַהּדְ י  ,ּכְ ּכִ
ה ָבִרים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ ִרית ְוֶאת  ,ַעל ּפִ ָך ּבְ י ִאּתְ ַרּתִ ּכָ

ָרֵאל כתיב הגמ', אומרת  ].שמות ל"ד, כ"ז[ ִיׂשְ
כי על ב לך את הדברים האלה', וכתיב ''כת

 ,הדברים האלה', הא כיצד? דברים שבכתב יפ
דברים שבעל  .מרן על פהאי אתה רשאי לא

הרמב"ם  מרן בכתב.אי אתה רשאי לא ,פה
מסביר את הטעם, של החלק השני, 'דברים 
שבע"פ אתה רשאי לאמרם בכתב', כיון 

אותה יותר,  שכאשר התורה היא בע"פ, מבינים
וישנן פחות טעיות במשך הדורות. אם הדברים 
ייכתבו, אזי הסגנון יכול להביא לטעות, כי כל 
אחד יפרש זאת כפי שהוא מבין, ותהיה מכך 

כך הרמב"ם מחלוקת, ותצא נפקא מינה מכך. 
את גם להבין כנראה כותב שם. ולפי זה אפשר 

הצד השני, 'דברים שבכתב אי אתה רשאי 
ה', כיון שאם תאמר אותם בע"פ, לאמרם על פ

  עלול להיות שתכתוב טעיות בחסרות ויתרות.
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כי החכמות  ,דעכותב כך,  ]שם[ הרמב"ם
אשר היו באומתנו, באמתת אלו הרבות 

העניינים, אבדו באורך הזמן, ובשלוט האומות 
החכמות שהיו, כגון מעשה  עלינו. הסכלות

ורה, נשכחו באורך הזמן, וכן מרכבה וסודות הת
  . נושבגלותהאומות שלטון מצד 

  
המותר דבר הולא היה הוא כותב,  ובהמשך

אלא דברי הספרים לבד. וכבר  לפני אדם כלם,
 ידעת שאפילו התלמוד המקובל, לא היה

הרי הש"ס, לא היה . מקדם מחובר בספר
בכתב. הרי אסור היה לכתוב, את התורה 

ברירה, משום 'עת  שבע"פ. עד שלא היתה
לעשות לי"י הפרו תורתך', כתבו את המשנה 

  . , ויש אומרים אחרי כןבזמן רבינו הקדוש
  

דברים  המתפשט באומה,לעניין היא,  והסיבה
לאמרם שאמרתי לך על פה, אי אתה רשאי 

שהוא  והיה זה תכלית החכמה בדת, .בכתב
ממה שנפל בו באחרונה, ר"ל רוב הדעות ברח 

ות נופלות בלשון המחובר והשתרגם, וספיק
ושגגה תתחבר לו, ותתחדש המחלוקת  ,בספר

בסוף יהיו  בין האנשים, ושובם חבורות.
קבוצות, זה יגיד בכה וזה יגיד בכה, ואכן כך 
קרה בסופו של דבר, שישנן חילוקי דעות, 

  תחדש הבלבול במעשים. וה
  

הגדול,  נמסר הדבר בזה כולו לבית דיןאבל, 
וכמו  ינו התלמודיים,בחיבורכמו שביארנו 
שבעל פה, התורה. ואם תורה שיורה עליו דבר 

נפלה בו הקפדה מהשאירו לעד בחיבור 
, למה שיגיע בזה מן לבני אדם כולם מפורסם
אם לגבי התורה שבעל פה,  דהיינו,. ההפסד

שזהו הפשט, ישנם מחלוקות וספיקות, האחד 
והשלישי מגיע אומר כך, והשני מבין כך, 

 כן שיחובר דברשכל , א"כ למסקנא אחרת
 ויפורסם לבני אדם כולם. תורה,הסתרי  מאלו

היו נמסרים  אבלים דקים ועמוקים. אלו דברכי 
 חידי סגולות, כמו שביארתילימיחידי סגולות 

מרם אין מוסרים סתרי תורה אלא לך, ֵמאָ 
וזאת היא הסיבה  ליועץ חכם חרשים וכו'.

העצומים מן  המחייבת, להפסק אלו השרשים
  וכו'. האומה 

  

אפשר להקיש לעניינינו. נלע"ד בס"ד כי  מכך
אם בדברים שבע"פ יהיו טעיות אם יכתבו 
אותם, א"כ לכאורה אותו הדבר לגבי הצד 

לדון מכך להיפך. [אך לכאורה זה אינו  השני.
עולה בקנה אחד, עם המתבאר בחיבורו, 

בקריאת ספר תורה, שלא יאמרו כי  שדוקא
   הוא חסר. וצ"ע. יב"ן].

  

[במסכת גטין אמנם כותבים הריטב"א והר"ן  וכך
במפורש, בלי קשר לדברי הרמב"ם, אבל  שם]

הם מוסיפים ואומרים נקודה אחרת. הריטב"א 
נר"ו, משום דבקריאתן פירש רבינו אומר כך, 

חסרות  על פה, איכא הפסד, דליכא למדרש
מובן מדבריו, כי לא רק שלא ידעו את ויתרות. 

החסרות ויתרות, אלא שלא ידעו את הלימוד 
מן החסרות ויתרות. דהיינו, אתה מחסיר כאן 

וכמה ציונים חלק מן התורה. אבל הוא מוסיף, 
ועקומים  גין.כנראה,הוא מתכווין לת רשים.הנד

אם האות עקומה או הכיצד תדע, . ולפופין
ר ויתר, ו כל סודות התורה, חסלפופה? אל

גין, אותיות עקומות אותיות גדולות וקטנות, ת
המלה בעל פה,  ולפופות. כאשר אומרים את

 ,אפשר לדעת זאת ן לשמוע זאת.לא ניָת הרי 
כאשר אתה מסתכל  ,ממילארק מתוך הכתב. 

בספר, הכל מונח לפניך. כך כותב הריטב"א. 
 ישנה גירסא אחרת בדבריו, והיא 'חסרות

  ויתרות ואותיות מלופפות'. 
  

טעמא  כותב דברים בסגנון זה, ,הר"ן גם
משום שדברים שבכתב, איכא מילי דמילתא 
ון, חסרות מתוך הכתב. כג רשידַּ טובא דמִ 

כאשר קוראים זאת  ויתרות, וקרי ולא כתיב.
בע"פ, אי אפשר לדעת את כל העניינים של 

לפי זאת אומרים  ,כיון שבע"פ '.כתיב'ו 'קרי'
  פוסלין להו.  ,על פהואי אמר להו הקריאה. 

  
רואים, אם זה בגלל החסרות ויתרות  מכאן

והקרי והכתיב, א"כ האיסור הוא לא רק לגבי 
  התורה, אלא גם לגבי הנביאים והכתובים. 
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אגב, אולי לא יודעים, כבר דיברתי על כך  דרך
 כי היתה ],שיעור מוצש"ק ואתחנן ה'תשע"ה[בעבר 

מסורת של לפופות ועקומות גם נביאים 
וכתובים, רק לצערינו הדבר נשתכח מכל 

, אשר מחקו את כל העולם בגלל הצדוקים
, כיון שהם בתנ"ך האותיות הלפופות והעקומות

הם הבינו, כי הדברים הללו  .רצו רק את הפשט
מעוררים לכך, שישנם עוד דברים נסתרים 

תיות בתורה וכו'. לכן, הם מחקו זאת. האו
הלפופות והעקומות, נשארו רק בתורה, כיון 
שספר התורה נשמר בבית המקדש. ואח"כ 

בנביאים כי המסורת חכמי ישראל כאשר ראו 
השתבשה, נפסקה המסורת של וכתובים 

אותיות לפופות ועקומות בכל העולם, ונשאר 
לנו זאת רק בתורה, בזכות שלושת הספרים 

 ,טוטי'זא ספר'מעונה' , ספר', שהיו בעזרה
ישבו הם  א"ככנז' במסכת סופרים. . היא' ספר'ו

ברר את המסורת המדוייקת, והדבר החזיק ל
  בעם ישראל עד זמנינו.

  
אופן, ישנו צד אחר האומר, כי ההלכה  בכל

הזאת, שהסופר צריך לכתוב את ספר התורה 
מתוך הכתב, אין הסיבה בגלל שהוא עלול 
לטעות בחסרות ויתרות, אלא מפני שדברים 
שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה. דהיינו, 
כיצד תכתוב את פרשיות 'קדש לי' ו'והיה כי 

בע"פ, יביאך' וכו', ואתה אומר את המלים 
מבלי שהספר יהיה מונח לפניך? הרי דברים 
שבכתב, אי אתה רשאי לאמרם על פה? לכן, 

  אתה חייב לקרוא מתוך הכתב. 
  

זה, תירוץ הגמרא 'מיגרס גריסן', פירושו  לפי
שהדבר שגור. מכאן למדו ראשונים רבים, כגון 
רבינו תם ועוד ראשונים, כי דבר השגור בפי כל 

פה. לכן ישנם  הבריות, מותר לאמרו בעל
המתירים לומר בע"פ מזמורי תהלים, כיון 
שאלו דברים השגורים וידועים. למשל, כיצד 

את הזמירות בעל פה? וכן את רבים אומרים 
שירת הים? או פרקי תהלים? אלא, דבר השגור 
בפי רוב האנשים היודעים אותם, מותר לאמרם 

בעל פה. הראשונים לומדים זאת, מן הגמרא 
  הזאת. 

  
בבירור  דף שפ"א[כרך שני  הלכה ברורה רבספ
 הדין בעצם לחקור יש הנה, מובא כך ]הלכה

 רושאמ המ ןוכ ,הכתב ןמ לכתוב שצריך
 משום הוא אם ,יןגריס מיגרס זוזותומ דתפילין
 כן תומחמ ,תבןלכ רגיל ופרהס שיהיה דבעינן

 ואף ,תרותוי תבחסרו ובקי יו,בפ שגורות הן
 .טעות לידי יבוא לא הכתב ןמ שלא יכתבן אם
 אי שבכתב דברים דין משום הוא שמא או

 רושאמ הומ ,פה עלב רןמלא רשאי אתה
 נוייה ,יןגריס מיגרס זוזותומ דתפילין בגמרא
 שגורות הן ,םיו בכל רןמלא לותגישר תשמחמ

 שבכתב דברים דין בהם אין שוב כן ואם יו,בפ
 ,ינהמ ונפקא .פה בעל רןמלא רשאי אתה אי
 רגיל ואינו ,ופרס תיולה עתה תחילשה ילמ
 אם ,םיו בכל רןמלא רגיל הוא אבל ,תבןלכ

אם הסיבה היא  .הכתב ןמ שלא תבןלכ רשאי
מצד שהדבר שגור, א"כ גם אצלו הדבר שגור. 
אמנם עד עכשיו, הוא לא היה סופר, רק כעת 
הוא סופר, אבל הדבר שגור בפיו. אולם אם 
הסיבה מצד חסרות ויתרות, א"כ כיון שהוא 
עדיין לא רגיל, הוא עלול לטעות, ולכן גם הוא 

  יהיה חייב לכתוב מן הכתב. 
  

איה מדברי הרמב"ם, שפ"ב הוא מביא ר ובדף
 מהלכות א' פרק( ם"הרמב לשוןמ אולם

 לכתוב ומותר ,שכתב )ב"י הלכה תפילין
 יןגורס שהכל ,הכתב מן שלא ומזוזה תפילין
 תלוי הדבר שאין עמשמ ,כע" אלו פרשת

 דברים משום ,אחר דין הוא אלא ,ופריםבס
 ,ולכן .פה בעל לאמרן רשאי אתה אי שבכתב

 מיגרס חשיבי ,אדם כל בפי שגורות שהן ןיוכ
הוא אומר כי מהרמב"ם מוכח, כי  .יןגריס

ההלכה הזאת אינה מצד שמא הסופר יטעה, 
אלא מן הצד של 'דברים שבכתב אי אתה 

 זרוע באור ראיתי וכןרשאי לאמרם על פה'. 
 רבינו ופירש ,שכתב )ה"תקמ ןסימ 'א חלק(

 על דעויי אדם שכל ,יןגריס מיגרס ,אליקים
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 ,הכתב מן כמו והוי ,למטעי אתי ולא ,פה
 שלא אפילו פה בעל לכתבם שרי הילכך
 שאנו כיםסומ אנו זה ועל ו',וכ הדחק בשעת
 וריםומזמ הקרבנות ופרשת עשמ תקרי קוראין

 גב על אף ,הכל בפי ששגורים פנימ ,פה בעל
 ',וכו פה בעל לאמרן וראס שבכתב דדברים

 רכדאמ ,יגריס יגרםשמ שוםמ תם רבינו אומר
הדבר אינו קשור  .שע" ו'וכ זוזותומ תפילין גבי

לסופרים, אלא אדרבה, הדבר צריך להיות לפי 
רוב בני האדם. זהו מהלך אחר, והוא מביא לכך 

  ראיה מן הרמב"ם.
  

הראיה מדברי הרמב"ם, איננה יכולה  לפענ"ד,
להיות מעיקרא. כיון שהרמב"ם סובר, כי כל 
דין 'דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על 

הרי ופה' נאמר רק לגבי קריאת ספר תורה. 
, , לומר דברים רבים בע"פכך אנחנו נוהגים

. כל החילוקים אפילו שאינם שגורים בפי הרבים
ישנם אחרים  שאמרו הפוסקים, כגון דוקא אם

בכך יד"ח, אז הדבר אסור. או ישנם אז היוצאים 
כאלה שאמרו, כי דוקא עם הטעמים, הדבר 
אסור. או כפי שאמרנו, כי האיסור דוקא על 
דבר שלא שגור בפי הכל. לדידן, איננו נוהגים 
כך. אנחנו נוהגים לומר בע"פ אפילו דברים 

  שאינם שגורים בפי הכל.
  

שמעתי על מארי פלא עצום. לדוגמא  תשמעו
אחד בתימן, שבתשעה באב היו קוראים את 
ספר איוב, לפי התור, והוא היה יושב עם הטלית 
על פניו, וכאשר הגיע התור שלו לקרוא את 
הפסוק, הוא היה קורא זאת בעל פה, וכך 

  המשיכו הלאה. 
  

  מהקהל: מי זה היה? שאלה
שלמה שרוי זצ"ל  מרן שליט"א: הר"ר תשובת

ר. חיים אדוושמו היה רבי שסיפר כך על סבו, 
אבל ישנם עוד הרבה דברים הדומים לכך. היום 
לצערינו, האנשים אינם יודעים לקרוא אפילו 

נו הרבה בקהילותי יומתוך הספר. כמו כן מצ
  . על־פה אנשים, האומרים פסוקים שהם יודעים

  

עשרים, פיתרון החידה 'עשרים, בעשרים, על 
  מעשרים, מעומד'.

, ישנה חידה אשר היתה נפוצה בעבר למשל
אצל התימנים. אינני יודע אם שמעתם אותה. 
עשר, על עשר, ֵמעשר, מיושב.  ר, ּבְ 'ֶעׂשֶ
עשרים, בעשרים, על עשרים, מעשרים, 

'. אפתור לכם את הסיפא, ואשאיר לכם מעומד
לפתור בע"ה את הרישא, כיון שהדבר קשור 

   לעניינינו.
  

בעשרים' היינו, ברכות קריאת ספר  'עשרים
תורה, בכל ברכה ישנם עשרים מלים. הברכה 
הראשונה, 'ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם 
אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו 
ברוך אתה י"י נותן התורה', סה"כ עשרים 
מלים. וכן הברכה האחרונה, 'ברוך אתה י"י 

תן לנו תורת אמת אלהינו מלך העולם אשר נ
וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה י"י נותן 

  התורה', סה"כ עשרים מלים. 
  

מהקהל: זה רק לפי הגירסא שלנו. יש  שאלה
תורתו תורת אמת את גורסים, 'אשר נתן לנו 

  וכו'.
מרן שליט"א: הגירסא שלנו, זאת  תשובת

את ' 'תורת אמת'. אלו המוסיפים את המלים
תורתו', זה בגלל שהם מבלבלים בין הברכה 

אכן הפוסקים כבר האחרונה לברכה הראשונה. 
דנים בכך, אבל הגירסא האחרת אינה 

הרי כתוב, שהדבר כנגד ארבעים מדוייקת. כי 
, ולא ארבעים יום שניתנה בהם התורה וכו'

  הוכחה נוספת, שהם טועים.כעין זאת ו. ושתים
 ,עשרים' 'עשרים בעשרים'. כעת, 'על זהו

שהאדם עומד על עשר אצבעותיו אשר היינו, ד
ברגליו, ומחזיק את ספר התורה בעשר 

  אצבעות ידיו, סה"כ עשרים אצבעות. 
  

ה היינו, שהדבר יוצא מן הפסוק,  'מעשרים' ְוַעּתָ
ֵני  ָדּה ֶאת ּבְ יָרה ַהזֹּאת ְוַלּמְ ִ ְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהׁשּ ּכִ

ִפיֶהם ְלַמעַ  יָמּה ּבְ ָרֵאל ׂשִ יָרה ִיׂשְ ִ י ַהׁשּ ְהֶיה ּלִ ן ּתִ
ָרֵאל ְבֵני ִיׂשְ אשר  ],דברים ל"א, י"ט[ ַהזֹּאת ְלֵעד ּבִ

הפסוק  ם כנגדתותקנו א. יש בו עשרים תיבות
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 הזה, המתאים לקריאת ספר תורה. 'מעומד'.
אותו הדבר יש 'עשר בעשר על עשר מעשר, 
מיושב', על דבר המקביל לכך. מי שיפתור את 

בלי נדר. החידה, יקבל פרס מהרב שילה... 
 חיי שרה[פתרון הרישא של חידה זו, בשיעור מוצש"ק 

  ה'תשע"ו].
  
  

הזה, אינו שגור בפי כל  אופן, הפסוק בכל
להתיר לומר  אנחנו נוהגים האנשים, ואעפ"כ

  בע"פ. מי שיודע אותואותם, ל
  

הבאתי  [הל' ברכות השחר דף ק"ד]מהרי"ץ  בפסקי
בס"ד, על מה אנחנו סומכים בבארות יצחק 

כי כל החילוקים  ,בעניין זה? לכאורה נראה
שכתבו הפוסקים, אינם נהוגים אצלינו. א"כ 

כמו כן,  אנחנו המקילים ביותר בעניין. כי ,יוצא
הוא, דאנו הנראה לי בס"ד מה הדבר האסור? 

סמכינן על מה שנראה מדברי רבינו הרמב"ם 
בהלכות תפילה [פרק י"ב הל' ח'], דהא 

קריאת ספר דדברים שבכתב וכו' אינו אלא ב
מנם, הדבר לא כתוב ברמב"ם אתורה. 
ערוך השלחן בעל ש ,עד כדי כך במפורש.

הוא  , כי הרמב"ם בכלל השמיט דין זה.כותב
סיבה היא, לא מצא את הדין הזה ברמב"ם. וה

מלים במקום כיון שהרמב"ם מביא זאת בכמה 
אבל  אחד, מבלי להסביר זאת. וכדלקמן.

ברמב"ם יודע, כי אם ובקי כידוע מי שמעמיק 
הרמב"ם כתב את הדין הזה במקום מסויים, אזי 

ההלכות אותן הוא אוחז כי הדבר קשור לעניין 
 . לפעמים זהו דבר יותר עמוק, אבל בנ"דדוקא

זהו דבר פשוט ממש. אי אפשר להתווכח על 
כך. ברור שהדבר כך. זאת לא 'הבנה' 

  מסויימת, או 'צד' לומר כך. 
  

בזה"ל,  ][שםב בדיני ספר תורה כות הרמב"ם
ין ייש לו לדלג ממקום למקום בענ ,הקורא

שבפרשת  'אך בעשור'ו ',אחרי מות'כגון  .אחד
מותר לדלג בקריאת ס"ת,  .אמור אל הכהנים

והוא ן הכהן גדול בקריאת יום הכיפורים. כגו

שאסור לקרות שלא מן  .שלא יקרא על פה
רק כאן הרמב"ם  אפילו תיבה אחת. ,הכתב

  מביא זאת. 
  

ערוך השלחן לא מצא את ההלכה הזאת  בעל
הוא חשב, שהרמב"ם השמיט ולכן "ם. ברמהב

זאת. אבל הנה, מאחר והרמב"ם כתב זאת 
מכאן כי כאן, בהלכות קריאת ס"ת, מובן 

הרמב"ם סובר שאיסור זה הוא רק כאשר 
קוראים בס"ת. הרמב"ם לא הביא את ההלכה 

את ספר הזאת בשום מקום אחר, רק בדיני קרי
ר כפי שהביאו תורה. על כרחך שהרמב"ם סוב

הראשונים בשם התלמוד ירושלמי, כי החשש 
שבגללו נקבעה ההלכה הזאת אינו מן הסיבות 

רו 'ספר תורה שאמרנו לעיל, אלא שמא יאמ
חסר'. דהיינו, אם האדם קורא בס"ת, ופתאום 
הוא מסתכל מחוץ לס"ת וקורא, א"כ הרואה 
אומר כי כנראה המלים הללו אינן כתובות 

ה ספר התורה פסול, כיון אבס"ת, וא"כ כנר
המלים הללו אינן כתובות בס"ת,  שהוא חסר.

והקורא אמר זאת בעל פה. או כפי הדוגמא 
קורא בס"ת קורא בפרשה שכתב הרמב"ם, שה

אחרת, והוא אומר זאת בע"פ, א"כ הרואים 
אומרים כי כנראה הדבר לא כתוב בס"ת, 
וממילא הס"ת פסול. ויגיעו מכך לטעות, כי 
אפשר לקרוא בס"ת שהוא פסול. כתבתי כאן 

  באריכות על הנושא הזה.בבארות יצחק 
  

יוצא, כי זאת שיטת הרמב"ם. לכן, אי  א"כ
בדעת הרמב"ם לגבי  אפשר לבוא ולומר

הסופר, כי ההיתר הוא בגלל ש'הכל גורסין 
לפי הרמב"ם, מותר לסופר  פרשיות אלו'.

לקרוא בע"פ ולכתוב את פרשיות 'קדש' 'והיה 
כי יביאך', כיון שאינו קורא עכשיו בספר 
התורה. כל האיסור הוא, רק בעת קריאת ספר 
תורה. א"כ, לא צריך להגיע להיתר הזה, מצד 

רסין פרשיות אלו, אלא מצד שהדבר שהכל גו
מותר, כיון שאין כאן את החשש שיאמרו כי 

  'ספר תורה חסר'.
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לגבי עניין זה, כי ישנם שני  למדנואופן,  בכל
צדדים. או משום החשש, שמא הסופרים יטעו. 

כפי שהביא בעל הלכה או מצד חשש אחר, 
דין 'דברים שבכתב אי אתה  ברורה, שזהו מצד
אבל לכאורה, וכי אין פה'.  רשאי לאמרם על

את החשש 'שמא יטעו'? הרי אם האדם יודע רק 
להגיד את הפרשה, אבל אינו יודע את החסרות 

אלא מאי, בודאי  ויתרות, בודאי שהוא יטעה.
שהסופר לא יגש לכתוב, אם אינו יודע את 
החסרות ויתרות. הוא אכן יודע אותם. אלא 

מסויימים. החשש, כי אולי הוא יטעה בדברים 
א"כ בסדר, אבל לאחר מכן, הרי יגיהו אותם. 
מה הבעיא? הדבר אינו כך, שמיד לאחר 
שהסופר גמר לכתוב את התפילין, כבר 
מכניסים אותם בתוך הבתים. ממילא, שהסופר 
יכתוב כך לבנתיים, כיון שאין לו כעת ספר 
מהיכן להעתיק, ולפני שישתמשו בכך יגיהו את 

כתחילה אסור לכתוב הפרשיות הללו. אכן, ל
צורה משובשת, כיון שהדבר יגרום אח"כ ב

לשאלות, האם זה חסר או יתר, ואולי צריך 
למחוק. הדבר יגרום לכל מיני בעיות. לכן, 
אסור לכתוב על סמך שאח"כ יגיהו זאת. אבל 
אם הסופר יודע את הרוב, ורק ישנו חשש שמא 

, א"כ לא בשביל כך חייבו במיעוט יטעה
  וב זאת מן הכתב. לכתחילה לכת

  
, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, אין למסקנא

שום הוכחה, ואפי' אפשר לומר כי מוכח ההיפך 
מכך, אין הלכה או חובה לקרוא את פרשיות 
'קדש' 'והיה כי יביאך' עם התפילין. אבל מצד 
שני, אי אפשר לומר כי זה אינו דבר טוב. 

כפי שהבאנו בשיעור , למרות שכתוב בספֵרי
כי "אלו בשינון", דהיינו פרשיות 'שמע' ם, הקוד

ין 'קדש 'והיה כי יביאך' 'והיה אם שמוע', "וא
אבל אם אומרים זאת רק מדי פעם,  בשינון".

אזי הדבר טוב, בכדי שהאדם יתעורר ויכווין 
  בכך.

  
ולא  , ישנם אנשים המניחים תפילין,לצערינו

מכוונים. והרי צריך לכוון, עכ"פ לכתחילה, כפי 
ומה  ],סי' כ"ה סעיף ה'או"ח [כתוב בשו"ע  שהדבר

הם הכוונות אשר צריך לכוון. בשביל מה אתה 
מניח תפילין? וכי ח"ו אתה מניח קוביות? מה 

קוביות אתה שם עליך? זה סתם? מה זה, קמיע? 
צריך להתבונן בכך. אבנים ח"ו? ? בעלמא

לכל הפחות, אם מדי פעם בפעם הוא  הלכך
או אם הוא גם יקרא יקרא את הפרשיות הללו, 

ונו ישצ ,יכוין בהנחתםאת ההלכה בשו"ע, 
שיש בהם  ,הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו

 ,על הזרוע כנגד הלב ,יחוד שמו ויציאת מצרים
כדי שנזכור נסים  ,ועל הראש כנגד המוח

 ,שהם מורים על יחודו ,ונפלאות שעשה עמנו
והממשלה בעליונים ובתחתונים  ואשר לו הכח

ד להקב"ה בֵּ עְ )ת(ישַ וִ  ,לעשות בהם כרצונו
וגם הלב שהוא עיקר  ,הנשמה שהיא במוח
ובזה יזכור הבורא  ,התאוות והמחשבות

יצא לו מדי פעם  עי"כ, ממילא וימעיט הנאותיו.
  זאת. את בין , ולהלהתעורר

  
, מי שיגיד זאת בכל יום, חושבני גיסא מאידך

כיון עלול להיות חסרון.  זהל דבר כי בסופו ש
דבר הנידוש, א"כ כבר לא מבינים, שכאשר זהו 

צריך שמים לב לכך. הוא קורא, כיון שלא 
הוא אפילו לא  לקרוא, והוא ממשיך הלאה.

זה כבר יודע, האם הוא אמר זאת, או שלא? 
, מילתא דרמיא עליה דאניש' ,בבחינת נהיה

  . 'עביד ולאו אדעתיה
  

שישנם אנשים, הרוצים לכוון, כפי הוא  הדבר
'לשם לפני קיום כל מצוה וכו' הם אומרים לכן ו

ודשא בריך הוא ושכינתיה'. אצלינו יחוד ק
התימנים, לא נהגו ולא הנהיגו אבותינו את 
העניין הזה, לומר 'לשם יחוד קודשא בריך הוא 

האנשים לא מבינים את רוב ושכינתיה', כיון ש
בל יחידי המושגים, ומה שהדבר אומר. א

סגולה, בודאי שאמרו זאת. מהרי"ץ זיע"א 
, כי על כל ]בעץ חיים ח"א דף פ"ד עמוד ב'[כותב 

דבר שהאדם עושה, שיאמר ליקבה"ו. אין 
רק כאשר מקיימים מצוות, אלא שם המדובר 

אפילו לגבי אדם ההולך לעשות משא ומתן. על 
כל דבר שהאדם עושה, שיאמר ליקבה"ו, בכדי 

שמים, ובכך הדבר יתקדש. שיעשה זאת לשם 



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז לך לךמוצש"ק 

15  

  

לייחדא שם ו"ה וכו', בהמשך,  לגבי כל הנוסח
כבר יש בו הרבה פרטים. אבל לכל הפחות 
לומר את המשפט הזה, 'לשם יחוד קודשא 

  בריך הוא ושכינתיה'. 
  

הנוהגים לומר  אנשים החושבים, אשרי ישנם
זאת תמיד. אבל, הדבר אינו נכון. כי אלו 

, לבסוף הם אומרים הנוהגים לומר זאת בכל יום
זאת 'כמצות אנשים מלומדה', הם כבר התרגלו 
לומר זאת. כפי שאומרים, 'ברוך הוא וברוך 

כבר נראה כביכול  הדבר שמו', או 'אמן'.
כהכרח. אולם כאשר האדם אומר זאת רק 
לפעמים, הוא אומר זאת בהתעוררות. א"כ, 
טוב לומר זאת כפעם בפעם. כפי שאמרנו 

ם אחת בשבוע או בחודש, בשיעור הקודם, פע
או פעם בחצי שנה. לא משנה. כל אחד לפי 

ו דבר ראוי, הזאת זאת. לפרקים מצבו, שיאמר 
  .נכונה בכדי שתהיה כוונה

  
עניין אמירת ד' פרשיות בזה בס"ד את  סיימתי

אלו עם התפילין, אם כי לא יכולתי להיכנס 
העניינים, כיון שישנם דברים רבים פרטי לכל 

בה, ולא היה האחרונים באריכות רבספרי 
שיעור השבועי, שאביא מתאים במסגרת זו של־

את כל הספרים והפוסקים בעניין זה. לא זאת 
 ולהשכילהמטרה. המטרה שלנו היא, להבין 

את השרשים והיסודות, ולא להביא שמות 
'מים שאין  ,. חוץ מכך, שהדבר בבחינתספרים

אמרתי את ברוך ה', חושבני כי להם סוף'. אבל 
יבין  ,הדברים העיקריים, ומי שיסתכל בספרים

המעיין ימצא מקורות נוספים,  .ההמשךאת 
  בספרים שהזכרנו.

  

  
 ,תירוץ לשאלה משיעור מוצש"ק שמיני ה'תשע"ה

 המלה מדוע לגבי חג הסוכות מוזכרת בתורה
  "שמחה" ג' פעמים.

הרב ניר טיירי הי"ו, ידידנו רואה כאן את  אני
והדבר מזכיר לי כי ולת צדיק, מנכ"ל מכון פע

  אני חייב להשלים כמה דברים מן העבר. 

עמדנו על  ,מוצש"ק שמיני התשע"ה בשיעור
 אוליתשובה, אז שאלה, אשר לו מצאנו עליה 

. אבל ברוך ה', כעת זכיתי שהדבר רק בדוחק
  . היטב תיישבנ
  

בפסיקתא דרב כהנא  כתובש מהאז הבאנו 
אתה מוצא שלש לגבי חג הסוכות,  ]פיסקא כ"ט[

 כתוב ,בחג סוכות .וכו'שמחות כתיב בחג 
 ,אבל בפסח .שמחהלשון שלש פעמים  הבתור

 שכתב בו אפי' שמחה אחת אין אתה מוצא
שאין כתיב בעצרת אלא  ,וכן אתה מוצא, וכו'

, אבל בראש השנה אין כתיב וכו'שמחה אחת 
הנפשות שם אפי' שמחה אחת, מאי טעמא? ש

  וכו'.  נידונות
  

שאלה בסוף, שהרי גם בסוכות ישנו דין,  היתה
'ובחג נידונין על המים'. לא הצלחנו לתרץ זאת 

אבל בזכות שהרב ניר הי"ו שאל את בזמנו, 
השאלה, על אף שגם אני בעצמי הרגשתי בכך, 
אבל התעלמתי מזאת, וכעת הוא הוציא את 

אותי ועורר השאלה אל הפועל, והדבר חיזק 
היתה סייעתא  יותר למצוא תשובה. או שזאת

  דשמיא, ומצאתי את התשובה לכך.
  

הר"ר יצחק קארו, מתולדות יצחק ל בספר
[בסוף פרשת שהיה דודו של מרן הב"י, כתוב 

דבר מעניין. הוא ממש כותב זאת בצורה  ראה]
ההפוכה, וממילא השאלה אינה מתחילה כלל. 
הוא אומר כך. הרי כתוב במשנה במסכת ראש 

ארבעה פרקים העולם ב ],פרק א' משנה ב'[השנה 
על פירות  ,בעצרת .על התבואה ,בפסח .נידון

כל באי עולם עוברין  ,בראש השנה .האילן
ם ,שנאמר .לפניו כבני מרון  ,ַהיֵֹּצר ַיַחד ִלּבָ

יֶהם ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ  ,ובחג [תהלים ל"ג, ט"ו]. ַהּמֵ
א"כ יוצא כך. בפסח לא  נידונים על המים.

כתובה המלה 'שמחה', כיון שעדיין כל הדינים 
הם לפנינו. בשבועות עברנו דין אחד, לגבי 
התבואה הדבר כבר הסתדר, וממילא כתובה 
המלה 'שמחה' פעם אחת. בראש השנה, 'כל 
באי עולם עוברין לפניו כבני מרון', א"כ זהו 
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דבר המפחיד. בחג הסוכות, כבר עברנו את 
על התבואה, וכן את האילן, וכן את הדין  הדין

של ראש השנה, א"כ יש לנו שלשה שמחות, 
לכן כתובה המלה 'שמחה' שלש פעמים. הדבר 
הפלא ופלא. אכן נשאר עוד דין אחד, אבל 

 רא, כיון שכבר עברנו שלש דינים.הדבר לא נו
  יצאנו מהם בדימוס. כבר אנחנו שמחים, ש

  

זכירה , למה לא הבמדרש הוא כותב,  כך
תורה שמחה בפסח, והזכיר שמחה בעצרת, 
ובסוכות ג' שמחות. לפי ששנינו, בארבעה 

. ומפני שפסח יום הדין, וכו'פרקים העולם נדון 
וכל הדינין עתידין ליעשות, לא נזכר שמחה 
כלל. אבל בעצרת, שכבר עבר דין אחד של 
 פסח, נכתב בו שמחה אחת. ובחג, שעברו

ש השנה, לכך שלשה דינין, פסח עצרת ורא
   נכלל בו ג' שמחות.

  

בספר חיי אברהם, להר"ר אברהם  ראיתי
[בדף את הדברים הללו ג"כ כלפון, שהוא מביא 

שני ווהוא מוסיף טעם אחר.  ט"ל אות ס"ד],
הטעמים הללו, הובאו ע"י הר"ר אברהם בן 

  דוד, בספרו מפי חכמים.
   
  

 השלמה בעניין קריאת –המשך "דקדוקי תורה" 

  המלה "מצער" בפתח או בקמץ תחת האות עא"ן.
ִהּנֵה ָנא בשיעור הקודם, לגבי הפסוק  דיברנו

ה ְוִהיא ִמְצָער ּמָ  ,ָהִעיר ַהזֹּאת ְקרָֹבה ָלנּוס ׁשָ
י ה ֲהלֹא ִמְצַער ִהוא וְּתִחי ַנְפׁשִ ּמָ א ׁשָ ְלָטה ּנָ  ִאּמָ

הרב ידידנו דבר זה, בזכות  ].בראשית י"ט, כ'[
מנכ"ל יד מהרי"ץ, שהשאלה הי"ו,  יגאלי השילֹ 

. הוא שאל, כיצד עדיף שלו לא נתנה לי מנוחה
את המלה 'מצער' השנייה, בפתח תחת  לקרוא

, כי אינני אז לו עניתי האות עא"ן, או בקמץ?
כנראה . בעניין יכול להכריע בכך. אין הכרעה

שנה אחת אקרא כך, ושנה הבאה אקרא 
  אחרת. קשה להכריע. 

  

הכיצד  'מצער', נהיה לי צער. מן המלה ,אבל
אין לנו הכרעה בעניין? ברצוני לומר לכם, 
ישבתי השבוע על הנושא הזה, ומצאתי דברים 

  ממש מפליאים. 

, זאת שאלה אשר קשה להכריע בה, אכן
זיע"א לא הכריע, תכף  ולכאורה גם מהרי"ץ

נראה זאת, אבל התברר לי בס"ד, כי מסורת 
תימן העיקרית מדורי דורות היא, לקרוא את 
המלה 'מצער' השנייה, בפתח תחת האות 

אבא מארי זצ"ל, וכך פי כך גם למדתי מ עא"ן.
גם מעיד הרשי"ה, כי כך הוא המנהג, וכך גם 

  כותב הרב שמעון צאלח. 
  

ו חלק הדקדוק, לשון מהרי"ץ בספר לגבי
ות של ספר חלק הדקדוק, בדקתי את הנוסחא

ים השתבשו בעניין זה. ישנן ומצאתי שהכותב
הזאת שבחלק  שבע גרסאות, בפיסקא

ם לא הבינו, מה מהרי"ץ כתב. הדקדוק. רוב
ובסופו של דבר, ישנן שתי נוסחאות, שהן 
העיקריות. האחת, 'הלא מצער. כתוב בתיגאן, 

לו לגמרי, לא הבינו בתאג פתח'. רבים התבלב
  מה הפירוש 'בתיגאן בתאג'? 

  

מדבר רק על הדורות האחרונים, אלא  אינני
כבר מלפני מאתיים שנה, ראיתי כת"י ישנים, 
אשר גם הם לא כתבו נכון, כיון שהם לא הבינו, 
מה זה 'בתיגאן בתאג'? תחליט, הדבר כתוב 

? ולכן, הם מחקו אחד תיגאן, או בתאגהרבה ב
בו כך, 'כתוב בתיגאן פתח'. הם מלה אחת, וכת

  מחקו את המלה 'בתאג'. 
  

, היה לי ספק בכך, כי אולי בגלל וחששתי
הטעות הזאת, נהיה המנהג לקרוא את המלה 
'מצער' השנייה בפתח. כי הם הבינו, כי מהרי"ץ 

ב בתיגאן. אם מהרי"ץ אומר אומר שכך כתו
בסדר, נקרא זאת בפתח. אבל בסופו של  כך,

זאת איננה הגירסא הנכונה. כי  דבר התברר, כי
הגירסא הנכונה היא, 'כתוב בתיגאן, בתאג 
פתח'. זאת הגירסא האמתית, ללא כל ספק. מי 
שירצה, יוכל לבוא ולראות זאת בכת"י שלפני, 
ושהדבר אמת ויציב. הבאתי רק ספר אחד, 

  אבל ישנם עוד ספרים. 
  

. מצורף [מרן שליט"א מראה את הכת"י לקהל
  ]. 25עמ' רת חובהצילום בסוף 
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לכם זאת. ישנו כאן דף, מתוך התאג.  אבאר
ישנן שבע עשרה שורות, בכל דף. כל שלשה 
דפים בתאג הזה, הם דף אחד בספר תורה. שבע 
עשרה כפול שלש, סה"כ חמשים ואחת שורות. 

ה. ישנה ָר סֵ וֹ ּמ ויש כאן מגליון בצד, את הַ 
הדברים . 'מוסרה קטנה', וישנה 'מוסרה גדולה'

כתוב כאן בצד, 'בתאג בקיצור. וכתובים כאן 
פתח, מצער'. כך כתוב בהערה. התאג הזה, 
הוא מלפני חמש מאות שנה, הוא של הר"ר 
שלמה הסופר. מהרי"ץ מזכיר אותו בספריו. 

  הוא היה סופר דייקן ומומחה, באופן מיוחד. 
  

שאינו יודע זאת, לא הבין מה מהרי"ץ רוצה.  מי
', יש אבל מהרי"ץ בא לומר, 'כתוב בתיגאן

בספרי התיגאן הערה, כי 'בתאג פתח'. זה הכל. 
לא הכריע בכך. לכן, כיון לכאורה מהרי"ץ 

שמהרי"ץ לא הכריע, א"כ מה נעשה? משמע 
  לכאורה, כי הדבר בסדר, תקרא כפי רצונך. 

  
, מצאתי נוסחא אחרת בכלל, בספר חלק אבל

הדבר מובא בספר פלח הרימון כת"י,  הדקדוק.
ושם ל ספר חלק הדקדוק, יש לו נוסחא אחרת ע

לא  כך, 'בפתח תחת העי"ן בכל התיגאן, כתוב
קמץ'. חשבתי לעצמי, כי זהו דבר משונה. מה 

כללות קרה לו? יש לו נוסחא קצת משונה, ב
ספר חלק הדקדוק. כנראה, זאת מהדורא 

  אחרת של מהרי"ץ זיע"א. 
  

, כי בכל זאת, ישנו כאן הגעתי למסקנא אולם
איזה עניין. אם תראו בתאג שלפני, ישנה כאן 

כתוב כאן בזה"ל, הערה נוספת, בצד ימין. 
 .הצָ מְ בקָ  ,במחזור הירושלמי, 'מצָער היא'

. ץ, בשם קמצהמֵ הקדמונים היו קוראים לקָ 
קדמונים, ח'. אבל האנחנו אומרים, 'ָקֵמץ', ַפּתַ 

ְתָחה'. 'קמצה' היו קוראים לכך 'ָקְמָצה', 'פָּ 
ח היינו, תקמוץ את הפה. ו'פתחה' היינו, תפת

והן ארבע. וסימניהם, 'הנה נא העיר את הפה. 
הזאת', תרין בו. 'וחרמונים'. 'והיה ראשיתך 

  . והוא האמת. 'למצער'מצער'. וחד 

, ישנה מוסרה האומרת, כי ישנם ארבעה דהיינו
פעמים, שבהם כתובה המלה 'מצער'. בפסוק 

'תרין ּבֹו', כלומר באותו וב פעמיים. שלנו, כת
ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ישנו פסוק נוסף, פסוק עצמו. 

ְוָהָיה וישנו פסוק נוסף,  ].תהלים מ"ב, ז'[ ִמְצָער
יְתָך ִמְצָער ה סה"כ ארבע ].'איוב ח', ז[ ֵראׁשִ

פעמים. ובמוסרה כתוב, כי הם בקמץ. מכך 
שהמוסרה לא חילקה, משמע כי כולם בקמץ. 

ְצָער ָיְרׁשוּ ַעם וישנו עוד פסוק, 'והוא האמת'.  ַלּמִ
ךָ  אבל שם כתובה  ],ישעיהו ס"ג, י"ח[ וגו' ָקְדׁשֶ

  המלה עם האות למ"ד. 
  

הדבר גם בתאג של מהר"י בשירי. אבל כל  וכך
זה, 'במחזור הירושלמי'. א"כ ברוך ה', הקב"ה 

  פתח לי את העיניים, להבין מה קרה כאן. 
  

ירושלמי' פירושו, נוסח ספרדי. הם היו  'מחזור
קוראים להם, 'הירושלמיים'. אבל נוסח ק"ק 
תימן היינו, 'בתאג'. כשכתוב 'תאג', אין הכוונה 
לתאג אחד, ולא לתאג של בן אשר [כפי 

], ו לומר בשיעור הקודם. הערת העורךשחשבנ
אלא הכוונה על ספרי התיגאן. לפעמים מהרי"ץ 

נחנו אומרים, כותב, 'מחברת התאג'. א
'מחברת התיגאן', וכך גם מהרי"ץ, אבל 
לפעמים ישנה לשון כזאת במהרי"ץ. למשל, 
לגבי המלה 'תכאליל'. מהרי"ץ כותב בעניין 

בזה"ל,  ]ח"א דף קפ"א עמוד ב'[עץ חיים פדיון הבן 
הוא מתייחס וכו'. אל לכתוב לַ כְּ ּתִ )ה(מה ראה ב

לכך, כאל ספר אחד, 'תכלאל'. כביכול, כלפי 
  המייסד הראשון. 

  

יוצא כך. לפי נוסח ק"ק תימן, צ"ל  ממילא
. זהו 'מצַער'. ולפי נוסח ספרד, צ"ל 'מצָער'

רו, חלק מחכמי תימן סב .ה'מחזור הירושלמי'
, כי אכן הם צודקים. ולכן, הם כתבו בתיגאן

'מצָער' בקמץ. בגלל שישנה מוסרה, אשר בה 
כתוב, כי ישנם ארבע 'מצער' בקמץ. לא כתוב, 
כי ישנם רק שלש. אם אחד הוא 'מצַער' בפתח, 
היה צריך להוציאו מן הכלל. על כרחך, שזהו 

ן כתוב בסוף, 'והוא האמת'. כך כתב בקמץ. ולכ
  מהר"י בשירי. גם 
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מהר"י צריך לדעת, מהרי"ץ כבר מעיר על  אבל
בשירי, שישנם כמה דברים בהם הוא 'נטה 

ל ְיֵמי לדעת הדפוס'. אפילו לגבי הפסוק,  ְהיוּ ּכָ ַויִּ
שהיום כבר פשוט וברור  ],בראשית ט', כ"ט[ ֹנחַ 

כותב  טות כי צ"ל 'ויהיו' ולא 'ויהי',ילכולם בפש
על כך מהר"י בשירי כי מסתברא שזה 'ויהי'. 

. דהיינו, סימן חל"ןוהסיבה היא, כי יש במוסרה 
חנוך, למך, נח. בכולם כתוב 'ויהי'. אבל 
מהרי"ץ, לא מסכים עם מהר"י בשירי בעניין זה. 
לא ניכנס כעת, לכל השקלא וטריא בנושא זה 

  ]. כי תשא ה'תשע"גשיעור מוצש"ק ב[עיין 
  

, יה לומריאופן לעניינינו, כיון שהיתה נט בכל
א וצ"ל 'מצָער', ממיל נכונה, כי הגירסא הזאת

הגירסא השנייה נדחקה קצת, אבל השאירו 
כפי שכתוב בתאג בגליון התיגאן. זאת בהערה, 

שלפנינו, 'בתאג פתח'. דהיינו, זהו נוסח ק"ק 
שלנו , כי זהו הנוסח בס"ד תימן. כעת הבנתי

  מימי קדם.
  

, בתאג 'חזון , כי הרב שמעון צאלחחושבני
למרות  קלע אל האמת. ,[דף פ"ט]שמעון' 
 .הראשון, הדבר היה נראה לי דחוקשברגע 

כי היתה לו סייעתא דשמיא,  ,חושבניאבל 
דרך אגב, כמדומני והוא קלע בכך אל האמת. 

כי הוא הראשון אשר עמד על הטעות בנוסחת 
ספר חלק הדקדוק, 'כתוב בתיגאן בפתח'. 

שלושים או ארבעים כשמעתי זאת מפיו, לפני 
  שנה. 

  
, מהרי"ץ נראה לי פירושו כך כותב כך, הוא

העיר שבכל התיגאן כתוב בגליון 'בתאג 
אין בכך כל ספק. לאחר  זהו הפשט.פתח'. 

שהוא אמר זאת, כבר כולם החרו אחריו, כגון 
'תורה קדומה' וכן 'תורת אבות'. אבל חושבני, 
כי הכל התחיל ממנו. כיון שהוא היה בקי גם 
בספרי התיגאן, ממילא הוא קלט זאת. גם היו 

ת המדוייקות של ספר חלק לו את הנוסחאו
הדקדוק למהרי"ץ זיע"א, שהיו של הר"ר לוי 
נגאר, וממילא היו לו את הכלים בכדי להבין 

וכן ראיתי אני את הטעות. והוא מוסיף וכותב, 

ואמנם לא ברור לאיזה תאג בתיגאן שבדקתי. 
הם מתכוונים. ונראה, שהיה קבלה לסופרים 

שהיו לפניהם כך. וכן בקריאה  שראו בתיגאנים
, טוב מאד ָאהּ היו מקפידים לקראו בפתח. 

היה מקובל במסורת בע"פ, שהוא כתב זאת. 
   .דוקא בפתחלקרוא זאת 

  
' דבר להמציא'הסברא נותנת, כי אי אפשר  גם

כזה, שהמלה 'מצער' היא בפתח. הרי מי 
שאומר 'מצָער' בקמץ, הרי שהוא אומר כמו 

מבלי להבדיל ביניהם. השאר, הקודם, וכמו 
זהו דבר חכם, כי הוא אבל מי שאומר 'מצַער', 

יודע שישנו איזה חילוק. דהיינו, אפשר לטעות 
בצורה ההפוכה, 'להגיד 'מצָער', אבל לא 

מעתיקים בספרי  כךולהמציא 'מצער' בפתח. 
אמנם בעמוד הוא  כולם רמזו לזה. התיגאנים

   בקמץ.
  

מתברר כי כך דעת כל הדייקנים,  ,בקיצור
ההולכים לפי שיטת מהרי"ץ זיע"א. אינני 
מדבר, על מי שהולך לפי הספרים האחרים. 
כמובן, שבעל מסורת (מדוייקת) [משובשת], 
מכחיש זאת מכל וכל, לטענתו אין דבר כזה, 
וזאת טעות, ואין לכך יסוד וכו'. אבל הדבר 

  ברור, כפי שאמרנו.
  

כותב כאן את  ,ן צאלחאגב, הרב שמעו דרך
לא מתאים לו לכתוב המלה 'תיגאנים', אבל 

דבר כזה. הרי ישנו 'תאג', בלשון יחיד. וישנם 
'תיגאן', בלשון רבים. בלשון ערבי, כך הוא 
סגנון לשון רבים. למשל, ל'כסא' אומרים 

ַראִסי'.  ַלאל 'ּכּוְרִסי', ול'כסאות' אומרים 'ּכְ ּכְ ּתִ
אִליל  ּכַ בלשון רבים. וכן הלאה. בלשון יחיד, ּתְ

א"כ, המלה תיגאן, היא לשון רבים. אבל 
כיום 'תיגאנים', זה רבים על רבים... אולם, זאת 

בהשפעת הסביבה. הרש"צ היה בקי, הוא ידע, 
  אבל כנראה.. לצערינו... 

  
  

טעו הם שמהקהל: אולי המדפיסים  שאלה
  כתבו כך?ו
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מרן שליט"א: לא מסתבר כי אלו  תשובת
נני חושב, כי עד כדי כך. הדבר המדפיסים. אי

אשריך, גם חוזר על עצמו הרבה פעמים. אבל, 
  מלמד עליו זכות. שאתה

  
חכם  ישנו , ברצוני לומר לכם דבר מבהיל.כעת
להביא ראיה, מן פסוק  חשב כנראה, אשר אחד

בראשית י', [ וגו'ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת ַאְלמֹוָדד דומה, 
 ,הזה, שהראיתי לכם, בזה"ל כתוב בתאג ].כ"ו

נו, ואיך אנחנו קוראים? וכי 'פתח בתאג'. 
שמעתם מישהו הקורא אחרת, דהיינו 

אלא כולם  .זאת לא שמענו 'אלמוַדד'?
אומרים, 'אלמוָדד'. א"כ לכאורה, מדוע כאן 

? ואכן, הדבר הפריע לי. לא תעשה כמו התאג
הרי מה נפשך, אם אתה אומר 'מצער' בפתח, 
בגלל שכתוב בתאג פתח, א"כ גם כאן תאמר 

  'אלמודד' בפתח, כפי שכתוב בתאג?
  

היא, כי זאת אינה הוכחה, כיון שהוא  האמת
היחיד אשר כותב זאת כך, לגבי המלה 

הדבר אינו מובא בשאר התיגאן. 'אלמודד'. 
אפשר להכחיש את הדבר, אבל, לא משנה. אי 

  גם אם הוא היחידי אשר כתב זאת. 
  

ראשית,  , ישנה כאן שגיאה מאד מעניינת.אבל
הוא לא התכווין לקרוא את תיבת 'אלמוַדד' 

בסגול  ,בפתח. בתאג שלו הוא כתב 'ֶאלמודד'
ולכן הוא העיר כי בתאג זה  תחת האות אל"ף,

בפתח, ולא בסגול. אבל הוא כלל לא דיבר, 
דל"ת שבמלה 'אלמודד'. ואצלינו,  על האות

בין כה וכה ההבדל בין סגול לפתח, אינו 
משמעותי. א"כ, הדבר אינו כ"כ משנה. ובין כה 
וכה, בכל הספרים כתוב 'ַאלמודד', בפתח 

  תחת האות אל"ף. 
  

יתירה מכך. אינני חושב, כי זהו הפתרון  אולם
הנכון של הנכתב שם. דהיינו, בהערה כתוב כך, 

בראשי תיבות. א"כ יכול להיות שזהו פת' בת'. 
ר"ת אחר, דהיינו 'פתח בתורה'. כיון שישנו עוד 

]. א' א', כ''אלמודד', בספר דברי הימים [

אבל בדברי  ממילא ר"ל, כי בתורה זה בפתח.
אמנם  לשיטתו. בסגולכתוב זה כנראה  ,הימים

ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת כתוב שם,  אצלינו בלא"ה
 , בהערות אחרות שבגליון,גם לפני כן .ַאְלמֹוָדד

הוא כותב כך, בתו', דהיינו בתורה. הוא קיצר 
  ].24בעמוד חוברת ה[מצורף צילום בסוף בכך. 

  
תשמעו דבר הפלא ופלא. אין זמן להאריך  כעת

  בכך, אבל נאמר זאת בקיצור.
  

ִהּנֵה ָנא ָהִעיר ַהזֹּאת ְקרָֹבה ָלנוּס בפסוק,  כתוב
ה ְוִהיא ִמְצָער ּמָ כאורה, מדוע הוא קרא את ל .ׁשָ
למה הוא לא קרא לה  ר'?עַ וֹ שם העיר כך, 'צֽ 

לפי שיטתם, כי שני המלים הם  ר'?בשם 'צֹוָעֽ 
 'מצָער', הוא היה צריך לקרוא לה 'צוָער'?
התשובה היא, כי הוא קרא לה 'צוַער', על שם 

 הוא נתפס דוקא המלה 'מצער'. לכאורה, למה
על המלה הזאת? הרי ישנן עוד מלים, כגון הנה 

. א"כ, למה העיר נקראת העיר הקרובה וגו'נא 
אלא, בגלל שהמלה  דוקא ע"ש המלה 'מצער'?

בפעם הראשונה כתוב, הזאת חוזרת פעמיים. 
ובפעם השנייה כתוב,  ר.לנוס שמה והיא מצעָ 

י א"כ, כיון שהמלה  .ֲהלֹא ִמְצַער ִהוא וְּתִחי ַנְפׁשִ
ַער' השנייה בפתח, לכן הוא קרא את שם 'מצ

  העיר 'צוַער' בפתח. 
  
אריכות רבה בעניין זה, בס"ד עוד לי  ישו

טעמים להסביר, מדוע המלה  שלושה עשר
  הראשונה היא 'מצָער', והמלה השנייה 'מצַער'. 

  
מהקהל: הראשונה בקמץ, בגלל שיש  שאלה

  שם טעם אתנח.
: אכן יש שם אתנח, אבל מרן שליט"א תשובת

 כבר הרשי"ה בספרולא זאת הסיבה. כך טען 
דברי שלום, אבל זאת אינה האמת. אפילו אם 
לא היה אתנח, היה צריך להיות כתוב 'מצָער' 
בקמץ. על משקל המלה, 'משָמר', וכדומה. 
ואת המלה 'מצער' בפתח, אומרים כאשר ישנה 

י  ,]"דב' כ"ד, כ[דברי הימים סמיכות. כגון בפסוק  ּכִ
אּו ֵחיל ֲאָרם ים ּבָ הפתח במלה  .ְבִמְצַער ֲאָנׁשִ
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'מצַער', זהו לא מצד עצם המלה, אלא מפני 
הסמיכות. אבל בנ"ד, אין סמיכות, והמלה 
'מצַער' השנייה, היתה צריכה להיות בקמץ, 

  מצד עצם המלה. 
  

של־לוט היה רצונו שישנה כאן סיבה, כי  רק
ה, לכן הוא אמר 'מצער' להמעיט את חשיבות

בפתח. זאת בסך הכל 'מצער', א"כ על מה 
הויכוח. בהתחלת הפסוק, הוא כבר אמר 

 אמר'מצער' בקמץ, אבל בפעם השנייה הוא 
'מצער' בפתח, רצה לומר כי זה כלום, בסך 
הכל זאת 'מצַער'. הקמץ, זאת תנועה גדולה. 
והפתח, זאת תנועה נמוכה. לכן הוא שינה את 

אופן שהדבר יהיה מורגש, שהוא הניקוד, ב
הגזירה, שלא תיהפך גם מתחנן לשנות את 

  העיר צוער.
  

יותר נדר, אם יהיה לי זמן לכך, אסביר זאת  בלי
  בפעם אחרת.

  
  

 דברי מרן שליט"א בשבח וחשיבות הספר "תורה

שהוא נכס יקר לעדתנו ולכל ישראל. קדומה", 
הם רק מפני שהוא הספר הטוב  ,ושההערות עליו

  ר מאז ומעולם.ביות
  

משהו, בקשר לספר 'תורה כעת לומר  רצוני
, , שדיברתי עליו בשיעורים האחרוניםקדומה'

אולי ישנם אנשים, . במדור "דקדוקי תורה"
שלא הבינו אותי נכון. דהיינו, בעניין חשיבות 

   הספר הזה.
  

ברצוני לומר לכם, אין ספר כזה, כדוגמת  לכן
אגב, אני הספר 'תורה קדומה' על התורה. דרך 

ר הזה, 'תורה הוא שנתתי את השם לספ
[דף פ"ט על פי הגמרא במסכת שבת קדומה', 

למה נקרא שמו של הר סיני 'הר ַקֵדמֹות',  ע"א],
מסורת כיון שזאת מפני שניתנה ְקדּוָמה עליו. 

התיגאן הקדמוניות. אין ספר כזה, וגם לא ספרי 
היה בעבר ספר כזה. דהיינו, מבחינת הדיוק וכו'. 

  וכבר אמרתי, כי אני ממליץ על הספר הזה. 

התפילות, אני ממליץ על תכלאל 'תורת  לגבי
אבות'. ולגבי התורה, אני ממליץ על 'תורה 
קדומה'. ישנו גם חומש 'תורת אבות', וגם הוא 
טוב, אבל הספר נדפס רק במהדורא אחת. 

'תורת אבות', יצא לאור כבר  תכלאלמשא"כ 
בכמה מהדורות, ובכל פעם היו תיקונים 
והוספות וכו'. ברוך ה', התכלאל 'תורת אבות' 

הרה"ג נתנאל אלשיך שליט"א, ידידנו של 
ממהדורא למהדורא הוא תיקן ושינה, 
והשתפרו דברים רבים. אבל חומש 'תורת 
אבות', לצערינו מפני כל מיני סיבות, כגון 

ו', הוא נדפס רק פעם אחת, ומאז הם הבעלים וכ
לא חל בו שום כמדומני מצלמים אותו, אבל 

שינוי. משא"כ תורה קדומה, זכינו כבר לכמה 
מהדורות, וכמובן שאני מדבר על המהדורות 
האחרונות, שהן הרבה יותר טובות מן 

  הראשונות. 
  

שאני משתמש בחומש 'תורת אבות'  למרות
בל הסיבה , אבשבת־קודש בקריאת ספר תורה

לכך היא, מפני שצורת הדף היא כפי הדף בספר 
אני רוצה שהדף יהיה מולי, כפי שהוא תורה. 

אם הספר 'תורה קדומה' היה כך, בספר תורה. 
עולה  אינניבודאי שהייתי מעדיף אותו. אבל, 

לקרוא בספר תורה, לפני שאני מסתכל 
היום הזמינו אותי למשל ב'תורה קדומה'. 

י הקריאה הסתכלתי בתורה נפלעלות רביעי, ול
כך. החומש הזה, ממש היה תמיד זה וקדומה. 

עמד על נר"ו היפ"ה ידידנו מאיר את העיניים. 
ים רבים. הוא השתדל הרבה דקדוקים, ועל פרט

. ישא ברכה מאת ה'. רבים ימיםועבד על כך 
הוא ממש זיכה את הרבים בכך. ישנם הרבה 

  דברים, אשר נודעו לנו בזכותו. 

  
ששלח אותו לעולם. כי מודה להקב"ה,  יוהננ

אם לא, אני הייתי צריך לעשות את העבודה 
ברוך ה',  ןכהרי אין לי את הזמן לכך. להזאת, ו

שהוא אשר עשה זאת, בנאמנות רבה, ועפ"י 
שיטת מהרי"ץ זיע"א. אני מכיר את היפ"ה, עוד 
מאז שהיה בחור ישיבה, וב"ה הוא קיבל את 
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ני וגם מהר"ש צאלח, הכיוון ואת הדרך, גם ממ
בדר"כ מה שהוא כותב, וכך הוא עשה זאת. 

מרגיש כאילו אני כתבתי זאת. כביכול,  נניה
  הוא הפה השני שלי. 

  
בסה"כ על כמה דברים,  שאני מעיר ומה

רק בגלל זה. אולי מישהו חושב, כי זהו אדרבה, 
, על חומש 'תורה כביכול אני עושה ביקורת

קדומה'. אולי מישהו יחשוב, כי אדרבה, היה 
ביקורת, על חומש 'פרשה צריך לעשות 

על 'מסורת מדוייקת'. אבל התשובה מפורשה', 
היא, אולי הדבר חריף קצת, אל תבינו אותו 

[דף ט' כפשוטו. הגמרא אומרת במסכת חגיגה 
אלא  ',בקרו חזיר' ',בקרו גמל'אין אומר  ],ע"ב

חס ושלום, שאף אחד לא ישווה  .'טלה בקרו'
בין הדברים. אני רק אומר זאת בתורת משל, 

דהיינו, כאשר רוצים  כי אין לי מאמר אחר.
לקחת קרבן, אזי מחפשים לבדוק את הטלה. 
הספר 'פרשה מפורשה', הוא משובש בתחילה 

כמעט ועד סוף. אין בכלל מה לבקר אותו, כי 
כולו טעות, מתחילה ועד סוף. אבל הספר 

לעדה, כי ברוך ה' יקר 'תורה קדומה', הוא נכס 
שהוא העמיד וייסד את מסורת תימן. אבל מה, 
אני מעיר לגבי כמה דברים, אשר לגביהם אני 

   לכך. מהציבור היתה דרישהחושב אחרת, וגם 
  

בגלל שהספר הזה הוא כ"כ  אדרבה,על כן 
הדברים הנראים לי  טוב, רציתי רק לומר את

אחרת, לא בכדי שהיפ"ה ישנה את דעתו. אבל 
כמובן, אם יש להיפ"ה תשובות על מה שאנחנו 

אדרבה, אני אשמח או למישהו אחר, עונים, 
לשמוע, ובל"נ אביא זאת בפני הציבור, 
והדברים יתבררו. ואם הוא צודק, אבטל את 

  דעתי.
  

למשל, אני משתמש בספר הפטריות  בהפטרה
קדומה', כיון שאין את הסיבה של צורת 'תורה 

הדף כמו בס"ת. יהי רצון שבעל תורה קדומה 
יסדר את הדף כפי שהוא בס"ת, כפי שכך היו 

מתאים לדוגמא התאג שלפני, ספרי התיגאן. 

שבו  ,לעיל כאמורדף שבספר תורה. ומקביל ל
שורות בכל דף, וכל שלושה דפים בתאג הם  17

לים, שסידרו דף ויש תיגאן גדודף אחד בס"ת. 
אחד בס"ת, בשני טורים, כגון תאג חבשוש 

לכן, אני מעדיף את המסורת  שיצ"ל בצילום.
  הזאת. 

  

 מהקהל: ישנו קצת חיסרון בתאג תורת הערה
, כיון שהוא עשה את הפרשיות הפתוחות אבות

כפי דעת  ולא ,לפי דעת הרא"ש והסתומות
   הרמב"ם.
אבל זה לא כ"כ טוב, מרן שליט"א:  תשובת

אין לי ברירה. אין לי משהו יותר ומפריע לי. 
הייתי צריך להעדיף את מבחינה זאת, טוב. 

חומש 'יכין ובועז', שהוא גם בסדר, אבל ה
האותיות שם קטנות מדי. בקיצור, אנחנו עדיין 
צריכים שיפור. אבל בהפטרה, שאין לנו את 
הבעיא של צורת הדף, אני משתמש באופן 

, ויישר חיליה היפ"הידידנו ורא של קבוע במהד
  .לאורייתא, להוסיף עוד כהנה וכהנה

  

תשמעו, מה ראיתי בספר 'תורה קדומה'  כעת
  בהפטרת שבת זו, והדבר נוגע לעניינינו דלעיל.

בהפטרה שקראנו, על הפסוק מביא כאן  היפ"ה
יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב בשם  ],ישעיהו מ"א, י"ד[ ַאל ּתִ

[אמנם זה נמצא כבר במכילתא פר'  מדרשי תימן,
בשלח אות ט"ו, ובמדרש תנחומא שם אות ט"ו. משם 

לתולעת? למה נמשלו ישראל  המקור הראשון],
הרי תולעת היא חלשה מאד. ולא עוד, אלא 
שהיא טמאה, אסורה באכילה. ולמה להמשיל 

ללמדך, מה תולעת זו לדבר מאוס כזה? אלא 
אל אינם אינה מכה ארזים אלא בפיה, כך ישר

יכולים לאומות העולם אלא בתפילה 
רֹוְממֹות ֵאל  ,ובתחנונים לפני הקב"ה. שנאמר

ְגרֹוָנם ָיָדם ,ּבִ יִפיֹּות ּבְ    ].תהלים קמ"ט, ו'[ ְוֶחֶרב ּפִ
  

נמשלו הם אומות העולם.  אלו ,הארזיםדהיינו, 
ר  כפי שאנו אומרים בליל שבת, .לארזים ּבֵ ַוְיׁשַ

ָבנֹוןְי"ָי ֶאת ַאְרֵזי  כפי  ].תהלים כ"ט, ה'[ ַהּלְ
שהתולעת מכה את הארזים בפיה, כך אנחנו 

  צל מאומות העולם ע"י תפילות ותחנונים.יננ
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הזאת, מפוררת בפיה הקטון החלשה  התולעת
ארזים חזקים גדולים ועצומים. התפילות שלנו, 
מסוגלות לפורר אפילו פצצת אטום... למוסס 

  אותו...
  

אל תיראי תולעת יעקב, ְמתי אומר לנו,  הנביא
  ישראל. זהו כֹח התפילות של ַעם ישראל.

  
על מה ששמעתי, כי ישנם תשובה  מכאן

אנשים, אשר קוראים להם בשם 'רבנים', והם 
 ותהתחזקכיום על אומרים, מה פתאום מדברים 

בתורה ובתפילה? למה לעשות עצרות תפילה? 
. יש להם רעיונות אחרים. הם חושבים, כך רח"ל

, ללכת בכוח, כנגד האויביםכעת כי צריכים 
 "הבריונים"לצערינו, אלו . כנגד בני ישמעאל

של ירושלם. הם הולכים, נגד דעת תורה. אלו 
אנשים, החושבים כי בגלל שהם למדו קצת, הם 
כבר יכולים להביע דעת תורה, וכיצד להנהיג 

ך לעלות להר הבית, את הציבור. לדעתם, צרי
ולהראות שאנחנו חזקים. במקום שיבינו, כי 
אדרבה, מה שאומרים גדולי התורה הזקנים, 

גי הדור, כי יש לעשות עצרות תפילה, זאת ימנה
תולעת יעקב, היא דעת חז"ל, וזו דעת תורה. 

י. אבל זהו רבן יוחנן בן זכאמכה את הארזים. 
ירושלם, ב לצערינו, בגלל הבריונים שהיו

החריבו את ירושלם. הם אמרו, אנחנו נילחם 
נגד הרומיים. אבל אם הם היו שומעים לגדולי 
התורה, הם היו נכנעים. לפעמים צריך להיכנע, 
ולא להתגרות באומות העולם. אבל בעוה"ר, 

רבנים אין להם דעת תורה, וזאת היא התוצאה. 
[הרחבה כאלה, אינם נחשבים אלא כמו בריונים. 
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 ,שליט"א בשבח הספר "באור פני מלך" דברי מרן
ובו פנינים יקרים ופירושים נפלאים על תהלים 

  .מאת הרה"ג אסף לוי שליט"א ,וקהלת משלי
ה', זכינו שיצא לאור ספר חדש, בשם  ברוך
אסף  ר פני מלך', אשר חיברו ידידנו הרה"ג'באוֹ 

הוא הוציא את הספר  לוי הי"ו מהעיר ביתר ת"ו.
זאת חוץ מן הספר הקודם הזה לאור כעת. 

שהוציא, בשם 'אור יום טוב', על הלכות יום 
ספר מצויין, טוב לרבינו הרמב"ם, אשר גם הוא 

  .רבה נכתב בלמדנותה
  
ופירושים  ומדרשיםפנינים  שלפנינו, ישנם ספרב

, היא ראשי תיבות של . המלה פנ"ינפלאים
זהו ממש ספר חשוב  פ'נינים נ'חמדים י'קרים.

הצריכים בעניינים רבים  מאד, יש בו נושאים
חיזוק, כגון אמונה, עבודת ה', מלחמת אצלינו 

היצר, תפילה, תורה, הודאה, מדות, חינוך 
  ילדים, מועדים ומעגל החיים. 

  
לומר לכם, כי הוא ממש אסף כאן  ברצוני

וב, הוא ידע מה ם, יש לו טעם טפנינים יקרי
לפולים, אלא רעיונות קצרים לבחור. אין כאן פ

על פסוקים, בלשון צחה, הוא ניסח וערך זאת 
יפה. אלו נושאים חשובים, העומדים ברומו של 

  עולם. 
  

, שהוא מביא גם מתורתם של כאן והמיוחד
, ישנם כיום אנשים רבים, לצערינוחכמי תימן. 

אברכים אשר גדלו, ואינם יודעים ומכירים את 
ספריהם של חכמי תימן, ואינם מביאים כלום 

הם לא מכירים, לא בכתב, ולא בעל־פה. מהם. 
אלא רק את האחרים. טוב, הם למדו בישיבות, 
א"כ זה מה שהם שמעו. כך לצערינו. אבל 
המחבר, עשה את השילוב הזה. צריך לדעת 
לשלב זאת, עם תורתם של חכמי תימן. ברוך 
ה', בספר הזה, בכמה מקומות הוא מביא 
מתורתם של חכמי תימן, והוא גם השתמש 

  בספרים שכתבנו בס"ד.

  
שיעור [הפירוש שאמרתי לכם בזמנו אגב,  דרך

שנת  מוצש"ק תזריע ה'תשע"ד, ודרשת חוה"מ פסח
ים', מ, על הפיוט 'לנר ולבש]בעיר אלעד ה'תשע"ד

וח מן הספר הזה. ראיתי זאת כאן. המקור לק
מובא פה. דיברתי על כך בעבר, ויש לי הרחבה 

בנפלאות מתורתך על פסוק  רבה בעניין זה,
הוא מן  ,אבל שורש הדבר 'והעיר שושן נבוכה'.

  הספר הזה, בדף ק"ס. 
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אנחנו אומרים, 'לנר ולבשמים נפשי  כיצד
להיות  הרי הבשמים צריכיםמיחלה'. ראשית, 

הפך את  מוזכרים לפני הנר? א"כ למה הפייטן
שני, כיצד אתה מייחל לצאת דבר  הסדר?

  השבת? 
  

כאן תשובה, ממש נפלאה. הרי במסכת  ישנה
ישנה מחלוקת בין בית  [דף נ"א ע"ב]ברכות 

שמאי לבין בית הלל מה קודם, האם הנר או 
 ,[בדף נ"ב ע"ב] הבשמים? והגמרא אומרת בסוף

הלל אליבא דרבי יהודה,  כי נהגו העם לפי בית
שמקדימים את הבשמים לפני הנר. אולם, בית 
שמאי אומרים ההיפך, ולעתיד לבוא תהיה 

ייטן אומר, 'לנר ההלכה כבית שמאי. לכן הפ
יחלה'. דהיינו, אני מייחל ולבשמים, נפשי מ

שיגיע זמן הקץ, ואז הנר יהיה לפני הבשמים. זהו 
ל פירוש נפלא, כביכול נחה רוח הקודש ע

המחבר, וכן על המפרש. אמרתי זאת בקצרה, 
אבל ישנה כאן אריכות בעניין זה. הדבר גם 
מתאים למוצאי שבת, כי אז אליהו הנביא 
עתיד לבשר על הגאולה, של משיח בן דוד. 
ואנחנו כיום, כבר "מריחים" את מלחמת גוג 

  ומגוג באופק.
  

אגב, הספר הזה מסיים, על הפסוק בספר  דרך
ה ֵאין ֵקץ ,י"ב][י"ב,  קהלת . ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ

הוא מביא פירוש, למה 'אין קץ'? כיון שלא 
עושים 'ספרים הרבה'. דהיינו, 'עשות ספרים 

אם לא, אזי 'אין קץ'. צריך לעשות. הרבה'. 
כלומר, הגאולה תלויה בריבוי הספרים. ברוך 

  ה', בשביל כך הוא מחבר ספרים.
  

פי שאמרנו אומר זאת, כלפי כולם. כ אני
בהתחלת השיעור, כי הלימוד בספר הזוהר הק' 
מועיל, ישנו דבר נוסף העוזר לאדם להיות 
שקוע בלימוד, שזהו לכתוב. כאשר האדם 
כותב, אזי הדבר מחייב אותו, וסוגר אותו. 
ראשית, הוא יותר שקוע בלימוד, כי הדבר 

  מחייב אותו. 
  

ניגש אל  בדור שעבר כי אדם אחד מספרים
לים ושאל אותו, במה אני אתחזק? אחד הגדו

אמר לו הרב, יש לך שתי אפשרויות. או 
 ס, או שתחבר ספר, כיוןשתהיה בקי בכל הש"

שהדבר יעודד אותך. כמו כן, כאשר באים 
מבחינים מה עדיין לא ברור. היכן לכתוב, 

נזכרים כי אולי חסר המקור. בודקים וכו'. גם 
 יהכאן משהו, וממילא הדבר גורם לפריה ורב

 .הדק היטב , בכדי להבין את הדבריםבתורה
הוא פתאום נזכר, כי אולי ישנו מהלך אחר, 

על וכעת יש לו לכתוב עוד דף. או שהוא כתב 
ויש זאת מלפני שנתיים, וכעת הוא נזכר בכך, 

הערה או חידוש אחר, קושיא או תירוץ, 
  וממילא יש לו עוד מה להוסיף. 

  

הטעם שעדיין 'אין קץ', כלומר כתוב כאן,  כך
הגיע קץ אחרית הימים בביאת מדוע לא 

עשות ספרים 'חסר זהו משום ש המשיח?
   מקרב את הגאולה.'. כי חיבור ספרים, הרבה

  

 תראו פלא עצום. הדבר נכתב, בדף ק"ץ. כעת
כך יצא בדפוס, שהעמוד הזה יהיה בדף ק"ץ. 

  זאת גם סייעתא דשמיא. 
  

, הי"ו, מפיץ את הספר הזה הרב ניר טיירי ידידנו
עם שאר הספרים אשר הם על טהרת הקודש, 

  . וכן תשמישי קדושה וכו'
  

ברוך הוא יאיר עינינו, ויזכנו לראות פני  המקום
בעזרת  קץ.עת אשרי המחכה ויגיע למשיחנו. 

  אכי"ר. ,בביאת משיח צדקנו בקרוב ,ה'

לרפואה, ו להצלחהניתן להקדיש כל שיעור 
  .או לעילוי נשמת

  השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור 
  שליט"א, הגאון מפי מרן 

  וכן באמירת "מי שבירך" 
  בסוף השיעור.

  .050-4140741פרטים בטלפון: 
  לפני השיעורזאת נא לתאם 

  תהיוברוכים 
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