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   מוקדש השיעור
  , ו"הי מצנברמצנברמצנברמצנבר צדוק רבי בן רועירועירועירועי' ר לרפואת

  . מרובים שמים ולרחמי שלימה לרפואה הזקוק
  , בקרוב שלימה רפואה לו ישלח הוא ברוך המקום

  .ר"אכי, ולשלום טובים לחיים מחליו ויעמידהו
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 מצנברמצנברמצנברמצנברבן רבי צדוק  רועירועירועירועיהשיעור מוקדש לרפואת ר' 
הי"ו, הזקוק לרפואה שלימה ולרחמי שמים מרובים. 
המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה בקרוב, 

  ויעמידהו מחליו לחיים טובים ולשלום, אכי"ר.
בן  יוסףיוסףיוסףיוסףכמו כן, השיעור מוקדש לרפואת נכדי, הילד 

ישלח לו שליט"א. המקום ב"ה  רצאבירצאבירצאבירצאביהרה"ג משה 
רפואה שלימה בקרוב, בכלל כל חולי עמו ישראל 

הזקוקים לרפואה שלימה. המקום ב"ה יתמלא עליהם 
  רחמים, וימלא כל משאלות ליבם לטובה, אכי"ר. 

  
  

, , , , תשאתשאתשאתשא    כיכיכיכי    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    המברכיםהמברכיםהמברכיםהמברכים    חלוקתחלוקתחלוקתחלוקתבבבב    ההבדלההבדלההבדלההבדל    בענייןבענייןבענייןבעניין
        . . . . הדפוסיםהדפוסיםהדפוסיםהדפוסים    ספריספריספריספרי    לביןלביןלביןלבין    התיגאןהתיגאןהתיגאןהתיגאן    ספריספריספריספרי    ביןביןביןבין
 [כי תשא]שקראנו בשבת זו השבוע בפרשת בפרשת בפרשת בפרשת 

ן, , , , נאמר ּתֵ ןַויִּ ּתֵ ןַויִּ ּתֵ ןַויִּ ּתֵ ה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַויִּ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ ַכּלֹתוֹ     ,,,,ֹמׁשֶ ַכּלֹתוֹ ּכְ ַכּלֹתוֹ ּכְ ַכּלֹתוֹ ּכְ ר    ּכְ רְלַדּבֵ רְלַדּבֵ רְלַדּבֵ ַהר    ִאּתוֹ ִאּתוֹ ִאּתוֹ ִאּתוֹ     ְלַדּבֵ ַהרּבְ ַהרּבְ ַהרּבְ     ּבְ
ֵני    ,,,,ִסיַניִסיַניִסיַניִסיַני ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֻתִבים    ,,,,ֶאֶבןֶאֶבןֶאֶבןֶאֶבן    ֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹת    ,,,,ָהֵעֻדתָהֵעֻדתָהֵעֻדתָהֵעֻדת    ֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹת    ׁשְ ֻתִביםּכְ ֻתִביםּכְ ֻתִביםּכְ     ּכְ

ע ֶאְצּבַ עּבְ ֶאְצּבַ עּבְ ֶאְצּבַ עּבְ ֶאְצּבַ . משה רבינו [שמות ל"א, י"ח]ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים     ּבְ
ע"ה, יורד מהר סיני עם שני לוחות העדות. 

    ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראלאחר מכן, מתחיל עניין 'מעשה העגל', 
י    ,,,,ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם יּכִ יּכִ יּכִ שׁ     ּכִ שׁ ֹבׁשֵ שׁ ֹבׁשֵ שׁ ֹבׁשֵ ה    ֹבׁשֵ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ [שם ל"ב, וגו'     ָהָהרָהָהרָהָהרָהָהר    ִמןִמןִמןִמן    ָלֶרֶדתָלֶרֶדתָלֶרֶדתָלֶרֶדת    ֹמׁשֶ

  א'].
        

גוי, אשר עשה את מספר הפרקים  אותואותואותואותו
שבתורה, התחיל את הפרק בפסוק הזה, וירא 
העם כי בושש וגו'. אבל בספר התורה, ישנו 
ריוח פרשה קודם לכן, בפסוק 'ויתן אל משה 
וגו'. והסיבה היא, כי אמנם נכון שמעשה העגל 

סוק 'וירא העם', והפסוק שלפני כן מתחיל בפ
קשור למתן תורה, אבל קבעו לפניו ריוח 
פרשה, בכדי להראות לנו מה הפסדנו ע"י 
מעשה העגל, 'וישבר אותם תחת ההר'. לכן 

  הפרשה מתחילה בפסוק, 'ויתן אל משה וגו''. 
        

ֶפןבהמשך,  כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו ֶפןַויִּ ֶפןַויִּ ֶפןַויִּ ה    ַויֵֶּרדַויֵֶּרדַויֵֶּרדַויֵֶּרד    ַויִּ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ ֵני    ,,,,ָהָהרָהָהרָהָהרָהָהר    ִמןִמןִמןִמן    ֹמׁשֶ ֵניּוׁשְ ֵניּוׁשְ ֵניּוׁשְ     ּוׁשְ
ָידוֹ     ָהֵעֻדתָהֵעֻדתָהֵעֻדתָהֵעֻדת    ֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹת ָידוֹ ּבְ ָידוֹ ּבְ ָידוֹ ּבְ התורה מתחילה לפרט, , , , , וגו'    ּבְ

ֻתִבים    ֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹתמה הן הלוחות?  ֻתִביםּכְ ֻתִביםּכְ ֻתִביםּכְ ֵני    ּכְ ְ ֵניִמׁשּ ְ ֵניִמׁשּ ְ ֵניִמׁשּ ְ ֶּה    ֶעְבֵריֶהםֶעְבֵריֶהםֶעְבֵריֶהםֶעְבֵריֶהם    ִמׁשּ ֶּהִמז ֶּהִמז ֶּהִמז     ִמז
ֶּה ֶּהּוִמז ֶּהּוִמז ֶּהּוִמז ֻתִבים    ֵהםֵהםֵהםֵהם    ּוִמז ֻתִביםּכְ ֻתִביםּכְ ֻתִביםּכְ חֹת. . . . ּכְ חֹתְוַהּלֻ חֹתְוַהּלֻ חֹתְוַהּלֻ ה    ְוַהּלֻ הַמֲעׂשֵ הַמֲעׂשֵ הַמֲעׂשֵ ה    ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהים    ַמֲעׂשֵ הֵהּמָ הֵהּמָ הֵהּמָ     ֵהּמָ

ב ְכּתָ בְוַהּמִ ְכּתָ בְוַהּמִ ְכּתָ בְוַהּמִ ְכּתָ ב    ְוַהּמִ בִמְכּתַ בִמְכּתַ בִמְכּתַ חֹת    ַעלַעלַעלַעל    ָחרּותָחרּותָחרּותָחרּות    הּואהּואהּואהּוא    ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהים    ִמְכּתַ חֹתַהּלֻ חֹתַהּלֻ חֹתַהּלֻ     ....ַהּלֻ
ַמעולאחר מכן,  ׁשְ ַמעַויִּ ׁשְ ַמעַויִּ ׁשְ ַמעַויִּ ׁשְ עַ     ַויִּ עַ ְיהֹוׁשֻ עַ ְיהֹוׁשֻ עַ ְיהֹוׁשֻ ֵרעֹה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    קֹולקֹולקֹולקֹול    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְיהֹוׁשֻ ֵרעֹהּבְ ֵרעֹהּבְ ֵרעֹהּבְ  ּבְ

כלומר, הדבר נכנס . . . . ]י"ז-שם, ט"ו[שם     וגו'
באמצע עניין הלוחות, בכדי להראות וללמד 
את גודל ָעגמת הנפש, ואת החסרון העצום, 

  שהפסיד עם ישראל בגלל העניין הזה.

אומר בספרו העמק דבר, כי משה רבינו  הנצי"בהנצי"בהנצי"בהנצי"ב
עשה זאת בכוונה, בכדי שח"ו לא תהיה נגדו 
התקוממות, מרוב הפחד והצער. לכן, הוא 
שיבר את הלוחות 'לעיניהם'. בהתחלה, הם 
ראו מה שכתוב בלוחות. כל אחד הבין, שזה 
'מעשה אלהים'. זה אינו דבר אנושי. לא יכול 

מכתב להיות, שמשרע"ה עשה זאת. אלא, '
אלהים הוא'. הם הבינו, את ערך הדבר, שלא 
היה כדבר הזה, וגם לא יהיה. כי גם לאחר מכן, 
הלוחות השניות, לא היו אותו הדבר. אין מה 
להשוות, בין הלוחות הראשונות לבין הלוחות 

  השניות. והכל בגלל מעשה העגל.
        

התורה שלנו, המברך 'שלישי' מתחיל  בספריבספריבספריבספרי
ה ככלותו וגו'. בפסוק הזה, 'ויתן אל מש

והמברך 'רביעי' מתחיל בפסוק, 'ויפן וירד משה 
  וגו''.

        
כותב  סימן תכ"ח ס"ק ח'][או"ח אברהם  המגןהמגןהמגןהמגן

    נוהגיןנוהגיןנוהגיןנוהגיןמאידך בשם ספר כנסת הגדולה כך, 
    בקולבקולבקולבקול    אותהאותהאותהאותה    וקוריןוקוריןוקוריןוקורין    ,,,,העגלהעגלהעגלהעגל    רשתרשתרשתרשתפפפפ    ללויללויללויללוי    לקרותלקרותלקרותלקרות

בעל כנסת הגדולה, זהו מהר"ר חיים . . . . נמוךנמוךנמוךנמוך
בנבנשתי, שהיה בארץ תורכיה, הוא אומר כי 

  המנהג לתת ללוי את 'מעשה העגל'. 
        

, מי שיראה את החלוקה בחומשים ואכןואכןואכןואכן
הרגילים, ימצא שבמעשה העגל, בפסוק 'ויתן 
אל משה', מתחילה עליית שני. דהיינו, עליית 
ראשון כוללת את כל התחלת הפרשה, 

סוקים 'אך את שבתותי תשמורו', ובכללם הפ
מה שאצלינו זאת עליית שני. ומה שאצלינו 
עליית שלישי, אצלם זאת עליית שני. ומה 
שאצלינו רביעי, אצלים זה המשך של עליית 
שלישי. ומהפסוק 'ראה אתה אומר אלי', אשר 
אצלינו זאת עליית חמישי, אצלם זה עליית 
שלישי. א"כ יוצא, כי אצלם, שתי העליות 
הראשונות, הן ארוכות מאד, וממילא לאחר 
מכן העליות נהיו קצרות. והסיבה שלהם לכך, 
בכדי שהלוי יעלה ל'מעשה העגל', כיון 

  שהלויים לא חטאו בעגל.
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הרב אוהד נהרי יצ"ו, שאל אותי  ידידנוידידנוידידנוידידנו
בהתחלת השבוע, מדוע אנחנו לא עושים כך? 
עניתי לו, וכי בגלל שהם עושים כך, גם אנחנו 

לעשות כך? הרי אין זאת 'הלכה', אין  צריכים
לכך מקור בש"ס או ברמב"ם. בסדר, הם עושים 
כך, בגלל הסיבה הזאת, אבל וכי בגלל כך 

  תהיה עלינו קושיא? 
        

, אמרתי לעצמי, כדאי לחשוב על כך. אולםאולםאולםאולם
אולי בכל זאת, יש לנו איזו סיבה, מדוע 
אבותינו נע"ג, ואנחנו אחריהם, איננו מקבלים 
את הדבר הזה. כי לכאורה, זהו דבר נחמד, 
לתת זאת ללוי, כיון שהם לא חטאו במעשה 

ה    ַויֲַּעמֹדַויֲַּעמֹדַויֲַּעמֹדַויֲַּעמֹדהעגל. הרי נאמר,  הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ ַער    ֹמׁשֶ ׁשַ ַערּבְ ׁשַ ַערּבְ ׁשַ ַערּבְ ׁשַ ֲחֶנה    ּבְ ֲחֶנהַהּמַ ֲחֶנהַהּמַ ֲחֶנהַהּמַ     ,,,,ַהּמַ
ל    ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ַויֵָּאְספוּ ַויֵָּאְספוּ ַויֵָּאְספוּ ַויֵָּאְספוּ     ,,,,ֵאָליֵאָליֵאָליֵאָלי    ַלי"יָ ַלי"יָ ַלי"יָ ַלי"יָ     יייימִ מִ מִ מִ     ,,,,ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר לּכָ לּכָ לּכָ ֵני    ּכָ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵלִוי ֵלִוי ֵלִוי ֵלִוי     ּבְ
א"כ, כיון שהלויים לא חטאו . . . . כ"ו] ל"ב, [שמות

בעגל, ואילו שאר עם ישראל כן חטאו בעגל, 
ממילא עדיף לכאורה שהלוי יקרא את מעשה 
העגל. כמו ־כן הרבה פוסקים, מעתיקים את 

  הדבר הזה. 
        

על העניין הזה, על מדוכה זו, ובסייעתא  ישבתיישבתיישבתיישבתי
דשמיא נתגלו לי תשעה טעמים ונימוקים, מדוע 

  לא לקבל את ההנהגה הזאת. 
        

לשאול את השאלה הזאת, בכמה  אפשראפשראפשראפשר
צורות. כגון, כמו שאמרנו, להסביר מדוע 
אבותינו לא קיבלו זאת. אמנם אין לנו מסורת 
על הנושא הזה, כי לא שמענו ולא כתבו 

ל כך. לא ידוע לנו. אבל גם אם רק בספרים ע
אנחנו נחדש טעמים, בסה"כ זאת 'תורה'. 
כלומר, גם אם מישהו לא יסכים לכך, אבל 
לגבי התורה, תמיד ישנם שני צדדים למטבע. 

  מ"ט פנים טמא, מ"ט פנים טהור. 
        

    היההיההיההיה    תלמידתלמידתלמידתלמיד, [סנהדרין דף י"ז, ע"א]בגמרא  כתובכתובכתובכתוב
    עלעלעלעל    אומראומראומראומר    שהיהשהיהשהיהשהיה    ,,,,שמושמושמושמו    וסומכוסוסומכוסוסומכוסוסומכוס    איר,איר,איר,איר,ממממבי בי בי בי לרלרלרלר    לולולולו

    ושמונהושמונהושמונהושמונה    ארבעיםארבעיםארבעיםארבעים    ,,,,טומאהטומאהטומאהטומאה    שלשלשלשל    ודברודברודברודבר    דברדברדברדבר    כלכלכלכל
    ,,,,טהרהטהרהטהרהטהרה    שלשלשלשל    ודברודברודברודבר    דברדברדברדבר    כלכלכלכל    ועלועלועלועל    ....טומאהטומאהטומאהטומאה    טעמיטעמיטעמיטעמי

    תלמידתלמידתלמידתלמיד    ,,,,תנאתנאתנאתנא    ....טהרהטהרהטהרהטהרה    טעמיטעמיטעמיטעמי    ושמונהושמונהושמונהושמונה    ארבעיםארבעיםארבעיםארבעים
    במאהבמאהבמאהבמאה    השרץהשרץהשרץהשרץ    אתאתאתאת    מטהרמטהרמטהרמטהר    שהיהשהיהשהיהשהיה    ,,,,ביבנהביבנהביבנהביבנה    היההיההיההיה    ותיקותיקותיקותיק

[שם ד"ה שואלים התוספות . . . . טעמיםטעמיםטעמיםטעמים    וחמשיםוחמשיםוחמשיםוחמשים
, הרי זהו פלפול של הבל? מה איכפת לנו שיודע]

מכך, שיש לו ק"נ טעמים לטהר את השרץ? הרי 
קשה קשה קשה קשה התורה מטמאה אותו? לשון התוספות, 

וכו' יעו"ש. לר"ת ומה־לנו בחריפות של הבל לר"ת ומה־לנו בחריפות של הבל לר"ת ומה־לנו בחריפות של הבל לר"ת ומה־לנו בחריפות של הבל 
אחת התשובות במפרשים היא, כי אם התורה 
מטמאה, פירושו שזהו דבר חידוש. בכל אופן, 

  רואים שישנו צד שני. 
        

הדבר בעניינינו, גם אלה הנוהגים כך,  אותואותואותואותו
שהלוי עולה לקריאת מעשה העגל, שידעו מה 
הם הצדדים לומר ההיפך ממנהגם. אבל אנחנו 
אומרים זאת, בכדי להסביר את המנהג שלנו. 
וגם אם בעבר לא שמעו על הדברים הללו, זהו 

ני נביאים ישראל, אם אינם נביאים, בבבחינת, 
  לכן, צריך לראות את העניין מָשרשו.     .הם

        
, צריכים לדעת כך. ספק גדול אם הדבר ראשיתראשיתראשיתראשית

היה נהוג בעבר בעם ישראל, אפילו באיזה 
שהוא מקום אחד. המקור הראשון לדבר, 
שדוקא הלוי יקרא זאת, הוא בספר תיקון 
יששכר, והוא בעצמו מביא שהגאונים לא סברו 

באופן כך. דהיינו, הם לא חילקו את הפרשה, 
  כזה. 

        
הספר תיקון יששכר, זהו הר"ר יששכר בן  בעלבעלבעלבעל

שושן, שחי בזמן מרן הבית יוסף, בעיר  -סּוסאן 
צפת ת"ו, הביא בספרו את הפסקות העולים 
של 'סדר כי תשא'. הוא כותב, כי ההפסקות 

שהן הפסקות שהן הפסקות שהן הפסקות שהן הפסקות הללו, הן מ'סדר הגאונים'. וז"ל, 
  . . . . וכו'עזרא הסופר ע"ה עזרא הסופר ע"ה עזרא הסופר ע"ה עזרא הסופר ע"ה 

        
הוא מחלק את קריאות פרשת כי תשא,  כךכךכךכך

בשבת שחרית, כהן, עד 'לו ולזרעו לדורותם'. בשבת שחרית, כהן, עד 'לו ולזרעו לדורותם'. בשבת שחרית, כהן, עד 'לו ולזרעו לדורותם'. בשבת שחרית, כהן, עד 'לו ולזרעו לדורותם'. 
דהיינו, מה לוי, עד 'כאשר ציויתיך יעשו. לוי, עד 'כאשר ציויתיך יעשו. לוי, עד 'כאשר ציויתיך יעשו. לוי, עד 'כאשר ציויתיך יעשו. 

שאצלינו קורא העולה ראשון, אצלם הם כבר 
והשלישי, עד 'לא והשלישי, עד 'לא והשלישי, עד 'לא והשלישי, עד 'לא חילקו זאת לשני קרואים. 

א"כ יוצא שכתוב כאן ימיש מתוך האהל'. ימיש מתוך האהל'. ימיש מתוך האהל'. ימיש מתוך האהל'. 
'מעשה במפורש, כי אצלם, לא עלה הלוי ל

העגל'. לכן בעל תיקון יששכר הקדים ואמר, כי 
אצל הגאונים לא היתה חלוקה כזאת, וזאת 
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אינה החלוקה המקורית והמקובלת. גם בהמשך 
דבריו רואים, כי המנהג הזה, להעלות את הלוי 
ל'מעשה העגל', היה רק במקצת מקומות. אבל 
במשך הזמן, הרעיון הזה נכנס לאט לאט, 

ל. העתיקו זאת, אחד מן ולבסוף הוא התקב
השני. ובסופו של־דבר, המנהג הזה התקבל 
בכל קהילות ישראל, חוץ מאצל התימנים, 
ההולכים לפי החלוקה שבספר התאג, ושם לא 
התקבלה החלוקה הזאת. ועלינו להבין, על מה 

        ולמה?
        
לשאול את השאלה הזאת, גם בצורה  אפשראפשראפשראפשרוווו

ש אחרת. דהיינו, בסדר, אבותינו לא נהגו כך, י
לנו תירוץ, אבל אולי בכל זאת כדאי לנהוג 
כך? מה יש? לכאורה, זאת הנהגה טובה. הדבר 
בבחינת, מהיות טוב אל תיקרא רע. אמנם, זה 
לא בגדר של 'טוב' או 'רע', אבל זהו דבר יפה, 
  אולי יש בכך איזו תועלת. מדוע שלא ננהג כך?

ברצוני לומר, כי ישנן סיבות, שהדבר הזה  לכןלכןלכןלכן
. עדיף שלא להקפיד, שדוקא הלוי אינו טוב

  יקרא את 'מעשה העגל'. 
        

שמעתי שמעתי שמעתי שמעתי כך,  [בדף ע"ו ע"א]התיקון יששכר  כותבכותבכותבכותב
שנמצא כתוב מתיקון ראשונים גדולים ז"ל, שנמצא כתוב מתיקון ראשונים גדולים ז"ל, שנמצא כתוב מתיקון ראשונים גדולים ז"ל, שנמצא כתוב מתיקון ראשונים גדולים ז"ל, 
שאין קורא כל פרשת העגל אלא לוי, לפי שבני שאין קורא כל פרשת העגל אלא לוי, לפי שבני שאין קורא כל פרשת העגל אלא לוי, לפי שבני שאין קורא כל פרשת העגל אלא לוי, לפי שבני 
לוי לא עשו בו דבר, כדכתיב מי לי"י אלי לוי לא עשו בו דבר, כדכתיב מי לי"י אלי לוי לא עשו בו דבר, כדכתיב מי לי"י אלי לוי לא עשו בו דבר, כדכתיב מי לי"י אלי 
ויאספו אליו כל בני לוי. ולא ישראל יקראנה, ויאספו אליו כל בני לוי. ולא ישראל יקראנה, ויאספו אליו כל בני לוי. ולא ישראל יקראנה, ויאספו אליו כל בני לוי. ולא ישראל יקראנה, 

יתבייש, שהישראלים הם שעשאוהו. יתבייש, שהישראלים הם שעשאוהו. יתבייש, שהישראלים הם שעשאוהו. יתבייש, שהישראלים הם שעשאוהו.     שמאשמאשמאשמא
כאשר הישראל עולה ל'מעשה העגל', הוא 
מצטער ומתבייש, אוי, אנחנו עשינו את העגל. 
ואפשר, שגם שאר ישראלים השומעים, ואפשר, שגם שאר ישראלים השומעים, ואפשר, שגם שאר ישראלים השומעים, ואפשר, שגם שאר ישראלים השומעים, 
מתביישים כשרואים או מרגישים שהקורא מתביישים כשרואים או מרגישים שהקורא מתביישים כשרואים או מרגישים שהקורא מתביישים כשרואים או מרגישים שהקורא 

  מהם מתבייש על מעשיהם. מהם מתבייש על מעשיהם. מהם מתבייש על מעשיהם. מהם מתבייש על מעשיהם. 
        

טעם מעניין. וכי פעם התביישנו, בקריאת  זהוזהוזהוזהו
מעשה העגל? אינני יודע. כבר איננו מרגישים 
בושה, ולא שום דבר. כנראה, החושים שלנו 
כבר כהו. א"כ לכאורה, אולי כדאי לעשות 
איזה דבר, על מנת שיזכיר לנו כי יש במה 

        להתבייש? 

, כי [בע"ח דף קצ"א ע"א]מהרי"ץ זיע"א כותב  הריהריהריהרי
ג קדמונינו, בקריאת פרשת קורח הטעם למנה

וחצי פרשת חוקת, בכדי שלא יכבד על הציבור 
פטירת שני צדיקים בפרשה אחת, אהרון 
ומרים, שלא יצטערו. לכן חילקו את הפרשה, 

ְסעוּ בפסוק  ְסעוּ ַויִּ ְסעוּ ַויִּ ְסעוּ ַויִּ ֵדשׁ     ַויִּ ֵדשׁ ִמּקָ ֵדשׁ ִמּקָ ֵדשׁ ִמּקָ   יעוש"ב.     ל"ז] ל"ג, [במדבר    ִמּקָ
        

לגבי עניין זה, בדורות הללו שאנחנו  וגםוגםוגםוגם
קוראים פטירת שני צדיקים בפרשה אחת, אף 
אחד לא מרגיש צער מכך. כנראה, בדורות 
הראשונים, הדבר היה מעורר אצלם צער. אבל 
אנחנו, כנראה כבר 'ירוד ירדנו', ואיננו 
מרגישים בכך. אין לכך כל משמעות. אפילו 

  .שיהיה כתוב, על מאה צדיקים שנפטרו
        

, לא זאת היא הנקודה. לא זהו השיקול. אבלאבלאבלאבל
דהיינו, אולי אדרבה, עלינו לעשות איזו 
פעולה, אשר תעורר אותנו לכך. את הדברים 
  דלעיל, אינני מחשיב בתורת תירוץ למנהגינו. 

ויפה מאד ויפה מאד ויפה מאד ויפה מאד בעל תיקון יששכר וכותב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
נראה בעיני מנהג זה וטעמו, ושראוי לחוש לו. נראה בעיני מנהג זה וטעמו, ושראוי לחוש לו. נראה בעיני מנהג זה וטעמו, ושראוי לחוש לו. נראה בעיני מנהג זה וטעמו, ושראוי לחוש לו. 

מה ששמעתי בטעמו, והוא, מה ששמעתי בטעמו, והוא, מה ששמעתי בטעמו, והוא, מה ששמעתי בטעמו, והוא, ואני מוסיף עוד על ואני מוסיף עוד על ואני מוסיף עוד על ואני מוסיף עוד על 
שאינו נאה להקרות לאדם בפיו ברבים, מה שאינו נאה להקרות לאדם בפיו ברבים, מה שאינו נאה להקרות לאדם בפיו ברבים, מה שאינו נאה להקרות לאדם בפיו ברבים, מה 
שהוא הרע שעשה וגנותו, הואיל ויש אחר שהוא הרע שעשה וגנותו, הואיל ויש אחר שהוא הרע שעשה וגנותו, הואיל ויש אחר שהוא הרע שעשה וגנותו, הואיל ויש אחר 

        שיקראנו, והוא שבחו שלא עשהו. שיקראנו, והוא שבחו שלא עשהו. שיקראנו, והוא שבחו שלא עשהו. שיקראנו, והוא שבחו שלא עשהו. 
        

וכן אפילו לא יהיה העולה הוא עצמו הקורא, וכן אפילו לא יהיה העולה הוא עצמו הקורא, וכן אפילו לא יהיה העולה הוא עצמו הקורא, וכן אפילו לא יהיה העולה הוא עצמו הקורא, 
הרי אצלם הם  וכו'. דהיינו,אלא הש"צ עליו אלא הש"צ עליו אלא הש"צ עליו אלא הש"צ עליו 

מעמידים חזן, שיקרא במקום העולה. א"כ, לא 
הלוי בעצמו, קורא את 'מעשה העגל'. אעפ"כ 

אין נכון להעמידו על קריאתה, אין נכון להעמידו על קריאתה, אין נכון להעמידו על קריאתה, אין נכון להעמידו על קריאתה, הוא אומר, 
הואיל ויש אחר שקוראו, ואין הדבר נוגע בו. הואיל ויש אחר שקוראו, ואין הדבר נוגע בו. הואיל ויש אחר שקוראו, ואין הדבר נוגע בו. הואיל ויש אחר שקוראו, ואין הדבר נוגע בו. 

וא"כ וא"כ וא"כ וא"כ עדיף מישהו אחר, שלא חטא בעניין הזה. 
לפי זה, יצטרך הכהן שיקרא עד 'שבת וינפש'. לפי זה, יצטרך הכהן שיקרא עד 'שבת וינפש'. לפי זה, יצטרך הכהן שיקרא עד 'שבת וינפש'. לפי זה, יצטרך הכהן שיקרא עד 'שבת וינפש'. 

י, כל פרשת העגל, ופרשת מה שנתזלזלו  בו י, כל פרשת העגל, ופרשת מה שנתזלזלו  בו י, כל פרשת העגל, ופרשת מה שנתזלזלו  בו י, כל פרשת העגל, ופרשת מה שנתזלזלו  בו ולוולוולוולו
ישראל ונעשו בו עליו, מ'ויתן אל משה ככלותו ישראל ונעשו בו עליו, מ'ויתן אל משה ככלותו ישראל ונעשו בו עליו, מ'ויתן אל משה ככלותו ישראל ונעשו בו עליו, מ'ויתן אל משה ככלותו 
לדבר אתו', עד 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא לדבר אתו', עד 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא לדבר אתו', עד 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא לדבר אתו', עד 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא 
ימיש מתוך האהל. ומשם ואילך, משלימים ימיש מתוך האהל. ומשם ואילך, משלימים ימיש מתוך האהל. ומשם ואילך, משלימים ימיש מתוך האהל. ומשם ואילך, משלימים 

לפי דבריו, כך צריך לעלות מניין חובת היום. לעלות מניין חובת היום. לעלות מניין חובת היום. לעלות מניין חובת היום. 
  לעשות. 
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לא כותב, כי כך הוא המקובל. הוא רק  הואהואהואהוא
 תוב"ב,תוב"ב,תוב"ב,תוב"ב,    נהגו פה צפת שבגליל העליוןנהגו פה צפת שבגליל העליוןנהגו פה צפת שבגליל העליוןנהגו פה צפת שבגליל העליון    וכןוכןוכןוכןכותב, 

כמה שלוחי ציבור יצ"ו, שנשמע להם דבר זה כמה שלוחי ציבור יצ"ו, שנשמע להם דבר זה כמה שלוחי ציבור יצ"ו, שנשמע להם דבר זה כמה שלוחי ציבור יצ"ו, שנשמע להם דבר זה 
וטעמו, שקיבלוהו מקדמוניהם ז"ל. ושאלתי וטעמו, שקיבלוהו מקדמוניהם ז"ל. ושאלתי וטעמו, שקיבלוהו מקדמוניהם ז"ל. ושאלתי וטעמו, שקיבלוהו מקדמוניהם ז"ל. ושאלתי 
לכמה מהם, ואמרו לי, שגם ניגון הטעמים, הם לכמה מהם, ואמרו לי, שגם ניגון הטעמים, הם לכמה מהם, ואמרו לי, שגם ניגון הטעמים, הם לכמה מהם, ואמרו לי, שגם ניגון הטעמים, הם 

כלומר, מחלישים בכל קריאת אותה הפרשה. מחלישים בכל קריאת אותה הפרשה. מחלישים בכל קריאת אותה הפרשה. מחלישים בכל קריאת אותה הפרשה. 
גם לגבי סלסולי הקריאה, הם היו מפחיתים 

בקול חלש. אותם בקריאת פרשה זו, וקוראים 
חוץ חוץ חוץ חוץ דהיינו בצער. שקוראים אותה, כמו בדאגה. שקוראים אותה, כמו בדאגה. שקוראים אותה, כמו בדאגה. שקוראים אותה, כמו בדאגה. 

ויחל ויחל ויחל ויחל     ,דהיינו, מן הפסוקמתפילתו של משה, מתפילתו של משה, מתפילתו של משה, מתפילתו של משה, 
. עשות לעמועשות לעמועשות לעמועשות לעמוללללאשר דיבר אשר דיבר אשר דיבר אשר דיבר עד  ,וגו'משה משה משה משה 

שאומרים, שאומרים, שאומרים, שאומרים,     הפסוקים הללו, הם פסוקים טובים.
שאין שאין שאין שאין מה הטעם להנמכת הקול ביתר הפרשה? 

נכון להטעים בנעימות וקול ערבות בספר תורה נכון להטעים בנעימות וקול ערבות בספר תורה נכון להטעים בנעימות וקול ערבות בספר תורה נכון להטעים בנעימות וקול ערבות בספר תורה 
        ברבים, את מעשה אבותינו הרע הזה. ברבים, את מעשה אבותינו הרע הזה. ברבים, את מעשה אבותינו הרע הזה. ברבים, את מעשה אבותינו הרע הזה. 

        
וגם זה נראה בעיני טוב, ובפרט במקומות וגם זה נראה בעיני טוב, ובפרט במקומות וגם זה נראה בעיני טוב, ובפרט במקומות וגם זה נראה בעיני טוב, ובפרט במקומות 
שהעולים לספר תורה, הם בעצמם קורין, ולא שהעולים לספר תורה, הם בעצמם קורין, ולא שהעולים לספר תורה, הם בעצמם קורין, ולא שהעולים לספר תורה, הם בעצמם קורין, ולא 

כלומר, המנהג הזה, שמחלישים הש"צ בעדם. הש"צ בעדם. הש"צ בעדם. הש"צ בעדם. 
את הניגון, מצא חן בעיניו. ובפרט במקומות 

ורא, ולא שהחזן הנוהגים, שהעולה בעצמו ק
שלא ייראה בכך הלוי הקורא, שלא ייראה בכך הלוי הקורא, שלא ייראה בכך הלוי הקורא, שלא ייראה בכך הלוי הקורא, קורא בעבורו. 

כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על 
דהיינו, אם הלוי ישראלים השומעים שעשו. ישראלים השומעים שעשו. ישראלים השומעים שעשו. ישראלים השומעים שעשו. 

יעלה, הוא יאמר לעצמו, אה, אני ב"ה בסדר, 
אתם הציבור עשיתם לא בסדר, אבל אני לא 
עשיתי את העגל, והוא מנגן ומסלסל ונהנה 

         לעצמו בקריאת הפרשה.
        

ועוד אמרו לי מהם, שגם קיבלו מקדמונים ז"ל, ועוד אמרו לי מהם, שגם קיבלו מקדמונים ז"ל, ועוד אמרו לי מהם, שגם קיבלו מקדמונים ז"ל, ועוד אמרו לי מהם, שגם קיבלו מקדמונים ז"ל, 
בשם גדולים מהם ז"ל, וכן הם עתה נוהגין, שגם בשם גדולים מהם ז"ל, וכן הם עתה נוהגין, שגם בשם גדולים מהם ז"ל, וכן הם עתה נוהגין, שגם בשם גדולים מהם ז"ל, וכן הם עתה נוהגין, שגם 
אותן הששה הפסוקים הראשונים שבפרשת אותן הששה הפסוקים הראשונים שבפרשת אותן הששה הפסוקים הראשונים שבפרשת אותן הששה הפסוקים הראשונים שבפרשת 
המתאוננים, בסדר בהעלותך, מן ויהי העם המתאוננים, בסדר בהעלותך, מן ויהי העם המתאוננים, בסדר בהעלותך, מן ויהי העם המתאוננים, בסדר בהעלותך, מן ויהי העם 
כמתאוננים רע וגו' והמן כזרע גד וגו', קורין כמתאוננים רע וגו' והמן כזרע גד וגו', קורין כמתאוננים רע וגו' והמן כזרע גד וגו', קורין כמתאוננים רע וגו' והמן כזרע גד וגו', קורין 

        אותם בדאגה וחלישות טעמים. אותם בדאגה וחלישות טעמים. אותם בדאגה וחלישות טעמים. אותם בדאגה וחלישות טעמים. 
        

ריו, גם הביא כנסת הגדולה, אשר היה אחבספר בספר בספר בספר 
. המגן אברהם, ]בסימן תכ"ט[את העניין הזה 

כנראה לא ראה את הספר תיקון יששכר, ולכן 
הוא הביא זאת בשם כנסת הגדולה, שכתב 

נהגו שהלוי קורא כל פרשת העגל, עד נהגו שהלוי קורא כל פרשת העגל, עד נהגו שהלוי קורא כל פרשת העגל, עד נהגו שהלוי קורא כל פרשת העגל, עד בזה"ל, 

ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך 
האהל. והטעם, משום שבני לוי לא נמצאו האהל. והטעם, משום שבני לוי לא נמצאו האהל. והטעם, משום שבני לוי לא נמצאו האהל. והטעם, משום שבני לוי לא נמצאו 

א הדין שאם רוצה לקרוא א הדין שאם רוצה לקרוא א הדין שאם רוצה לקרוא א הדין שאם רוצה לקרוא בעשיית העגל. והובעשיית העגל. והובעשיית העגל. והובעשיית העגל. והו
לכהן כל פרשת העגל, קורא, שהכהן בכלל בני לכהן כל פרשת העגל, קורא, שהכהן בכלל בני לכהן כל פרשת העגל, קורא, שהכהן בכלל בני לכהן כל פרשת העגל, קורא, שהכהן בכלל בני 

אפשר גם שהכהן יעלה, כי גם הם אינם עשו לוי. לוי. לוי. לוי. 
  את העגל, שהרי גם הם שבט לוי. 

        
נוהגין שקורין בקול נוהגין שקורין בקול נוהגין שקורין בקול נוהגין שקורין בקול מכן הוא כותב,  ולאחרולאחרולאחרולאחר

 מן ויתן אל משה ככלותו, עד ויחל משהמן ויתן אל משה ככלותו, עד ויחל משהמן ויתן אל משה ככלותו, עד ויחל משהמן ויתן אל משה ככלותו, עד ויחל משה    ,,,,נמוךנמוךנמוךנמוך
להראות איך הם להראות איך הם להראות איך הם להראות איך הם וכו', והוא כותב טעם, 

נראה מנהג נראה מנהג נראה מנהג נראה מנהג  מתחרטים מאשר הרעו לעשות. ולימתחרטים מאשר הרעו לעשות. ולימתחרטים מאשר הרעו לעשות. ולימתחרטים מאשר הרעו לעשות. ולי
  זה. זה. זה. זה. 

        
 [סימן מ"ז אות ב'], בספר יוסף אומץהחיד"א החיד"א החיד"א החיד"א 

מביא את דברי כנסת הגדולה, והוא כותב כי 
מנהג זה הוא כנגד  שלכאורה ,מישהו שאל אותו

, הטעם הראשוןהטעם הראשוןהטעם הראשוןהטעם הראשוןגמרא מפורשת. וזה יהיה 
  לחיזוק המנהג שלנו. 

        
כתוב כך,  ]כ"ה ע"א[דף במסכת מגילה  במשנהבמשנהבמשנהבמשנה
    ,,,,תמרתמרתמרתמר    מעשהמעשהמעשהמעשה    ....רגםרגםרגםרגםּתַ ּתַ ּתַ ּתַ מִ מִ מִ מִ     ולאולאולאולא    נקראנקראנקראנקרא    ,,,,ראובןראובןראובןראובן    מעשהמעשהמעשהמעשה
    נקראנקראנקראנקרא    ,,,,הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    עגלעגלעגלעגל    מעשהמעשהמעשהמעשה    ....ומתרגםומתרגםומתרגםומתרגם    נקראנקראנקראנקרא

מסביר . . . . מתרגםמתרגםמתרגםמתרגם    ולאולאולאולא    נקראנקראנקראנקרא    ,,,,והשניוהשניוהשניוהשני    ....ומתרגםומתרגםומתרגםומתרגם
    ,,,,העגלהעגלהעגלהעגל    פרשתפרשתפרשתפרשת    כלכלכלכל    ,,,,הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    עגלעגלעגלעגל    מעשהמעשהמעשהמעשהרש"י, 

ִלֵכהוּ     עדעדעדעד ִלֵכהוּ ָוַאׁשְ ִלֵכהוּ ָוַאׁשְ ִלֵכהוּ ָוַאׁשְ     שחזרשחזרשחזרשחזר    ומהומהומהומה    .[שמות ל"ב, כ"ד]    ָבֵאשׁ ָבֵאשׁ ָבֵאשׁ ָבֵאשׁ     ָוַאׁשְ
    עגלעגלעגלעגל    מעשהמעשהמעשהמעשה    קרויקרויקרויקרוי    הואהואהואהוא    ,,,,המעשההמעשההמעשההמעשה    פרפרפרפרייייוסוסוסוס    ןןןןוווואהראהראהראהר
ֶּה    ָהֵעֶגלָהֵעֶגלָהֵעֶגלָהֵעֶגל    ַויֵֵּצאַויֵֵּצאַויֵֵּצאַויֵֵּצא    ,,,,בובובובו    שכתובשכתובשכתובשכתוב    הואהואהואהוא    ....השניהשניהשניהשני ֶּהַהז ֶּהַהז ֶּהַהז כלומר,     ....ַהז

 קוראים עם התרגום.מעשה עגל שני,  את
דהיינו, את מה ששאל משה רבינו את אהרון, 

ה    ֶמהֶמהֶמהֶמה הָעׂשָ הָעׂשָ הָעׂשָ ֶּה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ְלךָ ְלךָ ְלךָ ְלךָ     ָעׂשָ ֶּהַהז ֶּהַהז ֶּהַהז     ִיַחרִיַחרִיַחרִיַחר    ַאלַאלַאלַאלאהרון ענה, , ו, ו, ו, ווגו'    ַהז
ה    ֲאדִֹניֲאדִֹניֲאדִֹניֲאדִֹני    ַאףַאףַאףַאף הַאּתָ הַאּתָ הַאּתָ י    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָיַדְעּתָ ָיַדְעּתָ ָיַדְעּתָ ָיַדְעּתָ     ַאּתָ יּכִ יּכִ יּכִ , , , , וגו'    הּואהּואהּואהּוא    ְבָרעְבָרעְבָרעְבָרע    ּכִ
ְמָצה    עד ְמָצהְלׁשִ ְמָצהְלׁשִ ְמָצהְלׁשִ ָקֵמיֶהם    ְלׁשִ ָקֵמיֶהםּבְ ָקֵמיֶהםּבְ ָקֵמיֶהםּבְ , את זאת קוראים ולא ּבְ

    ולאולאולאולאמתרגמים. והסיבה היא, כותב רש"י, 
    היההיההיההיה    ממשממשממשממש    ,,,,ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו    הארץהארץהארץהארץ    עמיעמיעמיעמי    יטעויטעויטעויטעו    פןפןפןפן    ,,,,יתרגםיתרגםיתרגםיתרגם

הרי . . . . מביניןמביניןמביניןמבינין    איןאיןאיןאין    המקראהמקראהמקראהמקרא    אבלאבלאבלאבל    ,,,,מאליומאליומאליומאליו    שיצאשיצאשיצאשיצא    ,,,,בובובובו
ִלֵכהוּ נאמר שם,  ִלֵכהוּ ָוַאׁשְ ִלֵכהוּ ָוַאׁשְ ִלֵכהוּ ָוַאׁשְ ֶּה    ָהֵעֶגלָהֵעֶגלָהֵעֶגלָהֵעֶגל    ַויֵֵּצאַויֵֵּצאַויֵֵּצאַויֵֵּצא    ָבֵאשׁ ָבֵאשׁ ָבֵאשׁ ָבֵאשׁ     ָוַאׁשְ ֶּהַהז ֶּהַהז ֶּהַהז מה . . . . ַהז

הפירוש 'ויצא'? הוא יצא מאליו? אלא כנראה, 
כוח רוחני מסויים. או שהסיבה היא, היה שם 

        משום כבודו של אהרון.
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    ,,,,הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    עגלעגלעגלעגל    מעשהמעשהמעשהמעשהעל כך הגמרא,  אומרתאומרתאומרתאומרת
    מהומהומהומהומה החידוש?     ....פשיטאפשיטאפשיטאפשיטא    ....ומתרגםומתרגםומתרגםומתרגם    נקראנקראנקראנקרא

דהיינו, . . . . ישראלישראלישראלישראל    שלשלשלשל    לכבודןלכבודןלכבודןלכבודן    ליחושליחושליחושליחוש. . . . דתימאדתימאדתימאדתימא
כאשר קוראים את מעשה העגל, האנשים 
הפשוטים יאמרו, כיצד עשו כך עם ישראל? איזו 
התנהגות? רק קיבלו את התורה, וכבר לאחר 

  מכן עושים עבודה זרה, עושים עגל? מה זה? 
        

, עניין מעשה העגל, הוא גרוע אצלינולמשל למשל למשל למשל 
ביותר. דהיינו, כאשר רוצים לומר על מישהו, 

גרועים, אומרים 'אפילו  שהוא עושה דברים
יעשה עגל', אני לא אמחה בו. התייאשו ממנו. 
מעשה העגל, הוא דבר חמור מאד, ממילא זהו 
'כבודן של ישראל'. לכן, היינו אומרים, שלא 
נתרגם זאת, מצד כבוד עם ישראל. חשוב מאד, 

  שלא לזלזל בעם ישראל. 
        

    ,,,,להולהולהולהו    דניחאדניחאדניחאדניחא    שכןשכןשכןשכן    כלכלכלכלקמ"ל, קמ"ל, קמ"ל, קמ"ל, הגמרא,  אומרתאומרתאומרתאומרת
כאשר קוראים את מעשה  ....כפרהכפרהכפרהכפרה    להולהולהולהו    דהויאדהויאדהויאדהויא

העגל, יש בכך כפרה על עם ישראל. אדרבה, 
שתהיה בושה מכך. אם כן, כיצד אתה אומר 
שהלוי יעלה למעשה העגל, מפני שהוא לא 
עשה את העגל. הרי אדרבה, הישראל צריך 
לעלות, כיון שאכן ישנו צורך להתבייש. כך 

        שאל השואל, את החיד"א. 
        

    הרבהרבהרבהרב    כיכיכיכי    ,,,,נפשינפשינפשינפשי    ידידידידידידידיד    שאלתנישאלתנישאלתנישאלתני    שם כך,כתוב כתוב כתוב כתוב 
    קוראקוראקוראקורא    דלוידלוידלוידלוי    ,,,,כתבכתבכתבכתב    ח]ח]ח]ח]""""תכתכתכתכ    סימןסימןסימןסימן    חחחח""""[או[או[או[או    דולהדולהדולהדולההגהגהגהגסת סת סת סת כנכנכנכנ
    במגילהבמגילהבמגילהבמגילה    אמרואמרואמרואמרו    והריוהריוהריוהרי    ....יבושויבושויבושויבושו    שלאשלאשלאשלא    ,,,,העגלהעגלהעגלהעגל    רשתרשתרשתרשתפפפפ

    להולהולהולהו    דליהוודליהוודליהוודליהוו    היכיהיכיהיכיהיכי    כיכיכיכי    ,,,,ומתרגםומתרגםומתרגםומתרגם    נקראנקראנקראנקרא    ,,,,ה]ה]ה]ה]""""ככככ    [דף[דף[דף[דף
            ....הנעימיםהנעימיםהנעימיםהנעימים    דבריודבריודבריודבריו    כאןכאןכאןכאן    עדעדעדעד    ,,,,כפרהכפרהכפרהכפרה

        
    אלאלאלאל    אשיבאשיבאשיבאשיב    זאתזאתזאתזאת    ,,,,בענייבענייבענייבעניי    ואניואניואניואני    לו החיד"א,עונה עונה עונה עונה 

    תחזהתחזהתחזהתחזה    אתהאתהאתהאתה    ,,,,דנפשאידנפשאידנפשאידנפשאי    רחימארחימארחימארחימא    גםגםגםגם    ,,,,עיניעיניעיניעיני    ואורואורואורואור    לבילבילבילבי
לא     ....בושהבושהבושהבושה    טעםטעםטעםטעם    נזכרנזכרנזכרנזכר    דלאדלאדלאדלא    ,,,,גגגג""""כנהכנהכנהכנה    הרבהרבהרבהרב    בדבריבדבריבדבריבדברי

כתוב בכנסת הגדולה, את הטעם משום 
        הבושה. זאת המצאה. 

        
    אמראמראמראמר    ה],ה],ה],ה],""""ננננ    [דף[דף[דף[דף    בשבתבשבתבשבתבשבת    לללל""""רזרזרזרז    שששש""""ממממ    ,,,,ידעתידעתידעתידעת    וכברוכברוכברוכבר

    מאותומאותומאותומאותו    ראובןראובןראובןראובן    הואהואהואהוא    מוצלמוצלמוצלמוצל    ,,,,אלעזראלעזראלעזראלעזר    בןבןבןבן    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    רבירבירבירבי

כלומר,     שראובן לא חטא.הגמרא אומרת, . . . . עוןעוןעוןעון
מה שכתוב בתורה לגבי מעשה ראובן, הדברים 
אינם כפישוטן. והראיה לכך, מה'ארורין' 

    ָארּורָארּורָארּורָארּורשבפרשת כי תבוא. בהתחלה כתוב כך, 
ר    ָהִאישׁ ָהִאישׁ ָהִאישׁ ָהִאישׁ  רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ה    ֲאׁשֶ הַיֲעׂשֶ הַיֲעׂשֶ הַיֲעׂשֶ ָכה    ֶפֶסלֶפֶסלֶפֶסלֶפֶסל    ַיֲעׂשֶ ָכהּוַמּסֵ ָכהּוַמּסֵ ָכהּוַמּסֵ     ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ָכלָכלָכלָכל    ְוָענוּ ְוָענוּ ְוָענוּ ְוָענוּ     ,וגו'    ּוַמּסֵ
. זהו הארור [דברים כ"ז, ט"ו] וגו'    ָאֵמןָאֵמןָאֵמןָאֵמן    ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ ְוָאְמרוּ 

    ִעםִעםִעםִעם    ׁשֵֹכבׁשֵֹכבׁשֵֹכבׁשֵֹכב    ָארּורָארּורָארּורָארּורוהארור הששי הוא,     הראשון.
ת תֵאׁשֶ תֵאׁשֶ תֵאׁשֶ     עתידעתידעתידעתיד    אפשראפשראפשראפשרוגו'. אומרת הגמרא,     ָאִביוָאִביוָאִביוָאִביו    ֵאׁשֶ
    עםעםעםעם    שוכבשוכבשוכבשוכב    ארורארורארורארור    ולומרולומרולומרולומר, , , , עיבלעיבלעיבלעיבל    הרהרהרהר    עלעלעלעל    לעמודלעמודלעמודלעמוד    זרעוזרעוזרעוזרעו

איך הקב"ה ? ? ? ? ידוידוידוידו    עלעלעלעל    זהזהזהזה    חטאחטאחטאחטא    ויבאויבאויבאויבא, , , , אביואביואביואביו    אשתאשתאשתאשת
עשה, שדוקא שבט ראובן, אלו שיצאו מזרעו, 
יאמרו כי מי שעשה דבר כזה הוא מקולל? על 

        כרחך, שראובן לא חטא ממש, בעניין הזה. 
        

 דף[מסביר באריכות, בספרו ראש דוד  החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"א
הלגבי סדר השבטים,  ,]ב"ע ג"קנ הֵאּלֶ הֵאּלֶ הֵאּלֶ     ַיַעְמדוּ ַיַעְמדוּ ַיַעְמדוּ ַיַעְמדוּ     ֵאּלֶ

ִרִזים    ַהרַהרַהרַהר    ַעלַעלַעלַעל    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלָבֵרךְ ְלָבֵרךְ ְלָבֵרךְ ְלָבֵרךְ  ִרִזיםּגְ ִרִזיםּגְ ִרִזיםּגְ ָעְבְרֶכם    ,,,,ּגְ ָעְבְרֶכםּבְ ָעְבְרֶכםּבְ ָעְבְרֶכםּבְ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּבְ
ן ןַהיְַּרּדֵ ןַהיְַּרּדֵ ןַהיְַּרּדֵ ְמעֹון    ,,,,ַהיְַּרּדֵ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ . . . . [דברים כ"ז, י"ב]    וגו'    ִויהּוָדהִויהּוָדהִויהּוָדהִויהּוָדה    ְוֵלִויְוֵלִויְוֵלִויְוֵלִוי    ׁשִ

הרי שמעון, לא היה בכלל העניין. ישנם אחד 
עשר ארורין, שהם כנגד אחד עשר השבטים. 
שבט שמעון, אינו נכלל בעניין, כיון שבלא"ה 
לא היה בדעת משה רבינו לברכו. הוא רק 

מַ הזכיר אותו ברמז,  מַ ׁשְ מַ ׁשְ מַ ׁשְ וגו'     ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    קֹולקֹולקֹולקֹול    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     עעעעׁשְ
. אם אין בכוונתו לברכו, גם אין ז'] ל"ג, [דברים

צורך לקללו. לכן, הראשון הוא שבט לוי. 
ארור האיש אשר יעשה והארור הראשון הוא, '

כי שבט לוי, לא עשו פסל ומסכה,     .'פסל ומסכה
לא היו במעשה העגל. א"כ יוצא, כי הארור 

        הששי, הוא מקביל לראובן. 
        

    ,,,,זהזהזהזה    ומטעםומטעםומטעםומטעם, [בספרו יוסף אומץ שם]החיד"א  אומראומראומראומר
    קוראקוראקוראקורא    היההיההיההיה    שהעולהשהעולהשהעולהשהעולה    ,,,,מקדםמקדםמקדםמקדם    דמראשדמראשדמראשדמראש    אפשראפשראפשראפשר
    לוילוילוילוי    שיעלהשיעלהשיעלהשיעלה    רבנןרבנןרבנןרבנן    ןןןןוּ וּ וּ וּ קּ קּ קּ קּ ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ     ,,,,שלושלושלושלו    הפסקאהפסקאהפסקאהפסקא    בעצמובעצמובעצמובעצמו
    יגדליגדליגדליגדל    ,,,,ישראלישראלישראלישראל    יקראיקראיקראיקרא    שאםשאםשאםשאם    ....העגלהעגלהעגלהעגל    פרשתפרשתפרשתפרשת    לקרותלקרותלקרותלקרות
    דרךדרךדרךדרך    עלעלעלעל    ,,,,חטאחטאחטאחטא    לאלאלאלא    שהואשהואשהואשהוא    נראהנראהנראהנראה    יהיהיהיהיהיהיהיה    אואואואו    ,,,,הכאבהכאבהכאבהכאב

    וחוצפאוחוצפאוחוצפאוחוצפא    ,,,,שקרשקרשקרשקר    והואוהואוהואוהוא    ....בראובןבראובןבראובןבראובן    דאמרינןדאמרינןדאמרינןדאמרינן    מאימאימאימאי
    חטאוחטאוחטאוחטאו    לאלאלאלא    והלוייםוהלוייםוהלוייםוהלויים    ,,,,יקראיקראיקראיקרא    דהלוידהלוידהלוידהלוי    קנוקנוקנוקנוייייתתתת    לכןלכןלכןלכן    ....יסגאיסגאיסגאיסגא
דהיינו, כפי שלגבי הארורין, הארור . . . . וכו'    בעגלבעגלבעגלבעגל

הראשון הוא כנגד לוי, כיון שהוא היה בסדר 
לגבי העניין הזה, הוא לא חטא בכך, אותו 
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הדבר לגבי עניינינו, אם הישראל יעלה לקרוא 
זאת, כביכול הוא אומר, אני לא חטאתי, הדבר 
אינו נכון, זהו דבר שקר, כי בודאי שהישראל 

ו חטאו בעגל. לכן, חטא, הרי בעוה"ר אבותינ
  תביא זאת ללוי, שהוא לא חטא. 

        
, לענ"ד הדברים אינם כ"כ דומים האחד אמנםאמנםאמנםאמנם

לשני, כי שם המדובר לגבי 'ארור', דהיינו 
קללה, אבל בנ"ד המדובר לגבי קריאת 
הפרשה, לא מקללים כאן את אף אחד. בכל 

  אופן, החיד"א סובר, כי הדברים דומים. 
        

ו פה להשיב ולא החיד"א זיע"א, אין לנ כלפיכלפיכלפיכלפי
מצח להרים ראש. אבל התורה, 'אמת כתיב 
בה', והשואל אכן צודק בשאלתו. אולי, הוא 
לא הסביר כ"כ את שאלתו. הוא שאל, 
שבכנסת הגדולה כתוב כך, והחיד"א ענה לו כי 

  לא כתוב בכנה"ג את הטעם של בושה. 
        

הדבר נכון, בעל כנסת הגדולה לא כתב  אכןאכןאכןאכן
א כתב מה הסיבה את הטעם של בושה, הוא ל

והטעם לעניין, אבל הוא כתב בסוף דבריו 'ועיין 
תיקון יששכר', ובתיקון יששכר כתוב הטעם 
  של בושה. כמו שהקדמנו. א"כ, השואל צודק. 

        

, שבעל כנסת הגדולה, מסכים לטעם מסתברמסתברמסתברמסתבר
של התיקון יששכר. כי אם הוא היה חולק עליו, 
הוא היה כותב ההיפך ממנו. בכל מקרה, במקור 
הדבר, כתוב את הטעם הזה. ואלו שעשו את 
המנהג הזה, בודאי שעשו כך בגלל הטעם הזה. 
ממילא, השאלה חוזרת, שהמנהג הזה הוא נגד 

  דברי הגמרא. זאת קושיא חזקה.
        

, מדוע אבותינו לא רצו לקבל נימוק אחדנימוק אחדנימוק אחדנימוק אחד זהוזהוזהוזהו
את העניין הזה. כי אדרבה, הגמרא אומרת 

  שצריך להתבייש.
        

לכך, מה שאמרנו מקודם, שמנהג זה  נוסףנוסףנוסףנוסף
התחדש רק לפני כמה מאות שנים, ואין לכך 
שום מקור, ובעבר הדבר לא היה נהוג בשום 
מקום בעם ישראל, רק בקהילות מסויימות. זהו 

  .השניהשניהשניהשניהנימוק 

השלישי. הרי בעצם, בפרשת  הנימוקכעת כעת כעת כעת 
עקב, כתוב שוב את מעשה העגל. וכתוב שם 

וכיח את עם ישראל, מלים קשות, משה רבינו מ
ֶּה    ַמֵהרַמֵהרַמֵהרַמֵהר    ֵרדֵרדֵרדֵרד    קּוםקּוםקּוםקּום    ,,,,ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר ֶּהִמז ֶּהִמז ֶּהִמז י    ,,,,ִמז יּכִ יּכִ יּכִ ֵחת    ּכִ ֵחתׁשִ ֵחתׁשִ ֵחתׁשִ ךָ     ׁשִ ךָ ַעּמְ ךָ ַעּמְ ךָ ַעּמְ     ,,,,ַעּמְ
ר רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ְצָרִים    הֹוֵצאָת הֹוֵצאָת הֹוֵצאָת הֹוֵצאָת     ֲאׁשֶ ְצָרִיםִמּמִ ְצָרִיםִמּמִ ְצָרִיםִמּמִ ֶרךְ     ִמןִמןִמןִמן    ַמֵהרַמֵהרַמֵהרַמֵהר    ָסרוּ ָסרוּ ָסרוּ ָסרוּ     ,,,,ִמּמִ ֶרךְ ַהּדֶ ֶרךְ ַהּדֶ ֶרךְ ַהּדֶ ר    ַהּדֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ     ֲאׁשֶ

יִתם יִתםִצּוִ יִתםִצּוִ יִתםִצּוִ ָכה    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    ָעׂשוּ ָעׂשוּ ָעׂשוּ ָעׂשוּ     ,,,,ִצּוִ ָכהַמּסֵ ָכהַמּסֵ ָכהַמּסֵ     ,,,,ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר. . . . ַמּסֵ
ֶּה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָרִאיִתיָרִאיִתיָרִאיִתיָרִאיִתי ֶּהַהז ֶּהַהז ֶּהַהז ה    ַעםַעםַעםַעם    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵה    ,,,,ַהז הְקׁשֵ הְקׁשֵ הְקׁשֵ . . . . הּואהּואהּואהּוא    עֶֹרףעֶֹרףעֶֹרףעֶֹרף    ְקׁשֵ

י    ֶהֶרףֶהֶרףֶהֶרףֶהֶרף ּנִ יִמּמֶ ּנִ יִמּמֶ ּנִ יִמּמֶ ּנִ ִמיֵדם    ִמּמֶ ִמיֵדםְוַאׁשְ ִמיֵדםְוַאׁשְ ִמיֵדםְוַאׁשְ ָמם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוֶאְמֶחהְוֶאְמֶחהְוֶאְמֶחהְוֶאְמֶחה    ,,,,ְוַאׁשְ ָמםׁשְ ָמםׁשְ ָמםׁשְ ַחת    ׁשְ ַחתִמּתַ ַחתִמּתַ ַחתִמּתַ     ִמּתַ
ָמִים ָ ָמִיםַהׁשּ ָ ָמִיםַהׁשּ ָ ָמִיםַהׁשּ ָ ה    ,,,,ַהׁשּ הְוֶאֱעׂשֶ הְוֶאֱעׂשֶ הְוֶאֱעׂשֶ ּנוּ     ָוָרבָוָרבָוָרבָוָרב    ָעצּוםָעצּוםָעצּוםָעצּום    ְלגֹויְלגֹויְלגֹויְלגֹוי    אֹוְתךָ אֹוְתךָ אֹוְתךָ אֹוְתךָ     ְוֶאֱעׂשֶ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ  ....ִמּמֶ

ֵאשׁ     ּבֵֹערּבֵֹערּבֵֹערּבֵֹער    ְוָהָהרְוָהָהרְוָהָהרְוָהָהר    ,,,,ָהָהרָהָהרָהָהרָהָהר    ִמןִמןִמןִמן    ָוֵאֵרדָוֵאֵרדָוֵאֵרדָוֵאֵרד    ָוֵאֶפןָוֵאֶפןָוֵאֶפןָוֵאֶפן ֵאשׁ ּבָ ֵאשׁ ּבָ ֵאשׁ ּבָ ֵני    ,,,,ּבָ ֵניּוׁשְ ֵניּוׁשְ ֵניּוׁשְ     ֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹתֻלחֹת    ּוׁשְ
ִרית ִריתַהּבְ ִריתַהּבְ ִריתַהּבְ י    ַעלַעלַעלַעל    ַהּבְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ     ַלְי"יָ ַלְי"יָ ַלְי"יָ ַלְי"יָ     ֲחָטאֶתםֲחָטאֶתםֲחָטאֶתםֲחָטאֶתם    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵה    ָוֵאֶראָוֵאֶראָוֵאֶראָוֵאֶרא. . . . ָיָדיָיָדיָיָדיָיָדי    ׁשְ

יֶתם    ,,,,ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם יֶתםֲעׂשִ יֶתםֲעׂשִ יֶתםֲעׂשִ ָכה    ֵעֶגלֵעֶגלֵעֶגלֵעֶגל    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ֲעׂשִ ָכהַמּסֵ ָכהַמּסֵ ָכהַמּסֵ ם    ,,,,ַמּסֵ םַסְרּתֶ םַסְרּתֶ םַסְרּתֶ     ַמֵהרַמֵהרַמֵהרַמֵהר    ַסְרּתֶ
ֶרךְ     ִמןִמןִמןִמן ֶרךְ ַהּדֶ ֶרךְ ַהּדֶ ֶרךְ ַהּדֶ ר    ַהּדֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ה    ֲאׁשֶ הִצּוָ הִצּוָ הִצּוָ -[דברים ט', י"ב    וגו'    ֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכםֶאְתֶכם    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִצּוָ

גם לפי החומשים הרגילים, קורא זאת     ט"ז].
המברך רביעי. מדוע בפרשת עקב, לא עשו 
שיקרא זאת הלוי, כפי שהם עשו בפרשת כי 

א"כ לכאורה, הם סותרים את עצמם.  תשא?
           השלישי.השלישי.השלישי.השלישי.    הנימוקוזהו 

        
, הם סותרים את עצמם, בקריאת התורה כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן

שבתענית ציבור. אצל האשכנזים ישנו מנהג, 
ה    ַוְיַחלַוְיַחלַוְיַחלַוְיַחלבקריאת  הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ שהציבור אומר את     ,,,,ֹמׁשֶ

ךָ     ֵמֲחרֹוןֵמֲחרֹוןֵמֲחרֹוןֵמֲחרֹון    ׁשּובׁשּובׁשּובׁשּובהפסוק,  ךָ ַאּפֶ ךָ ַאּפֶ ךָ ַאּפֶ ֵחם    ַאּפֶ ֵחםְוִהּנָ ֵחםְוִהּנָ ֵחםְוִהּנָ ךָ     ָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעה    ַעלַעלַעלַעל    ְוִהּנָ ךָ ְלַעּמֶ ךָ ְלַעּמֶ ךָ ְלַעּמֶ     ְלַעּמֶ
לפי שהקורא אומר זאת בספר , , , , [שמות ל"ב, י"ב]

תורה. וכן לגבי י"ג מדות, וכן לגבי הפסוק 
אֵתנוּ     ֵננוּ ֵננוּ ֵננוּ ֵננוּ ַלֲעו ֹ ַלֲעו ֹ ַלֲעו ֹ ַלֲעו ֹ     ְוָסַלְחּתָ ְוָסַלְחּתָ ְוָסַלְחּתָ ְוָסַלְחּתָ  אֵתנוּ ּוְלַחּטָ אֵתנוּ ּוְלַחּטָ אֵתנוּ ּוְלַחּטָ נוּ     ּוְלַחּטָ נוּ ּוְנַחְלּתָ נוּ ּוְנַחְלּתָ נוּ ּוְנַחְלּתָ [שמות ל"ד,     ּוְנַחְלּתָ

הציבור אומר זאת בקול לפני כן. בדרך , , , , ט']
כלל חושבים, כי הסיבה לכך היא, בכדי 
להתעורר. דהיינו, אנו מבקשים מהקב"ה, 

  שיסלח לנו. 
        

, ב"ספר קושיות", לאחד מן הראשונים אולםאולםאולםאולם
 ]460[דף ע"ד הערה בארץ אשכנז, מובא בהערות 
    שעוניןשעוניןשעוניןשעונין    טעםטעםטעםטעםמהו מהו מהו מהו בשם מנהגי הר"א חילדיק, 

    מחרוןמחרוןמחרוןמחרון    שובשובשובשוב''''    התורההתורההתורההתורה    קריאתקריאתקריאתקריאת    בשעתבשעתבשעתבשעת    ,,,,כהןכהןכהןכהן    אחראחראחראחר
    אחראחראחראחר    עוניןעוניןעוניןעונין    ואיןואיןואיןואין    ,,,,''''וסלחתוסלחתוסלחתוסלחת''''    ישראלישראלישראלישראל    אחראחראחראחר    וכןוכןוכןוכן    ,,,,''''אפךאפךאפךאפך

הרי הפסוק 'שוב מחרון אפך', הוא בעליית     ????לוילוילוילוי
ראשון. והפסוק 'וסלחת לעונינו ולחטאתנו', 

    וישראלוישראלוישראלוישראל    שכהןשכהןשכהןשכהן    מפנימפנימפנימפניהוא בעליית שני. התשובה, 
    כדיכדיכדיכדי    ,,,,אחריהםאחריהםאחריהםאחריהם    וצועקיםוצועקיםוצועקיםוצועקים    ,,,,העגלהעגלהעגלהעגל    אתאתאתאת    עשועשועשועשו

    עשהעשהעשהעשה    לאלאלאלא    ,,,,לוילוילוילוי    אבלאבלאבלאבל    ....להםלהםלהםלהם    ויתכפרויתכפרויתכפרויתכפר    שיתביישושיתביישושיתביישושיתביישו
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    לכךלכךלכךלכך    ,,,,''''לוילוילוילוי    בניבניבניבני    כלכלכלכל    אליואליואליואליו    ויאספוויאספוויאספוויאספו''''    ,,,,שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....עגלעגלעגלעגל
        ....אחריואחריואחריואחריו    עוניןעוניןעוניןעונין    איןאיןאיןאין

        
? צועקים על הכהן, בגלל שאהרון עשה שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם

את העגל. הרי אהרון, חטא בכך. כמה שהוא 
    ּוְבַאֲהרֹןּוְבַאֲהרֹןּוְבַאֲהרֹןּוְבַאֲהרֹןהתנצל, שפחד פן יהרגוהו, אבל כתוב, 

ף ףִהְתַאּנַ ףִהְתַאּנַ ףִהְתַאּנַ ִמידוֹ     ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִהְתַאּנַ ִמידוֹ ְלַהׁשְ ִמידוֹ ְלַהׁשְ ִמידוֹ ְלַהׁשְ     כ'], ט', [דברים    וגו'    ְלַהׁשְ
ותפילתו של משה רבינו עשתה מחצה, ומתו 
לאהרון רק שני בנים, אבל הדבר היה חמור 

תביישו יכדי שמאד. לכן צועקים על הכהן, 
  ויתכפר להם.

        
יוצא, כי הם בעצמם אומרים את הטעם אם כן אם כן אם כן אם כן 

הזה, בכדי לבייש אותם. ממילא, הדברים 
, הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי הנימוקסותרים האחד את השני. זהו 

  רצו לקבל זאת.מדוע אבותינו לא 
        

החמישי, זהו טעם מעניין מאד. בעל  הנימוקהנימוקהנימוקהנימוק
  תיקון יששכר, רומז זאת בדבריו. 

        

כותב, כי בפרט לפי הנוהגים שהלוי בעצמו  הואהואהואהוא
שלא ייראה בכך הלוי הקורא, שלא ייראה בכך הלוי הקורא, שלא ייראה בכך הלוי הקורא, שלא ייראה בכך הלוי הקורא, קורא זאת, 

כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על כמתפאר ומתענג בכך שלא עשה, על 
כלומר, כאשר  ישראלים השומעים שעשו.ישראלים השומעים שעשו.ישראלים השומעים שעשו.ישראלים השומעים שעשו.

עושים את הקריאה ארוכה, הדבר מורגש 
שעושים זאת בכוונה. והטעם הוא, בכדי שהלוי 
יעלה לקרוא זאת. אבל ישנו כאן חשש, שהלוי 
יתפאר ויתגאה בכך. כך כותב בעל תיקון 
יששכר. לכן הוא אומר, לקרוא זאת בקול 

  נמוך, בכדי שלא יראו שהוא מתפאר בכך.
        

ין הזה, לקרוא זאת בקול , כי לגבי העניחושבניחושבניחושבניחושבני
נמוך ובחלישות הטעמים, חכמי תימן נע"ג לא 
רצו לקבל זאת, משתי סיבות. ראשית, הדבר 
אינו מתאים, מפני כבוד השבת, וכבוד התורה, 
לקרוא כך בקול נמוך, כביכול הם עצובים ביום 
שבת. לכן, צריך לקרוא זאת בקול רגיל. דבר 

ל להיות שני, אם יקראו זאת בקול נמוך, עלו
שהציבור לא ישמעו את הקריאה, ובפרט בבתי 
הכנסת הגדולים. לכן, אבותינו לא רצו לקבל 

  את העניין הזה, של הנמכת הקול.

אגב, יכול להיות שזאת היא הסיבה, של  דרךדרךדרךדרך
אלו אשר לא רצו לקבל את עניין הנמכת הקול 

[עיין בהרחבה בפסוקי 'ויסע וגו', ויבא וגו', ויט וגו' 
פסח, ומוצש"ק  מ"חוה ק"מוצש ה, בשיעורזבעניין 

, כיון שפחדו שחלק מן ע]"תש'ה שמיני, שנת
הציבור לא ישמע את הפסוקים הללו. בפרט, 

יוסף י"י בבתי הכנסת הגדולים, שיש קהל רב, 
זאת יכולה להיות סיבה     עליהם אלף פעמים.

  טובה, מדוע לא לקבל זאת.
        

אופן, ראיתי כי גם הגר"ש קלוגר, חושש  בכלבכלבכלבכל
 [סימן תכ"ח]לעניין הזה. הוא כותב בספר החיים 

המגן אברהם לא כתב זה בשם עצמו, רק המגן אברהם לא כתב זה בשם עצמו, רק המגן אברהם לא כתב זה בשם עצמו, רק המגן אברהם לא כתב זה בשם עצמו, רק כך, 
ונראה דבימיו ונראה דבימיו ונראה דבימיו ונראה דבימיו     [לא ממש קדמון].בשם קדמון. בשם קדמון. בשם קדמון. בשם קדמון. 

היה המנהג, שהעולה הוי קוראו בעצמו. ואז כיון היה המנהג, שהעולה הוי קוראו בעצמו. ואז כיון היה המנהג, שהעולה הוי קוראו בעצמו. ואז כיון היה המנהג, שהעולה הוי קוראו בעצמו. ואז כיון 
דקורין אותו ללוי, והוא לא היה בכלל מעשה דקורין אותו ללוי, והוא לא היה בכלל מעשה דקורין אותו ללוי, והוא לא היה בכלל מעשה דקורין אותו ללוי, והוא לא היה בכלל מעשה 

וא"כ הוי נראה, אם היה מגביה וא"כ הוי נראה, אם היה מגביה וא"כ הוי נראה, אם היה מגביה וא"כ הוי נראה, אם היה מגביה העגל, כידוע, העגל, כידוע, העגל, כידוע, העגל, כידוע, 
קולו, כמקנטר את ישראל וכגבהות. כאילו קולו, כמקנטר את ישראל וכגבהות. כאילו קולו, כמקנטר את ישראל וכגבהות. כאילו קולו, כמקנטר את ישראל וכגבהות. כאילו 
כוונתו, ששבטו לא עשו כן, רק שאר ישראל. כוונתו, ששבטו לא עשו כן, רק שאר ישראל. כוונתו, ששבטו לא עשו כן, רק שאר ישראל. כוונתו, ששבטו לא עשו כן, רק שאר ישראל. 

דהיינו, הם לא רצו לכן, יש לקרוא בקול נמוך. לכן, יש לקרוא בקול נמוך. לכן, יש לקרוא בקול נמוך. לכן, יש לקרוא בקול נמוך. 
לקבל את העניין הזה, לקרוא בקול נמוך, אבל 

  לדבריו יש בכך חשש קנטור. 
        

הרווחתי, דבר נפלא ומעניין. שמעתי פעם,  בזהבזהבזהבזה
מדוע לא התקבל אצלינו המנהג, שהלווים 
נוטלים את ידי הכהנים, לפני עלייתם לברך 
ברכת כהנים, כפי שעושים בעדות האחרות. 
את השאלה הזאת, השארתי ב'צריך עיון', 
אבל ברוך ה' מעניין לעניין זכינו לתרץ גם את 

  השאלה הזאת.
        

[הלכות נשיאת כפים סימן כ' ערוך המקוצר  בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן
מנהגינו כדעת רבינו מנהגינו כדעת רבינו מנהגינו כדעת רבינו מנהגינו כדעת רבינו כתבתי בס"ד כך,  ]סעיף ג'

הרמב"ם, שכיון שנטלו ידיהם בבוקר, ואינם הרמב"ם, שכיון שנטלו ידיהם בבוקר, ואינם הרמב"ם, שכיון שנטלו ידיהם בבוקר, ואינם הרמב"ם, שכיון שנטלו ידיהם בבוקר, ואינם 
יודעים להם שום טומאה, אינם צריכים לחזור יודעים להם שום טומאה, אינם צריכים לחזור יודעים להם שום טומאה, אינם צריכים לחזור יודעים להם שום טומאה, אינם צריכים לחזור 

לדעת הרמב"ם, הכהנים לפני שעולים וליטול. וליטול. וליטול. וליטול. 
לדוכן אינם צריכים נטילת ידים. רק אם ישנו 
חשש, שהכהן לא שמר עלי ידיו, אזי הוא צריך 

בל אם הוא כבר נטל אז שוב נטילת ידים. א
בשחרית, הרי שידיו כבר נקיות. אחרת, איך 

ולא רק בתפילת שחרית, ולא רק בתפילת שחרית, ולא רק בתפילת שחרית, ולא רק בתפילת שחרית, הוא מתפלל שחרית? 
        אלא גם במוסף, אינם נוטלים. אלא גם במוסף, אינם נוטלים. אלא גם במוסף, אינם נוטלים. אלא גם במוסף, אינם נוטלים. 
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 [ז'],הארכתי על כך, ובסוף ההערה ובעיני יצחק ובעיני יצחק ובעיני יצחק ובעיני יצחק 
נשארתי בקושיא לגבי העניין הזה. כי נכון 
שעפ"י דעת הרמב"ם, אין חובה ליטול ידים, 

וה"ק ישנו עניין, שהלוי יטול את אבל עפ"י הז
ידי הכהן, בכדי להוסיף לו קדושה. א"כ, מהיות 

  טוב אל תיקרא רע, מדוע לא לעשות זאת? 
        

קשיא לי, מדוע קיים מהרי"ץ קשיא לי, מדוע קיים מהרי"ץ קשיא לי, מדוע קיים מהרי"ץ קשיא לי, מדוע קיים מהרי"ץ שם כך,  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
את המנהג בשתיקה? דמאי שנא מ'כתר' את המנהג בשתיקה? דמאי שנא מ'כתר' את המנהג בשתיקה? דמאי שנא מ'כתר' את המנהג בשתיקה? דמאי שנא מ'כתר' 
דמוסף, דאמרינן ליה על פי הזוהר, נגד דמוסף, דאמרינן ליה על פי הזוהר, נגד דמוסף, דאמרינן ליה על פי הזוהר, נגד דמוסף, דאמרינן ליה על פי הזוהר, נגד 

נחנו הרי את הנוסח 'כתר יתנו לך', אהרמב"ם? הרמב"ם? הרמב"ם? הרמב"ם? 
אומרים במוסף של שבת, נגד דברי הרמב"ם. 
כלומר, אפילו שהרמב"ם לא כתב את הנוסח 
הזה, וקדמונינו נע"ג לא אמרו זאת, אבל כיון 
שהדבר כתוב בספר הזוה"ק, שישנו כאן במוסף 
עניין וחידוש מיוחד, מאשר בשאר התפילות, 

ומטעם ומטעם ומטעם ומטעם והדבר התקבל בתורת הנהגה טובה. 
יים דף קמ"א ע"א יים דף קמ"א ע"א יים דף קמ"א ע"א יים דף קמ"א ע"א שכתב הוא עצמו בעץ חשכתב הוא עצמו בעץ חשכתב הוא עצמו בעץ חשכתב הוא עצמו בעץ ח

מה שמוסכם בישראל שמקבלים אותו. וצ"ע. שמוסכם בישראל שמקבלים אותו. וצ"ע. שמוסכם בישראל שמקבלים אותו. וצ"ע. שמוסכם בישראל שמקבלים אותו. וצ"ע. 
היה איכפת לאבותינו להנהיג, שהלוי יטול את 

  ידי הכהן?
        

נזכרתי במעשה שהיה, כנראה היתה  אבלאבלאבלאבל
תקופה שהתחילו קצת להנהיג זאת, וכאשר 
הלוי בא ליטול את ידי הכהן, אמר לו הלוי 

ָּהְוִהזָּהבעקיצה,  ָּהְוִהז ָּהְוִהז הֹר    ְוִהז הֹרַהּטָ הֹרַהּטָ הֹרַהּטָ ֵמא    ַעלַעלַעלַעל    ַהּטָ ֵמאַהּטָ ֵמאַהּטָ ֵמאַהּטָ [במדבר י"ט, ... ַהּטָ
  .י"ט]

        
הדבר בנ"ד, אם ניתן ללוי לקרוא את  אותואותואותואותו

הפרשה הזאת, הלווים ירגישו שהם מעל 
לכולם, והם יתפארו ויתגאו בכך. זהו כפי 
שכאשר הלוי בא ליטול את ידי הכהן, הוא 
מרגיש כי כביכול אתה הכהן טמא, ואני הלוי 
צריך לטהר אותך. ומובן שהפסוק 'והזה הטהור 

א נאמר לגבי נ"ד, רק לעניין פרה על הטמא' ל
  אדומה.

        
, מצאתי בספר שנתחבר בזמנינו, להפתעתילהפתעתילהפתעתילהפתעתי

בשם ואד יעלה, להר"ר אהרון דוד, שהוא כתב 
זאת, אבל ההיפך, דהיינו בתורת חיזוק. תכף 

  נראה את דבריו בפנים.

אופן, בגלל שע"י כך עלולים ח"ו לבוא  בכלבכלבכלבכל
לידי קנטור ומחלוקת ופגיעות, לכן החליטו כי 

  החומרא הזאת איננה רצויה.
        

הביא, כי  [חלק חמישי דף שצ"א]ואד יעלה  בספרבספרבספרבספר
הזוה"ק סובר, שבכל נטילת ידים ישנה תוספת 
קדושה. הרי בעצם, הטעם שהבאנו לעיל, כתוב 
כבר. דהיינו, אכן צד הדין, כיון שידי הכהן 
נקיות, אין חיוב שיטול את ידיו. אבל הזוה"ק 

בכדי להוסיף שהכהן צריך נטילה, אומר, 
 קדושה על קדושתו, והלוי יצוק מים על ידיו.

  והבית יוסף הביא זאת, בסימן קכ"ח. 
        

    פעולהפעולהפעולהפעולה    לעשותלעשותלעשותלעשות    ישישישישבספר ואד יעלה כך,  מסבירמסבירמסבירמסביר
ָּה    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    וכמווכמווכמווכמו    ,,,,קדושקדושקדושקדוש    שבגדרשבגדרשבגדרשבגדר    אדםאדםאדםאדם    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    זוזוזוזו ָּהְוִהז ָּהְוִהז ָּהְוִהז     ְוִהז

הֹר הֹרַהּטָ הֹרַהּטָ הֹרַהּטָ ֵמא    ַעלַעלַעלַעל    ַהּטָ ֵמאַהּטָ ֵמאַהּטָ ֵמאַהּטָ אבל הוא     י"ט]. י"ט, [במדבר    ַהּטָ
    הויהויהויהוי    והכאוהכאוהכאוהכא    ,,,,לטמאלטמאלטמאלטמא    טהורטהורטהורטהור    הויהויהויהוי    ששםששםששםששם    ואףואףואףואףמבאר, 

    להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    בעיבעיבעיבעידדדד    ררררשמאחשמאחשמאחשמאח    ,,,,לומרלומרלומרלומר    ישישישיש    ....לקדושלקדושלקדושלקדוש    קדושקדושקדושקדוש
. . . . לטמאלטמאלטמאלטמא    נחשבנחשבנחשבנחשב    כביכולכביכולכביכולכביכול    הויהויהויהוי    ,,,,קדושתוקדושתוקדושתוקדושתו    עלעלעלעל    קדושהקדושהקדושהקדושה
    ישישישיש    ,,,,לקדושיםלקדושיםלקדושיםלקדושים    נחשביםנחשביםנחשביםנחשבים    שהלויםשהלויםשהלויםשהלוים    שמצינושמצינושמצינושמצינו    ומאחרומאחרומאחרומאחר
        ....בהםבהםבהםבהם    לבחורלבחורלבחורלבחור

        

שהיה אצלינו בתורת דחיה, אצלו הוא  הדברהדברהדברהדבר
  בתורת הסבר.

        

שצ"ב הוא דן, לגבי הלוי. מי יטול את ידי  ובדףובדףובדףובדף
הלוי? הרי הלוי בעצמו, צריך ליטול ידים קודם 
לעצמו, ואח"כ ליטול לכהן. והוא אומר, כי לוי 

    דהויאדהויאדהויאדהויא    הכהןהכהןהכהןהכהן    בשלמאבשלמאבשלמאבשלמא    ,,,,לומרלומרלומרלומר    ישישישיש יטול ללוי. וז"ל,
    בעיבעיבעיבעידדדד    הויהויהויהוי    קדושהקדושהקדושהקדושה    תוספתתוספתתוספתתוספת    משוםמשוםמשוםמשום    נטילהנטילהנטילהנטילה    נטילתונטילתונטילתונטילתו
    תוספתתוספתתוספתתוספת    דרךדרךדרךדרך    הואהואהואהוא    שכךשכךשכךשכך    הויהויהויהוידדדד    ,,,,לוילוילוילוי    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    להיותלהיותלהיותלהיות

    ,,,,הלויהלויהלויהלוי    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    '.'.'.'.הטהורהטהורהטהורהטהור    והזהוהזהוהזהוהזה''''    כאמורכאמורכאמורכאמור    קדושהקדושהקדושהקדושה
    שבעישבעישבעישבעי    ורקורקורקורק    ,,,,קדושהקדושהקדושהקדושה    תוספתתוספתתוספתתוספת    משוםמשוםמשוםמשום    נטילתונטילתונטילתונטילתו    שאיןשאיןשאיןשאין

    ,,,,עצמועצמועצמועצמו    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    לעשותלעשותלעשותלעשות    יכוליכוליכוליכול    האהאהאהא    ,,,,קדושקדושקדושקדוש    להיותלהיותלהיותלהיות
וכו', הוא     ממנוממנוממנוממנו    הנמוכההנמוכההנמוכההנמוכה    הדרגאהדרגאהדרגאהדרגא    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    בעיבעיבעיבעי    ולאולאולאולא

        מאריך שם בשקלא וטריא בכל הנושא הזה.
        

, כי זאת סיבה לכך שאבותינו אופן חושבניבכל בכל בכל בכל 
לא קיבלו זאת. ובפרט אצלינו, שהעולה 
לתורה קורא בעצמו, א"כ הלוי עולה, זה לא 
שהחזן קורא לו, ממילא הדבר מביא ח"ו לידי 

  .החמישיהחמישיהחמישיהחמישיהתפארות וקנטור. זהו הטעם 
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, כי בעצם, הדבר הזה אינו עוזר הששיהששיהששיהששי הטעםהטעםהטעםהטעם
הרבה. כיון שעכ"פ, אהרון הכהן עשה את 

כי הלוי קורא, את הגנאי של־כהן? אני העגל. ו
  אומר זאת בקצרה.

        
. לכאורה, מה הפירוש השביעיהשביעיהשביעיהשביעיהטעם  כעתכעתכעתכעת

שאבותיהם של הלויים לא עשו את העגל? וכי 
כל לוי הוא בן לויה? וכי אין מאבותיו, שהם 
ישראלים? הרי אבי אמו, מסתמא הוא ג"כ 
מישראל. אז ג"כ יהיה קשה, הרי אבותיו חטאו? 

האבות, הוא לוי. לוי בן לוי בן לוי. אמנם מצד 
אבל מצד האמהות, ישנם אלפים מאבותיו, 

  שהם בעצם ישראלים, ושהם כן חטאו בעגל.
        

, זהו דבר אשר חשוב לדעת השמיניהשמיניהשמיניהשמיני הטעםהטעםהטעםהטעם
אותו. חטא העגל, כבר נמחל. נמצא שכבר אין 
לנו בושה מ'מעשה העגל', כיון שהחטא הזה 

חיי. כבר נמחל לעם ישראל. כך אומר רבינו ב
דנים בכך המפרשים, כגון המבי"ט 

  והאברבנאל.
        

[חלק א' דף בספר בקדושתו של אהרון  ראיתיראיתיראיתיראיתי
[ויקרא בשם ספר בצילא דמהמנותא  תרי"ג]

, להאדמו"ר ממאקוה, שכתב כך, תשס"ז עמ' ד']
    ,,,,השבתהשבתהשבתהשבת    מלפנימלפנימלפנימלפני    ....הםהםהםהם    בעולםבעולםבעולםבעולם    הקליפותהקליפותהקליפותהקליפות    שתישתישתישתי

    ישנהישנהישנהישנה    ,,,,שישישישישִׁ שִׁ שִׁ שִׁ     ביוםביוםביוםביום    ,,,,השבתהשבתהשבתהשבת    שלפנישלפנישלפנישלפני    ....ולאחריהולאחריהולאחריהולאחריה
    ביוםביוםביוםביום    ,,,,השבתהשבתהשבתהשבת    ולאחרולאחרולאחרולאחר    ....מוסלמיםמוסלמיםמוסלמיםמוסלמים־־־־שלשלשלשל    הקליפההקליפההקליפההקליפה

    ,,,,שבשבתשבשבתשבשבתשבשבת    והתוספתוהתוספתוהתוספתוהתוספת    ....צריםצריםצריםצרים־נָ ־נָ ־נָ ־נָ שלשלשלשל    הואהואהואהוא    ,,,,ראשוןראשוןראשוןראשון
הרי אצל אומות העולם, . . . . אותםאותםאותםאותם    לבטללבטללבטללבטל    כדיכדיכדיכדי    הואהואהואהוא

המוסלמים עושים שבת, ביום ששי. והנצרים 
        עושים שבת, ביום ראשון. אלו שתי קליפות. 

        
    הביתהביתהביתהבית    רררר""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו    קקקק""""ככככ    היההיההיההיה    שפעםשפעםשפעםשפעם    ,,,,שמעתישמעתישמעתישמעתי
    אתאתאתאת    שםשםשםשם    ופגשופגשופגשופגש    ,,,,המערביהמערביהמערביהמערבי    בכותלבכותלבכותלבכותל    לללל""""זצזצזצזצ    ישראלישראלישראלישראל

    המואזיןהמואזיןהמואזיןהמואזין    קראקראקראקרא    ואזואזואזואז    ,,,,לללל""""זזזז    שיינברגרשיינברגרשיינברגרשיינברגר    יוסףיוסףיוסףיוסף' ' ' ' רררר    חחחח""""הרההרההרההרה
    הביתהביתהביתהבית    ושאלושאלושאלושאל    ....הביתהביתהביתהבית    הרהרהרהר    גביגביגביגבי    שעלשעלשעלשעל    המוסלמיהמוסלמיהמוסלמיהמוסלמי

    ,,,,יוסףיוסףיוסףיוסף' ' ' ' רררר    לולולולו    ענהענהענהענה    ????נובחנובחנובחנובח    הואהואהואהוא    מהמהמהמה    ,,,,אותואותואותואותו    ישראלישראלישראלישראל
    בספרבספרבספרבספר    שגםשגםשגםשגם    ,,,,העגלהעגלהעגלהעגל    חטאחטאחטאחטא    אתאתאתאת    ההואההואההואההוא    שמזכירשמזכירשמזכירשמזכיר

דהיינו, הם תמיד     ....כתובכתובכתובכתוב    זהזהזהזה    קוראןקוראןקוראןקוראן    שלהםשלהםשלהםשלהם    הטמאהטמאהטמאהטמא
    נענהנענהנענהנענהמעוררים את חטא העגל, על עם ישראל. 

    ,,,,עעעע""""זיזיזיזי    מקאצקמקאצקמקאצקמקאצק    קקקק""""הרההרההרההרה    בשםבשםבשםבשם    לללל""""זצזצזצזצ    ישראלישראלישראלישראל    הביתהביתהביתהבית
    העוןהעוןהעוןהעון    נמחלנמחלנמחלנמחל    שכברשכברשכברשכבר    משוםמשוםמשוםמשום    ,,,,קטרוגקטרוגקטרוגקטרוג    כברכברכברכבר    זהזהזהזה    איןאיןאיןאין

  לא נאריך כעת בכך.    ....לגמרילגמרילגמרילגמרי
        

, כבר הזכרתי את הסיפור הזה בעבר כמדומניכמדומניכמדומניכמדומני
, ואמרנו כי הדבר [שיעור מוצש"ק נשא ה'תשע"ה]

ְמָצהרמוז בפסוק,  ְמָצהְלׁשִ ְמָצהְלׁשִ ְמָצהְלׁשִ ָקֵמיֶהם     ְלׁשִ ָקֵמיֶהם ּבְ ָקֵמיֶהם ּבְ ָקֵמיֶהם ּבְ כ"ה],  ל"ב, [שמותּבְ
כי האות קו"ף דבוקה, או שיש בה איזה שינוי 
אחר, לפי ספרים מסויימים. הדבר בא לרמוז, 
כי בקורען [קוראן], יהיה כתוב את החטא הזה 
של עם ישראל, ושתמיד הם יבזו את עם 
ישראל בכך, ויעוררו קטרוג עליהם. ולגבי 

ֻקִדים     ַעלַעלַעלַעל    ָהעְֹמִדיםָהעְֹמִדיםָהעְֹמִדיםָהעְֹמִדים    ֵהםֵהםֵהםֵהםהפסוק,  ֻקִדים ַהּפְ ֻקִדים ַהּפְ ֻקִדים ַהּפְ , , , , ב'] ז', [במדברַהּפְ
נו שינוי באות קו"ף, הדבר בא לומר, גם שם יש

כי הקרבנות של שנים עשר נשיאי ישראל, 
באים לבטל את הקרבנות של שנים עשר 
נשיאי ישמעאל. אלמלאי הקרבנות הללו, ח"ו 
מי יודע מה היה קורה. אבל ברוך ה', הדבר כבר 

  נעשה.
  

אופן, כיון שהעון הזה נמחל לגמרי,  בכלבכלבכלבכל
ממילא אין כל כך מה להתבייש, בקריאת 

  מעשה העגל.
        

והאחרון, מצאתי כתוב בספר  התשיעיהתשיעיהתשיעיהתשיעי הטעםהטעםהטעםהטעם
שעודנו בכת"י, צריך לחפש את המקור 
לדבריו, אבל הדבר חשוב ביותר. הוא אומר, 
כי עניין פרשת 'מעשה העגל', לא בא לבזות 
את עם ישראל, אלא זהו שבח של עם ישראל. 
שהרי משה רבינו ע"ה שבר את הלוחות, ונהרגו 
מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש, נהרגו 
קרובי משפחה שלהם, ואף אחד לא התמרד, 
כולם שתקו. כיצד יתכן, שאף אחד לא קם, 
כנגד משה רבינו? הדבר מראה, שעם ישראל 

ֶחםחזר בתשובה. כפי שנאמר,  ּנָ ֶחםַויִּ ּנָ ֶחםַויִּ ּנָ ֶחםַויִּ ּנָ     ָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעה    ַעלַעלַעלַעל    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ַויִּ
ר רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ר    ֲאׁשֶ ּבֶ רּדִ ּבֶ רּדִ ּבֶ רּדִ ּבֶ הקב"ה . . . . י"ד] ל"ב, [שמות    ְלַעּמוֹ ְלַעּמוֹ ְלַעּמוֹ ְלַעּמוֹ     ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות    ּדִ

י    ֶהֶרףֶהֶרףֶהֶרףֶהֶרףהתחרט, למרות שאמר,  ּנִ יִמּמֶ ּנִ יִמּמֶ ּנִ יִמּמֶ ּנִ ִמיֵדםוְ וְ וְ וְ     ִמּמֶ ִמיֵדםַאׁשְ ִמיֵדםַאׁשְ ִמיֵדםַאׁשְ     ַאׁשְ
ָמם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוֶאְמֶחהְוֶאְמֶחהְוֶאְמֶחהְוֶאְמֶחה ָמםׁשְ ָמםׁשְ ָמםׁשְ ַחת    ׁשְ ַחתִמּתַ ַחתִמּתַ ַחתִמּתַ ָמִים    ִמּתַ ָ ָמִיםַהׁשּ ָ ָמִיםַהׁשּ ָ ָמִיםַהׁשּ ָ  ט', [דברים    וגו'    ַהׁשּ

רחמנא ליצלן, כמעט הדבר היה כמו     י"ד],
ַמחשנאמר בדור המבול,  ַמחַויִּ ַמחַויִּ ַמחַויִּ ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַויִּ לּכָ לּכָ לּכָ ר    ַהְיקּוםַהְיקּוםַהְיקּוםַהְיקּום    ּכָ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ     ֲאׁשֶ
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ֵני    ַעלַעלַעלַעל ֵניּפְ ֵניּפְ ֵניּפְ אבל משה     כ"ג]. ז', [בראשית    וגו'    ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמה    ּפְ
רבינו ע"ה, הזכיר זכות אבות וכו', עד שהקב"ה 
ניחם על הרעה אשר דיבר לעשות "לעמו". זה 

י    ֵרדֵרדֵרדֵרד    ֶלךְ ֶלךְ ֶלךְ ֶלךְ אינו כפי שנאמר בהתחלה,  יּכִ יּכִ יּכִ ֵחת    ּכִ ֵחתׁשִ ֵחתׁשִ ֵחתׁשִ     ׁשִ
ךָ """" ךָ ַעּמְ ךָ ַעּמְ ךָ ַעּמְ ראלא כאן נאמר,     ז'], ל"ב, [שמות    """"ַעּמְ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ     ֲאׁשֶ

ר ּבֶ רּדִ ּבֶ רּדִ ּבֶ רּדִ ּבֶ . הקב"ה י"ד] ל"ב, [שמות" " " " ְלַעּמוֹ ְלַעּמוֹ ְלַעּמוֹ ְלַעּמוֹ """"    ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות    ּדִ
  החשיב אותנו, לעמו ונחלתו. 

        

, הפרשה הזאת היא שבח לעם ישראל, אם כןאם כןאם כןאם כן
כי הדבר מראה שהם חזרו בתשובה. ממילא, 

  אין כל גנאי, בקריאת הפרשה הזאת.
        

 [פ' כי תשא]זאת בנפלאות מתורתך  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
מצאתי בספר ליקוטי תורה כת"י, מצאתי בספר ליקוטי תורה כת"י, מצאתי בספר ליקוטי תורה כת"י, מצאתי בספר ליקוטי תורה כת"י, בזה"ל, 

שהקב"ה הקרה לפני, בקובץ ליקוטים, מה שהקב"ה הקרה לפני, בקובץ ליקוטים, מה שהקב"ה הקרה לפני, בקובץ ליקוטים, מה שהקב"ה הקרה לפני, בקובץ ליקוטים, מה 
ה התורה עשיית העגל, לא להוציא ה התורה עשיית העגל, לא להוציא ה התורה עשיית העגל, לא להוציא ה התורה עשיית העגל, לא להוציא שהזכירשהזכירשהזכירשהזכיר

דיבה ח"ו על ישראל, אלא להורות התשובה דיבה ח"ו על ישראל, אלא להורות התשובה דיבה ח"ו על ישראל, אלא להורות התשובה דיבה ח"ו על ישראל, אלא להורות התשובה 
הגדולה שעשו ישראל. שהרי משה ושבט לוי, הגדולה שעשו ישראל. שהרי משה ושבט לוי, הגדולה שעשו ישראל. שהרי משה ושבט לוי, הגדולה שעשו ישראל. שהרי משה ושבט לוי, 

רק משה רבינו ושבט לוי, עמדו לבד היו. לבד היו. לבד היו. לבד היו. 
כנגדם. כל עם ישראל, היה יכול להתקומם. 

אף אחד לא פצה את פיו. והרגו למי שרצו. והרגו למי שרצו. והרגו למי שרצו. והרגו למי שרצו. 
וישראל כשש מאות אלף רגלי לא הרימו יד וישראל כשש מאות אלף רגלי לא הרימו יד וישראל כשש מאות אלף רגלי לא הרימו יד וישראל כשש מאות אלף רגלי לא הרימו יד 
במשה ושבטו, אלא היו כרחל לפי גוזזיה במשה ושבטו, אלא היו כרחל לפי גוזזיה במשה ושבטו, אלא היו כרחל לפי גוזזיה במשה ושבטו, אלא היו כרחל לפי גוזזיה 

        נאלמה. עד כאן מה שמצאתי.נאלמה. עד כאן מה שמצאתי.נאלמה. עד כאן מה שמצאתי.נאלמה. עד כאן מה שמצאתי.
        

ישנו שבח גדול לעם ישראל, בפרשה לפי זה, לפי זה, לפי זה, לפי זה, 
הזאת, וממילא אין כל חשש כאשר קורא זאת 

  הישראל.
        

זה היגענו בזכותך, הרב אוהד נהרי,  לכללכללכללכל
  אשריך.

        

מהקהל: גם בקריאת התוכחה, מנמיכים  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?את הקול. מדוע לא חששו למיעוט

מרן שליט"א: נכון. אבל מה שמוכרח,  תשובתתשובתתשובתתשובת
מוכרח. זאת תוכחה לעם ישראל. הדברים 
כתובים בלשון נוכח. ואפילו זה יש מקומות 
שלא נהגו, אלא קוראים רגיל. כמובן, הדבר 
ברור, שאפילו במקומות שמנמיכים את הקול 
בתוכחה, שאם ישנם אנשים היושבים מרחוק, 

חה, עדיף ואינם שומעים את קריאת התוכ
להגביה את הקול. נ"ד הוא, כאשר אין הכרח, 

  כמו בנ"ד, שזהו סיפור על מה שהיה.

    יייי""""עעעע, , , , ידידידיד    עבודתעבודתעבודתעבודת    למצותלמצותלמצותלמצות    הבצקהבצקהבצקהבצק    אתאתאתאת    ללושללושללושללוש    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם
        . . . . חשמליחשמליחשמליחשמלי    כוחכוחכוחכוח    צירוףצירוףצירוףצירוף

הקודם, רציתי לדבר בעניין המצות  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
אולם לא [שהזכרתי כבר בתחילת שיעור פ' תרומה], 

על הנושא  הספקתי. לכן, ברצוני לעמוד כעת,
  הזה.

        

ה', זכינו שנעשות כיום מצות רכות כמנהג  ברוךברוךברוךברוך
אבותינו, לפי מצב דורנו, אשר אפשר לשווקם 
לציבור. הדבר לא נעשה באופן משפחתי, 
באופן ביתי, כפי שהיה בעבר, אלא באפייה 
של כמויות גדולות, ע"י מכונות וכו'. דהיינו, 
שיטת הפעולה השתנתה, אבל התוצאה היא 

וצאה. ברם, פה ושם מתעוררות כל אותה הת
מיני שאלות, כיון שהמצות אינן נעשות בטבון 
ממש, אלא בצורה משוכללת, שיהיה אפשר 
לייצר כמויות, בכדי שיהיה ניתן לעמוד 
בדרישות הציבור, ושיוכלו לקנות אותן. ב"ה 
יש לנו את "מצות מסורת", של ידידנו הרב 

ו גם אריה חלא יצ"ו, בעיר ראש העין. ויש לנ
את מצות "טעמו וראו", של ידידנו הרב דוד 
עצאר יצ"ו, בעיר אשקלון. כל אחד עושה, לפי 
הדרכים והשיטות שלו. המצות טעמו וראו, הן 

 4-מ"מ בערך. ומצות מסורת, הן כ 2-דקות, כ
  מ"מ. לעניינינו זה לא משנה.

        

השאלה, במצות הנעשות בראש  נתעוררהנתעוררהנתעוררהנתעוררה
 י"ע ההעין, האם אפשר להקל בעניין הליש

. הרי אצלם, הלישה נעשית חשמלי כוח צירוף
[עיין שיעור מוצש"ק בכמה קערות בבת אחת 

. דהיינו, כיון שאי אפשר ויקרא ה'תשע"א]
להשתמש בחשמל, בכדי שיהיה 'לשמה', לפי 
כל הדעות, לכן ב"ה עלה הרעיון, לעשות 
מכונה שיש בה כמה קערות, וכאשר מסובבים 
את המוט, הקערות נילושות ע"י כוח אחד. כך 
עשו עד היום. אבל, בשביל כך צריך הרבה כוח. 

  לא פשוט, לסובב את המוט הזה. 
        

לצורך כך צריך בעלי זרוע. זאת , כי ובפרטובפרטובפרטובפרט
שאלה, שהתעוררה בכמה מקומות, לא רק 

[נדרים דף מ"ט מאן מריעי, רבנן מאן מריעי, רבנן מאן מריעי, רבנן מאן מריעי, רבנן אצלינו. כידוע, 
קשה למצוא בני תורה, שהם חזקים ובעלי . . . . ע"ב]

  זרוע. א"כ השאלה, מה עדיף? 
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, חיפשו איזה רעיון, בכדי להקל על הלישה. לכןלכןלכןלכן
ק דהיינו, שפעולת הלישה לא תהיה לגמרי ר

בכוח פעולת היד, אלא לצרף את כוח החשמל, 
באופן שהחשמל לבדו אינו יכול לעשות זאת, 
אלא רק ביחד עם כוח האדם. זהו כפי מה שיש 
כיום, 'אופניים חשמליות'. זה עובד, גם ע"י 
האדם, וגם ע"י החשמל. האדם לבדו, אינו 
יכול. וגם החשמל לבדו, אינו יכול. רק ביחד, 

  זה יעבוד. 
        

נתעוררה, בעיקבות המובא בפסקי  השאלההשאלההשאלההשאלה
    שלשלשלשל    חייםחייםחייםחייםיייירררר    יןיןיןיןייייבענבענבענבענ, [סימן ת"ס אות ו']תשובות 

    הסובריםהסובריםהסובריםהסוברים עותעותעותעותהדהדהדהד    לפילפילפילפי    הריהריהריהרי    ,,,,נונונונוייייבזמנבזמנבזמנבזמנ    מכונהמכונהמכונהמכונה
    נקראתנקראתנקראתנקראת    אינהאינהאינהאינה    המכונההמכונההמכונההמכונה    שפעולתשפעולתשפעולתשפעולת    ,,,,מכונהמכונהמכונהמכונה    במצותבמצותבמצותבמצות

    הכפתורהכפתורהכפתורהכפתור    עלעלעלעל    לחץלחץלחץלחץ    שהואשהואשהואשהוא    פפפפ""""אעאעאעאע    ,,,,דאדםדאדםדאדםדאדם    כוחוכוחוכוחוכוחו
זה לא נקרא 'לשמה', כיון  ....המכונההמכונההמכונההמכונה    אתאתאתאת    והפעילוהפעילוהפעילוהפעיל

שהמכונה, היא זאת שעובדת. זה אינו, כוח 
האדם. הוא רק לחץ על הכפתור, והמכונה 

    ,,,,מכונהמכונהמכונהמכונה    שלשלשלשל    בריחייםבריחייםבריחייםבריחיים    ככככ""""כמוכמוכמוכמועובדת לבדה. 
ישנם שהחמירו, לעשות גם ריחיים של     ....יחמירויחמירויחמירויחמירו

    מצותמצותמצותמצות    לאכוללאכוללאכוללאכול    להידורלהידורלהידורלהידור    מקוםמקוםמקוםמקום    ישישישיש    ,,,,לכןלכןלכןלכןיד. 
    בהםבהםבהםבהם    שיוצאיםשיוצאיםשיוצאיםשיוצאים    במצותבמצותבמצותבמצות    ובפרטובפרטובפרטובפרט    ,,,,ידידידיד    שלשלשלשל    מריחייםמריחייםמריחייםמריחיים

        ....ראשונהראשונהראשונהראשונה    בלילהבלילהבלילהבלילה    בהבהבהבהחוחוחוחו    ידיידיידיידי
        

עניין 'ריחיים של יד'. מחמירים, ב יננואאנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 
ראשית, כיון שאנחנו סוברים, כי בכלל לא 
צריך את העניין של 'לשמה', כבר מן הטחינה. 
והאמת היא, כי בדרך כלל, אצל אבותינו 
ואמותינו, אפילו בעת הלישה, הם לא סברו 
שצריך 'לשמה'. הם סוברים, כי אין כאן דין 
'לשמה', כפי שיש בכתיבת תפילין ועשיית 
ציצית. ישנו רק עניין, של שימור מן החימוץ, 
אבל לא מדין 'לשמה'. אמנם כיום, אנחנו כבר 
מחמירים בכך, אבל לא לגבי הקצירה, או 
הטחינה. לא בשלבים הללו. אבל ישנן דעות, 
שאכן צריך להחמיר, ושיהיה 'לשמה' גם אז. 

אלא הסיבה, מפני  ברם, לא זאת היא הסיבה.
שע"י מהירות המכונות, לפעמים הקמח 
מתחמם, ונהיה גושים. לכן, מן הבחינה הזאת, 
פתרנו את הבעיות ההלכתיות הללו, והקמח 
אינו מתחמם. כי כאשר טוחנים את הקמח 

במכונה, בטחינה שאנחנו עושים, הכמות היא 
רבע מן הכמות אשר היה אפשר לטחון. דהיינו, 

אתיים, טוחנים רק חמשים. במקום לטחון מ
ממילא, בודאי שאין בכך כל חשש הלכתי, 

  שהקמח יתחמם וכדומה.
        

מהקהל: למה שהקמח יתחמם? הרי  שאלהשאלהשאלהשאלה
  אפשר להמתין לאחר הטחינה?

מרן שליט"א: נכון, אבל זה ג"כ לא  תשובתתשובתתשובתתשובת
פשוט, לצנן את הקמח לאחר מכן, כי יכול 

  להיות שהקמח כבר נתחמץ.
        

    ,,,,כאלוכאלוכאלוכאלו    ובריחייםובריחייםובריחייםובריחייםהפסק"ת וכותב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
    ,,,,החשמלהחשמלהחשמלהחשמל    מכחמכחמכחמכח    ונעזרונעזרונעזרונעזר    הגלגלהגלגלהגלגלהגלגל    אתאתאתאת    מסובבמסובבמסובבמסובב    שאדםשאדםשאדםשאדם

    האדםהאדםהאדםהאדם    אבלאבלאבלאבל    ,,,,הפעולההפעולההפעולההפעולה    עיקרעיקרעיקרעיקר    עושהעושהעושהעושה    שהחשמלשהחשמלשהחשמלשהחשמל    כךכךכךכך
    האדםהאדםהאדםהאדם    ואםואםואםואם    ,,,,הזמןהזמןהזמןהזמן    כלכלכלכל    הגלגלהגלגלהגלגלהגלגל    אתאתאתאת    לסובבלסובבלסובבלסובב    צריךצריךצריךצריך

    אתאתאתאת    המכונההמכונההמכונההמכונה    מפסיקהמפסיקהמפסיקהמפסיקה    מידמידמידמיד    ,,,,לסובבלסובבלסובבלסובב    מפסיקמפסיקמפסיקמפסיק
    הואהואהואהוא    והריוהריוהריוהרי    ,,,,עעעע""""לכולכולכולכו    חחחח""""יייי    יוצאיוצאיוצאיוצא    שפירשפירשפירשפיר    בזהבזהבזהבזה    ,,,,פעולתהפעולתהפעולתהפעולתה
    שיעשושיעשושיעשושיעשו    ,,,,זאתזאתזאתזאת    לפרסםלפרסםלפרסםלפרסם    וישוישוישויש    ....ידידידיד    שלשלשלשל    כריחייםכריחייםכריחייםכריחיים
המדובר לגבי מכונה     ....כזוכזוכזוכזו    מכונהמכונהמכונהמכונה    יייי""""עעעע    הטחינההטחינההטחינההטחינה

כזאת, שהחשמל עושה את הפעולה, והאדם 
רק עוזר למכונה. הוא רק מסובב, אבל החשמל 

    זרועזרועזרועזרוע    אנשיאנשיאנשיאנשי    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים    איןאיןאיןאין    שבזהשבזהשבזהשבזה    משוםמשוםמשוםמשוםהוא העיקר. 
    ,,,,תורהתורהתורהתורה    ובניובניובניובני' ' ' ' הההה    יראייראייראייראי    אינםאינםאינםאינם    שפעמיםשפעמיםשפעמיםשפעמים    ,,,,כחכחכחכח    ובעליובעליובעליובעלי

    ....המחירהמחירהמחירהמחיר    ומפקיעיםומפקיעיםומפקיעיםומפקיעים    גבוהגבוהגבוהגבוה    שכרשכרשכרשכר    דורשיםדורשיםדורשיםדורשים    ועודועודועודועוד
    גםגםגםגם    ,,,,הואהואהואהוא    נפשנפשנפשנפש    לכללכללכללכל    ששוהששוהששוהששוה    ,,,,אלואלואלואלו    בריחייםבריחייםבריחייםבריחיים    ככככ""""משאמשאמשאמשא

לא     ....''''הההה    ויראיויראיויראיויראי    חחחח""""תתתת    פועליםפועליםפועליםפועלים    וימצאווימצאווימצאווימצאו    ,,,,לחלושיםלחלושיםלחלושיםלחלושים
צריך הרבה כוח, ולא ייקרו את המחירים. הדבר 
חלק לכתחילה. המקור שלו, הוא בספר ישועת 

        משה.
        

אמרו, כי אולי אפשר יהיה לעשות  לפי זהלפי זהלפי זהלפי זה
אצלינו אותו הדבר, גם לגבי הלישה. דהיינו, 
כפי שאת הטחינה, אפשר לעשות ע"י מכונה 

רק עוזר למכונה, והדבר נחשב כזאת, שהאדם 
כאילו האדם בעצמו עשה זאת, א"כ ה"ה לגבי 
הלישה, שהאדם יסובב את מוט המכונה, 
והחשמל ג"כ יעבוד. וכמובן, הם ימצאו מנוע, 
שלא יהיה חם. יצטרכו לפתור את הבעיות, 
באופן הטכנולוגי. בכל אופן, אם הדבר יהיה 

  כך, האם אפשר להקל בעניין?
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ישועת משה, שהוא המקור  בספר הסתכלתיהסתכלתיהסתכלתיהסתכלתי
לדברים, וראיתי שהדבר לגמרי איננו פשוט. כי 
אדרבה, הוא אומר במפורש, כי הכל מדובר רק 

  לגבי הטחינה, אבל לא לגבי הלישה. 
        

כך,  [חלק ג' סימן ט"ל]בעל ישועת משה  כותבכותבכותבכותב
    שנישנישנישני    מהצטרפותמהצטרפותמהצטרפותמהצטרפות    המופעליםהמופעליםהמופעליםהמופעלים    ידידידיד    שלשלשלשל    ריחייםריחייםריחייםריחיים    בדברבדברבדברבדבר

    הידרואליתהידרואליתהידרואליתהידרואלית    משאבהמשאבהמשאבהמשאבה    ושלושלושלושל    אדםאדםאדםאדם    שלשלשלשל    כוחות,כוחות,כוחות,כוחות,
    כזהכזהכזהכזה    באופןבאופןבאופןבאופן    ומסודרומסודרומסודרומסודר    ,,,,חשמליחשמליחשמליחשמלי    כחכחכחכח    יייי""""עעעע    המונעתהמונעתהמונעתהמונעת

    ,,,,הגלגלהגלגלהגלגלהגלגל    אתאתאתאת    לסובבלסובבלסובבלסובב    האדםהאדםהאדםהאדם    הפסקתהפסקתהפסקתהפסקת    עםעםעםעם    שמידשמידשמידשמיד
דנו בכך . . . . לחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןלחלוטין    ריחייםריחייםריחייםריחייםהההה    אבניאבניאבניאבני    סיבובסיבובסיבובסיבוב    נפסקנפסקנפסקנפסק

תלמידי חכמים, והם התירו זאת. והסיבה היא, 
בגלל הכלל בהלכות שבת, 'זה אינו יכול וזה 
אינו יכול'. דהיינו אם שני אנשים עושים פעולה 
בבת אחת, אבל כל אחד בעצמו אינו יכול 
לעשות את המלאכה, אלא רק ביחד, זה נקרא 
שאדם אחד עשה זאת. ה"ה בנ"ד, האדם לבדו 

טחון, והמכונה לבדה אינה יכולה אינו יכול ל
לטחון, א"כ זה נקרא שהאדם עשה זאת. הוא 
דן בעניין הזה, ובסוגיות הנוגעות לעניין, כגון 
'זה וזה גורם' וכו', והאם הדבר שייך גם לגבי 
אדם ומכונה, ולא רק לגבי אדם ואדם. אם 
המדובר לגבי אדם ובעל חי, אפשר לומר שזהו 

אינו יכול'. אבל אולי בגדר 'זה אינו יכול וזה 
לגבי אדם ומכונה, זה נחשב שהאדם עשה זאת, 
כיון שהאדם שולט על המכונה וכו'. ישנה כאן 

  אריכות רבה, בכל הנושא הזה. 
        

לגבי הנוגע לעניינינו לדינא, הוא כותב  אבלאבלאבלאבל
, כי לגבי הלישה, מעת הלישה, כבר [בדף צ"ז]

מתחילה בעיא של חימוץ, כיון שהקמח כבר 
    השמירההשמירההשמירההשמירה    חובתחובתחובתחובת    עיקרעיקרעיקרעיקרם המים. וז"ל, מעורב ע

    חימוץחימוץחימוץחימוץ    חששחששחששחשש    שיששיששיששיש    מזמןמזמןמזמןמזמן    רקרקרקרק    מתחילהמתחילהמתחילהמתחילה    ,,,,ולשמהולשמהולשמהולשמה
    והטחינהוהטחינהוהטחינהוהטחינה    קצירהקצירהקצירהקצירה    מעשהמעשהמעשהמעשה    ואיןואיןואיןואין    ....כלשהיאכלשהיאכלשהיאכלשהיא    מסיבהמסיבהמסיבהמסיבה

    בזמןבזמןבזמןבזמן    אלאאלאאלאאלא    ,,,,לשמהלשמהלשמהלשמה    שמירהשמירהשמירהשמירה    חיובחיובחיובחיוב    גורםגורםגורםגורם    בעצמן,בעצמן,בעצמן,בעצמן,
    ,,,,קצירהקצירהקצירהקצירה    ןןןןכגוכגוכגוכגו    ....לחימוץלחימוץלחימוץלחימוץ    יתריתריתריתר    חששחששחששחשש    ישישישיש    ידיהןידיהןידיהןידיהן    שעלשעלשעלשעל
    אואואואו    ,,,,בעביםבעביםבעביםבעבים    סיםסיםסיםסיםמכומכומכומכו    שהשמיםשהשמיםשהשמיםשהשמים    והמקוםוהמקוםוהמקוםוהמקום    בזמןבזמןבזמןבזמן
    ככככ""""משאמשאמשאמשא    ....וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה    מיםמיםמיםמים    שלשלשלשל    ריחייםריחייםריחייםריחייםבבבב    ההההטחינטחינטחינטחינ

    לחימוץ,לחימוץ,לחימוץ,לחימוץ,    גורמתגורמתגורמתגורמת    שלשלשלשל    שבמהותהשבמהותהשבמהותהשבמהותה    ,,,,בלישהבלישהבלישהבלישה
    בזריזותבזריזותבזריזותבזריזות    יתעסקויתעסקויתעסקויתעסקו    לאלאלאלא    אםאםאםאם    ,,,,לקמחלקמחלקמחלקמח    מיםמיםמיםמים    משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו

    חובתחובתחובתחובת    חלהחלהחלהחלה    ,,,,בעצמובעצמובעצמובעצמו    הלשהלשהלשהלש    עלעלעלעל    ,,,,ולכןולכןולכןולכן    ....כדיןכדיןכדיןכדין    בידיםבידיםבידיםבידים

    ....חבירוחבירוחבירוחבירו    שבידשבידשבידשביד    מהמהמהמה    ,,,,משמרמשמרמשמרמשמר    אדםאדםאדםאדם    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    ....השמירההשמירההשמירההשמירה
    לשםלשםלשםלשם    היאהיאהיאהיא    זוזוזוזו    ששמירהששמירהששמירהששמירה    ,,,,לכווןלכווןלכווןלכוון    הלשהלשהלשהלש    צריךצריךצריךצריך    וממילאוממילאוממילאוממילא

  . . . . ההההמצומצומצומצו    מצתמצתמצתמצת
        

הוא ממשיך לדון בעניין,  [בדף ק'],מכן  לאחרלאחרלאחרלאחר
    שאזשאזשאזשאזמלישה והלאה, מלישה והלאה, מלישה והלאה, מלישה והלאה, והוא כותב שוב במפורש, 

    ,,,,והקמחוהקמחוהקמחוהקמח    המיםהמיםהמיםהמים    תתתתתערובתערובתערובתערוב    בגללבגללבגללבגלל    ,,,,חימוץחימוץחימוץחימוץ    חששחששחששחשש    ישישישיש
    תפסיקתפסיקתפסיקתפסיק    ובלעדוובלעדוובלעדוובלעדו    ,,,,מסייעמסייעמסייעמסייע    שהואשהואשהואשהוא    מהמהמהמה    כןכןכןכן    גםגםגםגם    יייימהנמהנמהנמהנ    לאלאלאלא

סעיף סעיף סעיף סעיף     גגגגסי' תנ"סי' תנ"סי' תנ"סי' תנ"    הרבהרבהרבהרב    עעעע""""כבשכבשכבשכבש    ,,,,פעולתהפעולתהפעולתהפעולתה    המכונההמכונההמכונההמכונה
    הואהואהואהוא    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה    האמורהאמורהאמורהאמור    זהזהזהזה    שימורשימורשימורשימור    ומהוומהוומהוומהו    ,,,,ווווט"ט"ט"ט"

    ,,,,חימוץחימוץחימוץחימוץ    לידילידילידילידי    לבאלבאלבאלבא    קרובהקרובהקרובהקרובה    אותהאותהאותהאותה    כשרואהכשרואהכשרואהכשרואה
    כגוןכגוןכגוןכגון    ,,,,תחמיץתחמיץתחמיץתחמיץ    שלאשלאשלאשלא    בהבהבהבה    וישתדלוישתדלוישתדלוישתדל    ישמרנהישמרנהישמרנהישמרנה

    מיםמיםמיםמים    עליהעליהעליהעליה    באובאובאובאו    שכברשכברשכברשכבר    ,,,,ואילךואילךואילךואילך    לישתהלישתהלישתהלישתה    לתלתלתלתיייימתחמתחמתחמתח
    להתעסקלהתעסקלהתעסקלהתעסק    ימהרימהרימהרימהר    לאלאלאלא    אםאםאםאם    ,,,,יץיץיץיץלהחמלהחמלהחמלהחמ    קרובהקרובהקרובהקרובה    והיאוהיאוהיאוהיא

    צריךצריךצריךצריך    ,,,,ואפייתהואפייתהואפייתהואפייתה    ועריכתהועריכתהועריכתהועריכתה    בלישתהבלישתהבלישתהבלישתה    בידיובידיובידיובידיו    בהבהבהבה
    לשםלשםלשםלשם    הללוהללוהללוהללו    בעסקיםבעסקיםבעסקיםבעסקים    להתעסקלהתעסקלהתעסקלהתעסק    דעתדעתדעתדעת    בןבןבןבן    ישראלישראלישראלישראל

    אדםאדםאדםאדם    דאיןדאיןדאיןדאין    ".".".".בידיובידיובידיובידיו""""    ,,,,הדגשהדגשהדגשהדגש    ....שששש""""יעויעויעויעו' ' ' ' וכווכווכווכו    מצהמצהמצהמצה
    בשעתבשעתבשעתבשעת    ,,,,ממשממשממשממש    בידובידובידובידו    כולוכולוכולוכולו    כלכלכלכל    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    ,,,,משמרמשמרמשמרמשמר
    ולאולאולאולא    ,,,,בידובידובידובידו    המכונההמכונההמכונההמכונה    רקרקרקרק    ,,,,וכאןוכאןוכאןוכאן    ....ועריכהועריכהועריכהועריכה    לישהלישהלישהלישה
    ישנהישנהישנהישנה    ,,,,גרידאגרידאגרידאגרידא    לשמהלשמהלשמהלשמה    שאלתשאלתשאלתשאלת    לאלאלאלא    ,,,,ובכןובכןובכןובכן    ....הבצקהבצקהבצקהבצק

כיון שהאדם נמצא     דהיינו,. . . . וכו'    והלאהוהלאהוהלאהוהלאה    מלישהמלישהמלישהמלישה
בצד אחד, והמכונה לשה בצד השני, הדבר אינו 
נקרא שימור, וכעת בזמן הלישה כבר ישנו 
חשש חימוץ, לכן הדבר לא יעזור. כך לפי 

        דבריו. 
        

יכול להיות, כי גם הבעיא הזאת נפתרה,  אולםאולםאולםאולם
כיון שלפי המציאות במאפייה שם, זה לא 
שהמכונה לשה לבדה, אלא ישנו אדם המסייע 
גם בלישה. הדבר נעשה, ללא קשר לבעיא 
דלעיל. אלא כיון שלפעמים בעת הלישה, ישנם 
גושים בקערה, לכן צריך שתמיד יהיה מישהו 

, אשר אשר ישגיח על כך. ישנם שני אנשים
עומדים שם. האחד, מסובב את המוט. והשני, 
נמצא ליד הקערות, ומשגיח על הלישה. גם הוא 
נחשב, כמי שמשמר על הלישה. הדבר אינו 

[עי' נקרא, שהוא משמר את מה שיש ביד חבירו 
. דהיינו המכונה, אלא שהוא חגיגה דף כ' ע"א]

  עושה זאת בעצמו. 
        

 , מן הבחינה הזאת, אפשר לעשות אתלכןלכןלכןלכן
  העצה הזאת, והדבר כשר למהדרין.
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" " " " בורבורבורבורגִּ גִּ גִּ גִּ     אתהאתהאתהאתה""""    עשרהעשרהעשרהעשרה    שמונהשמונהשמונהשמונה    בתפילתבתפילתבתפילתבתפילת    אומריםאומריםאומריםאומרים    מדועמדועמדועמדוע
        . . . . הדקדוקהדקדוקהדקדוקהדקדוק    כלליכלליכלליכללי    היפךהיפךהיפךהיפך, , , , לללל""""גימגימגימגימ    באותבאותבאותבאות    בדגשבדגשבדגשבדגש

ן    ַעלַעלַעלַעל    ְי"ָי.ְי"ָי.ְי"ָי.ְי"ָי.    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ַצִידַצִידַצִידַצִיד    ִגּבֹרִגּבֹרִגּבֹרִגּבֹר    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    הּואהּואהּואהּואבפסוק,  כתובכתובכתובכתוב ןּכֵ ןּכֵ ןּכֵ     ּכֵ
ִנְמרֹד    ,,,,יֵָאַמריֵָאַמריֵָאַמריֵָאַמר ִנְמרֹדּכְ ִנְמרֹדּכְ ִנְמרֹדּכְ ּבֹור    ,,,,ּכְ ּבֹורּגִ ּבֹורּגִ ּבֹורּגִ . . . . ט'] י', [בראשית    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ַצִידַצִידַצִידַצִיד    ּגִ

הראשונה, האות גימ"ל  מדוע בִמלה 'גבור'
אינה בדגש, ואילו במלה 'גבור' השנייה, האות 
גימ"ל בדגש? מה ההבדל ביניהם? התשובה היא 
כידוע, כי המלה 'גבור' הראשונה, באה אחרי 
אות ה"א, לכן זה ברפה. ובמלה 'גבור' השנייה, 
האות גימ"ל לא באה אחרי אחת מאותיות 

  אהו"י.
        

עשרה?  אתם אומרים בתפילת שמונה כיצדכיצדכיצדכיצד
בור, בדגש, או אתה ִגבור, ברפה?   אתה ּגִ

        
בור.  תשובהתשובהתשובהתשובה   מהקהל: אתה ּגִ
מרן שליט"א: למה? מדוע אומרים אתה  תגובתתגובתתגובתתגובת

  גבור? הרי האות גימ"ל באה אחרי האות ה"א?
        

מהקהל: כי בתפילה, לא מקפידים על  תשובהתשובהתשובהתשובה
רפיות אותיות בג"ד כפ"ת, הבאות אחרי 

  אהו"י.
. נכון. אבל מרן שליט"א: אתה צודק תגובתתגובתתגובתתגובת

א"כ, מדוע אנחנו אומרים בתפילה, 'שיבחו 
  גאולים', בגימ"ל רפה?

        
מהקהל: יש יוצאים מן הכלל. פעם כך,  תשובהתשובהתשובהתשובה

ופעם כך. כי בתפילה, לא מקפידים על 
  הכללים.

מרן שליט"א: אם כן, אם מישהו יאמר  תגובתתגובתתגובתתגובת
'אתה גבור', תעביר על כך. אין להעיר לו. זה 

  נכון?
        

לגבי 'שבחו גאולים', זהו  מהקהל: אולי הערההערההערההערה
  לשון הפסוק?

  מרן שליט"א: זה אינו פסוק.  תשובתתשובתתשובתתשובת
        

'ומהר ְלָגאלנו', אנחנו אומרים,     בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה
הגימ"ל רפויה, זה בסדר. אבל מדוע אנו 
אומרים, 'ובכורך ּגאלת', הרי היה צ"ל 'גאלת', 

כי האות כא"ף פשוטה, שבסוף המלה 'ובכורָך', 
כן, אנו אומרים מושכת אחריה אות ה"א. כמו 

אּוֵלי    אְמרוּ אְמרוּ אְמרוּ אְמרוּ יֹ יֹ יֹ יֹ בפסח במזמור החג,  אּוֵליּגְ אּוֵליּגְ אּוֵליּגְ  [תהלים    וגו'    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ּגְ
מדוע לא אומרים 'גאולי', באות גימ"ל . . . . ב'] ק"ז,

רפויה? שם התשובה היא, בגלל שישנו טעם 
דחי, במלה 'יאמרו', שהוא טעם מפריד. אמנם, 
בתפילה אנחנו אומרים זאת בלי להפריד, אבל 

מפריד במלה 'יאמרו', כיון שבפסוק ישנו טעם 
אי אפשר לשנות את הניקוד בתפילה, מאשר 

  בפסוק שהוא המקור.
        

אגב, ישנם בזמנינו כאלה הטוענים, כי  דרךדרךדרךדרך
מלים שבתפילה אומרים אותן ביחד, צריך 
להיות רפה. ולכן הם מסבירים בזה מה 
שאומרים, 'לעיני כל הקהל', האות כא"ף 

דבר ברפה, כיון שאומרים זאת ביחד. אולם, ה
אינו נכון. כי מה נפשך, מדוע הם אומרים 
'יאמרו ּגאולי', בדגש? על כרחך, שחובה ללכת 
לפי הכתוב בפסוק, אפילו שבתפילה אומרים 
זאת בבת אחת. זאת שגיאה. צריך לומר, 
כלשון הפסוק. אעפ"י שכך המנהג, כבר כתב 
מהרי"ץ בכל כגון דא "העולם טועים", ואכמ"ל. 

ל עובדי פסל'. כמו־כן צ"ל דגש בפסו ק 'יבושו ּכָ
ל העמים ילכו'. אפילו שהציבור אומר  וכן 'כי ּכָ
'יבושו כל', 'כי כל', הם מתרצים שכאשר 
אומרים זאת ביחד, זה צ"ל ברפה, ואני אומר 
שהציבור חושב בטעות שגם בפסוק זה ביחד, 
ואינו כן. בפסוק כתוב 'ּכל' דגש. לכן, חייבים 

תפילה ללכת לפי הפסוקים, למרות שב
אומרים זאת ביחד. ובמקום אחר כבר הארכתי 

  ע"ז בס"ד.
        

מדוע אנו אומרים 'אתה  ,,,,לשאלתנונחזור נחזור נחזור נחזור 
ּגבור'? מישהו אמר לי לפני שבועיים, שאדם 
אחד בא אליו ואמר לו, מדוע אתה אומר 'אתה 
ּגבור' בבת אחת? עליך להפריד, בין המלה 
'אתה', למלה 'ּגבור'... שהרי יש דגש. אמרתי 

הדבר אינו נכון. לא מקובל להפריד, ולא לו, ש
מתאים להפריד, ובכל זאת הגימ"ל צ"ל 

  דגושה. הא כיצד?
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כך,  [דף מ"ג ע"א]זיע"א כותב בעץ חיים  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
ּבֹור, הגימ"ל דגושה. שכנה"ג סי' קי"ד,  ּבֹור, הגימ"ל דגושה. שכנה"ג סי' קי"ד, אתה ּגִ ּבֹור, הגימ"ל דגושה. שכנה"ג סי' קי"ד, אתה ּגִ ּבֹור, הגימ"ל דגושה. שכנה"ג סי' קי"ד, אתה ּגִ אתה ּגִ

אכן נודע הדבר. בשם מטה משה, בשם הציוני. בשם מטה משה, בשם הציוני. בשם מטה משה, בשם הציוני. בשם מטה משה, בשם הציוני. 
הדבר הוא עפ"י הסוד. לפי תורת הקבלה. הרי 
ספר הציוני על התורה, אלו סודות התורה. הוא 
היה מקובל. מובן שזה בתורת יוצא מן הכלל, 

  וכדלקמן.
        

שהזכרתי לפני כמה זמן את החוברת "בית  כיוןכיוןכיוןכיון
הלל", יצא לי לראות, כי מדברים שם על 

אבל ישנה כאן טעות ושגיאה. הנושא הזה, 
  כתוב שם דבר, אשר איננו נכון. 

        
כתוב כך,  "ד דף ע"ד][קובץ יבית הלל בקובץ בקובץ בקובץ בקובץ 
    התורניהתורניהתורניהתורני    החשובהחשובהחשובהחשוב    הקובץהקובץהקובץהקובץ    שלשלשלשל    המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    לכבודלכבודלכבודלכבוד

    הללהללהללהלל    ביתביתביתבית    בקובץבקובץבקובץבקובץ    ראיתיראיתיראיתיראיתי    הנההנההנההנה    ....אאאאשליט"שליט"שליט"שליט"    הללהללהללהלל    ביתביתביתבית
    בדףבדףבדףבדף    "ג)"ג)"ג)"ג)יייי((((' ' ' ' אאאא    גליוןגליוןגליוןגליון' ' ' ' דדדד    שנהשנהשנהשנה[[[[    קקקקלפ"לפ"לפ"לפ"    גגגגתשס"תשס"תשס"תשס"    טבתטבתטבתטבת

    שלשלשלשל    ימ"לימ"לימ"לימ"להגהגהגהג    נקודתנקודתנקודתנקודת    יןיןיןיןייייבענבענבענבענ, , , , וכו'    תורהתורהתורהתורה    דברידברידברידברי    ],],],],וווו""""לללל
    המטההמטההמטההמטה    מדברימדברימדברימדברי    שםשםשםשם    והביאוהביאוהביאוהביא    ,,,,''''גבורגבורגבורגבור    אתהאתהאתהאתה''''    תיבתתיבתתיבתתיבת
כבר זהו מה שהביא ], ], ], ], הההה""""קכקכקכקכ' ' ' ' סיסיסיסי' ' ' ' אאאא    לקלקלקלק[ח[ח[ח[ח    משהמשהמשהמשה

    אתהאתהאתהאתה''''    מתחלתמתחלתמתחלתמתחלת    זוזוזוזו    והברכהוהברכהוהברכהוהברכה    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    מהרי"ץ בע"ח,
    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    ויחיויחיויחיויחי' ' ' ' בפבפבפבפ    הציוניהציוניהציוניהציוני    וכתבוכתבוכתבוכתב    ,,,,''''י"יי"יי"יי"י    לעולםלעולםלעולםלעולם    גבורגבורגבורגבור

    ....אאאא""""אגלאגלאגלאגל    סודסודסודסוד    בכאןבכאןבכאןבכאן    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    אחיךאחיךאחיךאחיך    יודוךיודוךיודוךיודוך    אתהאתהאתהאתה    יהודהיהודהיהודהיהודה
    אסריאסריאסריאסרי''''    ',',',',יסוריסוריסוריסור    לאלאלאלא''''    ',',',',אריהאריהאריהאריה    גורגורגורגור''''    ',',',',יודוךיודוךיודוךיודוך    אתהאתהאתהאתה''''

הוא כותב     ....''''וכווכווכווכו    אאאא""""אגלאגלאגלאגל    ,,,,הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    תתתת""""רררר    ....''''לגפןלגפןלגפןלגפן
ם קדוש, שאותיותיו אל"ף גימ"ל למ"ד  כאן ׁשֵ
אל"ף. אינני יודע, כיצד לקרוא אותו. אולי 

ֶלא. השם הזה, יוצא מן הפסוק ' תה יודוך', אאאאֶאּגָ
סרי לגפן'. אאאאא יסור', 'ללללור אריה יהודה', 'גגגג'

    כאשרכאשרכאשרכאשר    ,,,,הקבלההקבלההקבלההקבלה    לבעלילבעלילבעלילבעלי    מבוארמבוארמבוארמבואר    הואהואהואהוא    ,,,,הזההזההזההזה    והשםוהשםוהשםוהשם
    ימ"לימ"לימ"לימ"לגגגג    שיהאשיהאשיהאשיהא    יזהריזהריזהריזהר    והקוראוהקוראוהקוראוהקורא    ....בתורהבתורהבתורהבתורה    נרמזנרמזנרמזנרמז

    הגוייםהגוייםהגוייםהגויים    כדרךכדרךכדרךכדרך    ,,,,אאאא""""אילאילאילאיל    נשמענשמענשמענשמע    יהאיהאיהאיהא    שלאשלאשלאשלא    ,,,,נדגשתנדגשתנדגשתנדגשת
    ....ככככ""""עעעע    לללל""""יומיומיומיומ    ––––    לללל""""לגימלגימלגימלגימ    הקוראיםהקוראיםהקוראיםהקוראים    והישמעאליםוהישמעאליםוהישמעאליםוהישמעאלים

    שיששיששיששיש    ,,,,מזהמזהמזהמזה    לנולנולנולנו    ויצאויצאויצאויצא    שה,שה,שה,שה,ממממה ה ה ה מטמטמטמט    בעלבעלבעלבעל    ומסייםומסייםומסייםומסיים
            ....לללל""""עכעכעכעכ    דגושהדגושהדגושהדגושה    ימ"לימ"לימ"לימ"לבגבגבגבג    ',',',',גבורגבורגבורגבור    אתהאתהאתהאתה''''    לקרואלקרואלקרואלקרוא

        
, נכון שלפי כללי הדקדוק, צ"ל 'אתה בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור

גבור' ברפה. אבל, ישנו כאן עניין, יוצא דופן. 
[בשיעור מוצש"ק בא הדבר הוא כגון מה שאמרנו 

    ָכמָֹכהָכמָֹכהָכמָֹכהָכמָֹכה    ִמיִמיִמיִמילגבי הפסוק בשירת הים,  ה'תשע"ו]
ֵאִלם ֵאִלםּבָ ֵאִלםּבָ ֵאִלםּבָ ֹמָכה    ִמיִמיִמיִמי    ְי"ָי,ְי"ָי,ְי"ָי,ְי"ָי,    ּבָ ֹמָכהּכָ ֹמָכהּכָ ֹמָכהּכָ ר    ּכָ רֶנְאּדָ רֶנְאּדָ רֶנְאּדָ ּקֶֹדשׁ     ֶנְאּדָ ּקֶֹדשׁ ּבַ ּקֶֹדשׁ ּבַ ּקֶֹדשׁ ּבַ  ט"ו, [שמות    וגו'    ּבַ

הכ"ף השנייה דגושה. דהיינו, ישנם יוצאי     י"א].
    זוּ זוּ זוּ זוּ     ַעםַעםַעםַעםדופן, הנקראים אוגירה. וכן לגבי הפסוק, 

ָאְלּתָ  ָאְלּתָ ּגָ ָאְלּתָ ּגָ ָאְלּתָ ּגָ למרות שהיה צ"ל 'גאלת'     י"ג]. ט"ו, [שמותּגָ
רפי, ישנו איזה עניין, שבגללו הוא יוצא מן 

  הכלל. 
        

בעניינינו, הדבר יוצא מן הכלל,  הדבראותו אותו אותו אותו 
כיון שהמלים 'אתה גבור לעולם י"י', זהו ראשי 
תיבות אגל"א, שזהו שם קדוש. אם תאמר 
'אתה גבור', בגימ"ל רפויה, אתה מקלקל את 

כך הוא השם הקדוש, הרמוז במלים הללו. 
  כותב.

        
אגב, בעל מטה משה, היה אשכנזי. והוא  דרךדרךדרךדרך

אומר, שצריך לומר גימ"ל דגושה. לכאורה 
תמוה, וכי אצל האשכנזים, ישנו הבדל בין 
גימ"ל דגושה לבין גימ"ל רפויה? אלא מאי, 
אכן, בזמנם ידעו להבדיל ביניהם. אבל היום, 
הם כבר שכחו מכך. והראיה, כי בספר נוהג 

תוב, שהחזנים המדקדקים, עושים כצאן יוסף כ
את הגימ"ל הרפויה, כמו כא"ף רפויה. הוא 
רוצה בכך להסביר, איך ההבדל ביניהם. 
לדבריו, 'מגן אברהם', נשמע כמו 'מכן 
אברהם'. א"כ רואים, שבזמנו הם ידעו מכך, 
אבל במשך הזמן הם שכחו. הם לא אמרו, את 
הגימ"ל הדגושה, כפי שאנחנו התימנים 

אבל הם ידעו עכ"פ להבדיל, בין אומרים. 
גימ"ל דגושה, לגימ"ל רפויה. היום בזמנינו, הם 

  כבר לא יודעים מכך בכלל.    
        

נוהג כצאן יוסף גם כותב, לגבי הפסוק  בעלבעלבעלבעל
 ֽ ֽ ׁשְ ֽ ׁשְ ֽ ׁשְ נוּ     ֵהםֵהםֵהםֵהם    ֵלִמיםֵלִמיםֵלִמיםֵלִמיםׁשְ נוּ ִאּתָ נוּ ִאּתָ נוּ ִאּתָ שהאות , , , , כ"א] ל"ד, [בראשית    ִאּתָ

שי"ן נקראת במו פתח. בזמנו, הם עוד ידעו 
  לפתח. מכך, שגעיא כזו הופכת את השוא

        
אופן, כותב המכתב בקובץ בית הלל שם  בכלבכלבכלבכל

    ,,,,להעירלהעירלהעירלהעיר    רצונירצונירצונירצוניטוען, כי ישנה כאן טעות. וז"ל, 
    ,,,,גבורגבורגבורגבור    אתהאתהאתהאתה    בברכתבברכתבברכתבברכת    ,,,,סופרסופרסופרסופר    שבתישבתישבתישבתי' ' ' ' הרהרהרהר    שבסידורשבסידורשבסידורשבסידור

    אחראחראחראחר    תתתתכפ"כפ"כפ"כפ"    דדדדבג"בג"בג"בג"    כדיןכדיןכדיןכדין    ,,,,רפהרפהרפהרפה    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    כתבכתבכתבכתב
לטענתו,     ....''''דדדד    פרקפרקפרקפרק    בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה    כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר    ,,,,אאאא""""יהויהויהויהו

  הפוך. הגימ"ל צריכה להיות רפויה.
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, כיצד האשכנזים מתווכחים, האם האות תראותראותראותראו
גימ"ל, היא דגושה או רפויה... הדבר פלא. וזה 

  שנה.  400-500היה רק לפני 
        

    כתובכתובכתובכתוב    משהמשהמשהמשה    מטהמטהמטהמטה    ובספרובספרובספרובספרממשיך וכותב,  והואוהואוהואוהוא
    והביאוהביאוהביאוהביא    ,,,,דגושהדגושהדגושהדגושה    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    לקרותלקרותלקרותלקרות    ,,,,ההההקכ"קכ"קכ"קכ"' ' ' ' בסיבסיבסיבסי

    המחברהמחברהמחברהמחבר    הרבהרבהרבהרב    עםעםעםעם    ברתיברתיברתיברתייייידדדד    ואניואניואניואני    ....הציוניהציוניהציוניהציוני    מןמןמןמן    ראיהראיהראיהראיה
    רקרקרקרק    ,,,,ברברברבריייידדדד    לאלאלאלא    שהציונישהציונישהציונישהציוני    ,,,,לולולולו    והראיתיוהראיתיוהראיתיוהראיתי    שה,שה,שה,שה,ממממה ה ה ה מטמטמטמט

    אבלאבלאבלאבל    ....דגושהדגושהדגושהדגושה    ללללהגימ"הגימ"הגימ"הגימ"    לקרואלקרואלקרואלקרוא    ,,,,אאאא""""אגלאגלאגלאגל    בשםבשםבשםבשם
מה אתה     ....הנזכרהנזכרהנזכרהנזכר    מהטעםמהטעםמהטעםמהטעם    ,,,,רפירפירפירפי    היאהיאהיאהיא    ,,,,בכאןבכאןבכאןבכאן

מדבר? הרי הציוני, לא דיבר על 'אתה גבור', 
אלא על השם אגל"א, שהוא צ"ל דגוש. אבל 

    הודההודההודההודה    והרבוהרבוהרבוהרבלגבי 'אתה גבור', מאן דכר שמיה? 
    נתפשטנתפשטנתפשטנתפשט    שכברשכברשכברשכבר    עלעלעלעל    ונצטערונצטערונצטערונצטער    ,,,,בספרובספרובספרובספרו    והגיהוהגיהוהגיהוהגיה    ,,,,לילילילי

            ....ללללעכ"עכ"עכ"עכ"    השיבוהשיבוהשיבוהשיבולללל    לולולולו    אפשראפשראפשראפשר    ואיואיואיואי    ,,,,בדפוסבדפוסבדפוסבדפוס    הדברהדברהדברהדבר
        

לכאורה, נפל פיתא בבירא. כי המקור     אם כןאם כןאם כןאם כן
לכך, הוא מבעל מטה משה. ובא הר"ר שבתאי 
סופר, בעל הסידור הידוע בשם סידור מהרש"ס 
מפרעמישלא, הוא היה מדקדק גדול, והוא 
  כותב כי בעל מטה משה הודה לו שזאת טעות.

יודע, האם אבותינו אמרו 'אתה ּגבור', אך  אינניאינניאינניאינני
ורק בגלל בעל מטה משה. לא מסתבר, 
שהדבר התקבל זה מקרוב אצל כולם, עפ"י 
הספר הזה. אלא מסתבר, כי כך היה המנהג 
אצלינו מדורי דורות. ומהרי"ץ זיע"א הביא 
זאת, רק בתורת אסמכתא, שהדבר כתוב 
מפורש בספר מטה משה. אינני חושב, שהדבר 

שתנה בגלל דברי בעל מטה משה. ואם כן, ה
איננו מחוייבים לו. ואכן יהיה אפשר לתרץ, 
שבתפילה איננו מקפידים על כך. אבל עכ"פ, 
כבר אין עניין לומר כך. מי שיאמר 'אתה גבור' 
ברפה, זה בסדר. כפי שישנם האומרים, 'וקרנו 
ָתרום בישועתך', האות תי"ו ברפה, וישנם 

מדקדקים, אז לא  האומרים בדגש. אם לא
  מדקדקים. 

  
היא, כי הדבר נכון, שבתפילה לא  האמתהאמתהאמתהאמת

מדקדקים בדגש ורפה כאלה. הדבר כתוב 
במפורש, בספר שערי תפילה, להר"ר זלמן 

הנא, שהיה מדקדק גדול וחשוב, בעל הספרים 
בניין שלמה ויסוד הניקוד וכו'. [הוא מחדש 
מסברתו, שאם זה לא חייב להיות מחובר, אזי 

דגיש]. וכן כתב מהר"י משרקי בשו"ת יש לה
רביד הזהב, שבתפילה לא מדקדקים על 
הדברים הללו. כי אם תאמר, שבתפילה צריך 
לדקדק בכך, היו עושים לנו את הטעמים גם 
בתפילה. בכדי שנדע, היכן ישנה פשטא, 
מהטעמים המפרידים וכדומה. אחרת, כיצד 
נדע, היכן לקרוא דגוש, והיכן רפוי? מדוע אין 
טעמים? הרי במקרא, אנו יודעים זאת עפ"י 
הטעמים. ברם, כיון שאין טעמים בתפילה, 
הדבר סימן שאין קפידא. ואכן הדבר אמת. 
רואים במציאות, שלא כל כך מדקדקים בכך. 
כגון בנוסח 'על הנסים', אם תשימו לב, ישנם 
אנשים האומרים, 'ומסרת ּגבורים ביד חלשים', 

האומרים 'גבורים' האות גימ"ל בדגש, וישנם 
ברפה. לא מעירים על כך לאף אחד, כיון שיש 
מקום לכאן ולכאן. כיוצא בזה במלים, 'ועשית 
לך שם גדול וקדוש בעולמך', ישנם האומרים 
את האות למ"ד שבמלה 'לך' בדגש, וישנם 
האומרים למ"ד רפויה. וכן הרבה דברים. 

  דהיינו, אין עניין לקרוא כפי כללי המקרא. 
        

או, כיצד הדבר מסתבך יותר. אבל אל תר כעתכעתכעתכעת
תתייאשו, בע"ה אנחנו נתרץ זאת. רק ברצוני 
להראות לכם, כי יש כאן דבר מבהיל. דהיינו, 
לא רק שבעל מטה משה חזר בו, אלא יתירה 
מכך, בא כותב המאמר שם ואומר, שזאת 
בכלל טעות, כי לא היתה הכוונה אפי' מן 

. ההתחלה לומר את האות גימ"ל בדגש ממש
  א"כ, הבעיא נהיתה יותר חמורה. 

        
    טעותטעותטעותטעות    שהדברשהדברשהדברשהדבר    הריהריהריהרי    דבר ראשון,הוא כותב,  כךכךכךכך

    שלאשלאשלאשלא    ,,,,אאאא""""אגלאגלאגלאגל    עלעלעלעל    דיברדיברדיברדיבר    שהציונישהציונישהציונישהציוני    ,,,,מעיקראמעיקראמעיקראמעיקרא
    עלעלעלעל    כללכללכללכלל    דיברדיברדיברדיבר    ולאולאולאולא    ,,,,דדדד""""ביוביוביוביו    אאאא""""אילאילאילאיל    כמוכמוכמוכמו    ישמעישמעישמעישמע
        ....לללל""""הגימהגימהגימהגימ    שידגששידגששידגששידגש    ',',',',גבורגבורגבורגבור''''    תיבתתיבתתיבתתיבת

        
    ,,,,אאאא""""אגלאגלאגלאגל    בשםבשםבשםבשם    גםגםגםגם    ,,,,דדדד""""לענלענלענלענ    ובאמתובאמתובאמתובאמת    מוסיף,והוא והוא והוא והוא 

    רקרקרקרק    ,,,,ממשממשממשממש    בדגשבדגשבדגשבדגש    שידגיששידגיששידגיששידגיש    ,,,,מרמרמרמרלולולולו    הציוניהציוניהציוניהציוני    כיווןכיווןכיווןכיוון    לאלאלאלא
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    אבלאבלאבלאבל    ....דדדד""""כיוכיוכיוכיו    ישמעישמעישמעישמע    שלאשלאשלאשלא    ,,,,בחוזקבחוזקבחוזקבחוזק    האותהאותהאותהאות    שיוציאשיוציאשיוציאשיוציא
    ....הדקדוקהדקדוקהדקדוקהדקדוק    כלליכלליכלליכללי    לפילפילפילפי    ,,,,דגושדגושדגושדגוש    אואואואו    רפירפירפירפי    ישארישארישארישאר    ,,,,ננננ""""אהאהאהאה
    ',',',',דגשדגשדגשדגש''''    שלשוןשלשוןשלשוןשלשון    ,,,,הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    בדבריבדבריבדבריבדברי    מצינומצינומצינומצינו    וכןוכןוכןוכן

    הטורהטורהטורהטור    בדבריבדבריבדבריבדברי' ' ' ' עיעיעיעי    ,,,,ובחוזקובחוזקובחוזקובחוזק    כראויכראויכראויכראוי    לקרותלקרותלקרותלקרות    פירושפירושפירושפירוש
    דדדד""""היוהיוהיוהיו    שידגיששידגיששידגיששידגיש    ,,,,דדדד""""הראבהראבהראבהראב    מדברימדברימדברימדברי    אאאא""""יייי' ' ' ' סיסיסיסי    חחחח""""אואואואו

    עיניעיניעיניעיני    יאיריאיריאיריאיר' ' ' ' והוהוהוה    ....שששש""""עעעע    ישראלישראלישראלישראל    שמעשמעשמעשמע    מתיבתמתיבתמתיבתמתיבת
כותב ת"ח אחד,     כך    ....האמתהאמתהאמתהאמת    אלאלאלאל    לכווןלכווןלכווןלכוון    ,,,,בתורתובתורתובתורתובתורתו

מישיבת תורה ודעת שבברוקלין. אבל חושבני, 
        כי הוא לא כיון את האמת. 

        
, הוא טוען טענה טובה. כי לפעמים לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

כשאומרים 'להדגיש', אין הכוונה לדגוש ורפוי, 
אלא הכוונה לומר זאת בצורה ברורה. למשל, 
כאשר כתוב לגבי 'שמע ישראל', כי יש 

ה הפירוש? הרי אין דגש להדגיש את היו"ד. מ
באות יו"ד? א"כ, כיצד תדגיש? אלא הכוונה, 
שתאמר זאת ברור. כי אחרת, זה יישמע כמו 
'שמע אישראל'. לכן, צ"ל 'ישראל', בהדגשה. 
ישנם כמה מקומות כאלה. אפילו לגבי המלה 

 [סי' ס"א ס"ז]'אחד' שבק"ש, כתוב בשו"ע 
שצריך להדגיש את האות דל"ת. אבל, הרי 

דל"ת של־ִמלה 'אחד', אדרבה היא  האות
באופן ברור.  שתאמר זאתרפויה? אלא הכוונה, 

ידגיש בדל"ת, שלא תהא ידגיש בדל"ת, שלא תהא ידגיש בדל"ת, שלא תהא ידגיש בדל"ת, שלא תהא [לשון הש"ע שם, 
הוא מדייק זאת, ממה שכתוב שם, כרי"ש]. כרי"ש]. כרי"ש]. כרי"ש]. 

  שלא יישמע כמו האות יו"ד. 
        

בזמנינו, אולי הדבר אינו כ"כ מובן, מה  היוםהיוםהיוםהיום
הקשר של האות גימ"ל לאות יו"ד. אבל הדבר 
נכון. אם תשימו לב, בשפות האחרות מחליפים 

  בין האות יו"ד לאות גימ"ל. 
        

  מהקהל: הם מאותו מוצא. הערההערההערההערה
מרן שליט"א: יפה, כיון שאלו אותיות  תשובתתשובתתשובתתשובת

גיכ"ק, שמוצאן מן החיך. אולי אנחנו התימנים, 
כ"כ מבינים זאת בקלות. כי אצלינו, האות  לא

גימ"ל והאות יו"ד, אלו נראים שני דברים 
רחוקים. בשלמא לגבי האות כא"ף והאות 
קו"ף, אנחנו מבינים, שהן קצת קרובות, 

  משא"כ הכא. 

במציאות תראו, כי בשפה הלועזית,  אבלאבלאבלאבל
במקום לומר 'יוסף', הם אומרים 'ּגוסף'. מה 

במקום לומר 'ירושלם',  הקשר ביניהם? כמו כן,
הם אומרים 'ּגרוזלם'. איך התחלפה להם האות 
יו"ד, באות גימ"ל דגושה? אלא שמע מינה, כי 
האותיות קרובות אחת לשניה, ולכן התחלף 

[ועי' נפלאות מתורתך פ' שמות ע"פ אצלם מוצאם. 
  כי כבד פה וכבד לשון אנכי].

        
הוא מפרש, כי הכוונה היא, להדגיש את  לכןלכןלכןלכן

גימ"ל, שלא תישמע כמו האות יו"ד. האות 
ל"א. אבל  בכדי שלא יהיה איָּל"א, במקום אּגָ

  אין הכוונה, לדגוש או רפוי. כך הוא אומר.
        

  , מצאתי בס"ד, הוכחות שהדבר אינו נכון.ברםברםברםברם
        

ד"ה  81[פרשת בראשית דף מנחה חדשה  בספרבספרבספרבספר
, להר"ר יעקב איפרגן, שהיה לפני כמה וכדי]

מאות שנים, הביא את הסוד הזה. הוא כותב, כי 
ם קדוש, אשר פעולותיו רבים,      ובפרטובפרטובפרטובפרטישנו ׁשֵ

    והואוהואוהואוהוא    ,,,,שליםשליםשליםשלים    בגי'בגי'בגי'בגי'    ככככ""""גגגג    סודוסודוסודוסודו    כיכיכיכי    ,,,,השידיםהשידיםהשידיםהשידים    להבריחלהבריחלהבריחלהבריח
    מבריחמבריחמבריחמבריח    והואוהואוהואוהוא    ,,,,שמותשמותשמותשמות    לבעלילבעלילבעלילבעלי    נודענודענודענודע    קדושקדושקדושקדוש    שםשםשםשם

    ,,,,ממנוממנוממנוממנו    המקבלהמקבלהמקבלהמקבל    המלאךהמלאךהמלאךהמלאך    לסודלסודלסודלסוד    בהשבעהבהשבעהבהשבעהבהשבעה    השידיםהשידיםהשידיםהשידים
    אאאא""""אגלאגלאגלאגל    היינוהיינוהיינוהיינו    בגי'בגי'בגי'בגי'    ככככ""""גגגג    שסודושסודושסודושסודו    ,,,,גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל    והואוהואוהואוהוא

    לסודלסודלסודלסוד    ,,,,דגושהדגושהדגושהדגושה    תהיהתהיהתהיהתהיה    ,,,,אאאא""""אגלאגלאגלאגל    שלשלשלשל    לללל""""וגימוגימוגימוגימ    ....רררר""""גבוגבוגבוגבו
הוא אומר, . . . . סודסודסודסוד    בובובובו    תשמעתשמעתשמעתשמע    יןיןיןיןייייועדועדועדועד    ,,,,נעלםנעלםנעלםנעלם    פנימיפנימיפנימיפנימי

 יש בשם הזה, גימטריא שד"י אגל"א, וזהוכי 
וכו', הוא כותב שם דברים  סוד ארבע ספירות

        נסתרים. 
        

הוא כותב כך,  ד"ה ודע] 85[בדף לאחר מכן  גםגםגםגם
גבורה ונצחון. ועל זה, גבורה ונצחון. ועל זה, גבורה ונצחון. ועל זה, גבורה ונצחון. ועל זה, זה השם, מועיל לכל מיני זה השם, מועיל לכל מיני זה השם, מועיל לכל מיני זה השם, מועיל לכל מיני 

פסוק 'יהודה אתה פסוק 'יהודה אתה פסוק 'יהודה אתה פסוק 'יהודה אתה נפל ליהודה בחלקו, ויוצא מנפל ליהודה בחלקו, ויוצא מנפל ליהודה בחלקו, ויוצא מנפל ליהודה בחלקו, ויוצא מ
, 'גור אריה יהודה', 'לא יסור, , 'גור אריה יהודה', 'לא יסור, , 'גור אריה יהודה', 'לא יסור, , 'גור אריה יהודה', 'לא יסור, יודוך אחיך'יודוך אחיך'יודוך אחיך'יודוך אחיך'

    ....'אסרי לגפן'. והוא מורה על הנצחון והגבורה'אסרי לגפן'. והוא מורה על הנצחון והגבורה'אסרי לגפן'. והוא מורה על הנצחון והגבורה'אסרי לגפן'. והוא מורה על הנצחון והגבורה
    מרהמרהמרהמרהבאָ באָ באָ באָ     ,,,,לאליעזרלאליעזרלאליעזרלאליעזר    רבקהרבקהרבקהרבקה    בדבריבדבריבדבריבדברי    נרמזנרמזנרמזנרמז    ועודועודועודועוד

    שלשלשלשל    ףףףף""""האלהאלהאלהאל    והנהוהנהוהנהוהנהאשאב'. אשאב'. אשאב'. אשאב'.     לגמליךלגמליךלגמליךלגמליך    גםגםגםגם    ותאמרותאמרותאמרותאמר''''
אם כן, , , , , דגושהדגושהדגושהדגושה    לללל""""והגימוהגימוהגימוהגימ, , , , תחלתותחלתותחלתותחלתו    היאהיאהיאהיא    ',',',',ותאמרותאמרותאמרותאמר''''

    ....נכמס ונעלםנכמס ונעלםנכמס ונעלםנכמס ונעלם    לסודלסודלסודלסוד    'דגושה' היינו, דגושה ממש,
     ....אאאא""""אגלאגלאגלאגל    סודסודסודסוד    לךלךלךלך    הנההנההנההנה
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אם השם הזה יוצא אף מן הפסוק 'ּגם ממילא, ממילא, ממילא, ממילא, 
לגמליך אשאב', הדבר ברור כי הכוונה לגימ"ל 
  דגושה ממש, ולא שישנו רק עניין של הבלטה. 

        
, [בראשית כ"ד, י"ט]בחיי, על הפסוק הזה  רבינורבינורבינורבינו

שואל שאלה. לכאורה, כיצד רבקה, שהיתה 
בת שלוש שנים, הצליחה לשאוב מים לכל 
הגמלים? מהיכן היה לה כוח לכך? הרי נאמר, 

ַאב ׁשְ ַאבַוּתִ ׁשְ ַאבַוּתִ ׁשְ ַאבַוּתִ ׁשְ יו     ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ַוּתִ ַמּלָ יו ּגְ ַמּלָ יו ּגְ ַמּלָ יו ּגְ ַמּלָ וכי זהו . . . . כ'] כ"ד, [בראשיתּגְ
  דרך הטבע? 

        
    ,,,,לרבקהלרבקהלרבקהלרבקה    הזאתהזאתהזאתהזאת    הגבורההגבורההגבורההגבורהרבינו בחיי כך,  אומראומראומראומר

    ,,,,האפשרותהאפשרותהאפשרותהאפשרות    בחוקבחוקבחוקבחוק    היההיההיההיה    לאלאלאלא    גמליו,גמליו,גמליו,גמליו,    לכללכללכללכל    לשאובלשאובלשאובלשאוב
היא לא יכלה לעשות זאת,     ....אלהיאלהיאלהיאלהי    בסיועבסיועבסיועבסיוע    אםאםאםאם    כיכיכיכי

מן השמים היתה לה     אלא,בדרך הטבע. 
    שכןשכןשכןשכן    וכלוכלוכלוכלסייעתא דשמיא, שתוכל לעשות זאת. 

    ....שניםשניםשניםשנים    שלוששלוששלוששלוש    בתבתבתבת    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה    ,,,,המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    דעתדעתדעתדעת    לפילפילפילפי
כלומר, אפילו אם רבקה היתה בת עשרים 
שנים, הרי הדבר היה לה קשה. כ"ש אם היתה 

להיות בת שלוש שנים, בודאי שהדבר לא יכול 
    ההצלחהההצלחהההצלחהההצלחה    מכללמכללמכללמכלל    ,,,,יןיןיןיןייייהענהענהענהענ    היההיההיההיה    אבלאבלאבלאבל    בדרך הטבע.

    אתךאתךאתךאתך    מלאכומלאכומלאכומלאכו    ישלחישלחישלחישלח    הואהואהואהוא''''    ,,,,אברהםאברהםאברהםאברהם    שהבטיחושהבטיחושהבטיחושהבטיחו
תפילת אברהם אבינו הועילה,     '.'.'.'.דרכךדרכךדרכךדרכך    והצליחוהצליחוהצליחוהצליח

  הקב"ה נענה לו, והמלאך הצליח את דרכו. 
        

    ,,,,תמצאתמצאתמצאתמצא    כןכןכןכן    ועלועלועלועלרבינו בחיי וכותב כך,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
    שםשםשםשם    הואהואהואהוא    ,,,,הגדולהגדולהגדולהגדול    השםהשםהשםהשם    ,,,,הזההזההזההזה    בכתובבכתובבכתובבכתוב    שנרמזשנרמזשנרמזשנרמז

בפסוק הזה, רמוזה הגבורה המיוחדת,     ....הגבורההגבורההגבורההגבורה
    משפטמשפטמשפטמשפט    כיכיכיכי    ,,,,עודעודעודעוד    ארארארארייייובובובובהכוח שניתן לרבקה. 

    במלתבמלתבמלתבמלת    רשומהרשומהרשומהרשומה    ףףףף""""ואלואלואלואל    ,,,,דגושהדגושהדגושהדגושה    להיותלהיותלהיותלהיות    לללל""""הגימהגימהגימהגימ
דהיינו, כיון שרמוז במלים     ....זהזהזהזה    והבןוהבןוהבןוהבן    ',',',',ותאמרותאמרותאמרותאמר''''

שאב' את השם אגל"א, אאאאגמליך ללללם גגגגמר אאאא'ות
מלמדים אותך כאן, כי האות גימ"ל היא 

רפויה. דגושה. תשים לב, שלא תהיה הגימ"ל 
א"כ הרווחנו גם מכך, כי הדבר כפשוטו. דהיינו, 

        שהאות גימ"ל, היא דגושה ממש.
        

ספר בשם 'תורת חיים', להר"ר חיים כהן,  ישנוישנוישנוישנו
המפרש ומפענח את הסודות שבספר רבינו 

    ככככ""""עעעעכך,  [בדף קמ"ו אות י"ז]בחיי, והוא כותב 

    הואהואהואהוא, , , , ''''וכווכווכווכו    הגדולהגדולהגדולהגדול    השםהשםהשםהשם    הזההזההזההזה    בכתובבכתובבכתובבכתוב    שנרמזשנרמזשנרמזשנרמז    תמצאתמצאתמצאתמצא
    מפסוקימפסוקימפסוקימפסוקי    היוצאהיוצאהיוצאהיוצא    הגבורההגבורההגבורההגבורה    שםשםשםשם    והואוהואוהואוהוא    ,,,,אאאא""""אגלאגלאגלאגל    שםשםשםשם

    ,,,,הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    מראשימראשימראשימראשי    ',',',',אחיךאחיךאחיךאחיך    יודוךיודוךיודוךיודוך    אתהאתהאתהאתה    יהודהיהודהיהודהיהודה''''
    ,,,,''''וכווכווכווכו    יסוריסוריסוריסור    לאלאלאלא    ,,,,''''וכווכווכווכו    אריהאריהאריהאריה    גורגורגורגור    ,,,,''''וכווכווכווכו    יודוךיודוךיודוךיודוך    אתהאתהאתהאתה

־־־־שלשלשלשל    ההההיייישנישנישנישני    בברכהבברכהבברכהבברכה    ורמוזורמוזורמוזורמוז    ....''''וכווכווכווכו    לגפןלגפןלגפןלגפן    אוסריאוסריאוסריאוסרי
    רבינורבינורבינורבינו    שששש""""וכמוכמוכמוכמ    ',',',',אדניאדניאדניאדני    לעולםלעולםלעולםלעולם    גבורגבורגבורגבור    אתהאתהאתהאתה''''    ,,,,להלהלהלהייייתפתפתפתפ

    ותאמרותאמרותאמרותאמר''''    ,,,,בכאןבכאןבכאןבכאן    נרמזנרמזנרמזנרמז    אשראשראשראשר    והואוהואוהואוהוא    ....שששש""""עעעע    שםשםשםשם    לללל""""זזזז
    רשומהרשומהרשומהרשומה    הראשונההראשונההראשונההראשונה    ףףףף""""והאלוהאלוהאלוהאל    ',',',',אשאבאשאבאשאבאשאב    לגמליךלגמליךלגמליךלגמליך    גםגםגםגם

        '.'.'.'.ותאמרותאמרותאמרותאמר''''    במלתבמלתבמלתבמלת
        

    ףףףף""""ואלואלואלואל    ,,,,דגושהדגושהדגושהדגושה    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    משפטמשפטמשפטמשפט    כיכיכיכי    ,,,,עודעודעודעוד    ובארובארובארובאר
    גםגםגםגם    אמרהאמרהאמרהאמרה''''    לומרלומרלומרלומר    הראויהראויהראויהראוי    מןמןמןמן    כיכיכיכי    לללל""""רררר    ,,,,''''וכווכווכווכו    רשומהרשומהרשומהרשומה

    לומרלומרלומרלומר    ולאולאולאולא    ,,,,תתתת""""ברברברבר    השםהשםהשםהשם    לרמוזלרמוזלרמוזלרמוז    ',',',',אשאבאשאבאשאבאשאב    לגמליךלגמליךלגמליךלגמליך
    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    רשומהרשומהרשומהרשומה    היאהיאהיאהיא    ףףףף""""האלהאלהאלהאל    דהשתאדהשתאדהשתאדהשתא    ',',',',ותאמרותאמרותאמרותאמר''''

דהיינו, קשה לכאורה, אם זהו כנגד השם     ....המלההמלההמלההמלה
אגל"א, היה צ"ל כתוב בפסוק 'אמרה', ולא 
'ותאמר'. עדיף היה, שהאות אל"ף תהיה 
בתחילת המלה, ולא באמצע המלה. מדוע לא 

    ,,,,תבארתבארתבארתבאר    אתהאתהאתהאתה    שמזהשמזהשמזהשמזה    ,,,,תירץתירץתירץתירץ    ולזהולזהולזהולזהכתוב כך? 
עשו כך, בכדי     ....דגושהדגושהדגושהדגושה    להיותלהיותלהיותלהיות    ,,,,לללל""""הגימהגימהגימהגימ    שמשפטשמשפטשמשפטשמשפט

שהאות גימ"ל תהיה דגושה. כי אם היה כתוב 
'אמרה', היה צ"ל 'גם', בגימ"ל רפויה. לכן 

ם'.      הציוניהציוניהציוניהציוני    שששש""""וכמוכמוכמוכמכתוב 'ותאמר', בכדי שיהיה 'ּגַ
    דהקוראודהקוראודהקוראודהקוראו    ,,,,אחיךאחיךאחיךאחיך    יודוךיודוךיודוךיודוך    אתהאתהאתהאתה    יהודהיהודהיהודהיהודה    גביגביגביגבי    ,,,,ויחיויחיויחיויחי' ' ' ' בפבפבפבפ

    נשמענשמענשמענשמע    יהיהיהיהיהיהיהיה    שלאשלאשלאשלא    ,,,,נדגשתנדגשתנדגשתנדגשת    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    שתהיהשתהיהשתהיהשתהיה    יזהריזהריזהריזהר
    הקוראיםהקוראיםהקוראיםהקוראים    והישמעאליםוהישמעאליםוהישמעאליםוהישמעאלים    הגויםהגויםהגויםהגוים    כדרךכדרךכדרךכדרך    ,,,,אאאא""""אילאילאילאיל

    ',',',',ותאמרותאמרותאמרותאמר''''    רחמנארחמנארחמנארחמנא    כתבכתבכתבכתב    ההההולזולזולזולז    ....שששש""""עעעע    יימליימליימליימל    לללל""""לגימלגימלגימלגימ
    ,,,,רפויהרפויהרפויהרפויה    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    תהיהתהיהתהיהתהיה    אזאזאזאז    כיכיכיכי    ',',',',אמרהאמרהאמרהאמרה''''    ולאולאולאולא

        ....יייי""""לאהולאהולאהולאהו    דסמיכידסמיכידסמיכידסמיכי    תתתת""""כפכפכפכפ    דדדד""""בגבגבגבג    כמשפטכמשפטכמשפטכמשפט
        

    זהזהזהזה    ששםששםששםששם    ,,,,לומרלומרלומרלומר    ויתכןויתכןויתכןויתכן    הוא כותב,ובהמשך ובהמשך ובהמשך ובהמשך 
    תתתת""""רררר    ',',',',לביתילביתילביתילביתי    אנכיאנכיאנכיאנכי    גםגםגםגם    אעשהאעשהאעשהאעשה    מתימתימתימתי''''דדדד' ' ' ' בפבפבפבפ    נרשוםנרשוםנרשוםנרשום

    שםשםשםשם    בכחבכחבכחבכח    ,,,,בטחונובטחונובטחונובטחונו    ששםששםששםששם    ,,,,רמזרמזרמזרמז    שםשםשםשם    ....אאאא""""אגלאגלאגלאגל    שםשםשםשם
    כברכברכברכבר    ממממ""""ממממ    ,,,,רפויהרפויהרפויהרפויה    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    דהתםדהתםדהתםדהתם    גגגג""""ואעואעואעואע    ....זהזהזהזה

    לקרותולקרותולקרותולקרותו    שצריךשצריךשצריךשצריך    ',',',',ותאמרותאמרותאמרותאמר''''דדדד    זהזהזהזה' ' ' ' מפמפמפמפ    נתבארנתבארנתבארנתבאר
וכו', הוא     מקומותמקומותמקומותמקומות    לכללכללכללכל    להקישלהקישלהקישלהקיש    בזהבזהבזהבזה    ודיודיודיודי    ,,,,בדגשבדגשבדגשבדגש

  נכנס כאן לפלפול אחר.
        

נלע"ד, במחכת"ר, כי קושייתו איננה  אבלאבלאבלאבל
נכונה. דהיינו, אי אפשר לכתוב 'אמרה', כי 
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התורה אינה מדברת בסגנון כזה. נכון שהמלה 
'אמרה', זה מלשון עבר, אבל בכל התורה לא 
כתוב בכי האיי גוונא בסגנון הזה, אלא כתוב 
'ויקח', וכן 'ויאמר', א"כ גם בנ"ד כתוב 

היה צריך לכתוב 'ותאמר'. למה הוא חושב, ש
  'אמרה'? 

        
  מהקהל: אם היה פשטא. הערההערההערההערה

מרן שליט"א: נכון. הרי אם היה טעם  תשובתתשובתתשובתתשובת
פשטא במלה 'אמרה', האות גימ"ל שבמלה 

ם', היתה באה בדגש. וכל־שכן אם היה טעם  'ּגַ
מעמיד. א"כ, מה הוא הרוויח מכך. הרי לפי 
דבריו, רבינו בחיי רצה לומר, כי לכן כתוב 
'ותאמר' ולא 'אמרה', בכדי ללמד אותך, 

תהיה דגושה. שהאות גימ"ל של־ִמלה 'גם' 
אבל, זה לא נכון. כי גם אם היה כתוב 'אמרה', 
האות גימ"ל היתה יכולה להיות דגושה, אם 

  מעמיד או מפריד, כגון פשטא.היה בה טעם 
        

מהקהל [מסוף השיעור]: לגבי המלה  שאלהשאלהשאלהשאלה
'אמרה', כתוב בתורה את המלה 'אמרה', כגון, 

ִמים    ֲחַתןֲחַתןֲחַתןֲחַתן    ָאְמָרהָאְמָרהָאְמָרהָאְמָרה    ָאזָאזָאזָאז ִמיםּדָ ִמיםּדָ ִמיםּדָ         ....כ"ו] ד', [שמות    ַלּמּולֹתַלּמּולֹתַלּמּולֹתַלּמּולֹת    ּדָ
מרן שליט"א: ודאי. אין כוונתי, שלא תשובת תשובת תשובת תשובת 

כתובה בתורה המלה 'אמרה', פשיטא שכן. 
'ותאמר', ולא אלא שבהתחלת עניין כתוב 

  'אמרה'.
  

, דבריו אינם מובנים. הוא קרא, 'וָבֵאר עוד'. לכןלכןלכןלכן
הבי"ת בקמץ. דהיינו, שאתה תבאר כך. אבל 
אין כוונת רב"ח לזאת. אלא, 'וֵבֵאר עוד'. 
הבי"ת בצירי. כלומר, מלמדים אותנו כאן, 
שהאות גימ"ל היא דגושה. דרך אגב, מגלים 

שהדברים לנו את הסוד הזה. היוצא מכך, 
  כמשמעם.

        

מה שהוא אומר, שבעל מטה משה הודה  לגבילגבילגבילגבי
לו, לא עמדתי שם בסודם, אינני יודע אם בעל 
מטה משה הודה או לא הודה, אולי הוא רק 
הראה לו פנים שכביכול הוא מודה לו, כי אחרת 
הוא היה כותב זאת בספר אחר. הדבר אינו 
ברור. יכול להיות, שמהרש"ס הבין או חשב, 

ה משה הודה לו, ושהוא חזר בו. שבעל מט
הדבר לא משנה. לפעמים כאשר דנים באיזה 
עניין, כל אחד אומר את דעתו. אולי הוא לא 
חזר בו, אבל ההוא רק חשב שהוא חזר בו, כיון 
שהמטה משה לא רצה להמשיך את הויכוח. או 
שאח"כ הוא חזר והתבונן, ובכל זאת הוא נשאר 

ו, או שלא בדעתו. לא משנה, האם הוא חזר ב
חזר בו, אבל כך היא האמת מצד עצמה, 
הדברים כתובים במפורש, עכ"פ בספרים 
אחרים, שלגבי 'אתה גבור', האות גימ"ל היא 
בדגש, עפ"י הסוד, והדבר מיוחס ומסודר, וכך 

  צריך להיות.
  

    עלעלעלעל" " " " השםהשםהשםהשם    מועדימועדימועדימועדי""""    קונטריסקונטריסקונטריסקונטריס    בשבחבשבחבשבחבשבח    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי
        . . . . חדשהחדשהחדשהחדשה    במהדוראבמהדוראבמהדוראבמהדורא    לאורלאורלאורלאור    שיצאשיצאשיצאשיצא    פוריםפוריםפוריםפורים    הלכותהלכותהלכותהלכות

ה', אני רואה, שיצאו לאור עוד ספרים  ךךךךברוברוברוברו
  חדשים, וזהו כבוד התורה. 

        
, הקונטריס "מועדי השם" על הלכות ראשיתראשיתראשיתראשית

פורים, שיצא לאור ע"י ידידנו הרב שלום 
אביטל הי"ו, אשר משתדל רבות בחוברות 
הללו, לקראת כל מועד ומועד, להביא את 
ההלכות מתוך הספר שלחן ערוך המקוצר, 
ולהוסיף עוד נופך רב משלו, תשובות ובירורים 
בהלכה. כעת יצא לאור הקונטריס על הלכות 

ורים, בבחינת דבר בעתו מה טוב, יש כאן פ
הרבה נושאים שהוא ישב לבררם מכל הספרים, 
וכמובן שהוא משתדל לכוון את ההלכה 
למעשה עפ"י הדרך שלנו, ברוך יהיה ויישר 
כוחו. כבר יצאה מזה מהדורא ישנה, אבל כעת 
הוא מוסיף והולך. ברוך ה', זקני תלמידי 

תוספת חכמים, כל זמן שמזקינים, דעתם מי
עליהם. ישנם עוד חידושים ובירורים, ועוד 

  תיקונים.   
  

) ) ) ) חלקיםחלקיםחלקיםחלקים' ' ' ' גגגג((((    נעולנעולנעולנעול    גןגןגןגן    הספרהספרהספרהספר    בשבחבשבחבשבחבשבח    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי
    המחברהמחברהמחברהמחבר    מאתמאתמאתמאת, , , , העריותהעריותהעריותהעריות    מןמןמןמן    וריחוקוריחוקוריחוקוריחוק    צניעותצניעותצניעותצניעות    הלכותהלכותהלכותהלכות    עלעלעלעל

  ....אאאא""""שליטשליטשליטשליט    לוילוילוילוי    יעקביעקביעקביעקב    גגגג""""הרההרההרההרה
השני, זהו הספר 'גן נעול', בשלשה  הספרהספרהספרהספר

. העריות מן וריחוק צניעות הלכות על כרכים,
ן ןּגַ ןּגַ ןּגַ ה    ֲאחִֹתיֲאחִֹתיֲאחִֹתיֲאחִֹתי    ָנעּולָנעּולָנעּולָנעּול    ּגַ הַכּלָ הַכּלָ הַכּלָ ל    ַכּלָ לּגַ לּגַ לּגַ  [שירָחתּום ָחתּום ָחתּום ָחתּום     ַמְעָיןַמְעָיןַמְעָיןַמְעָין    ָנעּולָנעּולָנעּולָנעּול    ּגַ



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז כי תשאמוצש"ק 

21  

  

את הספר הזה, חיבר ידידנו הרב     י"ב]. ד', השירים
יעקב לוי הי"ו, מחבר הספר 'גן נעול' על הלכות 
יחוד, שיצא לאור לפני מספר שנים. בחמש 
השנים האחרונות, הוא עבד על הספרים הללו, 

שהם , העריות מן וריחוק צניעות הלכות על
הלכות נחוצות ועמומות, צלל במים אדירים, 

  .והעלה מרגליות בידו
        

לומר לכם, כי אינני מכיר ספר כזה. הוא  ברצוניברצוניברצוניברצוני
ישב לברר את כל הדברים הנוגעים לנושאים 
הללו, ממש אוצר בלום הכולל את כל העניינים 
הללו, מכל הספרים, עם כל פרטי הפרטים. 

שישנן הדבר חשוב מאד, קל וחומר בזמנינו, 
הרבה שאלות, הרבה בלבולים, לפעמים 
שומעים כל מיני דעות וכו'. בספר הזה, הוא ישב 
על המדוכה, עיין בכל הספרים, והביא את 
דבריהם, והוסיף נופך משלו, ליבן את כל 
הדברים להלכה ולמעשה. הוא גם התייעץ 
אתנו, לגבי כל מיני שאלות, אשר לא כתוב 

  יצד להכריע. עליהם בספרים. בכדי לדעת, כ
        

דיברתי שיעור מוצש"ק מטות ה'תשע"ה] ב[ בזמנובזמנובזמנובזמנו
על החוברת שלו 'הטוב שברופאים', גם היא 
מובאת כאן בספר, זהו הפרק האחרון, פרק 
שבעה עשר. הרי בעוה"ר, גם עניין הרפואה, זהו 
מכשול גדול בזמנינו. יהי רצון, שהספרים יהיו 
לתועלת. ישנם גם מפתחות, בסוף הספר, כך 
שאפשר להגיע לכל נושא בקלות, ולברר את 

לה, להלכה ולמעשה, אפשר הפרטים. כל שא
לדעת מבטן מי יצאו הדברים. לפעמים, זה 
אומר בכה, וזה אומר בכה. על ידי הספר הזה, 
אפשר לדעת בבירור, לפי המקורות. ישנם 
דברים, שיש בהם חילוקי דעות, אבל הרב 
המחבר השתדל להביא הכרעות, ולומר בצורה 
מפורשת, מה מעיקר הדין, ומה 'יש אומרים', 

ה. את ההלכה הפסוקה, אפשר לראות וכדומ
בהלכות למעלה. אשריו ואשרי חלקו. זה ממש 
ספר המאיר את העיניים, כתוב בצורה ברורה, 

  עם כל פרטי הפרטים. 

אגב, הוא לא רק למד זאת בספרים, אלא  דרךדרךדרךדרך
הוא מכיר ומבין את הנושא. לא כל אחד 
מסוגל, לחבר ספר כזה. רק מי שחי את הנושא, 

יבותו, ויודע את המכשולים ומבין את חש
העלולים להיות. ברוך ה', שהוא בירר זאת, 
בהבנה ובעיון. זה אינו 'ליקוט'. הוא לא ליקט 
מן הספרים וכתב, אלא הוא ישב על המדוכה 
לגבי כל פרט ופרט, ללבן אותו ולהגיע אל 
ההלכה למעשה. חשוב מאד, שהספר יהיה בכל 

ת בית, שיהיה מצוי לפניהם, בכדי לדעת א
המעשה אשר יעשון. ונזכה שיהיה המחנה 
קדוש, ובזכות זה ניגאל בקרוב גאולת עולמים, 

  אכי"ר.

  

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר, 

  לפי הבנת העורך.  הּ גָּ נערך והֻ 
  השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א 

  קודם הוצאתו,
הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן 

  דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

להאיר נבצר ממנו לעבור הגהה מדוקדקת, 
 ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
לאור האמור, בכל ספק או שאלה 

המתעוררת למעיין בשיעור זה, יש לו לברר 
  היטב את הדבר 

  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.
 הערות ותיקונים יתקבלו ברצון.

  ניתן להקדיש כל שיעור 
  להצלחה ולרפואה, 

  או לעילוי נשמת.
        השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור 

        שליט"א, שליט"א, שליט"א, שליט"א, הגאון הגאון הגאון הגאון מפי מרן מפי מרן מפי מרן מפי מרן 
            וכן באמירת "מי שבירך"וכן באמירת "מי שבירך"וכן באמירת "מי שבירך"וכן באמירת "מי שבירך"

        בסוף השיעור.בסוף השיעור.בסוף השיעור.בסוף השיעור.
  .050-4140741פרטים בטלפון: 

  נא לתאם זאת לפני השיעור.


