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        לק"ילק"ילק"ילק"י

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

    בענייןבענייןבענייןבעניין    נאמןנאמןנאמןנאמן    ביתביתביתבית    בעלוןבעלוןבעלוןבעלון    שששש""""למלמלמלמ    תשובהתשובהתשובהתשובה, , , , בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו    גםגםגםגם    ותועלתוותועלתוותועלתוותועלתו    לשטרותלשטרותלשטרותלשטרות    השניםהשניםהשניםהשנים    מנייןמנייןמנייןמניין    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות    בענייןבענייןבענייןבעניין
    נקבענקבענקבענקבע    השטרותהשטרותהשטרותהשטרות    שמניןשמניןשמניןשמנין, , , , הנגידהנגידהנגידהנגיד    דודדודדודדוד    מרבינומרבינומרבינומרבינו    לדידןלדידןלדידןלדידן    והוכחהוהוכחהוהוכחהוהוכחה, , , , אותואותואותואותו    שביטלשביטלשביטלשביטל    זזזז""""הרדבהרדבהרדבהרדב    טעםטעםטעםטעם    ביאורביאורביאורביאור, , , , זהזהזהזה

        '.'.'.'.לעולםלעולםלעולםלעולם''''
  

        ....הסוכותהסוכותהסוכותהסוכות    חגחגחגחג    שלשלשלשל    ראשוןראשוןראשוןראשון    טטטט""""יויויויו    בלילבלילבלילבליל    עשועשועשועשו    ומהומהומהומה, , , , שרעבשרעבשרעבשרעב    במחוזבמחוזבמחוזבמחוז    החטיםהחטיםהחטיםהחטים    הימצאותהימצאותהימצאותהימצאות    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
  

    חוסרחוסרחוסרחוסר    וטעםוטעםוטעםוטעם, , , , שכתבשכתבשכתבשכתב    התורההתורההתורההתורה    ספריספריספריספרי, , , , אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שלוםשלוםשלוםשלום    רררר""""כמהכמהכמהכמה    קבורתקבורתקבורתקבורת    מקוםמקוםמקוםמקום    בענייןבענייןבענייןבעניין    דבריםדבריםדבריםדברים    תוספתתוספתתוספתתוספת
        ....הכתיבההכתיבההכתיבההכתיבה    באומנותבאומנותבאומנותבאומנות    שרעבשרעבשרעבשרעב    יהודייהודייהודייהודי    שלשלשלשל    בקיאותםבקיאותםבקיאותםבקיאותם

  

    לגבילגבילגבילגבי    הערההערההערההערה, , , , אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שששש""""מהרמהרמהרמהר    יייי""""כתכתכתכת    בתכלאלבתכלאלבתכלאלבתכלאל, , , , כפופהכפופהכפופהכפופה    ףףףף""""כאכאכאכא    ללאללאללאללא    יברְכךיברְכךיברְכךיברְכך    המלההמלההמלההמלה    כתיבתכתיבתכתיבתכתיבת    בענייןבענייןבענייןבעניין
        ....וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה, , , , יברכךיברכךיברכךיברכך    המלההמלההמלההמלה    בסוףבסוףבסוףבסוף    אאאא""""הההה    מפיקמפיקמפיקמפיק    יםיםיםיםהעושהעושהעושהעוש    לגבילגבילגבילגבי    וכןוכןוכןוכן, , , , במבטאבמבטאבמבטאבמבטא    גםגםגםגם    כךכךכךכך    האומריםהאומריםהאומריםהאומרים

  

        ....אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שששש""""מהרמהרמהרמהר    יייי""""כתכתכתכת    בתכלאלבתכלאלבתכלאלבתכלאל    נוספותנוספותנוספותנוספות    הערותהערותהערותהערות
  

    וכןוכןוכןוכן, , , , רגליםרגליםרגליםרגלים    שלששלששלששלש    במוסףבמוסףבמוסףבמוסף' ' ' ' וקבץוקבץוקבץוקבץ    כנסכנסכנסכנס''''    הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח    בענייןבענייןבענייןבעניין    הקודמיםהקודמיםהקודמיםהקודמים    השיעוריםהשיעוריםהשיעוריםהשיעורים    מןמןמןמן    באחדבאחדבאחדבאחד    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר    לגבילגבילגבילגבי    מכתבמכתבמכתבמכתב
        ....ציריציריציריצירי    כמוכמוכמוכמו    חולםחולםחולםחולם    המבטאיםהמבטאיםהמבטאיםהמבטאים    לגבילגבילגבילגבי

  

    שרעבשרעבשרעבשרעב    מחוזמחוזמחוזמחוז    יהודייהודייהודייהודי    גםגםגםגם    ייייככככ, , , , בשלחבשלחבשלחבשלח    קקקק""""מוצשמוצשמוצשמוצש    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר    עלעלעלעל    הערותהערותהערותהערות    למכתבלמכתבלמכתבלמכתב    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תגובתתגובתתגובתתגובת
        '.'.'.'.השאובההשאובההשאובההשאובה''''    ביתביתביתבית    המלההמלההמלההמלה    גירסתגירסתגירסתגירסת. . . . בלדיבלדיבלדיבלדי    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח    בעברבעברבעברבעבר    ונהגוונהגוונהגוונהגו    התפללוהתפללוהתפללוהתפללו

  

. . . . זאתזאתזאתזאת    לבטללבטללבטללבטל    וישוישוישויש, , , , המסורתהמסורתהמסורתהמסורת    אתאתאתאת    שינושינושינושינו    אירופהאירופהאירופהאירופה    בארצותבארצותבארצותבארצות    המשכיליםהמשכיליםהמשכיליםהמשכילים. . . . הנכונההנכונההנכונההנכונה    בצורהבצורהבצורהבצורה    הניקודהניקודהניקודהניקוד    ביטויביטויביטויביטוי    בדברבדברבדברבדבר
  ....בדקדוקבדקדוקבדקדוקבדקדוק' ' ' ' עבריעבריעבריעברי    לשוןלשוןלשוןלשון    תלמודתלמודתלמודתלמוד''''    ספרספרספרספר    בעלבעלבעלבעל    רשעותרשעותרשעותרשעות

  

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

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

            yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
        642642642642----23232323----33333333----072072072072    ––––קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן 

        6666שלוחה שלוחה שלוחה שלוחה 
  532 – ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
  03-6171031 –קול הלשון 

    ��
          

        ....נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי    אואואואו, , , , ולרפואהולרפואהולרפואהולרפואה    להצלחהלהצלחהלהצלחהלהצלחה    שיעורשיעורשיעורשיעור    כלכלכלכל    להקדישלהקדישלהקדישלהקדיש    ניתןניתןניתןניתן
        ,,,,אאאא""""שליטשליטשליטשליט    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מרןמרןמרןמרן    מפימפימפימפי    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת    ננננ""""בלבלבלבל    יוזכריוזכריוזכריוזכר    השםהשםהשםהשם

        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בסוףבסוףבסוףבסוף" " " " שבירךשבירךשבירךשבירך    מימימימי""""    באמירתבאמירתבאמירתבאמירת    וכןוכןוכןוכן
        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    לפנילפנילפנילפני    זאתזאתזאתזאת    לתאםלתאםלתאםלתאם    נאנאנאנא    ....4140741414074141407414140741----050050050050: : : : בטלפוןבטלפוןבטלפוןבטלפון    פרטיםפרטיםפרטיםפרטים
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  בשם רחמן.
  

יצ"ו, ראש  שילה יגאלישילה יגאלישילה יגאלישילה יגאליהשיעור מוקדש על ידי הרב 
להצלחת בננו היקר, הבחור  יד מהרי"ץ,יד מהרי"ץ,יד מהרי"ץ,יד מהרי"ץ,מוסדות 

יצ"ו. מחר בעז"ה תתקיים סעודת  דודדודדודדודהחשוב 
השידוכין. מה שבזמננו רגילים לומר "אירוסין" 

  בטעות. 
  

יהי רצון שיצליחו, הוא והמשודכת מוריה תחי', בת 
    הי"ו, משכונתנו פה, נכדת הרה"ג עוזיאל תעיזיעוזיאל תעיזיעוזיאל תעיזיעוזיאל תעיזיהרב 

ב שיכון א' בראש העין ת"ו, ר ,,,,שליט"אשליט"אשליט"אשליט"א    שמואל תעיזישמואל תעיזישמואל תעיזישמואל תעיזי
והרה"ג יוסף חובארה זצ"ל, שהיה ר"מ בישיבת נוה 
ארץ. ישבנו ביחד בתנאים, ושוחחנו. הנני קצת כבר 
מכירו מלפני שנים רבות, אבל רק עתה נזדמן לי 
לשבת ממש איתו ביחד, וברוך ה', הגם שהוא זקן 
שהגיע לגבורות, בכל זאת לא נס ֵלֹחה, והוא מלא 

  רה ויראה. תלמיד חכם חריף, גאון. וגדוש תו
  

יהי רצון שהזיווג יעלה יפה בעז"ה. החתונה תהיה 
בעז"ה בחודש סיון. אז נזמין את הציבור. תפילתנו 

שהשמחה תהיה מושלמת רבה וגדולה, ושבני הזוג יזכו 
  לבנות בית נאמן, קדוש וטהור בישראל, אכי"ר.

  
ם ם ם ם בעניין חשיבות מניין השנים לשטרות ותועלתו גבעניין חשיבות מניין השנים לשטרות ותועלתו גבעניין חשיבות מניין השנים לשטרות ותועלתו גבעניין חשיבות מניין השנים לשטרות ותועלתו ג

בזמנינו, תשובה למ"ש בעלון בית נאמן בעניין זה, בזמנינו, תשובה למ"ש בעלון בית נאמן בעניין זה, בזמנינו, תשובה למ"ש בעלון בית נאמן בעניין זה, בזמנינו, תשובה למ"ש בעלון בית נאמן בעניין זה, 
ביאור טעם הרדב"ז שביטל אותו, והוכחה לדידן ביאור טעם הרדב"ז שביטל אותו, והוכחה לדידן ביאור טעם הרדב"ז שביטל אותו, והוכחה לדידן ביאור טעם הרדב"ז שביטל אותו, והוכחה לדידן 
        ....מרבינו דוד הנגיד, שמנין השטרות נקבע 'לעולם'מרבינו דוד הנגיד, שמנין השטרות נקבע 'לעולם'מרבינו דוד הנגיד, שמנין השטרות נקבע 'לעולם'מרבינו דוד הנגיד, שמנין השטרות נקבע 'לעולם'

  

מקודם כי אנחנו בשנת ב'של"א  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
לשטרות. כמה וכמה פעמים דיברתי על הנושא 
הזה, ובפרט נדפס כבר בעבר בקובץ דברי חפץ 

תשובה מיוחדת על כך. שם ] דף ע"אחלק ה' [
חשיבות מנין השטרות חשיבות מנין השטרות חשיבות מנין השטרות חשיבות מנין השטרות כתבנו את הכותרת כך, 

        ותועלתו גם בזמננו. ותועלתו גם בזמננו. ותועלתו גם בזמננו. ותועלתו גם בזמננו. 
  

רבים יחכמו להבין את העניין לאשורו. מי  לאלאלאלא
שרוצה לעמוד על שרשי הדברים, יעיין 
בחוברת הזו. ואמנם, במאמר שם לא היקפנו 
את הכל, ובעז"ה יש לנו הוספות רבות, לחזק 

חידושים בנושא, אבל עכ"פ ולהשלים עוד 
  הדברים העיקריים כבר כתובים שם.

  

״מניין שטרות״ ״מניין שטרות״ ״מניין שטרות״ ״מניין שטרות״ כתבנו בס"ד במאמר הנז"ל,  כךכךכךכך
זהו מושג ומונח קיים, אפילו אם היה בטל זהו מושג ומונח קיים, אפילו אם היה בטל זהו מושג ומונח קיים, אפילו אם היה בטל זהו מושג ומונח קיים, אפילו אם היה בטל 

דהיינו, אפילו אם לא  ....לגמרילגמרילגמרילגמרי    המניין הזההמניין הזההמניין הזההמניין הזה
משתמשים במניין זה, לא בשטרי הלוואות, 

ולא בשטרי חובות ודברים אחרים, בכל זאת 
קיים שאינו משתנה. כיום אנחנו  הוא מונח

נוהגים לפחות להזכיר את המניין לשטרות 
בכתובה. גם משתדלים בכל זמן שיש לנו 
אפשרות, כגון בספרים שאנחנו כותבים, ובעוד 
הזדמנויות, לכתוב גם את המניין לשטרות. 
ברם לעצם המושג 'שטר', שהוא שייך דוקא 

. לחוזים ולהסכמים, בפועל זה קיים דוקא שם
וגם אם הוא לא היה מתקיים במציאות, המושג 

  הוא קיים מצד עצמו. 
  

הוא מצד הפשט. אבל על דרך הדרש,  כךכךכךכך
שהלשון  ,]שם דף ע"ו סוף אות ו'[הוספתי בס"ד 

שטר, הוא כמו שוטר. כך שהצד השני לא יוכל 
להכחיש. ההסכם כתוב וחתום כדת וכדין, והוא 
 מחייב. לדוגמא, באופן שעושים הלוואה,
והלווה חתם על השטר, הרי הוא נעשה כביכול 
שוטר עליו. הוא אחראי על העניין הזה. השטר 

  והחתימה מחייבים אותו, שלא יוכל להכחיש. 
  

כשם שבעל השטר שומרו כשם שבעל השטר שומרו כשם שבעל השטר שומרו כשם שבעל השטר שומרו שם כך,  כתבנוכתבנוכתבנוכתבנו
וממתין עד שיגיע זמן וממתין עד שיגיע זמן וממתין עד שיגיע זמן וממתין עד שיגיע זמן     ,,,,ורךורךורךורךומחזיק בו לשעת הצומחזיק בו לשעת הצומחזיק בו לשעת הצומחזיק בו לשעת הצ

מאז תחילת חשבון זה מאז תחילת חשבון זה מאז תחילת חשבון זה מאז תחילת חשבון זה     ,,,,כך אנחנוכך אנחנוכך אנחנוכך אנחנו    ....פרעונופרעונופרעונופרעונו
ואלנו, שיקיים לנו ואלנו, שיקיים לנו ואלנו, שיקיים לנו ואלנו, שיקיים לנו מצפים ומייחלים לבוא גמצפים ומייחלים לבוא גמצפים ומייחלים לבוא גמצפים ומייחלים לבוא ג

נסביר בהמשך     ....בוראנו את כל הבטחותיו לנובוראנו את כל הבטחותיו לנובוראנו את כל הבטחותיו לנובוראנו את כל הבטחותיו לנו
בס"ד, כי מניין השטרות אינו רק מאז תחילת 
שלטון אלכסנדרוס מוקדון, אלא בעיקר מאז 
שפסקה הנבואה מישראל. שניהם אירעו 

  באותה שנה. 
  

לעמוד על העניינים היטב, יקרא בגוף  הרוצההרוצההרוצההרוצה
על המאמר שם. בדרך כלל אין דרכנו לחזור 

דברים שכבר נאמרו. ובכל זאת הזכרתי כעת 
זאת, מכיון שהראו לי מה שכתב חכם אחד על 

 198עלון בית נאמן, כ"ז שבט ה'תש"פ, מס' [הנושא 
, דברים שאינם מדוייקים בכלל. ]2עמוד 

  וצריכים להסביר זאת.
  

] ס"ט.[מביא שם את דברי הגמרא ביומא  הואהואהואהוא
 המספרת כי אלכסנדרוס מוקדון נפגש עם

אלכסנדר רק אלכסנדר רק אלכסנדר רק אלכסנדר רק  שמעון הצדיק וכו'. כך כתוב שם,
אמרו לו שריו אמרו לו שריו אמרו לו שריו אמרו לו שריו     ....השתחווה ארצההשתחווה ארצההשתחווה ארצההשתחווה ארצה    ,,,,ראה אותוראה אותוראה אותוראה אותו
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ליהודי הזה אתה ליהודי הזה אתה ליהודי הזה אתה ליהודי הזה אתה     ,,,,ועבדיו (הגנרלים שלו)ועבדיו (הגנרלים שלו)ועבדיו (הגנרלים שלו)ועבדיו (הגנרלים שלו)
כ מדינות, מה אתה כ מדינות, מה אתה כ מדינות, מה אתה כ מדינות, מה אתה """"משתחווה?! אתה כבשת כמשתחווה?! אתה כבשת כמשתחווה?! אתה כבשת כמשתחווה?! אתה כבשת כ

עושה לנו?! נכון שהוא לבוש בבגדי כהונה, אז עושה לנו?! נכון שהוא לבוש בבגדי כהונה, אז עושה לנו?! נכון שהוא לבוש בבגדי כהונה, אז עושה לנו?! נכון שהוא לבוש בבגדי כהונה, אז 
        מה?! מה?! מה?! מה?! 

  

בלילה בלילה בלילה בלילה     ,,,,כל פעם שיש לי מלחמותכל פעם שיש לי מלחמותכל פעם שיש לי מלחמותכל פעם שיש לי מלחמות    ,,,,אמר להםאמר להםאמר להםאמר להם
אני רואה אני רואה אני רואה אני רואה     ,,,,לנצח במלחמהלנצח במלחמהלנצח במלחמהלנצח במלחמה    האחרון שאני עומדהאחרון שאני עומדהאחרון שאני עומדהאחרון שאני עומד

    ....בחלומי את הדמות הזאת, ולא ידעתי מי זהבחלומי את הדמות הזאת, ולא ידעתי מי זהבחלומי את הדמות הזאת, ולא ידעתי מי זהבחלומי את הדמות הזאת, ולא ידעתי מי זה
. . . . וכו'    עכשיו הגיע לפני, אני צריך להשתחוות לועכשיו הגיע לפני, אני צריך להשתחוות לועכשיו הגיע לפני, אני צריך להשתחוות לועכשיו הגיע לפני, אני צריך להשתחוות לו

  מסופר שם על השומרונים וכו'.
  

אבל אני מבקש אבל אני מבקש אבל אני מבקש אבל אני מבקש וכו',     אמר אלכסנדר מוקדוןאמר אלכסנדר מוקדוןאמר אלכסנדר מוקדוןאמר אלכסנדר מוקדון
דבר ראשון, תעשו אנדרטה שלי דבר ראשון, תעשו אנדרטה שלי דבר ראשון, תעשו אנדרטה שלי דבר ראשון, תעשו אנדרטה שלי     ....שני דבריםשני דבריםשני דבריםשני דברים

לא לא לא לא ''''זה אסור, כתוב זה אסור, כתוב זה אסור, כתוב זה אסור, כתוב     ,,,,בבית המקדש, אמרו לובבית המקדש, אמרו לובבית המקדש, אמרו לובבית המקדש, אמרו לו
. והדבר . והדבר . והדבר . והדבר ']ד 'שמות כ[    ''''ך פסל וכל תמונהך פסל וכל תמונהך פסל וכל תמונהך פסל וכל תמונהתעשה לתעשה לתעשה לתעשה ל

    ,,,,השני שביקש, שהילדים שיוולדו לכם השנההשני שביקש, שהילדים שיוולדו לכם השנההשני שביקש, שהילדים שיוולדו לכם השנההשני שביקש, שהילדים שיוולדו לכם השנה
        תקראו להם אלכסנדר על שמי. תקראו להם אלכסנדר על שמי. תקראו להם אלכסנדר על שמי. תקראו להם אלכסנדר על שמי. 

  

אלכסנדר זה שם של גויים, אבל הוא הוכשר אלכסנדר זה שם של גויים, אבל הוא הוכשר אלכסנדר זה שם של גויים, אבל הוא הוכשר אלכסנדר זה שם של גויים, אבל הוא הוכשר 
ומאז ומאז ומאז ומאז     ....על ידי הפעולה הטובה שעשה אלכסנדרעל ידי הפעולה הטובה שעשה אלכסנדרעל ידי הפעולה הטובה שעשה אלכסנדרעל ידי הפעולה הטובה שעשה אלכסנדר

ועד היום השם אלכסנדר הוא שם של יהודים ועד היום השם אלכסנדר הוא שם של יהודים ועד היום השם אלכסנדר הוא שם של יהודים ועד היום השם אלכסנדר הוא שם של יהודים 
ש, יש שקראו אלכסנדר ממה). ה). ה). ה). """"(ספר יוסיפון פ(ספר יוסיפון פ(ספר יוסיפון פ(ספר יוסיפון פ

ואצל האשכנזים יכול להיות חלוקה, או אלכס, 
  או סנדר. 

  
ועוד דבר, מנו לפיו בשטרות, מאז שאלכסנדר ועוד דבר, מנו לפיו בשטרות, מאז שאלכסנדר ועוד דבר, מנו לפיו בשטרות, מאז שאלכסנדר ועוד דבר, מנו לפיו בשטרות, מאז שאלכסנדר 
בא לארץ ישראל התחילו את מניין השטרות, בא לארץ ישראל התחילו את מניין השטרות, בא לארץ ישראל התחילו את מניין השטרות, בא לארץ ישראל התחילו את מניין השטרות, 

      ומשתמשים בו התימנים עד היום.ומשתמשים בו התימנים עד היום.ומשתמשים בו התימנים עד היום.ומשתמשים בו התימנים עד היום.
  

זה מתחיל משנת שלושת זה מתחיל משנת שלושת זה מתחיל משנת שלושת זה מתחיל משנת שלושת שם כתוב כך,  בהערהבהערהבהערהבהערה
תלך לתימנים תלך לתימנים תלך לתימנים תלך לתימנים     ....ט עד היוםט עד היוםט עד היוםט עד היום""""אלפים תמאלפים תמאלפים תמאלפים תמ

השנה הזאת לשטרות? השנה הזאת לשטרות? השנה הזאת לשטרות? השנה הזאת לשטרות?     (המקוריים), תגיד לו מה(המקוריים), תגיד לו מה(המקוריים), תגיד לו מה(המקוריים), תגיד לו מה
הוא יגיד לך השנה הזאת היא שנת אלפיים הוא יגיד לך השנה הזאת היא שנת אלפיים הוא יגיד לך השנה הזאת היא שנת אלפיים הוא יגיד לך השנה הזאת היא שנת אלפיים 

או או או או     ,,,,ייייֵר ֵר ֵר ֵר טְ טְ טְ טְ שלוש מאות שלושים ואחת לשִׁ שלוש מאות שלושים ואחת לשִׁ שלוש מאות שלושים ואחת לשִׁ שלוש מאות שלושים ואחת לשִׁ 
. . . . וככה כותב הרב רצאבי שליט"אוככה כותב הרב רצאבי שליט"אוככה כותב הרב רצאבי שליט"אוככה כותב הרב רצאבי שליט"א    ....ייייֵר ֵר ֵר ֵר טָ טָ טָ טָ לשְׁ לשְׁ לשְׁ לשְׁ 

[הניקוד דלעיל, אינו מדוייק, וכדלקמן ד"ה 
  הערה].

  
שלושת שלושת שלושת שלושת     ,,,,איך מחשבים? מורידים משנות העולםאיך מחשבים? מורידים משנות העולםאיך מחשבים? מורידים משנות העולםאיך מחשבים? מורידים משנות העולם

נשאר נשאר נשאר נשאר     ....אלפים ארבע מאות ארבעים ותשעאלפים ארבע מאות ארבעים ותשעאלפים ארבע מאות ארבעים ותשעאלפים ארבע מאות ארבעים ותשע
ים שלוש מאות ושלושים ואחת, וזה נקרא ים שלוש מאות ושלושים ואחת, וזה נקרא ים שלוש מאות ושלושים ואחת, וזה נקרא ים שלוש מאות ושלושים ואחת, וזה נקרא אלפיאלפיאלפיאלפי

המניין הזה היה עוד מדורות עולם, הוא המניין הזה היה עוד מדורות עולם, הוא המניין הזה היה עוד מדורות עולם, הוא המניין הזה היה עוד מדורות עולם, הוא     ....לשטרילשטרילשטרילשטרי

ם ם ם ם """"א), ומובא בהרמבא), ומובא בהרמבא), ומובא בהרמבא), ומובא בהרמב""""עעעע    ''''ז יז יז יז י""""מובא בגמרא (עמובא בגמרא (עמובא בגמרא (עמובא בגמרא (ע
        ....(בהלכות שמיטה ועוד)(בהלכות שמיטה ועוד)(בהלכות שמיטה ועוד)(בהלכות שמיטה ועוד)

        
ז (רבי דוד בן זמרא) ז (רבי דוד בן זמרא) ז (רבי דוד בן זמרא) ז (רבי דוד בן זמרא) ב"ב"ב"ב"טל אותו? הרדטל אותו? הרדטל אותו? הרדטל אותו? הרדיייימי במי במי במי ב

ו ו ו ו נּ נּ נּ נּ נַת נַת נַת נַת     ....אמר מספיקאמר מספיקאמר מספיקאמר מספיק    ....שהיה רב במצריםשהיה רב במצריםשהיה רב במצריםשהיה רב במצרים
לאלכסנדר מוקדון יותר מדאי, יותר מאלפיים לאלכסנדר מוקדון יותר מדאי, יותר מאלפיים לאלכסנדר מוקדון יותר מדאי, יותר מאלפיים לאלכסנדר מוקדון יותר מדאי, יותר מאלפיים 

    ....מספיק... מעכשיו נכתוב לבריאת העולםמספיק... מעכשיו נכתוב לבריאת העולםמספיק... מעכשיו נכתוב לבריאת העולםמספיק... מעכשיו נכתוב לבריאת העולם    שנה,שנה,שנה,שנה,
לא שמעו את זה, הם ממשיכים לא שמעו את זה, הם ממשיכים לא שמעו את זה, הם ממשיכים לא שמעו את זה, הם ממשיכים     ,,,,אבל בתימןאבל בתימןאבל בתימןאבל בתימן

        לספור על פי השטרות של אלכסנדר מוקדון.לספור על פי השטרות של אלכסנדר מוקדון.לספור על פי השטרות של אלכסנדר מוקדון.לספור על פי השטרות של אלכסנדר מוקדון.
        

ראשון שצריכים להגיד לו, יישר כח. חלק  דברדברדברדבר
מדבריו נכונים. דברים טובים. החשבון הוא 
נכון. השטרות מתחילים משנת ג'תמ"ט, שהם 

בעים ותשע שלושת אלפים, ארבע מאות אר
שנים לבריאת העולם. הדבר ידוע, ומובא 

] במסכת ע"ז שם[בהרבה ספרים. גם רבינו חננאל 
כתב זאת. ממילא החשבון פשוט. מי שרוצה 
לדעת כמה השנה לשטרות, יעשה חשבון 
כדלקמן. אנחנו כעת למשל בשנת ה'תש"פ, 
שהיא חמשת אלפים שבע מאות ושמונים שנה 

א ב'של"א. אלפיים ליצירה, פחות ג'תמ"ט, יוצ
  שלוש מאות שלושים ואחד.

  
הזיכרון כדאי תמיד לדעת כי מנין  בשבילבשבילבשבילבשביל

השטרות ביחידֹות, הוא שנה אחת מעל מנין 
השנים ליצירה. לדוגמא בשנתנו זאת, המספר 
האחרון הוא שמונים, אז בשטרות הוא אחד 
יותר. אם המנין בסוף שמונים, ואחר כך שתים, 

אחד יותר. כך אפשר אז לשטרות מונים שלוש. 
להיות בטוחים שכנראה אין טעות. זה הדבר 

  הראשון שצריך לבדוק. 
  

יש להעיר על מה שהוא כתב, כי בתימן  ברםברםברםברם
לא שמעו על דברי הרדב"ז. משמע כי אילו היו 

  שומעים, ביטלוהו. 
  

זו טעות, וזה לא נכון. אדרבה, הם שמעו  אבלאבלאבלאבל
, מדעת הרדב"ז, ועוד איך שמעו. ולא זו בלבד

אלא האמת היא כי "הם" לא שמעו. תכף 
נסביר את מה "הם" לא שמעו. הערה נוספת, 
כי לא מדוייק לומר שסיבת הרדב"ז שביטל את 
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מנין השטרות היא כי 'מספיק', ולא צריך יותר 
  מאלפיים שנה.

  
] מערכת ד'[שהחיד"א בספר שם הגדולים  אעפ"יאעפ"יאעפ"יאעפ"י

הביא בסתמא כי הרדב"ז ביטל את מניין 
א פירש את הטעם, אבל מהר"ם השטרות, ול

הלכות גיטין סי' [בן חביב כתב בספר גט פשוט 
את הסיבה, מדוע הרדב"ז ביטל את ] קכ"ז ס"ק ל'

מניין השטרות. הוא אומר, כי כאשר הרדב"ז 
בא מספרד למצרים, ראה כי שם מונים 
לשטרות, ומאידך בארצות אחרות לא מנו 
לשטרות. כך קרה שבאופן שהגיע גט ממצרים 
לארצות אחרות, לא ידעו באיזו שנה הוא 
נכתב. אז לא היו טלפונים, וגם לא פקסים, ולא 
יכלו לברר. המניינים השונים גרמו לבלבולים, 
לכן הוא החליט לבוא ולהשתוות עם הארצות 
האחרות, אחרת בתי הדין משאר ארצות 

  שמגיעים אליהם הגיטין מפה, לא יסתדרו. 
  

, הבאתי זאת הנ"ל בקובץ דברי חפץ במאמרבמאמרבמאמרבמאמר
    הרדב״ז ביטלהרדב״ז ביטלהרדב״ז ביטלהרדב״ז ביטלבשם מהר"ם בן חביב בזה"ל, 

בקיאים בקיאים בקיאים בקיאים     המנהג, והוא לפי שרוב העולם אינםהמנהג, והוא לפי שרוב העולם אינםהמנהג, והוא לפי שרוב העולם אינםהמנהג, והוא לפי שרוב העולם אינם
לבריאת עולם לבריאת עולם לבריאת עולם לבריאת עולם     במניין זה, ותיקן שיכתבו בגטיןבמניין זה, ותיקן שיכתבו בגטיןבמניין זה, ותיקן שיכתבו בגטיןבמניין זה, ותיקן שיכתבו בגטין

. זהו הסברו של בעל גט ו'ו'ו'ו'כמנהג רוב העולם וככמנהג רוב העולם וככמנהג רוב העולם וככמנהג רוב העולם וכ
פשוט. והנה, הספר היה מצוי תדיר על שלחנו 
של מהרי"ץ, כמו שאפשר להיווכח מתשובותיו, 

מביאו כמעט בכל שאלה הבאה אליו  שהוא
בדיני גיטין. בודאי הוא ידע מדברי הרדב"ז 

  הללו, ובכל זאת לא התייחס אליהם. 
  

גדול שאין לבטל את מניין השנים  חיזוקחיזוקחיזוקחיזוק
לשטרות, יש לנו מדברי רבי דוד הנגיד, שהוא 

בספרו מדרש דוד [דור חמישי לרמב"ם, כתב 
ק שהבטיח שמעון הצדי ,]פרשת מקץ דף רצ"ג

לאלכסנדרוס מוקדון, שמניין השטרות יהיה 
  . וכי אנחנו נפר את ההבטחה? לעולםלעולםלעולםלעולם

  
ר התנאי חס ר התנאי חס ר התנאי חס ר התנאי חס פֵ פֵ פֵ פֵ למה נָ למה נָ למה נָ למה נָ כתבנו בדברי חפץ שם,  כךכךכךכך

ושלום. לכל הפחות אנו בני תימן שהמניין ושלום. לכל הפחות אנו בני תימן שהמניין ושלום. לכל הפחות אנו בני תימן שהמניין ושלום. לכל הפחות אנו בני תימן שהמניין 
מקובל הלכה למעשה בידינו מדור דור, וכמו מקובל הלכה למעשה בידינו מדור דור, וכמו מקובל הלכה למעשה בידינו מדור דור, וכמו מקובל הלכה למעשה בידינו מדור דור, וכמו 
שנהגו הגאונים והרמב״ם, נחזיק גם בזה כדרך שנהגו הגאונים והרמב״ם, נחזיק גם בזה כדרך שנהגו הגאונים והרמב״ם, נחזיק גם בזה כדרך שנהגו הגאונים והרמב״ם, נחזיק גם בזה כדרך 

סורת קדמונים, הן סורת קדמונים, הן סורת קדמונים, הן סורת קדמונים, הן שאנו מחזיקים בכל שאר משאנו מחזיקים בכל שאר משאנו מחזיקים בכל שאר משאנו מחזיקים בכל שאר מ
דאפשר. והאלהים עשה דאפשר. והאלהים עשה דאפשר. והאלהים עשה דאפשר. והאלהים עשה     בכתובה הן בכל מאיבכתובה הן בכל מאיבכתובה הן בכל מאיבכתובה הן בכל מאי

  . . . . את האדם ישראת האדם ישראת האדם ישראת האדם ישר
        

הרמב"ם שמזכיר רק את מניין השטרות.  אפילואפילואפילואפילו
, שהשליֹמו ]בסיום פירוש המשנה[הוא כתב למשל 

אלף וארבע אלף וארבע אלף וארבע אלף וארבע בשנת בשנת בשנת בשנת בהיותו בן שלושים שנה, 
לא הזכיר שם מאות ותשעים ושבע לשטרות. מאות ותשעים ושבע לשטרות. מאות ותשעים ושבע לשטרות. מאות ותשעים ושבע לשטרות. 

  בכלל ממניין היצירה. 
  

ר הוא, שהבטיחו לאלכסנדרוס הדב פירושפירושפירושפירוש
  מוקדון, שהמניין הזה ימשיך ויהיה לעולם.

  
כתבנו שם בשם רבי דוד הנגיד,  עודעודעודעוד

כשאלכסנדרוס מוקדון בא לבית־המקדש, רצה כשאלכסנדרוס מוקדון בא לבית־המקדש, רצה כשאלכסנדרוס מוקדון בא לבית־המקדש, רצה כשאלכסנדרוס מוקדון בא לבית־המקדש, רצה 
שיהא לו שם לזכרון שיעשו במקדש צורתו, שיהא לו שם לזכרון שיעשו במקדש צורתו, שיהא לו שם לזכרון שיעשו במקדש צורתו, שיהא לו שם לזכרון שיעשו במקדש צורתו, 
וענה לו שמעון הצדיק שאסור לעשות, אלא וענה לו שמעון הצדיק שאסור לעשות, אלא וענה לו שמעון הצדיק שאסור לעשות, אלא וענה לו שמעון הצדיק שאסור לעשות, אלא 
שאצווה את הכהנים שיקראו לכל בן שיוולד שאצווה את הכהנים שיקראו לכל בן שיוולד שאצווה את הכהנים שיקראו לכל בן שיוולד שאצווה את הכהנים שיקראו לכל בן שיוולד 

  . . . . זו בשם אלכסנדר וכו'זו בשם אלכסנדר וכו'זו בשם אלכסנדר וכו'זו בשם אלכסנדר וכו'    להם בשנהלהם בשנהלהם בשנהלהם בשנה
  

כי מה שכתוב בעלון הנ"ל, כי  נמצאנמצאנמצאנמצא
אלכסנדרוס מוקדון ביקש בעצמו בקשה זו, 
אינו מדוייק. זו היתה תמורה שהביא לו שמעון 
הצדיק. הוא אמר לו, תשמע, אסור לנו לעשות 
פסל ומסכה. אבל בכדי שיבין שאין כאן איזה 

ים עניין אישי חלילה, הבטיח לו כי הנה כל הילד
שיוולדו בשנה זאת לכהנים, יקראו אותם 
אלכסנדר. זו היתה הצעת שמעון הצדיק, 
כתמורה וכפיצוי לאלכסנדרוס מוקדון, להרגיע 

  אותו, במקום לעשות פסל ומסכה.
  

מהקהל: אם קראו לבניהם על שמו,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  מדוע אמרו אלכסנדר, ולא אלכסנדרוס?

  
א: תוספת האותיות וא"ו "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת

ך האחרונות משמו, אין להם משמעות וסמ"
לדידן. כך הוא בלשונות היוונים והרומיים. 
תוספת מקובלת בסוף. כמו טיטוס, אונֻקלוס, 
פולמוס ועוד. זוהי שפתם. כמו אצל הבוכרים 
בסוף שמות משפחה, אומרים יֹוב, או יֹוף, ואצל 
הפרסים בסוף יאן, למשל שמואליאן, ועוד. זהו 
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תראה שם משפחה  הסגנון שלהם. גם אם
שבסוף כתוב סקי, דע כי הם מרוסיה, כגון 
אברמסקי, קנבסקי, פיליפובסקי, וכן הלאה. 

  לכל ארץ יש משהו מיוחד בשפתה.
        

רּוס, בכא"ף רפויה. אגבאגבאגבאגב ֶסְנּדְ , מנהגינו לומר ֲאֶלֿכְ
ְרָיה. לא כשאר  וכן ָהעיר אשר על שמו ֲאֶלְכַסְנּדַ

  עדות שאומרים בכא"ף דגושה. 
  

ואף גם וכך שכל הכתובות ואף גם וכך שכל הכתובות ואף גם וכך שכל הכתובות ואף גם וכך שכל הכתובות רי חפץ שם, בדב עודעודעודעוד
    וווושיכתבשיכתבשיכתבשיכתב    ,,,,והתאריכיםוהתאריכיםוהתאריכיםוהתאריכים    והשטרות והאסמכתאותוהשטרות והאסמכתאותוהשטרות והאסמכתאותוהשטרות והאסמכתאות

מהיום והלאה, יעשו את התאריך בהם נמנה מהיום והלאה, יעשו את התאריך בהם נמנה מהיום והלאה, יעשו את התאריך בהם נמנה מהיום והלאה, יעשו את התאריך בהם נמנה 
ולא יכרת לך זכר ולא יכרת לך זכר ולא יכרת לך זכר ולא יכרת לך זכר נה, נה, נה, נה, הֵ הֵ הֵ הֵ בו בו בו בו     שבאָת שבאָת שבאָת שבאָת     ההההלזמן זלזמן זלזמן זלזמן ז

 ....ונעם לו בכךונעם לו בכךונעם לו בכךונעם לו בכך    ,,,,לעולם. והיה אלכסנדר מרוצהלעולם. והיה אלכסנדר מרוצהלעולם. והיה אלכסנדר מרוצהלעולם. והיה אלכסנדר מרוצה
רואים כי ההבטחה היתה לעולם. זהו דבר אחד. 

שמעון אנחנו אמורים לקיים את הבטחת 
  הצדיק. 

  
שני, למעשה שמעון הצדיק הסווה את  דברדברדברדבר

הסיבה האמתית והשרשית לדבר. לכן הוא גם 
אמר לו, 'לעולם'. דהיינו, אפילו אם ייחרב בית 
המקדש ח"ו וכו', בכל זאת אנחנו נמשיך למנות 
לשטרות. וכי יש לאלכסנדרוס מוקדון עניין 
בכך גם אז? אלא הטעם הוא, כמו שהבאתי 

הנ"ל מאת חכמי תימן, שעזרא הסופר במאמר 
  מת באותה שנה, ופסקה הנבואה מישראל. 

  
בהלכות [את הדברים בס"ד. הרמב"ם  נבארנבארנבארנבאר

הסביר כי אנחנו מונים לשטרות ] גירושין פרק א'
בשביל לכבד את אלכסנדרוס מוקדון, אבל 
חכמי תימן הביאו טעם אחר, מפני עזרא 

עם הסופר. וישנם מחכמי תימן שהקדימו את ט
מיתת עזרא, אל הטעם השני. עזרא הסופר הוא 
מלאכי, שהיה הנביא האחרון לעם ישראל. 
באותה שנה שמת הנביא האחרון, מאז 
שהתחיל שלטונו של אלכסנדרוס מוקדון, חלה 
ירידה כללית בעולם באמונה. מני אז התחילה 
פילסופיה בעולם, והתחילו הצדוקים, ובסופו 

זה בעיקבות של דבר הגיעו גם קראים. כל 
הירידה הרוחנית, שפסקה הנבואה מישראל. 
אם היו נביאים, אין מקום לפילסופים. כי כל מי 

שיהיו קושיות ותמיהות באמונה, בתורתנו 
הקדושה, ברגע שרואה את נביא ה' לנגד עיניו, 

  הכל מתמוגג. מתמוסס למולו. 
  

[כמה פעמים, וכן בקובץ דברי זאת בעבר  הסברנוהסברנוהסברנוהסברנו
, ועמדנו גם על כך שחכמי ה]חפץ הנ"ל בארוכ

תימן הזכירו את הטעם למניין השטרות, בעיקר 
מפני שמאז פסקה הנבואה מעם ישראל. עצם 
העניין ידוע מספרים רבים, ובעצם, זאת היא 
הסיבה האמתית למניין השטרות. לכן, כאשר 
אנחנו אומרים ב'של"א לשטרות, רצוננו 
 להדגיש בזה את חוסר הנבואה. אנחנו מביעים
בזאת, כי בעוונותינו הרבים שייך בנו מה 

אֹוֹתֵתינּו אֹוֹתֵתינּו אֹוֹתֵתינּו אֹוֹתֵתינּו , ]ד"תהלים ע[שאומר דוד המלך ע"ה 
נוּ יֵֹדַע ַעד ָמה    ,,,,ֵאין עֹוד ָנִביאֵאין עֹוד ָנִביאֵאין עֹוד ָנִביאֵאין עֹוד ָנִביא    ,,,,לֹא ָרִאינוּ לֹא ָרִאינוּ לֹא ָרִאינוּ לֹא ָרִאינוּ  נוּ יֵֹדַע ַעד ָמהְולֹא ִאּתָ נוּ יֵֹדַע ַעד ָמהְולֹא ִאּתָ נוּ יֵֹדַע ַעד ָמהְולֹא ִאּתָ . . . . ְולֹא ִאּתָ

  אנחנו מצפים ומייחלים אל הגאולה השלימה.
  

מה שאמרנו מקודם, כי בידינו יש 'שטר'.  וזהווזהווזהווזהו
הקב"ה אנחנו שומרים מזכרת על הבטחת 

לגאלנו, אז תחזור הנבואה לעם ישראל, ונראה 
  בביאת משיח צדקנו בקרוב, אמן כן יהי רצון.

  
נוספת לגבי הניקוד. אי אפשר לנקד  הערההערההערההערה

 – יֵר טְ שִׁ , כי זה כך רק בסמיכות, כגון יֵר טְ לשִׁ 
אריסות  – יֵר טְ שִׁ     ,]שבת דף קט"ז ע"ב[הדיוטות 

ם . בדרך כתיבת הקדמוני]ב"ב פ"י משנה ד'[
הוסיפו אל"ף אחרי הטי"ת, שטארי, להוראת 
הביטח במשיכת הטי"ת, כמו שנהגו הם בכל כי 
ַוואָנא,  ַמאָרא, ְסַבאָרא, ּגְ האיי גוונא, כגון ּגְ
ֵרי, טי"ת בפתח.  ַטֽ אָנא. אנחנו קוראים ִלׁשְ ַהאְיּדַ

ָטרֹות. ְ   בקמץ אומרים רק בלשון הקודש, ַלׁשּ
  

 מהקהל: בזמן פגישתם של שמעון שאלהשאלהשאלהשאלה
הצדיק ואלכסנדרוס מוקדון, האם עזרא הסופר 

  עוד היה בחיים, או שהוא כבר נפטר?
  

א: הוא כבר נפטר. המשנה "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
שמעון הצדיק שמעון הצדיק שמעון הצדיק שמעון הצדיק אומרת, '] פרק א[במסכת אבות 

עזרא כבר . . . . כנסת הגדולהכנסת הגדולהכנסת הגדולהכנסת הגדולה    אנשיאנשיאנשיאנשי    היה משיריהיה משיריהיה משיריהיה משירי
נפטר. עד שאלכסנדרוס מוקדון הגיע לירושלם, 

לה מאז שהוא לקח זמן. מניין השטרות מתחי
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הגיע לשלטונו. אבל עד שכבש את הארצות 
  והגיע אל ירושלם, לקח עוד כמה שנים.

  
לשאלה מהקהל: כאשר שאלו את  בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה

אאמו"ר, "מארי, מה הוא מניין השטרות?", 
השיב שהוא משנת מות עזרא. הוא לא הזכיר 
אפילו את אלכסנדרוס. לדוגמא נציין 

הוא  לתכאליל שכתב מה"ר יצחק ונה, שם
כתב רק את טעם פטירת עזרא. גם תכאליל 
אחרים שהביאו את העניין של ההבטחה 
לאלכסנדרוס מוקדון, הוסיפו כי היו עוד סיבות. 

  הקדימו זאת. 
  

אחרות, היתה כאן הסוואה. שמעון  במליםבמליםבמליםבמלים
הצדיק לא גילה את עניין פטירת עזרא. לא היה 
אפשר לגלות. הוא רצה לכבד כביכול את 

וקדון, אז הוא התנהג בכמין אלכסנדרוס מ
כסות עיניים. שמעון הצדיק לא יכל לגלות את 

  הסיבה האמתית.
  

תאמרו אתם, האם אנחנו לא שמענו, או  אזאזאזאז
  ש"הם" לא שמעו? למי חסר, האם לנו או להם?

  
  מהקהל: "הם" הכוונה אל הרדב"ז. שאלהשאלהשאלהשאלה

  
א: גם הרדב"ז כנראה לא "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת

רדב"ז שביטל את שמע זאת. חושבני כי גם ה
מניין השטרות, דומני כי אם הוא היה יודע 
שמדובר כאן על הבטחה עולמית, לא היה 
מבטל זאת. קל וחומר שהכוונה להפסקת 
הנבואה מאז. אפילו שהיה להם קצת קושי עם 
הגיטין, היו יכול לצרף אליו איזה מכתב או 
משהו, סימן מאחורה, שלא יטעו. לא צריכים 

לגמרי. הם לא ידעו את לבטל את המניין 
הפרטים הללו. עכ"פ יכלו לצרף אליו את 

  המניין ליצירה.
  

אופן, מי שמחזיק את מסורת עם ישראל  ובכלובכלובכלובכל
האמתית, לשרשיה, הם אנחנו. אז לפחות 
אנחנו נמשיך. ואם ירצו ללמוד מאתנו, ברוכים 

  יהיו. 

השלמה בעניין הימצאות החטים במחוז שרעב, ומה השלמה בעניין הימצאות החטים במחוז שרעב, ומה השלמה בעניין הימצאות החטים במחוז שרעב, ומה השלמה בעניין הימצאות החטים במחוז שרעב, ומה 
        שון של חג הסוכות.שון של חג הסוכות.שון של חג הסוכות.שון של חג הסוכות.עשו בליל יו"ט ראעשו בליל יו"ט ראעשו בליל יו"ט ראעשו בליל יו"ט רא

  

מכתב מאת ידידנו הרב אלעד יוחנן  קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
שליט"א מעיר צפת ת"ו. מכתב חשוב, הנוגע 
לשני דברים שדיברנו עליהם בשיעורים 
קודמים. האחד, הוא בקשר לקבר מה"ר שלום 
שבזי, והשני בקשר למחוז שרעב, האם ומתי 
אכלו שם חטים. כיון שהוא דיבר על נושא 

את מי שיודע, ביקשתי ממנו  הקבר, והוא פגש
לברר בדרך אגב גם את מקום קבורת מה"ר 

  שלום שבזי.
  

בנושא החטה, כי נושא מקום קבורת  נפתחנפתחנפתחנפתח
ר שלום שבזי הוא רחב יותר, וגם אכילת "מה

  פת בלילות פסח וסוכות הוא הלכתי. 
  

אגב נזכיר כי ראיתי רמז נפלא על  בדרךבדרךבדרךבדרך
קדושת ומעלת העיר צפת, שהרב אלעד 

א גר שם. ראיתי חידוש ממש נפלא. שליט"
ִציֹּון, ]ב"תהלים קל[כתוב בפסוק  י ָבַחר ְייָ ּבְ ִציֹּוןּכִ י ָבַחר ְייָ ּבְ ִציֹּוןּכִ י ָבַחר ְייָ ּבְ ִציֹּוןּכִ י ָבַחר ְייָ ּבְ ּה     ,,,,ּכִ ּה ִאּוָ ּה ִאּוָ ּה ִאּוָ ִאּוָ

ב לוֹ  ב לוֹ ְלמֹוׁשָ ב לוֹ ְלמֹוׁשָ ב לוֹ ְלמֹוׁשָ ּה . . . . ְלמֹוׁשָ ּה ִאּוָ ּה ִאּוָ ּה ִאּוָ בחילוף א"ת ב"ש, צפת. ִאּוָ
האל"ף מתחלפת בתי"ו, הוא"ו מתחלפת 
בפ"א, והה"א מתחלפת בצא"ד. דהיינו, הפסוק 
בא להודיענו כי הקב"ה בחר בציון תחילה, 

ב לוֹ ייה אחריה היא צפת. והעיר השנ ּה ְלמֹוׁשָ ב לוֹ ִאּוָ ּה ְלמֹוׁשָ ב לוֹ ִאּוָ ּה ְלמֹוׁשָ ב לוֹ ִאּוָ ּה ְלמֹוׁשָ  ....ִאּוָ
  הפלא ופלא.

  

היא עיר קדושה. גדולי עולם חיו שם.  צפתצפתצפתצפת
כאשר ביקרתי בעיר צפת, נוכחתי לדעת 
שאפשר להרגיש את הקדושה ברחובות. 
לראות ולהבחין על כל צעד ושעל איפה צעדו 
ולמדו גדולי עולם. זאת לבד מבית החיים שם, 

ראל, כמרן הבית יוסף, בו קבורים גדולי יש
האר"י הקדוש, הרמ"ק, מהר"ש אלקבץ ועוד 
צדיקים רבים. רואים את האתרים הקדושים, 
כגון מקום התגלות המגיד למרן הבית יוסף. 

  ממש הרגשת קדושה. אשרינו שזכינו.
  

  כתב לי הרב אלעד שליט"א. וכךוכךוכךוכך
  

לק"י, יום שלישי ב' שבט ה'תש"פ, לסדר לק"י, יום שלישי ב' שבט ה'תש"פ, לסדר לק"י, יום שלישי ב' שבט ה'תש"פ, לסדר לק"י, יום שלישי ב' שבט ה'תש"פ, לסדר 
        וברכתם גם אותי. וברכתם גם אותי. וברכתם גם אותי. וברכתם גם אותי. 
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א לא כתב את מניין השטרות. צריכים שהו חבלחבלחבלחבל
להחדיר זאת חזק בציבור. אני מצדי, בכל 
מכתב ובכל הסכמה מזכיר את השטרות. 
ובקיצור, התש"פ ב'של"א. צריך לחזק את 

  העניינים הללו.
  

ונזר תפארה ונזר תפארה ונזר תפארה ונזר תפארה     לכבוד מו"ר ועט"ר, ראש ועטרהלכבוד מו"ר ועט"ר, ראש ועטרהלכבוד מו"ר ועט"ר, ראש ועטרהלכבוד מו"ר ועט"ר, ראש ועטרה
לעדת ישורון המפוארה, היא ק"ק תימן לעדת ישורון המפוארה, היא ק"ק תימן לעדת ישורון המפוארה, היא ק"ק תימן לעדת ישורון המפוארה, היא ק"ק תימן 

        ט"א יש"ל.ט"א יש"ל.ט"א יש"ל.ט"א יש"ל.המעטירה רבינו יצחק רצאבי שליהמעטירה רבינו יצחק רצאבי שליהמעטירה רבינו יצחק רצאבי שליהמעטירה רבינו יצחק רצאבי שלי
        

עם נושא החטה. הוא דיבר עם זקנה  נתחילנתחילנתחילנתחיל
אחת כבת תשעים שנה, או יותר, שהיא ממחוז 

ר "שרעב, והיא עוד זוכרת את מקום קבורת מה
שלום שבזי, ובעיקבות זאת ביקשתי ממנו 
לשאול אותה גם כן על החטה. היא השיבה 

זאת שרק מה שנשאר מפסח אכלו. שרק מה שנשאר מפסח אכלו. שרק מה שנשאר מפסח אכלו. שרק מה שנשאר מפסח אכלו. ואמרה, 
הם חטה בשאר כמו שדיברנו, שלא היתה ל

ימות השנה. אם נשאר מפסח, אוכלים אותו, 
  אבל לא השאירוהו באופן מיוחד. 

  
על ] בשיעור מוצש"ק שמות התש"פ[הקשינו  הריהריהריהרי

ליל סוכות, כי מפורש ברמב"ם ובשלחן ערוך 
לאכול פת? בכל זאת היא אומרת שלא נהגו 

  כן. זהו כמו שאמרתי. 
  

רב מעדותה, דיברתי בעצמי עם ידידנו ה לבדלבדלבדלבד
נתנאל שרעבי יצ"ו מעיר בית שמש, מחבר 
ספר על מנהגי שרעב. נתתי לו כבר הסכמה על 
ספרו, מלפני כמה שנים, והנני רואה שהוא 
מוסיף והולך, ומברר את מנהגי ופרטי כל 
המקומות שם. וכך הוא אמר לי, לגבי מחוז 
שרעב לבדו, "יש מקומות, רק בפסח. יש 

ויש גם שהשתדלו להשיג אפילו לחתונות, 
לסוכות". זאת אומרת שחלק החמירו בליל 
יו"ט ראשון של סוכות, ויש שלא החמירו. יתכן 
גם שהיו למחמירים יותר אמצעים ואפשריות. 

  מובן לי שלרובם היה קשה להשיג חטים.
  

ועוד, במסיבת התנאים, של בני דוד  זאתזאתזאתזאת
הנז"ל, דיברתי עם הרה"ג שמואל תעיזי גם על 

לי, אצלינו לא היו  הנושא הזה, והוא אמר

חטים. אנחנו היינו בשרעב, אבל המוָצא היה 
ִעז, ועל כן נקראנו תעיזי. שאלתי אותו,  מעיר ּתְ
מה עשו בבדיקת חמץ? הוא אמר לי שאין מה 

  לבדוק חמץ. לא בדקו שום דבר. 
  

ואמר לי, כי בערב פסח הם לקחו קצת  הוסיףהוסיףהוסיףהוסיף
סולת ממה שקנו לפסח, הרטיבו והחמיצו אותו 

ים, ואותו שרפו בשריפת חמץ. "זכר בידי
לשריפת חמץ". לא היה להם חטים, או שאר 
מיני דגן. שאלתי אותו על סוכות, והוא הרים 
ידיים. הוא לא ידע מה לומר לי, רק אמר שלא 

  אכלו לחם. רק לפסח טרחו להביא חטים.
  

מהקהל: האם הם לא בירכו על בדיקת  שאלהשאלהשאלהשאלה
  חמץ?

  
בדקו בכלל,  א: אם הם לא"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת

  על מה הם יברכו? אין את מה לבדוק.
  

השאלה מהקהל: נפקא מינה להלכה,  המשךהמשךהמשךהמשך
בבן משפחה אחת שדיבר אתי, שאצלם כל בני 
הבית חולים במחלת ה'צליאק', וממילא אסור 
להם להכניס אפילו פירור חטה אל הבית. שאל 

  אותי האם הוא יברך על בדיקת חמץ?
  

נכנסים ילדים א: האם לא "מרן שליט תגובתתגובתתגובתתגובת
  אחרים, שכנים וכדומה?

  
השאלה מהקהל: הוא אמר לי כי אסור  המשךהמשךהמשךהמשך

  בכלל שייכנס פירור חטה לבית. 
  

א: אם כן אין להם מה "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
לבדוק. להניח עשרה פתיתים זה לא פתרון. 
ביתם נחשב כמקום שאין מכניסין בו חמץ, 

  שאינו צריך בדיקה.
  

ישנו ] דף קצ"ח קובץ י"א[דברי חפץ  בחוברתבחוברתבחוברתבחוברת
מאמר מאת הרב אלחנן תם יצ"ו על הנושא, 
כיצד הם היו פטורים מאכילת כזית פת בליל 

  יו"ט ראשון של סוכות?



  ה'תש"פ ב'של"א משפטיםמוצש"ק 

9  

סיפר מורי זקיני אבי אמי הוא כתב שם,  וכךוכךוכךוכך
שבמקומם לא  על חייהם בדרום תימן, שליט״א

העשוי מחמשת מיני העשוי מחמשת מיני העשוי מחמשת מיני העשוי מחמשת מיני היה מצוי לחם ולא כל דבר 
העשויה מקמח העשויה מקמח העשויה מקמח העשויה מקמח     דגן, וכל אכילתם היתה פתדגן, וכל אכילתם היתה פתדגן, וכל אכילתם היתה פתדגן, וכל אכילתם היתה פת

דורה, שהיא מין קטנית, ואפילו בשבתות וימים דורה, שהיא מין קטנית, ואפילו בשבתות וימים דורה, שהיא מין קטנית, ואפילו בשבתות וימים דורה, שהיא מין קטנית, ואפילו בשבתות וימים 
טובים (וכנזכר גם כן בתשובות רבינו אברהם בן טובים (וכנזכר גם כן בתשובות רבינו אברהם בן טובים (וכנזכר גם כן בתשובות רבינו אברהם בן טובים (וכנזכר גם כן בתשובות רבינו אברהם בן 
הרמב״ם סימן פ״ד). חוץ מליל יום טוב ראשון הרמב״ם סימן פ״ד). חוץ מליל יום טוב ראשון הרמב״ם סימן פ״ד). חוץ מליל יום טוב ראשון הרמב״ם סימן פ״ד). חוץ מליל יום טוב ראשון 
של־פסח (ובכלל זה ליל יום טוב שני של־גליות) של־פסח (ובכלל זה ליל יום טוב שני של־גליות) של־פסח (ובכלל זה ליל יום טוב שני של־גליות) של־פסח (ובכלל זה ליל יום טוב שני של־גליות) 

, ואין יוצאין ידי , ואין יוצאין ידי , ואין יוצאין ידי , ואין יוצאין ידי ''''בערב תאכלו מצותבערב תאכלו מצותבערב תאכלו מצותבערב תאכלו מצות''''שנצטוינו שנצטוינו שנצטוינו שנצטוינו 
על כן היה על כן היה על כן היה על כן היה חובה אלא בדבר הבא לידי חימוץ, חובה אלא בדבר הבא לידי חימוץ, חובה אלא בדבר הבא לידי חימוץ, חובה אלא בדבר הבא לידי חימוץ, 

אביו הולך לקנות חטים בעיר רחוקה מהלך יום, אביו הולך לקנות חטים בעיר רחוקה מהלך יום, אביו הולך לקנות חטים בעיר רחוקה מהלך יום, אביו הולך לקנות חטים בעיר רחוקה מהלך יום, 
ושוהה שם יום, וחוזר יום, כשהוא משלם דמים ושוהה שם יום, וחוזר יום, כשהוא משלם דמים ושוהה שם יום, וחוזר יום, כשהוא משלם דמים ושוהה שם יום, וחוזר יום, כשהוא משלם דמים 
מרובים, שכר החטים והחמורים ומובילי מרובים, שכר החטים והחמורים ומובילי מרובים, שכר החטים והחמורים ומובילי מרובים, שכר החטים והחמורים ומובילי 

רק רק רק רק     ,,,,הדרכים, ואופים מהן מצות בצמצוםהדרכים, ואופים מהן מצות בצמצוםהדרכים, ואופים מהן מצות בצמצוםהדרכים, ואופים מהן מצות בצמצום
        ....לשיעורי כזית שחייבים לאכלם בליל פסחלשיעורי כזית שחייבים לאכלם בליל פסחלשיעורי כזית שחייבים לאכלם בליל פסחלשיעורי כזית שחייבים לאכלם בליל פסח

        
, הוא עורר את השאלה עוד לפנינו. הקובץ הנההנההנההנה

כאשר כאשר כאשר כאשר ה'תשע"ט. וזה לשונו, יצא לאור בשנת 
שמעו חכמים דבר זה, תמהו ואמרו והלא גם שמעו חכמים דבר זה, תמהו ואמרו והלא גם שמעו חכמים דבר זה, תמהו ואמרו והלא גם שמעו חכמים דבר זה, תמהו ואמרו והלא גם 
בליל יום טוב ראשון של־סוכות יש חיוב לאכול בליל יום טוב ראשון של־סוכות יש חיוב לאכול בליל יום טוב ראשון של־סוכות יש חיוב לאכול בליל יום טוב ראשון של־סוכות יש חיוב לאכול 

בשלחן ערוך סימן תרל׳׳ט בשלחן ערוך סימן תרל׳׳ט בשלחן ערוך סימן תרל׳׳ט בשלחן ערוך סימן תרל׳׳ט כזית פת, כמפורש כזית פת, כמפורש כזית פת, כמפורש כזית פת, כמפורש 
הוא מאריך על כך במאמר שלם, ? ? ? ? סעיף ג׳סעיף ג׳סעיף ג׳סעיף ג׳

  ומסכם בתירוץ יפה, כעין מה שדיברנו.
  

 רצינו לומר כי ישנו כעין ספק ספיקא. אנחנואנחנואנחנואנחנו
ספק ראשון עפ"י הירושלמי, האם יוצאים במיני 
תרגימא. ואמנם, צייננו אל הרמב"ם והרא"ש 
שפסקו להחמיר, אך אין להתעלם מהירושלמי 
שהשאיר זאת בספק. ספק נוסף, אולי ישנו צד 
כי במקום שמצויים רק מיני קטניות, כמו דורה, 
יתכן שהוא נחשב לחם. הוכחנו גם מקדמוניהם 

כי זוהי הפת שלהם, וברכתה שסברו מתחילה 
  המוציא וברכת המזון.

  
אלחנן יצ"ו במאמרו שם כתב בסגנון קצת  הרבהרבהרבהרב

בידינו בידינו בידינו בידינו     העולההעולההעולההעולהאחר. וכך הוא מסיים אותו, 
שחיוב אכילת פת בסוכה בליל יום טוב ראשון שחיוב אכילת פת בסוכה בליל יום טוב ראשון שחיוב אכילת פת בסוכה בליל יום טוב ראשון שחיוב אכילת פת בסוכה בליל יום טוב ראשון 

הוא ספק בירושלמי שלא נפשט. הוא ספק בירושלמי שלא נפשט. הוא ספק בירושלמי שלא נפשט. הוא ספק בירושלמי שלא נפשט.     של־סוכות,של־סוכות,של־סוכות,של־סוכות,
ויש שלושה צדדי קולא בזה. האחד, דעת ויש שלושה צדדי קולא בזה. האחד, דעת ויש שלושה צדדי קולא בזה. האחד, דעת ויש שלושה צדדי קולא בזה. האחד, דעת 

חובתו במיני תרגימא, חובתו במיני תרגימא, חובתו במיני תרגימא, חובתו במיני תרגימא,     הריא״ז שיוצא אדם ידיהריא״ז שיוצא אדם ידיהריא״ז שיוצא אדם ידיהריא״ז שיוצא אדם ידי
והוא הדין בפת דורה, ויתכן שכך היא דעת והוא הדין בפת דורה, ויתכן שכך היא דעת והוא הדין בפת דורה, ויתכן שכך היא דעת והוא הדין בפת דורה, ויתכן שכך היא דעת 

הרמב״ם ומרן. השני, במקום שכל קביעותם על הרמב״ם ומרן. השני, במקום שכל קביעותם על הרמב״ם ומרן. השני, במקום שכל קביעותם על הרמב״ם ומרן. השני, במקום שכל קביעותם על 
פת דורה, יתכן דסגי בהכי גם בליל יום טוב פת דורה, יתכן דסגי בהכי גם בליל יום טוב פת דורה, יתכן דסגי בהכי גם בליל יום טוב פת דורה, יתכן דסגי בהכי גם בליל יום טוב 
ראשון של־סוכות. והשלישי, יתכן שאין חיוב ראשון של־סוכות. והשלישי, יתכן שאין חיוב ראשון של־סוכות. והשלישי, יתכן שאין חיוב ראשון של־סוכות. והשלישי, יתכן שאין חיוב 
לחזר אחר המצוה. וגם אם כל אחד מן הטעמים לחזר אחר המצוה. וגם אם כל אחד מן הטעמים לחזר אחר המצוה. וגם אם כל אחד מן הטעמים לחזר אחר המצוה. וגם אם כל אחד מן הטעמים 
    הללו בפני עצמו חלוש הוא, בצירוף שלשתםהללו בפני עצמו חלוש הוא, בצירוף שלשתםהללו בפני עצמו חלוש הוא, בצירוף שלשתםהללו בפני עצמו חלוש הוא, בצירוף שלשתם

הויא חזקה. זהו הנראה לענ״ד ללמד זכות על הויא חזקה. זהו הנראה לענ״ד ללמד זכות על הויא חזקה. זהו הנראה לענ״ד ללמד זכות על הויא חזקה. זהו הנראה לענ״ד ללמד זכות על 
הביא שלושה . . . . אבותינו. ואם שגיתי, ההי״באבותינו. ואם שגיתי, ההי״באבותינו. ואם שגיתי, ההי״באבותינו. ואם שגיתי, ההי״ב

טעמים לתרץ בדוחק את מנהגם. לימד זכות 
  על מנהגם של ישראל. וברוך יהיה.

  
בספרים שדנו בעיקר העניין. למשל  ראיתיראיתיראיתיראיתי

הלכות סוכה פרק י"ד הלכה [בספר 'הלכות חג בחג' 
פ״ב פ״ב פ״ב פ״ב     שלמישלמישלמישלמיבירובירובירובירוה"ל, כתב בז] , דף מ"ו3ג', הערה 

ר׳ זירא בעי ר׳ זירא בעי ר׳ זירא בעי ר׳ זירא בעי     ,,,,וברא׳׳ש שםוברא׳׳ש שםוברא׳׳ש שםוברא׳׳ש שם    ס'ס'ס'ס'והובא בתווהובא בתווהובא בתווהובא בתו    ,,,,דדדד""""הההה
אי מה להלן עד שיאכל כזית דגן מצה אף כאן אי מה להלן עד שיאכל כזית דגן מצה אף כאן אי מה להלן עד שיאכל כזית דגן מצה אף כאן אי מה להלן עד שיאכל כזית דגן מצה אף כאן 

וביאר הרא׳׳ש וביאר הרא׳׳ש וביאר הרא׳׳ש וביאר הרא׳׳ש     ....עד שיאכל כזית דגן בסוכהעד שיאכל כזית דגן בסוכהעד שיאכל כזית דגן בסוכהעד שיאכל כזית דגן בסוכה
    ....דהבעיא אם יוצא במיני תרגימאדהבעיא אם יוצא במיני תרגימאדהבעיא אם יוצא במיני תרגימאדהבעיא אם יוצא במיני תרגימא    ,,,,וווו""""בסי׳ טבסי׳ טבסי׳ טבסי׳ ט

ש שם בסי' י״ג ש שם בסי' י״ג ש שם בסי' י״ג ש שם בסי' י״ג """"ביאר הראביאר הראביאר הראביאר הרא    ,,,,והנה מיני תרגימאוהנה מיני תרגימאוהנה מיני תרגימאוהנה מיני תרגימא
א א א א דהם מיני מזונות שחייבין בסוכה, ואפ״ה הודהם מיני מזונות שחייבין בסוכה, ואפ״ה הודהם מיני מזונות שחייבין בסוכה, ואפ״ה הודהם מיני מזונות שחייבין בסוכה, ואפ״ה הו

בעיא דלא איפשיטא דאפשר דצריך דוקא פת בעיא דלא איפשיטא דאפשר דצריך דוקא פת בעיא דלא איפשיטא דאפשר דצריך דוקא פת בעיא דלא איפשיטא דאפשר דצריך דוקא פת 
      ....גמורגמורגמורגמור

  
בעניין 'מיני תרגימא' יש גם פירושים  אבלאבלאבלאבל

אחרים. ישנם האומרים שהוא תבשיל ממיני 
  דגן, וישנם האומרים שהם פירות.

  
אגב, בשיעורים האחרונים אמרתי  דרךדרךדרךדרך

יָמא, ושאל אותי ידידנו הרב מתתיהו  ְרֿגֵ ּתַ
ך, הרי הוא שמע גוטמן יצ"ו, מדוע אני אומר כ

יָמא?  ְרּגֵ   ּתַ
  

לו, אכן אתה צודק. גם אני יודע  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
יָמא. ולא עוד, אלא אוסיף  ְרּגֵ שאחרים גורסים ּתַ
יָמא, וישנם הגורסים ְרּגִ  לך שישנם הגורסים ּתַ
יָמא. חיפשתי גם בספר הערוך, ולפי מה  ְרֿגִ ּתַ
שמבואר שם המקור שנראה מלשון יווני, צריך 

ַרֵגי חייב אדם לומר חייב אדם לומר חייב אדם לומר חייב אדם לומר ַמא. ומכל מקום, לומר ּתְ
יָמא, וגם אני בלשון רבו. בלשון רבו. בלשון רבו. בלשון רבו.  ְרֿגֵ אאמו"ר אמר ּתַ

אומר אחריו כך, למרות שיודעני כי ישנה 
גירסא אחרת. כתבתי על זה בספר לשון חכמים 

  מרפא.
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ש ש ש ש """"ועועועועבדברי הספר הלכות חג בחג,  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
דהוי ספיקא דאורייתא דהוי ספיקא דאורייתא דהוי ספיקא דאורייתא דהוי ספיקא דאורייתא     רבן נתנאל,רבן נתנאל,רבן נתנאל,רבן נתנאל,בקבקבקבק

מה מה מה מה ל בחכמת שלל בחכמת שלל בחכמת שלל בחכמת של""""כ מהרשכ מהרשכ מהרשכ מהרשכ"כ"כ"כ"א. וא. וא. וא. ומרמרמרמרולחוולחוולחוולחו
    תבתבתבתבז כז כז כז כ""""פ שבריאפ שבריאפ שבריאפ שבריא""""ואעואעואעואע    וס'.וס'.וס'.וס'.בביאור דברי התבביאור דברי התבביאור דברי התבביאור דברי הת

וקובע וקובע וקובע וקובע אם סועד מיני תרגימא אם סועד מיני תרגימא אם סועד מיני תרגימא אם סועד מיני תרגימא     דיןדיןדיןדיןההההוא וא וא וא דהדהדהדה
. לפי הריא"ז אפשר לאכול מיני עליהםעליהםעליהםעליהם

ש אינו ש אינו ש אינו ש אינו """"והראוהראוהראוהרא    וס'וס'וס'וס'דעת התדעת התדעת התדעת התתרגימא. מכל מקום, 
ב ב ב ב ו"ו"ו"ו"וכיוכיוכיוכי. . . . כזית פתכזית פתכזית פתכזית פת    תבתבתבתבברמב״ם שכברמב״ם שכברמב״ם שכברמב״ם שכ    שמעשמעשמעשמעממממכן כן כן כן וווו    ....כןכןכןכן

ע ע ע ע """"ט ס׳׳ג, על השט ס׳׳ג, על השט ס׳׳ג, על השט ס׳׳ג, על הש""""תרלתרלתרלתרלסימן סימן סימן סימן א בביאורו א בביאורו א בביאורו א בביאורו """"כ׳ הגרכ׳ הגרכ׳ הגרכ׳ הגר
    טתטתטתטת״ם שזהו כשי״ם שזהו כשי״ם שזהו כשי״ם שזהו כשיכלשון הרמבכלשון הרמבכלשון הרמבכלשון הרמב    ,,,,שכ׳ כזית פתשכ׳ כזית פתשכ׳ כזית פתשכ׳ כזית פת

ורא׳׳ש הנ״ל דצריך פת לחומרא מספיקא ורא׳׳ש הנ״ל דצריך פת לחומרא מספיקא ורא׳׳ש הנ״ל דצריך פת לחומרא מספיקא ורא׳׳ש הנ״ל דצריך פת לחומרא מספיקא     ס'ס'ס'ס'תותותותו
סק״ח סק״ח סק״ח סק״ח     שובהשובהשובהשובהתתתתרי רי רי רי כ בשעכ בשעכ בשעכ בשעכ"כ"כ"כ"הנ״ל. והנ״ל. והנ״ל. והנ״ל. ו    שלמישלמישלמישלמידירודירודירודירו

ובמ״ב סקכ״א, ובמ״ב סקכ״א, ובמ״ב סקכ״א, ובמ״ב סקכ״א,     ,,,,א במחזיק ברכהא במחזיק ברכהא במחזיק ברכהא במחזיק ברכה""""בשם החידבשם החידבשם החידבשם החיד
        . . . . ובשעה״צ סקמ״גובשעה״צ סקמ״גובשעה״צ סקמ״גובשעה״צ סקמ״ג

        
בכדי לתרץ את מנהג אנשי שרעב, יש  עכ"פ,עכ"פ,עכ"פ,עכ"פ,

לנו דעת יחיד לסמוך עליו. אומרים לפעמים 
ן שאפילו דעת יחיד אינה בטילה, כי יתכ
  שחכמי אותו מקום הקדמונים מצטרפים אליו. 

  
להר"ח וידאל, מצות ישיבה [הליכות חיים  בספרבספרבספרבספר

בירושלמי בירושלמי בירושלמי בירושלמי כתוב כך, ] 21בסוכה, דף כ"א, הערה 
ר׳ זירא ר׳ זירא ר׳ זירא ר׳ זירא     ,,,,׳ וברא״ש׳ וברא״ש׳ וברא״ש׳ וברא״שסססססוכה פ״ב ה״ד, הובא בתוסוכה פ״ב ה״ד, הובא בתוסוכה פ״ב ה״ד, הובא בתוסוכה פ״ב ה״ד, הובא בתו

מצה, אף מצה, אף מצה, אף מצה, אף     אי מה להלן עד שיאכל כזית דגןאי מה להלן עד שיאכל כזית דגןאי מה להלן עד שיאכל כזית דגןאי מה להלן עד שיאכל כזית דגן    ,,,,בעיבעיבעיבעי
כאן עד שיאכל כזית דגן בסוכה. וביאר הרא״ש כאן עד שיאכל כזית דגן בסוכה. וביאר הרא״ש כאן עד שיאכל כזית דגן בסוכה. וביאר הרא״ש כאן עד שיאכל כזית דגן בסוכה. וביאר הרא״ש 

ט״ו, שהאיבעיא אם יוצא במיני ט״ו, שהאיבעיא אם יוצא במיני ט״ו, שהאיבעיא אם יוצא במיני ט״ו, שהאיבעיא אם יוצא במיני     בסימןבסימןבסימןבסימן
תרגימא. ושם בסימן י״ג ביאר הרא״ש, שמיני תרגימא. ושם בסימן י״ג ביאר הרא״ש, שמיני תרגימא. ושם בסימן י״ג ביאר הרא״ש, שמיני תרגימא. ושם בסימן י״ג ביאר הרא״ש, שמיני 

רבן רבן רבן רבן תרגימא היינו שברכתן מזונות. וכתבו הקתרגימא היינו שברכתן מזונות. וכתבו הקתרגימא היינו שברכתן מזונות. וכתבו הקתרגימא היינו שברכתן מזונות. וכתבו הק
ולחומרא, ולחומרא, ולחומרא, ולחומרא,     רייתארייתארייתארייתאדהוי ספיקא דאודהוי ספיקא דאודהוי ספיקא דאודהוי ספיקא דאו    ,,,,שםשםשםשם    תנאלתנאלתנאלתנאלננננ

בחכמת שלמה, וכן פסק בחכמת שלמה, וכן פסק בחכמת שלמה, וכן פסק בחכמת שלמה, וכן פסק     וכ״כ כבר המהרש״לוכ״כ כבר המהרש״לוכ״כ כבר המהרש״לוכ״כ כבר המהרש״ל
באור זרוע ח״ב סימן ש״א. וכתב הגר״א סימן באור זרוע ח״ב סימן ש״א. וכתב הגר״א סימן באור זרוע ח״ב סימן ש״א. וכתב הגר״א סימן באור זרוע ח״ב סימן ש״א. וכתב הגר״א סימן 

ע ע ע ע """"״ט ס״ג, שמה שכתבו הרמב״ם והש״ט ס״ג, שמה שכתבו הרמב״ם והש״ט ס״ג, שמה שכתבו הרמב״ם והש״ט ס״ג, שמה שכתבו הרמב״ם והשללללתרתרתרתר
שיאכל כזית פת, הוא משום דפסק לחומרא שיאכל כזית פת, הוא משום דפסק לחומרא שיאכל כזית פת, הוא משום דפסק לחומרא שיאכל כזית פת, הוא משום דפסק לחומרא 
בספק הנ״ל. וכן כתב בחיד״א בשרת יוסף בספק הנ״ל. וכן כתב בחיד״א בשרת יוסף בספק הנ״ל. וכן כתב בחיד״א בשרת יוסף בספק הנ״ל. וכן כתב בחיד״א בשרת יוסף 
אומץ סימן מ״ח. אולם שם מבואר דאם קובע אומץ סימן מ״ח. אולם שם מבואר דאם קובע אומץ סימן מ״ח. אולם שם מבואר דאם קובע אומץ סימן מ״ח. אולם שם מבואר דאם קובע 

מי. מי. מי. מי. אאאאשפיר דשפיר דשפיר דשפיר ד    ,,,,סעודתו על פת הבאה בכיסניןסעודתו על פת הבאה בכיסניןסעודתו על פת הבאה בכיסניןסעודתו על פת הבאה בכיסנין
כ שהביא דעות כ שהביא דעות כ שהביא דעות כ שהביא דעות """"וראה בחזון עובדיה עמ׳ קוראה בחזון עובדיה עמ׳ קוראה בחזון עובדיה עמ׳ קוראה בחזון עובדיה עמ׳ ק

    ....אם יוצא בפת הבאה בכסניןאם יוצא בפת הבאה בכסניןאם יוצא בפת הבאה בכסניןאם יוצא בפת הבאה בכסנין    ,,,,לכאן ולכאןלכאן ולכאןלכאן ולכאןלכאן ולכאן
פת הבאה פת הבאה פת הבאה פת הבאה ומסיק יותר כדעות דלא יצא יד״ח בומסיק יותר כדעות דלא יצא יד״ח בומסיק יותר כדעות דלא יצא יד״ח בומסיק יותר כדעות דלא יצא יד״ח ב

        בכיסנין.בכיסנין.בכיסנין.בכיסנין.
        

עוד מה שכתוב בספר ביכורי שחר  נקראנקראנקראנקרא
, שפלפל בסוגיא זו. ]להרש"ח רוזנבלום, סי' נ"ב[

הרי עיקר השאלה בנדון שלנו היא, על מה 
חמשה חמשה חמשה חמשה ] בכמה מקומות[שדורשים חז"ל גזירה שוה 

גזירה שוה מפסח לסוכות. עשר, חמשה עשר. עשר, חמשה עשר. עשר, חמשה עשר. עשר, חמשה עשר. 
ודן בעל ביכורי שחר, שהחקירה שלנו תלויה 

לוקת אחרת, האם לומדים בגזירה שוה במח
ּדּון מינה ּדּון מינה ּדּון מינה ּדּון מינה לגמרי, או שלא. הרי אפשר לומר, 

דון מינה ואוקי דון מינה ואוקי דון מינה ואוקי דון מינה ואוקי ואפשר לומר מאידך, ומינה. ומינה. ומינה. ומינה. 
אם אומרים דון מינה ואוקי באתרה, באתרה. באתרה. באתרה. באתרה. 

אין צריכים ללמוד משם את כל הפרטים, 
דהיינו שאין להשוות את כל דיני ליל הסדר 

דבר לגבי ליל ואכילת כזית מצה, שיהיו אותו ה
  סוכות. 

  
כבר דנים על אכילת כזית בליל  הפוסקים הריהריהריהרי

יו"ט ראשון של סוכות, כי אם הוא דומה לליל 
הסדר, אזי כשם שבליל הסדר אסור לבטל את 
טעם המצה, כך בליל סוכות אסור לבטל את 
טעמו. ולפי דבריהם יוצא שאסור לטבל את 
כזית הפת הראשונה במרק למשל, ולא שמענו 

פ בקהילותינו שמחמירים בזה. אמנם, עכ"
אותם החוששים לשיטה מחמירה זו, נוהגים 

  לאכול את הכזית הראשונה בלי כלום.
  

היא, כי גם בליל הסדר אנחנו אוכלים  האמתהאמתהאמתהאמת
את המצה ביחד עם החרוסת, ברם ישנם 

עיין מ"ש בס"ד באגדתא דפסחא פרי עץ [האומרים 
, היא כי מכיון שטיבול החרוסת הוא מצוה] חיים

לא מבטלת את טעם המצה, משא"כ בליל יו"ט 
ראשון של סוכות, אפשר לאכול גם כזית פת 
בלי לטבל אותה בכלום. ועכ"פ, לא שמענו כי 

  אנשים נוהגים בחומרות אלו. 
  

ולפי״ז לא ולפי״ז לא ולפי״ז לא ולפי״ז לא כך,  'ביכורי שחר' הנז"ל כתב בספרבספרבספרבספר
ולא שייך כאן כלל ולא שייך כאן כלל ולא שייך כאן כלל ולא שייך כאן כלל     ,,,,בעינן כזית דגן כמו במצהבעינן כזית דגן כמו במצהבעינן כזית דגן כמו במצהבעינן כזית דגן כמו במצה

א. ובאמת אפשר א. ובאמת אפשר א. ובאמת אפשר א. ובאמת אפשר מ״ש הק״נ דאזלינן לחומרמ״ש הק״נ דאזלינן לחומרמ״ש הק״נ דאזלינן לחומרמ״ש הק״נ דאזלינן לחומר
לא בעינן לא בעינן לא בעינן לא בעינן דדדדכיון כיון כיון כיון     ,,,,דיכול לצאת גם במיני תרגימאדיכול לצאת גם במיני תרגימאדיכול לצאת גם במיני תרגימאדיכול לצאת גם במיני תרגימא

דומיא דמצה. וניחא בזה ג״כ מ״ש הצל״ח דומיא דמצה. וניחא בזה ג״כ מ״ש הצל״ח דומיא דמצה. וניחא בזה ג״כ מ״ש הצל״ח דומיא דמצה. וניחא בזה ג״כ מ״ש הצל״ח 
וכו'. בסופו של דבר הוא     פסחים ק״ח להעירפסחים ק״ח להעירפסחים ק״ח להעירפסחים ק״ח להעיר

דזה תליא דזה תליא דזה תליא דזה תליא     י מה שכתבנוי מה שכתבנוי מה שכתבנוי מה שכתבנואך לפאך לפאך לפאך לפאומר כך, 
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יצא אפי׳ יצא אפי׳ יצא אפי׳ יצא אפי׳     ,,,,ואנן דקיי״ל אוקי באתרהואנן דקיי״ל אוקי באתרהואנן דקיי״ל אוקי באתרהואנן דקיי״ל אוקי באתרה    ....בפלוגתאבפלוגתאבפלוגתאבפלוגתא
  ....כיון דלא ילפי׳ ממצהכיון דלא ילפי׳ ממצהכיון דלא ילפי׳ ממצהכיון דלא ילפי׳ ממצה    ,,,,במיני תרגימאבמיני תרגימאבמיני תרגימאבמיני תרגימא

  
לענייננו, ברוך ה' שיישבנו את  החשוב העיקרהעיקרהעיקרהעיקר

מנהגם, שלא אכלו כזית פת חטה ביו"ט ראשון 
  של סוכות.

  
תוספת דברים בעניין מקום קבורת כמה"ר שלום שבזי תוספת דברים בעניין מקום קבורת כמה"ר שלום שבזי תוספת דברים בעניין מקום קבורת כמה"ר שלום שבזי תוספת דברים בעניין מקום קבורת כמה"ר שלום שבזי 
זיע"א, ספרי התורה שכתב, וטעם חוסר בקיאותם של זיע"א, ספרי התורה שכתב, וטעם חוסר בקיאותם של זיע"א, ספרי התורה שכתב, וטעם חוסר בקיאותם של זיע"א, ספרי התורה שכתב, וטעם חוסר בקיאותם של 

        יהודי שרעב באומנות הכתיבה.יהודי שרעב באומנות הכתיבה.יהודי שרעב באומנות הכתיבה.יהודי שרעב באומנות הכתיבה.
        

ר שלום שבזי, כתב "למקום קבורת מה בקשרבקשרבקשרבקשר
וחנן שליט"א במכתבו לי הרב אלעד אלעזר י

לגבי מקום קבורת אבא שלום שבזי זיע"א, לגבי מקום קבורת אבא שלום שבזי זיע"א, לגבי מקום קבורת אבא שלום שבזי זיע"א, לגבי מקום קבורת אבא שלום שבזי זיע"א, כך, 
עדות זו שמעתי מפי זקנה מעיר אלֻשקּה, עדות זו שמעתי מפי זקנה מעיר אלֻשקּה, עדות זו שמעתי מפי זקנה מעיר אלֻשקּה, עדות זו שמעתי מפי זקנה מעיר אלֻשקּה, 
(מהלך כארבע שעות מתעיז) סעידה (בנת (מהלך כארבע שעות מתעיז) סעידה (בנת (מהלך כארבע שעות מתעיז) סעידה (בנת (מהלך כארבע שעות מתעיז) סעידה (בנת 

        בורה) כהן, מיבנה. בורה) כהן, מיבנה. בורה) כהן, מיבנה. בורה) כהן, מיבנה. 
        

כאן על תעיז, שם מקום קבורתו של  מדבריםמדבריםמדבריםמדברים
מהרש"ש, ומי יודע, אולי זוהי גם זכות הקשורה 

תעיזי. הרה"ג  אל השידוך שלנו עם משפחת
שמואל תעיזי אמר לי, כי מקומם לאחרונה לא 
היה בתעיז, אבל הם הגיעו משם לפני כן, כמ"ש 

  קודם. 
  

וכך דבריה, בתחתית ההר היה בית הקברות, וכך דבריה, בתחתית ההר היה בית הקברות, וכך דבריה, בתחתית ההר היה בית הקברות, וכך דבריה, בתחתית ההר היה בית הקברות, 
ובתחילתו היה קברו של מארי סאלם זצ"ל. ובתחילתו היה קברו של מארי סאלם זצ"ל. ובתחילתו היה קברו של מארי סאלם זצ"ל. ובתחילתו היה קברו של מארי סאלם זצ"ל. 
וסמוך אליו כדקה הליכה, היה המעיין הנקרא וסמוך אליו כדקה הליכה, היה המעיין הנקרא וסמוך אליו כדקה הליכה, היה המעיין הנקרא וסמוך אליו כדקה הליכה, היה המעיין הנקרא 

ַרּה.  ַרּה. אלַמְנׁשְ ַרּה. אלַמְנׁשְ ַרּה. אלַמְנׁשְ ום מה, כך מנשרה הכוונה מעיין. משאלַמְנׁשְ
הם מבטאים. מאידך, מאחרים שמעתי 
אַרּה. אינני יודע מי אומר נכון ומי לא אומר  ִמְנׁשַ
נכון. יתכן גם שהם שני סוגי ביטויים שונים. 
  ובכל אופן, לפי שניהם המובן הוא למעיין מים. 

  
הרב אלעד שליט"א להביא את עדות  ממשיךממשיךממשיךממשיך

והיו מבקשים במעין בלשון הזאת, והיו מבקשים במעין בלשון הזאת, והיו מבקשים במעין בלשון הזאת, והיו מבקשים במעין בלשון הזאת, הזקנה, 
ַרּה. פירוש, הראי לי סימן אלמנשאלמנשאלמנשאלמנש ַרּה. פירוש, הראי לי סימן רה חוולי בי ׁשַ ַרּה. פירוש, הראי לי סימן רה חוולי בי ׁשַ ַרּה. פירוש, הראי לי סימן רה חוולי בי ׁשַ רה חוולי בי ׁשַ

המעיין היה ממש אם נתקבלה התפילה. אם נתקבלה התפילה. אם נתקבלה התפילה. אם נתקבלה התפילה. 
מופלא. מעיין פלאים. היו רואים בו ישועות. 
כנראה שהוא יוצא מקבר הצדיק. ומי שהיה 
מתפלל על המעיין, היה צף משהו מתוכו. היו 

לוקחים אותו ומשתמשים בו לתרופה, מורחים 
סימן אחר, העיקר על החולה וכיו"ב. או איזה 

  הוא שרואים סימן מוחשי שתפילתם נתקבלה. 
  

וסמוך לשם, היה בית הכנסת שהיו מתפללים וסמוך לשם, היה בית הכנסת שהיו מתפללים וסמוך לשם, היה בית הכנסת שהיו מתפללים וסמוך לשם, היה בית הכנסת שהיו מתפללים 
בו. ועוד למעלה בהר, עוד בית כנסת, ליד בו. ועוד למעלה בהר, עוד בית כנסת, ליד בו. ועוד למעלה בהר, עוד בית כנסת, ליד בו. ועוד למעלה בהר, עוד בית כנסת, ליד 
מקום המעיינות שהיו תמיד מלאים מים. ושם מקום המעיינות שהיו תמיד מלאים מים. ושם מקום המעיינות שהיו תמיד מלאים מים. ושם מקום המעיינות שהיו תמיד מלאים מים. ושם 
היו טוחנים ואופים בשביל העולים להתפלל היו טוחנים ואופים בשביל העולים להתפלל היו טוחנים ואופים בשביל העולים להתפלל היו טוחנים ואופים בשביל העולים להתפלל 

        בציונו הקדוש. היו מוכרים מיני מאכל. בציונו הקדוש. היו מוכרים מיני מאכל. בציונו הקדוש. היו מוכרים מיני מאכל. בציונו הקדוש. היו מוכרים מיני מאכל. 
        

קברו היו קברות של סוחרים עשירים קברו היו קברות של סוחרים עשירים קברו היו קברות של סוחרים עשירים קברו היו קברות של סוחרים עשירים     ועוד שלידועוד שלידועוד שלידועוד שליד
מעדן, שהגיעו לצורך מסחר בתעיז, ונפטרו מעדן, שהגיעו לצורך מסחר בתעיז, ונפטרו מעדן, שהגיעו לצורך מסחר בתעיז, ונפטרו מעדן, שהגיעו לצורך מסחר בתעיז, ונפטרו 

זהו שם, והיו קוברים אותם בסמוך לקברו. שם, והיו קוברים אותם בסמוך לקברו. שם, והיו קוברים אותם בסמוך לקברו. שם, והיו קוברים אותם בסמוך לקברו. 
ר שלום "חידוש ממש מעניין. סמוך לקברו מה

שבזי היו קברות נוספים. זוהי עדות הזקנה 
  שהיתה שם. 

  
מניח שישנם זקנים וזקנות נוספים בגיל  הנניהנניהנניהנני

כמוה, שעוד זוכרים ויכולים שלה, בדעה צלולה 
  להעיד על מקום הקבר המדוייק. 

  
נראה כי ישנן עדיות גם להרב פאיז  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך

גראדי יצ"ו, אך כולן הן רק מהששים שנה 
האחרונות. אבל היא מעידה על לפני כשמונים 
שנה, לפני שעזבו את תימן. דהיינו, עוד לפני 

  שעלו רוב ככל היהודים אל הארץ. 
  

שובים מאד, לכן אנחנו נמשיך אלו ח דבריםדבריםדבריםדברים
להקריא עוד כמה מכתבים שכתב אלי ידידנו 

  הרב פאיז גראדי שליט"א. 
  

הראשון הוא קצת ישן, ונוגע למה  המכתבהמכתבהמכתבהמכתב
יש יש יש יש א. א. א. א. שאמר הר"ח פינטו. וזה לשונו במכתבו, 

לי הערות והשגות על מכתבי הרב פינטו. לי הערות והשגות על מכתבי הרב פינטו. לי הערות והשגות על מכתבי הרב פינטו. לי הערות והשגות על מכתבי הרב פינטו. 
            אשלחם בקרוב.אשלחם בקרוב.אשלחם בקרוב.אשלחם בקרוב.

        
של עדיין לא קיבלתי אותם. אמנם, לגופו  מאזמאזמאזמאז

עניין, קיבלנו שני מכתבים מאת הר"ח פינטו. 
דיברנו על כך שככל הנראה, המכתב הראשון 
מזוייף. מישהו אמר שהרב אמר לכתוב, 
וכנראה זה לא נכון. אבל המכתב השני נחתם 
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על ידו בעצמו, והוא שלח אלי שליח באופן 
ישיר. לפי דברי הר"ח פינטו במכתב האמתי, 

ם שבזי לארץ ר שלו"העבירו את עצמות מה
מרוקו. וכוונתו לא אליו בעצמו, לא שהוא 
העברה. אך הוא אמר מידיעה, שמע  השתתף ּבַ

  מאת אנשים שהוא היה בחברתם.
  

זה אומר הרב פאיז יצ"ו, מה פתאום? לא  כנגדכנגדכנגדכנגד
  הוציאו אותם למרוקו. 

  
שהצדק עמו. בהמשך נראה דברים  מסתברמסתברמסתברמסתבר

יותר מדוייקים. הוא טוען, כי אפילו שהם 
ר "ים ומעריכים שהם החזיקו בעצמות מהחושב

שלום שבזי, אבל זה לא נכון. בכלל לא מובן, 
מדוע הם לא העלום אל ארץ ישראל? כנראה 
היו ויש להם שיקולים נכבדים שלא להעלותם. 

  הכל לפי דבריהם.
  

. הגיעו אלי . הגיעו אלי . הגיעו אלי . הגיעו אלי בבבבממשיך הרב פאיז וכותב,  כךכךכךכך
כי יש בתימן ספר תורה שנכתב כי יש בתימן ספר תורה שנכתב כי יש בתימן ספר תורה שנכתב כי יש בתימן ספר תורה שנכתב     ,,,,דברים השבועדברים השבועדברים השבועדברים השבוע

השמעתם? . . . . בא שלום שבזי זצוק"לבא שלום שבזי זצוק"לבא שלום שבזי זצוק"לבא שלום שבזי זצוק"לעל ידי אעל ידי אעל ידי אעל ידי א
הוא מדבר על ספר תורה הנמצא עד היום, 

    ר שלום שבזי."בתימן. ספר תורה שכתב מה
    ,,,,ןןןןשהתפללו בו בבית הכנסת הקרובה לציוּ שהתפללו בו בבית הכנסת הקרובה לציוּ שהתפללו בו בבית הכנסת הקרובה לציוּ שהתפללו בו בבית הכנסת הקרובה לציוּ 

הספר לא הועלה הספר לא הועלה הספר לא הועלה הספר לא הועלה     ,,,,ז. מסיבה לא ידועהז. מסיבה לא ידועהז. מסיבה לא ידועהז. מסיבה לא ידועהִע ִע ִע ִע בּתְ בּתְ בּתְ בּתְ 
לא יודעים מדוע . . . . ארצה לפני שבעים שנהארצה לפני שבעים שנהארצה לפני שבעים שנהארצה לפני שבעים שנה

והוא נמצא במוזיאון והוא נמצא במוזיאון והוא נמצא במוזיאון והוא נמצא במוזיאון     הספר נשאר בתימן.
  בתעז.בתעז.בתעז.בתעז.    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי

  
, האנשים שם כבר התפתחו. לא מה תראותראותראותראו

שהיה בעבר. מושגים כאלו לא שמענו 
מאבותינו, על הערבים שם, מעתה מובן עוד 
יותר מדוע יש לשלטונות תימן עניין לשמר את 
הקבר שלו, כי כמו שאמרנו, הם רוצים שיבואו 
בעתיד תיירים וכו', וההתנהגות איננה כמו 

  שהיה בעבר. 
  

הזה נמצא כעת במוזיאון הלאומי התורה  ספרספרספרספר
אף אף אף אף     ,,,,תימן לא הסכימה למכרותימן לא הסכימה למכרותימן לא הסכימה למכרותימן לא הסכימה למכרושל תעיז. 

אפילו גויים. שהציעו להם מליוני דולרים עבורו. שהציעו להם מליוני דולרים עבורו. שהציעו להם מליוני דולרים עבורו. שהציעו להם מליוני דולרים עבורו. 
ר "ערבים טפשים. מבינים שספר תורה של מה

שלום שבזי, לא מוכרים אפילו בעד מיליוני 
קל וחומר קל וחומר קל וחומר קל וחומר     ,,,,אם על הס"ת לא ויתרואם על הס"ת לא ויתרואם על הס"ת לא ויתרואם על הס"ת לא ויתרודולרים. 

        לגבי העצמות.לגבי העצמות.לגבי העצמות.לגבי העצמות.
        

. שניים מן . שניים מן . שניים מן . שניים מן גגגגמשהו נוסף. אגב הוא מוסיף  בדרךבדרךבדרךבדרך
כבר כבר כבר כבר     ,,,,ית הסוהר בתימןית הסוהר בתימןית הסוהר בתימןית הסוהר בתימןהשלשה יהודים שהיו בבהשלשה יהודים שהיו בבהשלשה יהודים שהיו בבהשלשה יהודים שהיו בב

י עדיין י עדיין י עדיין י עדיין בִּ בִּ בִּ בִּ חֲ חֲ חֲ חֲ ְר ְר ְר ְר י (לוי בן סעידה) מַ י (לוי בן סעידה) מַ י (לוי בן סעידה) מַ י (לוי בן סעידה) מַ בִּ בִּ בִּ בִּ יצאו. אמנם לֵ יצאו. אמנם לֵ יצאו. אמנם לֵ יצאו. אמנם לֵ 
בגלל הספר תורה שהועלה לארץ בגלל הספר תורה שהועלה לארץ בגלל הספר תורה שהועלה לארץ בגלל הספר תורה שהועלה לארץ     ,,,,אסוראסוראסוראסור

ישראל לפני ארבע שנים. קיבלתי השבוע ישראל לפני ארבע שנים. קיבלתי השבוע ישראל לפני ארבע שנים. קיבלתי השבוע ישראל לפני ארבע שנים. קיבלתי השבוע 
        הודעה שצריך להתפלל להצלתו ולרפואתו.הודעה שצריך להתפלל להצלתו ולרפואתו.הודעה שצריך להתפלל להצלתו ולרפואתו.הודעה שצריך להתפלל להצלתו ולרפואתו.

        
אורה ואינני יודע מדוע. לכ, , , , ייייבִּ בִּ בִּ בִּ לֵ לֵ לֵ לֵ לו  קוראיםקוראיםקוראיםקוראים

צריכים לקרוא לו לוי. לוי בן סאלם מרחבי. 
השם ב"ה ישלח לו רפואה שלמה. בזמנו אמרנו 
בעבורו מי שבירך מיוחד. מי שיוכל לקחת זאת 

  בחשבון, לצרף את שמו לתפילה, ברוך יהיה.
  

נוסף שכתב הרב פאיז יצ"ו, בזה הלשון.  מכתבמכתבמכתבמכתב
יום שנכפל בו כי טוב, לסדר התיצבו וראו את יום שנכפל בו כי טוב, לסדר התיצבו וראו את יום שנכפל בו כי טוב, לסדר התיצבו וראו את יום שנכפל בו כי טוב, לסדר התיצבו וראו את 

      , ט׳ לחודש שבט, שנת ה׳תש׳׳פ., ט׳ לחודש שבט, שנת ה׳תש׳׳פ., ט׳ לחודש שבט, שנת ה׳תש׳׳פ., ט׳ לחודש שבט, שנת ה׳תש׳׳פ.ישועת ה״ישועת ה״ישועת ה״ישועת ה״
  

פעם אני רואה לצערי שלא כתוב את מניין  שובשובשובשוב
  השטרות. צריכים לתקן את התימנים...

  
שלום שלום, מאדון השלום, כנחלים נטיו, יגיעו שלום שלום, מאדון השלום, כנחלים נטיו, יגיעו שלום שלום, מאדון השלום, כנחלים נטיו, יגיעו שלום שלום, מאדון השלום, כנחלים נטיו, יגיעו 
ויאתיו, אל מעלת כת"ר ועט"ר, הרה"ג יצחק ויאתיו, אל מעלת כת"ר ועט"ר, הרה"ג יצחק ויאתיו, אל מעלת כת"ר ועט"ר, הרה"ג יצחק ויאתיו, אל מעלת כת"ר ועט"ר, הרה"ג יצחק 

נסים רצאבי שליט׳׳א, אתה נסים רצאבי שליט׳׳א, אתה נסים רצאבי שליט׳׳א, אתה נסים רצאבי שליט׳׳א, אתה בן כמוהר׳׳ר בן כמוהר׳׳ר בן כמוהר׳׳ר בן כמוהר׳׳ר 
        ום.ום.ום.ום.שלשלשלשל    ךךךךללללשר שר שר שר אאאאכל כל כל כל ווווביתך שלום, ביתך שלום, ביתך שלום, ביתך שלום, שלום, ושלום, ושלום, ושלום, ו

        
רות אלו רות אלו רות אלו רות אלו וּ וּ וּ וּ הנני בשׁ הנני בשׁ הנני בשׁ הנני בשׁ     וב,וב,וב,וב,טטטטלומו הלומו הלומו הלומו הששששר דרישת ר דרישת ר דרישת ר דרישת אחאחאחאח

, שאחר עמל ויגיעה רבה , שאחר עמל ויגיעה רבה , שאחר עמל ויגיעה רבה , שאחר עמל ויגיעה רבה ת"רת"רת"רת"רלהודיע למעלת כלהודיע למעלת כלהודיע למעלת כלהודיע למעלת כ
, התברר כי הקבר של , התברר כי הקבר של , התברר כי הקבר של , התברר כי הקבר של דרישה וחקירה רחבהדרישה וחקירה רחבהדרישה וחקירה רחבהדרישה וחקירה רחבהבבבב

לם בכוונה מן לם בכוונה מן לם בכוונה מן לם בכוונה מן הועהועהועהוע    ,,,,אבא שלום שבזי זצוק״לאבא שלום שבזי זצוק״לאבא שלום שבזי זצוק״לאבא שלום שבזי זצוק״ל
היה עניין מיוחד לטשטש . . . . היהודים ומן הגוייםהיהודים ומן הגוייםהיהודים ומן הגוייםהיהודים ומן הגויים

והעצמות עדיין והעצמות עדיין והעצמות עדיין והעצמות עדיין     ולהעלים את מקום הקבר.
            ....י יד לא נגעה בוי יד לא נגעה בוי יד לא נגעה בוי יד לא נגעה בונמצאות בתוך הקבר, כנמצאות בתוך הקבר, כנמצאות בתוך הקבר, כנמצאות בתוך הקבר, כ

        
שהעצמות כבר הוצאו שהעצמות כבר הוצאו שהעצמות כבר הוצאו שהעצמות כבר הוצאו     ,,,,וכל השמועות הטוענותוכל השמועות הטוענותוכל השמועות הטוענותוכל השמועות הטוענות

מתימן, או שהקבר הושחת, בדויות הן מעיקרן. מתימן, או שהקבר הושחת, בדויות הן מעיקרן. מתימן, או שהקבר הושחת, בדויות הן מעיקרן. מתימן, או שהקבר הושחת, בדויות הן מעיקרן. 
    ,,,,הקבר כוסה בכמויות גדולות של עפר בכוונההקבר כוסה בכמויות גדולות של עפר בכוונההקבר כוסה בכמויות גדולות של עפר בכוונההקבר כוסה בכמויות גדולות של עפר בכוונה

כדי שלא יאונה לו שום כדי שלא יאונה לו שום כדי שלא יאונה לו שום כדי שלא יאונה לו שום     ,,,,להעלימו מעין הציבורלהעלימו מעין הציבורלהעלימו מעין הציבורלהעלימו מעין הציבור
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    ,,,,והוא אותר לפני שלשה שבועותוהוא אותר לפני שלשה שבועותוהוא אותר לפני שלשה שבועותוהוא אותר לפני שלשה שבועות    ....עול או פגיעהעול או פגיעהעול או פגיעהעול או פגיעה
מתועד מתועד מתועד מתועד     והכלוהכלוהכלוהכל    ....ע״י אנשים בכירים ובעלי משרהע״י אנשים בכירים ובעלי משרהע״י אנשים בכירים ובעלי משרהע״י אנשים בכירים ובעלי משרה

במפות, בתמונות, בבירורים, ובמקורות במפות, בתמונות, בבירורים, ובמקורות במפות, בתמונות, בבירורים, ובמקורות במפות, בתמונות, בבירורים, ובמקורות 
הציון הינו ידוע הציון הינו ידוע הציון הינו ידוע הציון הינו ידוע     ,,,,ועד עצם היום הזהועד עצם היום הזהועד עצם היום הזהועד עצם היום הזה    ....מהימניםמהימניםמהימניםמהימנים

        ונמצא תחת שמירה מעולה. ונמצא תחת שמירה מעולה. ונמצא תחת שמירה מעולה. ונמצא תחת שמירה מעולה. 
  

יצורף יצורף יצורף יצורף     ,,,,חלק גדול מהחומר שקיבלתי מתימןחלק גדול מהחומר שקיבלתי מתימןחלק גדול מהחומר שקיבלתי מתימןחלק גדול מהחומר שקיבלתי מתימן
הוא עומד לפרסם     במאמר הרחב שאני כותב.במאמר הרחב שאני כותב.במאמר הרחב שאני כותב.במאמר הרחב שאני כותב.

מאמר שלם על כל הנושא, עם הוכחות, 
דו תמונות, וכל מה שצריך. בברכה שֵחפץ ה' בי

לא הרשו לי לפרסם את המפות לא הרשו לי לפרסם את המפות לא הרשו לי לפרסם את המפות לא הרשו לי לפרסם את המפות     בנתיים,בנתיים,בנתיים,בנתיים,יצָלח. 
והתמונות של מקום הקבר, אבל אמרו שהם והתמונות של מקום הקבר, אבל אמרו שהם והתמונות של מקום הקבר, אבל אמרו שהם והתמונות של מקום הקבר, אבל אמרו שהם 

        יודיעו לי מתי אפשר לפרסמם. יודיעו לי מתי אפשר לפרסמם. יודיעו לי מתי אפשר לפרסמם. יודיעו לי מתי אפשר לפרסמם. 
  

שלא חשבתי שלא חשבתי שלא חשבתי שלא חשבתי     ,,,,קיבלתי תשובות טובותקיבלתי תשובות טובותקיבלתי תשובות טובותקיבלתי תשובות טובות
וממש רואים בזה סייעתא דשמייא וממש רואים בזה סייעתא דשמייא וממש רואים בזה סייעתא דשמייא וממש רואים בזה סייעתא דשמייא     ....שאקבלםשאקבלםשאקבלםשאקבלם

ע. מובן ע. מובן ע. מובן ע. מובן """"מרובה, בזכות אבא שלום שבזי זתמרובה, בזכות אבא שלום שבזי זתמרובה, בזכות אבא שלום שבזי זתמרובה, בזכות אבא שלום שבזי זת
מהרבה מהרבה מהרבה מהרבה     ,,,,שבתקופה הזאת אין צורך לפרסוםשבתקופה הזאת אין צורך לפרסוםשבתקופה הזאת אין צורך לפרסוםשבתקופה הזאת אין צורך לפרסום

הכל הכל הכל הכל     ,,,,נכונים. בעזרת השם יתברךנכונים. בעזרת השם יתברךנכונים. בעזרת השם יתברךנכונים. בעזרת השם יתברך    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים
יסתדר על הצד הטוב בעתו ובזמנו, ועוד חזון יסתדר על הצד הטוב בעתו ובזמנו, ועוד חזון יסתדר על הצד הטוב בעתו ובזמנו, ועוד חזון יסתדר על הצד הטוב בעתו ובזמנו, ועוד חזון 

        למועד.למועד.למועד.למועד.
  

למקום שצויין, יש מקורות אצלינו היהודים גם למקום שצויין, יש מקורות אצלינו היהודים גם למקום שצויין, יש מקורות אצלינו היהודים גם למקום שצויין, יש מקורות אצלינו היהודים גם 
שלא נחשוב כי רק הגויים הם המעידים, והם . . . . כןכןכןכן

וכן העידו יהודים זקנים וכן העידו יהודים זקנים וכן העידו יהודים זקנים וכן העידו יהודים זקנים     ששמרו על הקבר.
משארית הפליטה, שביקרו שם במשך ששים משארית הפליטה, שביקרו שם במשך ששים משארית הפליטה, שביקרו שם במשך ששים משארית הפליטה, שביקרו שם במשך ששים 

קורות שיש בידי קורות שיש בידי קורות שיש בידי קורות שיש בידי שנה שעברו. ולולא המשנה שעברו. ולולא המשנה שעברו. ולולא המשנה שעברו. ולולא המ
היהודים, לא הייתי מאמין לדברי הגויים, היהודים, לא הייתי מאמין לדברי הגויים, היהודים, לא הייתי מאמין לדברי הגויים, היהודים, לא הייתי מאמין לדברי הגויים, 

עדיות היהודים מתאימים     והאמת יורה דרכו.והאמת יורה דרכו.והאמת יורה דרכו.והאמת יורה דרכו.
לעדיות הגויים. על הגויים לבד הוא לא היה 

ר סומך. גוי אין לו אמונה אפילו בקברו,  ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ְוא ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ ְואּפִ ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ ְואּפִ ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ ְואּפִ ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ אבל הוספנו  .]ד"תהלים קמ[וגו'   ּפִ

את עם העדיות מקודם כי צריכים גם להשוות ז
הישנות יותר, אלו שמלפני שמונים ותשעים 
שנה. יש לברר זאת אצל הזקנים והזקנות 
  שנותרו לפליטה,בפרט  ֵאלו שגרו באיזור שם. 

  

אני מודה מעומק הלב בתודה רבה ומיוחדת, אני מודה מעומק הלב בתודה רבה ומיוחדת, אני מודה מעומק הלב בתודה רבה ומיוחדת, אני מודה מעומק הלב בתודה רבה ומיוחדת, 
למעלת כת״ר שדאגת על העניין, וביקשת למעלת כת״ר שדאגת על העניין, וביקשת למעלת כת״ר שדאגת על העניין, וביקשת למעלת כת״ר שדאגת על העניין, וביקשת 
אותי לחקור את הדבר, ומן השמים מגלגלין אותי לחקור את הדבר, ומן השמים מגלגלין אותי לחקור את הדבר, ומן השמים מגלגלין אותי לחקור את הדבר, ומן השמים מגלגלין 

ודה אני גם לשאר רבני ודה אני גם לשאר רבני ודה אני גם לשאר רבני ודה אני גם לשאר רבני י. וכן מי. וכן מי. וכן מי. וכן מזכות על ידי זכאזכות על ידי זכאזכות על ידי זכאזכות על ידי זכא
        שסיפקו במהלך המחקר.שסיפקו במהלך המחקר.שסיפקו במהלך המחקר.שסיפקו במהלך המחקר.    ותותותותעעעעדידידידיייייעדתנו על העדתנו על העדתנו על העדתנו על ה

קדוש קדוש קדוש קדוש יהי רצון שזכותו הנשגבה של הצדיק היהי רצון שזכותו הנשגבה של הצדיק היהי רצון שזכותו הנשגבה של הצדיק היהי רצון שזכותו הנשגבה של הצדיק ה
נו, מארי נו, מארי נו, מארי נו, מארי והאלהי, עטרת ראשינו ותפארתוהאלהי, עטרת ראשינו ותפארתוהאלהי, עטרת ראשינו ותפארתוהאלהי, עטרת ראשינו ותפארת

שלום שבזי זצוק״ל, תגן עלינו ועל כל עמו בית שלום שבזי זצוק״ל, תגן עלינו ועל כל עמו בית שלום שבזי זצוק״ל, תגן עלינו ועל כל עמו בית שלום שבזי זצוק״ל, תגן עלינו ועל כל עמו בית 
ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להינצל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להינצל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להינצל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להינצל 

        ....רררר""""מכל רע ופגע, ולהתברך בטובה בשפע, אכימכל רע ופגע, ולהתברך בטובה בשפע, אכימכל רע ופגע, ולהתברך בטובה בשפע, אכימכל רע ופגע, ולהתברך בטובה בשפע, אכי
        

        . . . . ממני הדוש״ט כל הימיםממני הדוש״ט כל הימיםממני הדוש״ט כל הימיםממני הדוש״ט כל הימים    ,,,,ושלומכם ירבהושלומכם ירבהושלומכם ירבהושלומכם ירבה
        

        צעיר הקהילה, פאיז בן יחיא גראדי.צעיר הקהילה, פאיז בן יחיא גראדי.צעיר הקהילה, פאיז בן יחיא גראדי.צעיר הקהילה, פאיז בן יחיא גראדי.
        

מקום הקבר מקום הקבר מקום הקבר מקום הקבר אחר הוא כתב כך,  במכתבבמכתבבמכתבבמכתב
אינו אצל הכיפה אינו אצל הכיפה אינו אצל הכיפה אינו אצל הכיפה     ,,,,שתיעדו הגויים לאחרונהשתיעדו הגויים לאחרונהשתיעדו הגויים לאחרונהשתיעדו הגויים לאחרונה

. . . . הלבנה, ולא במקום שגבאי העמיד מצבההלבנה, ולא במקום שגבאי העמיד מצבההלבנה, ולא במקום שגבאי העמיד מצבההלבנה, ולא במקום שגבאי העמיד מצבה
גבאי, הינו מישהו שציין מקומות קבורה של 
צדיקים גדולים רבים בעולם. הוא הסתובב 
באתרים שונים, וציין את מקומות קבורת 
הצדיקים. הרב פאיז אומר שמקום הציון שגבאי 
אמר, איננו נכון. פרסמו לפני כמה שנים תמונה 

ולא במקום ולא במקום ולא במקום ולא במקום     על הציון שהוא הקים לו בתימן.
שרוב ככל היהודים ביקרו בשלושים שנה שרוב ככל היהודים ביקרו בשלושים שנה שרוב ככל היהודים ביקרו בשלושים שנה שרוב ככל היהודים ביקרו בשלושים שנה 

היהודים ביקרו בקבר אחר, לא בקברו שעברו. שעברו. שעברו. שעברו. 
י. הטעו אותם, ר שלום שבז"האמתי של מה

  כנזכר לעיל.
  

אגב, מכיון שמדברים על ספר התורה  בדרךבדרךבדרךבדרך
ר שלום שבזי, נזכיר את מה שכתוב "שכתב מה

שחיבר ה"ר ] דף ר"ה[בספר קורא הדורות 
ר שלום שבזי כתב "אברהם ערוסי, כי מה

שבעה ספרי תורה. אפילו עד היום, ישנה בית 
הכנסת בעיר נתניה שנקראת 'סגולה' שיסד 

אִרי, ושם נמצאים ספר תורה אחד, או משה בִּ  ׁשַ
ר שלום שבזי "אולי שניים, שאותם כתב מה

  בעצמו.
  

מהקהל: אני הייתי שם בביהכ"נ הנז',  הערההערההערההערה
  בנתניה.

  
א: האם יש שם שני ספרי "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת

  תורה, או רק אחד?
  

  ההערה מהקהל: נראה לי רק אחד. המשךהמשךהמשךהמשך
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זקין זקין זקין זקין גם אמרו כי כאשר הגם אמרו כי כאשר הגם אמרו כי כאשר הגם אמרו כי כאשר ההר"א ערוסי,  וז"לוז"לוז"לוז"ל
    , והיה יושב ועוסק בתורה., והיה יושב ועוסק בתורה., והיה יושב ועוסק בתורה., והיה יושב ועוסק בתורה.י"יי"יי"יי"יאמר עת לעשות לאמר עת לעשות לאמר עת לעשות לאמר עת לעשות ל

ר שלום שבזי לעת זקנותו ישב ועסק "מה
בתורה. דהיינו, שעזב את כל ענייניו, ועסק אך 

    ....והניח במדברוהניח במדברוהניח במדברוהניח במדבר    -קדוש     ––––    םםםםשֵׁ שֵׁ שֵׁ שֵׁ וכתב וכתב וכתב וכתב     ורק בתורה.
רבינו שלום וכל צבי שמגיע לשם היה נקשר. וכל צבי שמגיע לשם היה נקשר. וכל צבי שמגיע לשם היה נקשר. וכל צבי שמגיע לשם היה נקשר. 

שבזי רצה לכתוב ספר תורה דוקא על עורות 
יש לכך מעלה מיוחדת, כמו של צבאים, ו

מה שדקדק מה שדקדק מה שדקדק מה שדקדק שמוסבר בהערה למטה בזה"ל, 
לעבד עורות צבאים דוקא לשם ספר תורה, יובן לעבד עורות צבאים דוקא לשם ספר תורה, יובן לעבד עורות צבאים דוקא לשם ספר תורה, יובן לעבד עורות צבאים דוקא לשם ספר תורה, יובן 
לפי מה שכתבו הפוסקים והובאו דבריהם לפי מה שכתבו הפוסקים והובאו דבריהם לפי מה שכתבו הפוסקים והובאו דבריהם לפי מה שכתבו הפוסקים והובאו דבריהם 

, שעור של חיה , שעור של חיה , שעור של חיה , שעור של חיה ''''ללללבשתילי זיתים סימן ל״ב ס״ק בשתילי זיתים סימן ל״ב ס״ק בשתילי זיתים סימן ל״ב ס״ק בשתילי זיתים סימן ל״ב ס״ק 
עדיף לכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות מעור עדיף לכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות מעור עדיף לכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות מעור עדיף לכתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות מעור 

כיצד הוא הביא צבאים? כתב שם     של בהמה.של בהמה.של בהמה.של בהמה.
ואמר לאשתו ואמר לאשתו ואמר לאשתו ואמר לאשתו דוש, והצבאים נקשרו שם. ק

ואוכלו, עד שכמעט ואוכלו, עד שכמעט ואוכלו, עד שכמעט ואוכלו, עד שכמעט     לילך להביא אותו, ושוחטולילך להביא אותו, ושוחטולילך להביא אותו, ושוחטולילך להביא אותו, ושוחטו
בדן לעצמו, בדן לעצמו, בדן לעצמו, בדן לעצמו, ייייהיה לו כמה עורות צבאים. ועהיה לו כמה עורות צבאים. ועהיה לו כמה עורות צבאים. ועהיה לו כמה עורות צבאים. וע

    ....לם עורות צבאיםלם עורות צבאיםלם עורות צבאיםלם עורות צבאיםוווווכתב שבעה ספרי תורות. כוכתב שבעה ספרי תורות. כוכתב שבעה ספרי תורות. כוכתב שבעה ספרי תורות. כ
נם בבית הכנסת נם בבית הכנסת נם בבית הכנסת נם בבית הכנסת ייייבדן בידו וכתבם בידו, הבדן בידו וכתבם בידו, הבדן בידו וכתבם בידו, הבדן בידו וכתבם בידו, הייייעעעע

      ....שלו עד היום הזהשלו עד היום הזהשלו עד היום הזהשלו עד היום הזה
  

אברהם ערוסי מעיד על זמנו, כי ישנם  רבירבירבירבי
  רי תורה הנמצאים בבית הכנסת שלו. שבעה ספ

  
אגב, מעניין לראות גם בספרי התורה  דרךדרךדרךדרך

האלו, איך צורת הכתב המיוחדת שלו, האם גם 
שם כתב את הגימ"ל המיוחדת שדיברנו, עם 
כמין יציאה או שבירה כלפי צד ימין. וכן את 

  המי"ם, והשָאר. 
  

****        
כי בדרך כלל במחוז שרעב לא היו  דיברנודיברנודיברנודיברנו

י תורה, תפילין, מזוזות, ומגילות. סופרים. ספר
ובכלל, כל צורת כתיבתם היא חלשה. אפשר 
לראות למשל צילום ספר 'סגולת ישראל', 
פירוש חשוב על מדרש הגדול שיצא לאור 
בצילום.. הכתב ממש גרוע מאד. ממילא אני 
מניח כי הוא נכתב באיזור שלהם. בפרט כי 
המחבר גר שם. צילום הספר נמצא גם באוצר 

חכמה, וגם כרוך בספרים נפרדים כרגיל. לפי ה
מה שנקרא עוד מעט, תבינו את הסיבה, מדוע 

  כתיבתם לא היתה יפה.

מקום מקדש שחיבר מה"ר חיים סנוואני  בספרבספרבספרבספר
זצ"ל, שהיה באיזור שם, מובאים תולדותיו. 

הביאו מכתב שכתב אליו אחד מרבני  10ובדף 
שרעב החשובים, הוא הרה"ג עמרם רצון. וכך 

    מכתי״קמכתי״קמכתי״קמכתי״ק    ד נפשיד נפשיד נפשיד נפשינודיע לידינודיע לידינודיע לידינודיע לידי    ,,,,אחדש״ואחדש״ואחדש״ואחדש״ומובא שם, 
ב־יד קדשו( הגיע לידי יום ה׳ בשבת סדר הגיע לידי יום ה׳ בשבת סדר הגיע לידי יום ה׳ בשבת סדר הגיע לידי יום ה׳ בשבת סדר     ,,,,)ִמְכּתַ

ם, ומליצה ם, ומליצה ם, ומליצה ם, ומליצה ווווואתה תצוה, ובספר חיים ברכה ושלואתה תצוה, ובספר חיים ברכה ושלואתה תצוה, ובספר חיים ברכה ושלואתה תצוה, ובספר חיים ברכה ושל
צחה וכתיבה תמה, ולשון נעימה, מר ניהו צחה וכתיבה תמה, ולשון נעימה, מר ניהו צחה וכתיבה תמה, ולשון נעימה, מר ניהו צחה וכתיבה תמה, ולשון נעימה, מר ניהו 
דמשתעי בלשון חכמה, וזה נעדר בגלילות אלו דמשתעי בלשון חכמה, וזה נעדר בגלילות אלו דמשתעי בלשון חכמה, וזה נעדר בגלילות אלו דמשתעי בלשון חכמה, וזה נעדר בגלילות אלו 

הרב רצון משבח את . . . . ואצל כמה וכמהואצל כמה וכמהואצל כמה וכמהואצל כמה וכמה, , , , אצליאצליאצליאצלי
על צורת כתיבתו הנאה, ואומר  מהר"ח סנוואני

בדרך אגב כי היא לא מצויה בגלילות שלו. אכן 
רואים שכתיבת ידו של מהר"ח סנוואני 
מסודרת וטובה יחסית לשאר חכמי מקומו. אף 
כי גם כתיבת ידו, פחותה ביפיה משאר מחוזות 

        תימן. יחסית.
        

מנהג שרעב כי המלמדים מנהג שרעב כי המלמדים מנהג שרעב כי המלמדים מנהג שרעב כי המלמדים שם כתבו,  ובהערהובהערהובהערהובהערה
יבה כל עיקר, וראה יבה כל עיקר, וראה יבה כל עיקר, וראה יבה כל עיקר, וראה לא לימדו את הילדים כתלא לימדו את הילדים כתלא לימדו את הילדים כתלא לימדו את הילדים כת

עתה     ע״א עמ' קכ"א.ע״א עמ' קכ"א.ע״א עמ' קכ"א.ע״א עמ' קכ"א.תולדות הר״ש שבזי זיתולדות הר״ש שבזי זיתולדות הר״ש שבזי זיתולדות הר״ש שבזי זי
שורש הבעיא מובן. במחוז צנעא והסביבה, 
לימדו לפחות ביום חמישי אחה"צ את הילדים 
לכתוב. אבל אצלם משום מה, לא לימדו אותם 

        כלל כתיבה. 
        

    רבינורבינורבינורבינומזה הוא נכנס לנושא אחר.  אגבאגבאגבאגב
תיו המליץ טוב על המנהג שנהגו תיו המליץ טוב על המנהג שנהגו תיו המליץ טוב על המנהג שנהגו תיו המליץ טוב על המנהג שנהגו וווובתשובבתשובבתשובבתשוב

דהוי שעת דהוי שעת דהוי שעת דהוי שעת     ,,,,לחתום בגט ע״י מסירת הקולמוסלחתום בגט ע״י מסירת הקולמוסלחתום בגט ע״י מסירת הקולמוסלחתום בגט ע״י מסירת הקולמוס
היתה להם בעיא קשה     ....חק ומקום עיגוןחק ומקום עיגוןחק ומקום עיגוןחק ומקום עיגוןווווהדהדהדהד

בגיטין. העדים לא ידעו לחתום את שמם. כיון 
שהם לא היו רגילים לכתוב. לא מצאו עדים 
שיחתמו. עד שמצאו איזה סופר שיכול לכתוב 

ם? הרי גט, דוקא הוא ידע לכתוב. מה עם העדי
צריך את חתימת שני העדים? לכן נהגו במקומם 
לעשות מסירת קולמוס. מסירת קולמוס 
פירושו, שהעד נותן את הקולמוס אל הסופר, 
שיחתום במקומו. ואף שלכאורה אין אפשרות 
להתיר חתימה כזו, הם מתרצים בדוחק 

והוא מוסיף שעת הדוחק ומקום עיגון. שעת הדוחק ומקום עיגון. שעת הדוחק ומקום עיגון. שעת הדוחק ומקום עיגון. ואומרים, 
ים עם רבינו הרב ים עם רבינו הרב ים עם רבינו הרב ים עם רבינו הרב ככככוהסוהסוהסוהס    שכתב על כך תשובה,

, וזה דלא כתשובת מהרי״ץ בספרו , וזה דלא כתשובת מהרי״ץ בספרו , וזה דלא כתשובת מהרי״ץ בספרו , וזה דלא כתשובת מהרי״ץ בספרו ז'ז'ז'ז'רצון הנרצון הנרצון הנרצון הנ
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מהרי"ץ פסל     ״פעולת צדיק״ ח״ג שאלה רנ״ו.״פעולת צדיק״ ח״ג שאלה רנ״ו.״פעולת צדיק״ ח״ג שאלה רנ״ו.״פעולת צדיק״ ח״ג שאלה רנ״ו.
גיטין כאלו. לדעתו, בשום אופן אין להכשיר 
גיטין כאלו. רק בדיעבד, מה שכבר נעָשה. הם 
צריכים להתאמץ, וללכת אל מקומות אחרים. 
אבל חכמי שרעב חלקו על כך, עכ"פ שני 

        לעיל, וסברו שבשעת הדוחק מותר.החכמים ד
        

לדעת עוד, כי אין חסרון חכמה למי  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
פירוש [שלא יודע לכתוב. וכבר כתב הרמב"ם 

על המשנה ] המשניות למסכת גיטין, סוף פרק ו'
וזו הלכה העלה רבי חנינא איש וזו הלכה העלה רבי חנינא איש וזו הלכה העלה רבי חנינא איש וזו הלכה העלה רבי חנינא איש האומרת כך, 

מקובל אני באומר מקובל אני באומר מקובל אני באומר מקובל אני באומר     ,,,,אונו מבית האסוריןאונו מבית האסוריןאונו מבית האסוריןאונו מבית האסורין
רים רים רים רים שיאמרו לאחשיאמרו לאחשיאמרו לאחשיאמרו לאח    ,,,,שה תנו גט לאשתישה תנו גט לאשתישה תנו גט לאשתישה תנו גט לאשתיוווולשללשללשללשל

    ,,,,אמר רבי יוסיאמר רבי יוסיאמר רבי יוסיאמר רבי יוסי    ....ויכתבו מפני שעשאן בית דיןויכתבו מפני שעשאן בית דיןויכתבו מפני שעשאן בית דיןויכתבו מפני שעשאן בית דין
פילו אמר פילו אמר פילו אמר פילו אמר אף אנו מקובלין שאאף אנו מקובלין שאאף אנו מקובלין שאאף אנו מקובלין שא    ,,,,נומינו לשליחנומינו לשליחנומינו לשליחנומינו לשליח

תנו גט לאשתי תנו גט לאשתי תנו גט לאשתי תנו גט לאשתי     ,,,,םםםםלבית דין הגדול שבירושללבית דין הגדול שבירושללבית דין הגדול שבירושללבית דין הגדול שבירושל
לכאורה לא מובן, מדוע . . . . שילמדו ויכתבו ויתנושילמדו ויכתבו ויתנושילמדו ויכתבו ויתנושילמדו ויכתבו ויתנו

  חכמי הבית דין צריכים ללמוד לכתוב?
  

מן הנמנע שבית דין מן הנמנע שבית דין מן הנמנע שבית דין מן הנמנע שבית דין נו נו נו נו איאיאיאיהרמב"ם כך,  מסבירמסבירמסבירמסביר
אל תתפלא כיצד בכתיבה. בכתיבה. בכתיבה. בכתיבה. בקיאים בקיאים בקיאים בקיאים הגדול לא הגדול לא הגדול לא הגדול לא 

בית דין גדול לא יודעים לכתוב. הדבר יכול 
    ,,,,ו חכמיםו חכמיםו חכמיםו חכמיםיייילפי שהתנאי בבית דין שיהלפי שהתנאי בבית דין שיהלפי שהתנאי בבית דין שיהלפי שהתנאי בבית דין שיה    להיות.

מתבקש מהם שיהיו חכמים     ו לבלרים.ו לבלרים.ו לבלרים.ו לבלרים.יייילא שיהלא שיהלא שיהלא שיה
בתורה, לא שידעו לכתוב. אומנות הכתיבה, 

  איננה מ'תנאי בית דין'.
  

מהקהל: האם אי אפשר ללמד אותם  שאלהשאלהשאלהשאלה
  לכתוב ולחתום?

  
א: מי שלא למד לכתוב, "מרן שליט תתתתתשובתשובתשובתשוב

  לא יודע לכתוב. 
  

****        
ישנה ] בתחילת ספר ירמיהו[אגב, למלבי"ם  בדרךבדרךבדרךבדרך

טענה על רבינו יצחק אברבנאל בנושא זה. 
אנחנו לא נרחיב על כך כעת, אלא רק בקצרה, 
כיון שדיברנו על כך. היתה לו טענה עליו, לא 
על הכתיבה, אלא על הסגנון. רבינו יצחק 

ל נקט גישה מסויימת לגבי הנביאים, אברבנא
  מי מהם כתב יותר יפה, ומי יותר צח וכיו"ב.

ממש אבל בדבר אשר זדה עליו. אבל בדבר אשר זדה עליו. אבל בדבר אשר זדה עליו. אבל בדבר אשר זדה עליו. לשונו,  וזהוזהוזהוזה
להוריד כבוד מליצתו להוריד כבוד מליצתו להוריד כבוד מליצתו להוריד כבוד מליצתו לשון קשה. מתרעם. 

והדר ספרו, כי לא שלם בנועם המליצה ודרכי והדר ספרו, כי לא שלם בנועם המליצה ודרכי והדר ספרו, כי לא שלם בנועם המליצה ודרכי והדר ספרו, כי לא שלם בנועם המליצה ודרכי 
זו טעות. ולא נאבה. ולא נאבה. ולא נאבה. ולא נאבה.     ,,,,ולא נשמע לוולא נשמע לוולא נשמע לוולא נשמע לו    ....הלשוןהלשוןהלשוןהלשון

מר, כי מר, כי מר, כי מר, כי ובטרם אשיב על דבריו בעצמם אוובטרם אשיב על דבריו בעצמם אוובטרם אשיב על דבריו בעצמם אוובטרם אשיב על דבריו בעצמם או
החקירה הזאת בכללה, לתור ולבקר את כתבי החקירה הזאת בכללה, לתור ולבקר את כתבי החקירה הזאת בכללה, לתור ולבקר את כתבי החקירה הזאת בכללה, לתור ולבקר את כתבי 
הקדש כתבו הנביאים ביד ה' ורוחו עליהם, הקדש כתבו הנביאים ביד ה' ורוחו עליהם, הקדש כתבו הנביאים ביד ה' ורוחו עליהם, הקדש כתבו הנביאים ביד ה' ורוחו עליהם, 
להגביל את מדרגתם ולחרוץ משפט על להגביל את מדרגתם ולחרוץ משפט על להגביל את מדרגתם ולחרוץ משפט על להגביל את מדרגתם ולחרוץ משפט על 
מחברם אם היה שלם בשלשת החקויים מחברם אם היה שלם בשלשת החקויים מחברם אם היה שלם בשלשת החקויים מחברם אם היה שלם בשלשת החקויים 

  דעתי רחוקה מדעתו. דעתי רחוקה מדעתו. דעתי רחוקה מדעתו. דעתי רחוקה מדעתו. וכו'.  הנאמריםהנאמריםהנאמריםהנאמרים

  
בעניין כתיבת המלה יברְכך ללא כא"ף כפופה, בעניין כתיבת המלה יברְכך ללא כא"ף כפופה, בעניין כתיבת המלה יברְכך ללא כא"ף כפופה, בעניין כתיבת המלה יברְכך ללא כא"ף כפופה, 

לגבי לגבי לגבי לגבי בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א, הערה בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א, הערה בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א, הערה בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א, הערה 
האומרים כך גם במבטא, וכן לגבי העושים מפיק ה"א האומרים כך גם במבטא, וכן לגבי העושים מפיק ה"א האומרים כך גם במבטא, וכן לגבי העושים מפיק ה"א האומרים כך גם במבטא, וכן לגבי העושים מפיק ה"א 

        בסוף המלה יברכך, וכדומה.בסוף המלה יברכך, וכדומה.בסוף המלה יברכך, וכדומה.בסוף המלה יברכך, וכדומה.
  

על מה ] בשיעור מוצש"ק בא התש"פ[ דיברנודיברנודיברנודיברנו
ר שלום שבזי כתב יבֶרָך. במקום יברְכך "שמה

י"י וישמרך, כתוב ְיָבֶרָך י"י וישמרך. השמיט 
  את הכא"ף הראשונה.

  

משה , בנו של הרב הרב דוד צדוק הי"ו ידידנוידידנוידידנוידידנו
שליט"א, התאמץ והלך לחפש האם ישנם 
אחרים שגורסים יברך י"י וישמרך, בהשמטת 
הכא"ף הכפופה. אתם בטח יודעים. היום אפשר 
ללחוץ על כפתור פשוט, ולמצוא אוצרות. לא 
כנת אוצר  קשה להגיע לכל מיני מקורות. מּתָ
החכמה הוא הביא לי שני ספרים שכתבו את 

  . המלה יברכך, אבל בכא"ף אחת
  

ישנן מקורות נוספים, אבל זה מה  מסתמאמסתמאמסתמאמסתמא
שהוא מצא בחיפוש קצר. במדרש תנחומא 

יכן רמזה יכן רמזה יכן רמזה יכן רמזה ההההוווו, שם כתוב כך, ]פרשת נשא[דפוס ישן 
מזבח אדמה תעשה לי מזבח אדמה תעשה לי מזבח אדמה תעשה לי מזבח אדמה תעשה לי ''''להם בסיני, שנאמר להם בסיני, שנאמר להם בסיני, שנאמר להם בסיני, שנאמר 

, , , , ]א"כ 'שמות כ[    ''''אבוא אליך וברכתיךאבוא אליך וברכתיךאבוא אליך וברכתיךאבוא אליך וברכתיך    ,,,,וגו'וגו'וגו'וגו'
י"י י"י י"י י"י ך ך ך ך וכשבא אליהם ברכן, שנאמר יבֶר וכשבא אליהם ברכן, שנאמר יבֶר וכשבא אליהם ברכן, שנאמר יבֶר וכשבא אליהם ברכן, שנאמר יבֶר 

  טה. חסר את האות כא"ף פשווישמרך. וישמרך. וישמרך. וישמרך. 
  

המציאה דלעיל הוא מצא בספר ישן. אבל  אתאתאתאת
בספר חדש אחר, שכתב הר"מ וינשטוק, 'סידור 

מוסיף לשלוש רגלים, דף [הגאונים והמקובלים' 
    גם פהיברך י"י וישמרך. יברך י"י וישמרך. יברך י"י וישמרך. יברך י"י וישמרך. כתוב גם כן כך, ] קכ"ו

  חסר כא"ף פשוטה. 
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ברור לכל כי זו טעות. לצערנו, ישנם  ברםברםברםברם
כון. במקום אפילו כהנים שאינם מבטאים זאת נ

שישמיעו את הכא"ף הראשונה בצורה בולטת, 
הם מבליעים אותה. חושבים ששני הכאפי"ן הם 

  אחד. זו שגיאה. 
  

ר שלום שבזי. "היותר גדול, הוא על מה הפלאהפלאהפלאהפלא
כי בשלמא בדפוסים דלעיל, מובן שהם יכולים 
לטעות בלי כוונה. גם אדם חכם גדול כמותו 

מתוך חוסר יכול לטעות בכתיבתו, כי זה קורה 
שימת לב, ולא מתוך חוסר ידיעה. אמנם אחרי 

ר שלום שבזי כתב את הסידור, הוא גם "שמה
חזר וניקד. ממילא אפילו אם נניח שבזמן 
הכתיבה הוא לא שם לב, מדוע אחרי כן, כאשר 

  הוא ניקד, כיצד לא הרגיש בטעות?
  

לשים לב, כי חלק מהכהנים אינם  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
יר להם לאחר מכן, מבטאים נכון. צריכים להע

בדרכי נועם. בזמן האחרון שמעתי כמה כהנים 
אומרים 'יברכך', כאילו אחר כך יש מפיק ה"א. 
ּה".  ָ ְיָבֶרְכָכּה. וכן 'ישא'. נשמע כאילו כתוב "ִיׂשּ
עושים בסוף מפיק. ישנם עוד כאלו שאומרים 
כך הרבה ִמלים, אפילו בקריאת התורה. בעבר 

ומר מפיק ה"א שמעתי אפילו שליח ציבור, א
ּה ה', מגן  על ימין ועל שמאל. למשל, ברוך ַאּתָ

  אברהם.
  

לידע ולהודיע שזו טעות. יש ללמד  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
אותם לבטא כהוגן. אם אדם מבטא מלה 
כלשהי, ואינו סוגר את פיו בסופה, יכול לצאת 
לו אוויר בסופה, אפילו בלי כוונה. לפעמים 

שת יתכנו גם שינויי משמעות, כמו בתחילת פר
תזריע, ָטֳהָרה, או ָטֳהָרּה. צריכים לדעת לעצור 
את האוויר. אם אדם לא סוגר את הפה בסוף 
המלה, האוויר יוצא מאליו, אפילו בלי 
שיתכוון. וכשיוצא אוויר, ממילא נשמע כאילו 
מפיק ה"א, כי האות ה"א היא ההברה הקלה 
ביותר. נשימה קלה. ממילא נשמע כאילו 

  ְכָכּה. הכהנים אומרים ְיָבֶר 
  

  שני הדברים הללו צריכים לתקן. אתאתאתאת

        הערות נוספות בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א.הערות נוספות בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א.הערות נוספות בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א.הערות נוספות בתכלאל כת"י מהר"ש שבזי זיע"א.
  

אגב, נשלים כמה נקודות נוספות מתוך  בדרךבדרךבדרךבדרך
ר שלום שבזי. כמה דברים חדשים, "תכלאל מה

שעדיין לא הזכרנום, וחלקם צריכים עיון, 
  וחלקם כאלו שצריכים לבררם. 

  

    ְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוףְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוףְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוףְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים סּוףר פַּ ר פַּ ר פַּ ר פַּ ְוִנעַ ְוִנעַ ְוִנעַ ְוִנעַ כתוב כך,  70 בדףבדףבדףבדף
עשה פתח בעא"ן, במקום . . . . ]תהלים פרק קל"ו[

צירי. אינני יודע אם ישנה גירסא כזו. אולי 
  בניקוד הבבלי. 

  
רֹנֵתן ֶלֶחם ְלֽ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלֽ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלֽ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלֽ שם, גרס  עודעודעודעוד ׂשָ רָכל ּבָ ׂשָ רָכל ּבָ ׂשָ רָכל ּבָ ׂשָ בניקוד . . . . ָכל ּבָ

העליון כתב על הלמ"ד הראשונה שבתיבת 
'לכל', שוא ופתח. בא להראות שהלמ"ד היא 

שהניקוד בעצמו הוא שוא, וישנו בגעיא. כיון 
עוד פתח, להורות על אופן הקריאה, מאחר 
שיש געיא. אבל צריכים להעיר כי מהרי"ץ 

כתב שזו טעות. ואעפ"י ] בחלק הדקדוק שם[
ששגור בפי הציבור לומר כך, כאילו הלמ"ד 
הראשונה בגעיא, וכן נמצא בתכאליל כת"י 

כך רבים. זו שגיאה. אין בלמ"ד שם געיא. אין ל
מקור. הם טעו והשוו זאת לפסוק אחר בתורה. 

ֶטרנתחלף להם בפסוק שבפרשת קורח,  ל־ּפֶ ֶטרּכָ ל־ּפֶ ֶטרּכָ ל־ּפֶ ֶטרּכָ ל־ּפֶ     ּכָ
שָׂ ֶר ֶר ֶר ֶר  ָכל־ּבָ שָׂ ֶחם ְלֽ ָכל־ּבָ שָׂ ֶחם ְלֽ ָכל־ּבָ שָׂ ֶחם ְלֽ ָכל־ּבָ ששם אכן יש  ],במדבר י"ח ט"ו[    ררררֶחם ְלֽ

        געיא.
        

ר "עוד בתכלאל הזה, כמה שירים שמה מובאמובאמובאמובא
שלום שבזי חיבר במיוחד לחג הפסח. הם 
מובאים אחרי ההגדה. כנראה שרו אותם בליל 

בפירושו לאגדתא [גם מהרי"ץ אומר  הסדר.
  לשורר בליל הסדר, בתוך הסעודה. ] דפסחא

  
 ,,,,]91דף [אני שלם יוסף אני שלם יוסף אני שלם יוסף אני שלם יוסף הראשון, שסימנו  השירהשירהשירהשיר

וכו'. אני מקווה שאת אשמח בבוא פסח אשמח בבוא פסח אשמח בבוא פסח אשמח בבוא פסח פותח, 
השיר הזה, בני הרב משה שליט"א יפרסם 
בעלון 'פעולת צדיק' הקרוב. ביקשתי ממנו 

, לפחות שיערוך אותו עם פירוש. אמרתי לו
שירה חדשה אחת טובה שיהיה לנו לפסח. 
השירים המצויים אינם מתאימים לנו. הם לא 
בעלי תוכן. לא נראה שחיברו גוברא רבה. 
נראה שלא כתובים שם דברים של ממש, אלא 
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דברים פשוטים. אם אין בו סודות, איני מבין מה 
חידש הפייטן. לכן ביקשתי ממנו שיבחר בשיר 

ר שלום שבזי, ונקווה "האחד חשוב שחיבר מ
שידפיסוהו בעלון הקרוב שבהוצאת פעולת 

  צדיק. שירה חדשה לעניין פסח.
  

משיר זה, ישנן שירים נוספים, אולי נזכה  לבדלבדלבדלבד
להם בשנה הבאה, או בהזדמנות אחרת. וזהו 

סי' שלם בן יוסף משתא. בליל פסח ֲעִני. סי' שלם בן יוסף משתא. בליל פסח ֲעִני. סי' שלם בן יוסף משתא. בליל פסח ֲעִני. סי' שלם בן יוסף משתא. בליל פסח ֲעִני. השיר, 
אדון אדון אדון אדון     ––––פני אדום וצח פני אדום וצח פני אדום וצח פני אדום וצח     )תשובת(גואב גואב גואב גואב דבר נוסף, 

שלום להדרת, שלום להדרת, שלום להדרת, שלום להדרת, עוד סימן שלם יוסף, לם ְסַלח. לם ְסַלח. לם ְסַלח. לם ְסַלח. עועועועו
        כל עם המוָני. כל עם המוָני. כל עם המוָני. כל עם המוָני. 

        
אחרי המילה, אחרי המילה, אחרי המילה, אחרי המילה, בזה"ל, ] 161[עמוד שם עוד  מובאמובאמובאמובא

מעניין מילה, מעניין מילה, מעניין מילה, מעניין מילה,     יש מקומות שאומרים פזמוניםיש מקומות שאומרים פזמוניםיש מקומות שאומרים פזמוניםיש מקומות שאומרים פזמונים
ִחיָריו מכל עם.  ִחיָריו מכל עם. ואלו הם. אדונים האהובים, ּבְ ִחיָריו מכל עם. ואלו הם. אדונים האהובים, ּבְ ִחיָריו מכל עם. ואלו הם. אדונים האהובים, ּבְ ואלו הם. אדונים האהובים, ּבְ

אִליף  אִליף ּתַ אִליף ּתַ אִליף ּתַ אבא מרי יוסף, ב"א אביגד אבא מרי יוסף, ב"א אביגד אבא מרי יוסף, ב"א אביגד אבא מרי יוסף, ב"א אביגד     )פי' חיבור(ּתַ
  זכור לטוב.     ––––משתא זכ"ל משתא זכ"ל משתא זכ"ל משתא זכ"ל 

  
וזה וזה וזה וזה מובא שיר אחר כך, ] 163עמוד [שם  ועודועודועודועוד

חיבור הצעיר שלם בא"מ יוסף, ושמו רמוז אחר חיבור הצעיר שלם בא"מ יוסף, ושמו רמוז אחר חיבור הצעיר שלם בא"מ יוסף, ושמו רמוז אחר חיבור הצעיר שלם בא"מ יוסף, ושמו רמוז אחר 
מובאים שם כל אות מאבג"ד, אשרי עם סגולה. כל אות מאבג"ד, אשרי עם סגולה. כל אות מאבג"ד, אשרי עם סגולה. כל אות מאבג"ד, אשרי עם סגולה. 

  גם סליחות רבות שיסד ליום הכיפורים.
  

בפיוט הידוע ] 227בדף [דבר מעניין  ראיתיראיתיראיתיראיתי
הנה עת שערי רחמים להיפתח. עת שערי רחמים להיפתח. עת שערי רחמים להיפתח. עת שערי רחמים להיפתח. לראש השנה, 

ְרׁשּו בנמשום מה, במלים  ְרׁשּו בנּדָ ְרׁשּו בנּדָ ְרׁשּו בנּדָ חלת אל להסתפח, חלת אל להסתפח, חלת אל להסתפח, חלת אל להסתפח, ּדָ
רׁשוּ שלוחי הציבור רגילים לומר  רׁשוּ ּדָ רׁשוּ ּדָ רׁשוּ ּדָ , הרי"ש ּדָ

בשוא נח. אינני יודע מדוע הם גורסים כך. בעבר 
ניסיתי ליישב ] שיעור מוצש"ק לך לך התשע"ה[

ר שלום שבזי גורס "זאת, אך צריך לדעת כי מה
ְרׁשוּ  ְרׁשוּ ּדָ ְרׁשוּ ּדָ ְרׁשוּ ּדָ , בשוא נע. רבינו שלום שבזי קרא כך, ּדָ

  להורות על לשון עבר.
  

באותו הפיוט שהוא דייק, במלים נוסף  דברדברדברדבר
כתב על כך הערה בזה"ל, ְוקֹוֵיי י"י יחליפו כח, ְוקֹוֵיי י"י יחליפו כח, ְוקֹוֵיי י"י יחליפו כח, ְוקֹוֵיי י"י יחליפו כח, 

רבים טועים  הצירי על היו"ד, ולא על הוא"ו.הצירי על היו"ד, ולא על הוא"ו.הצירי על היו"ד, ולא על הוא"ו.הצירי על היו"ד, ולא על הוא"ו.
ואומרים, וקֵֹוי, כי נתחלף להם מפסוק אחר 

ה ִייְרׁשּו , שם כתוב, ]פרק ל"ז[בתהלים  ה ִייְרׁשּו ְוקֵֹוי ְיָי ֵהּמָ ה ִייְרׁשּו ְוקֵֹוי ְיָי ֵהּמָ ה ִייְרׁשּו ְוקֵֹוי ְיָי ֵהּמָ ְוקֵֹוי ְיָי ֵהּמָ
ָי ַיֲחִליפּו ָי ַיֲחִליפּו ָי ַיֲחִליפּו ָי ַיֲחִליפּו ְוקֹויֵ יְ ְוקֹויֵ יְ ְוקֹויֵ יְ ְוקֹויֵ יְ     ],א", ל'מ[אבל בספר ישעיה . . . . ָאֶרץָאֶרץָאֶרץָאֶרץ

בפשטות אמנם צריכים     זהו יוצא מן הכלל. ....כֹחַ כֹחַ כֹחַ כֹחַ 

, כמו למשל מה שכתוב בפיוט ְוקֵֹויְוקֵֹויְוקֵֹויְוקֵֹוילומר 
אבל זו המסורת, וכנראה יש  קִֹוים לאל.קִֹוים לאל.קִֹוים לאל.קִֹוים לאל.בעצמו, 

בכך איזה סוד או רמז. לכן רבינו שלום שבזי 
העיר על כך הערה מפורשת, והיא חשובה 

  ביותר.
  

ט, משונה אחר שכתוב שם באותו הפיו דברדברדברדבר
הוא גורס,  לאמי, כי ששונה פנה,לאמי, כי ששונה פנה,לאמי, כי ששונה פנה,לאמי, כי ששונה פנה,    רוּ רוּ רוּ רוּ וּ וּ וּ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ במקום 

. לא מובן. ובצד הוא כתב הערה י לאמיי לאמיי לאמיי לאמיִד ִד ִד ִד וֹ וֹ וֹ וֹ שׁ שׁ שׁ שׁ 
יחו. בזה"ל,  יחו. בדפוס ׂשִ יחו. בדפוס ׂשִ יחו. בדפוס ׂשִ   בדפוס ׂשִ

  
, בנוסח על הנסים לפורים, 71שם בדף  עודעודעודעוד

בצירי, כתב  את עצתואת עצתואת עצתואת עצתוַפְרּתָ ַפְרּתָ ַפְרּתָ ַפְרּתָ ְוהֵ ְוהֵ ְוהֵ ְוהֵ במקום לכתוב 
, בוא"ו ובחולם. אתם בטח מבינים ְוהֹוַפְרּתָ ְוהֹוַפְרּתָ ְוהֹוַפְרּתָ ְוהֹוַפְרּתָ 

רי הם אותו הדבר, לכן מדוע. אצלו החולם והצי
  הוא חשב כי הניקוד חולם, ולא צירי.

  
נוספת מעניינת, שאינה נמצאת בשום  גירסאגירסאגירסאגירסא

ספר. זאת אומרת, לא מצאתי לה אח ורע בכל 
העולם. לגבי ברכת הלבנה, אנחנו רגילים 

ברוך יוצריך, ברוך יוצריך, ברוך יוצריך, ברוך יוצריך, לומר, כמו שהוא בכל הספרים, 
אבל ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך בוראיך. ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך בוראיך. ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך בוראיך. ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך בוראיך. 

גורס עֹוְזֵרך. אינני יודע , , , , עושיךעושיךעושיךעושיךבמקום הוא, 
  ואינני מבין מה זה. 

  
  ב"ה יאיר עיננו. השםהשםהשםהשם

  
מכתב לגבי הנאמר באחד מן השיעורים הקודמים מכתב לגבי הנאמר באחד מן השיעורים הקודמים מכתב לגבי הנאמר באחד מן השיעורים הקודמים מכתב לגבי הנאמר באחד מן השיעורים הקודמים 

בעניין הנוסח 'כנס וקבץ' במוסף שלש רגלים, וכן לגבי בעניין הנוסח 'כנס וקבץ' במוסף שלש רגלים, וכן לגבי בעניין הנוסח 'כנס וקבץ' במוסף שלש רגלים, וכן לגבי בעניין הנוסח 'כנס וקבץ' במוסף שלש רגלים, וכן לגבי 
        המבטאים חולם כמו צירי.המבטאים חולם כמו צירי.המבטאים חולם כמו צירי.המבטאים חולם כמו צירי.

        
מכתב נוסף הנוגע לשיעורים האחרונים  קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
ורו האחרון של כת"ר ורו האחרון של כת"ר ורו האחרון של כת"ר ורו האחרון של כת"ר שמעתי את שיעשמעתי את שיעשמעתי את שיעשמעתי את שיעבזה"ל, 

על פרשת בא, ובו התייחס לתכלאל של מארי על פרשת בא, ובו התייחס לתכלאל של מארי על פרשת בא, ובו התייחס לתכלאל של מארי על פרשת בא, ובו התייחס לתכלאל של מארי 
לא סלם שבזי, שגרס במוסף ר"ח 'כנס וקבץ'. סלם שבזי, שגרס במוסף ר"ח 'כנס וקבץ'. סלם שבזי, שגרס במוסף ר"ח 'כנס וקבץ'. סלם שבזי, שגרס במוסף ר"ח 'כנס וקבץ'. 

מדובר על ראש חודש, אלא על שלוש רגלים. 
        והעיר הרב, שלא מצאנו חבר לנוסח זה. והעיר הרב, שלא מצאנו חבר לנוסח זה. והעיר הרב, שלא מצאנו חבר לנוסח זה. והעיר הרב, שלא מצאנו חבר לנוסח זה. 

        
ואציין שראיתי בסידורו של רבי שלמה ואציין שראיתי בסידורו של רבי שלמה ואציין שראיתי בסידורו של רבי שלמה ואציין שראיתי בסידורו של רבי שלמה 
סגלמאסי שגורס כן בעמוד נ"ב. ויודע שסידור סגלמאסי שגורס כן בעמוד נ"ב. ויודע שסידור סגלמאסי שגורס כן בעמוד נ"ב. ויודע שסידור סגלמאסי שגורס כן בעמוד נ"ב. ויודע שסידור 

וסחאות עתיקות ומיוחדות בפרט. וסחאות עתיקות ומיוחדות בפרט. וסחאות עתיקות ומיוחדות בפרט. וסחאות עתיקות ומיוחדות בפרט. זה שימר נזה שימר נזה שימר נזה שימר נ
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והנה מצאנו שנוסחא יחודית זו, היתה אף והנה מצאנו שנוסחא יחודית זו, היתה אף והנה מצאנו שנוסחא יחודית זו, היתה אף והנה מצאנו שנוסחא יחודית זו, היתה אף 
        בתימן.בתימן.בתימן.בתימן.

  

ר "ויפה. הוא מצא מקור לנוסחת מחוז מה טובטובטובטוב
שלום שבזי. סידור זה אינו מצוי כל כך, ולא 
שכיח. יישר כחו. וברוך יהיה. שם זה במוסף 
ראש השנה, וחיפשתי קצת ומצאתי גם במוסף 

לדעת כי הסידור לסוכות דף ס"ח. רק צריך 
איננו לרבי שלמה בר נתן מהעיר סגלמאסה 
שבמרוקו. זו טעות שהתבררה לאחרונה. העיר 
סגלמאסה, היא מה שנקראת בדורות היותר 
מאוחרים, תאפיללת. משם הגיע הבבא סאלי. 
שמה הישן של העיר, הוא סגלמאסה. המוציא 
לאור חשב שהוא משם, אך התברר כי רבי 

הסידור, איננו משם, שלמה בר נתן, מחבר 
ובכלל אינו מארצות המערב, אלא מארצות 

  המזרח.
  

דבר נוסף, שמעתי דבר נוסף, שמעתי דבר נוסף, שמעתי דבר נוסף, שמעתי שנייה הוא כתב כך,  הערההערההערההערה
שכת"ר התייחס להוגים חולם כצירי, שזהו שכת"ר התייחס להוגים חולם כצירי, שזהו שכת"ר התייחס להוגים חולם כצירי, שזהו שכת"ר התייחס להוגים חולם כצירי, שזהו 

וצריך לי עיון, מה נאמר על זה שמצאנו וצריך לי עיון, מה נאמר על זה שמצאנו וצריך לי עיון, מה נאמר על זה שמצאנו וצריך לי עיון, מה נאמר על זה שמצאנו     שיבוש.שיבוש.שיבוש.שיבוש.
בהרבה חריזות קדמוניות שבאו לא רק מאיזור בהרבה חריזות קדמוניות שבאו לא רק מאיזור בהרבה חריזות קדמוניות שבאו לא רק מאיזור בהרבה חריזות קדמוניות שבאו לא רק מאיזור 

לפו לפו לפו לפו שרעב, אלא אף מעיר הבירה צנעא, שנתחשרעב, אלא אף מעיר הבירה צנעא, שנתחשרעב, אלא אף מעיר הבירה צנעא, שנתחשרעב, אלא אף מעיר הבירה צנעא, שנתח
להם בחרוזיהם פעמים רבות. ובעבר ראיתי להם בחרוזיהם פעמים רבות. ובעבר ראיתי להם בחרוזיהם פעמים רבות. ובעבר ראיתי להם בחרוזיהם פעמים רבות. ובעבר ראיתי 
שאסף כעמיר גורנה בענין זה חוקר אחד. שאסף כעמיר גורנה בענין זה חוקר אחד. שאסף כעמיר גורנה בענין זה חוקר אחד. שאסף כעמיר גורנה בענין זה חוקר אחד. 
ומצאנו זאת אף דורות רבים קודם מארי סאלם, ומצאנו זאת אף דורות רבים קודם מארי סאלם, ומצאנו זאת אף דורות רבים קודם מארי סאלם, ומצאנו זאת אף דורות רבים קודם מארי סאלם, 
מדורות הראשונים, ככעל מדרש הגדול ולפניו. מדורות הראשונים, ככעל מדרש הגדול ולפניו. מדורות הראשונים, ככעל מדרש הגדול ולפניו. מדורות הראשונים, ככעל מדרש הגדול ולפניו. 

        והדברים צריכים ישוב.והדברים צריכים ישוב.והדברים צריכים ישוב.והדברים צריכים ישוב.
  

        בברכה. חננאל נהרי.בברכה. חננאל נהרי.בברכה. חננאל נהרי.בברכה. חננאל נהרי.
        

שהוא העיר את ההערה הזו. למעשה, כבר  טובטובטובטוב
ך. הדבר נכון מצד עצמו, בעבר התייחסתי לכ

ר שלום שבזי חרז את החולם "שלא רק מה
בצירי, אלא גם חכמים מהעיר צנעא 
וסביבותיה, וגם קדמונים. אבל הדבר פשוט 
מאד. הם לא חרזו חולם וצירי, בגלל שהם קראו 
כך ממש, אלא רק בגלל שהם קרובים. הרי 
בחרוז חשוב מאד היופי החיצוני, וכיון שסוף סוף 

בים במוצאם, אפשר לחרוז בהם. למשל הם קרו
בֹוד. בעיניהם אין פגם וסתירה בחרוז,  ֵבד, ּכָ ּכָ

  בצירי ובחולם. 

היא מכך שאפילו את הפתח והקמץ  הראיההראיההראיההראיה
  החשיבו כחרוז. 

  
לדבר מהפיוט בסליחות. שם אומרים,  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

אליך י"ָי, נשאתי עיַני, שמע קול תחנוַני, כגודל אליך י"ָי, נשאתי עיַני, שמע קול תחנוַני, כגודל אליך י"ָי, נשאתי עיַני, שמע קול תחנוַני, כגודל אליך י"ָי, נשאתי עיַני, שמע קול תחנוַני, כגודל 
קמץ, אבל בהתחלה שם ה' הוא בחסדך. חסדך. חסדך. חסדך. 

ההמשך בפתח. ואעפ"י שהפייטן הוא ספרדי, 
וכנראה שהוא קרא את הקמץ כמו הפתח. אבל 
מדוע התימנים לקחו זאת ממנו בלי שינוי. הרי 

אליך אליך אליך אליך אתם יכולים לתקן זאת? אפשר לומר כך, 
מדוע     וכו'.י"ָי, נשאתי עיָני, שמע קול תחנוָני י"ָי, נשאתי עיָני, שמע קול תחנוָני י"ָי, נשאתי עיָני, שמע קול תחנוָני י"ָי, נשאתי עיָני, שמע קול תחנוָני 

לא שינו? לא הפריע להם. השאירו את הפיוט 
שהוא במקורו, כי לא איכפת להם. ביטויי כמו 

הקמץ והפתח גם הם קרובים זה לזה, ואין 
בחריזתם זה בזה פגם של ממש. לא מפריע. 
מחשיבים אותו כחרוז. ברור ופשוט שאין ראיה 
ממה שחכמי תימן הראשונים חרזו חולם בצירי, 

  או קמץ בפתח, שהם גם ביטאו כך בפועל.
  

ים 'שרעבים'  מהקהל: אבל ישנם דייקנ שאלהשאלהשאלהשאלה
האומרים, שהחולם הוא חצי מהחולם הנהוג 
בשאר מחוזות תימן. דהיינו, ממוצע בין הקמץ 

  לצירי. 
  

א: אבל על כל מקרה, הם "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
מודים שהוא שונה. אינני מבין מדוע צריכים 
להתחכם. יש את ביטוי הצירי, ויש את החולם 

  והקמץ. יש קצת יותר, ויש קצת פחות.
  

השאלה מהקהל: אבל אותם הדייקנים  המשךהמשךהמשךהמשך
  אומרים שהחולם לא ממש כמו צירי?

  

א: בסדר. אז הם תיקנו "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  מעט. מודים במקצת... 

  

דף קמ"ז, בתוך תוכחת [ספר 'נפש כל חי'  בסוףבסוףבסוףבסוף
, לפני שנים רבות, כתבתי ]מוסר לנשמה ולגוף

    חריזת חולם עם ציריחריזת חולם עם ציריחריזת חולם עם ציריחריזת חולם עם ציריבס"ד על כך בזה"ל, 
ד״) מצויה אצל חכמי תימן. ד״) מצויה אצל חכמי תימן. ד״) מצויה אצל חכמי תימן. ד״) מצויה אצל חכמי תימן. ובֵ ובֵ ובֵ ובֵ ד״, ״האד״, ״האד״, ״האד״, ״הא(״הכבוֹ (״הכבוֹ (״הכבוֹ (״הכבוֹ 

ולא לבד אצל מהר״ש שבזי וזולתו שהיו בדרום ולא לבד אצל מהר״ש שבזי וזולתו שהיו בדרום ולא לבד אצל מהר״ש שבזי וזולתו שהיו בדרום ולא לבד אצל מהר״ש שבזי וזולתו שהיו בדרום 
אלא גם אלא גם אלא גם אלא גם     ,,,,תימן, ששם ביטאו החולם כצירי ממשתימן, ששם ביטאו החולם כצירי ממשתימן, ששם ביטאו החולם כצירי ממשתימן, ששם ביטאו החולם כצירי ממש

כגון כגון כגון כגון     ,,,,בשאר מחוזות שמבטאים אותם כהוגןבשאר מחוזות שמבטאים אותם כהוגןבשאר מחוזות שמבטאים אותם כהוגןבשאר מחוזות שמבטאים אותם כהוגן
        . . . . אנחנואנחנואנחנואנחנו
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אני אומר שהם ביטאו את החולם כצירי  ומדועומדועומדועומדוע
ממש? כי מישהו ניסה לומר לי פעם איזו טענה, 

מה שאתה השואל  וכנראה היא קשורה אל
טענת מקודם. כי הם, השרעבים, לא אומרים 
את החולם ממש כמו צירי, אלא מבדילים 
מעט. הוא השמיע לי הבדל קל מסויים שהם 

  עושים. 
  

לו, ידידי, תסתכל בעיניך בתכלאל  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
של מה"ר ישראל יוסף משתא שבזי, שם הוא 
מביא בפיוט שאומרים אותו בהבדלה במוצאי 

, ]ט"י ,'מלכים א[מה שכתוב בנביא  שבת, על פי
ָפט ְוהּוא חֵֹרשׁ  ן ׁשָ ע ּבֶ ְמָצא ֶאת ֱאִליׁשָ ָפט ְוהּוא חֵֹרשׁ ַויִּ ן ׁשָ ע ּבֶ ְמָצא ֶאת ֱאִליׁשָ ָפט ְוהּוא חֵֹרשׁ ַויִּ ן ׁשָ ע ּבֶ ְמָצא ֶאת ֱאִליׁשָ ָפט ְוהּוא חֵֹרשׁ ַויִּ ן ׁשָ ע ּבֶ ְמָצא ֶאת ֱאִליׁשָ והוא , , , , ַויִּ

'למען נתן אדרתו על  ....ֵרשׁ ֵרשׁ ֵרשׁ ֵרשׁ חֵ חֵ חֵ חֵ בכתב ידו כתב, 
ֵחֵרש שדה'. שמע מינה שהוא וחבריו, אפילו 
שהיו תלמידי חכמים, לא הבדילו בין החולם 
לצירי. בעיניהם הם היו ממש אותו הדבר. לא 

  דל בין חורש לֵחרש. ראו הב
  

אל מה שכתבנו בנפש כל חי שם,  נחזורנחזורנחזורנחזור
    כיון שסוף סוףכיון שסוף סוףכיון שסוף סוףכיון שסוף סוףשהטעם שחרזו חולם עם צירי, 

ו זה לזה ו זה לזה ו זה לזה ו זה לזה ינינינינמוצאם של החולם והצירי קרוב אצלמוצאם של החולם והצירי קרוב אצלמוצאם של החולם והצירי קרוב אצלמוצאם של החולם והצירי קרוב אצל
  יותר משאר תנועות. יותר משאר תנועות. יותר משאר תנועות. יותר משאר תנועות. 

  
תגובת מרן שליט"א למכתב הערות על הנאמר תגובת מרן שליט"א למכתב הערות על הנאמר תגובת מרן שליט"א למכתב הערות על הנאמר תגובת מרן שליט"א למכתב הערות על הנאמר 
בשיעור מוצש"ק בשלח, כי גם יהודי מחוז שרעב בשיעור מוצש"ק בשלח, כי גם יהודי מחוז שרעב בשיעור מוצש"ק בשלח, כי גם יהודי מחוז שרעב בשיעור מוצש"ק בשלח, כי גם יהודי מחוז שרעב 

וסח בלדי. גירסת המלה בית וסח בלדי. גירסת המלה בית וסח בלדי. גירסת המלה בית וסח בלדי. גירסת המלה בית התפללו ונהגו בעבר בנהתפללו ונהגו בעבר בנהתפללו ונהגו בעבר בנהתפללו ונהגו בעבר בנ
        'השאובה'.'השאובה'.'השאובה'.'השאובה'.

        
הרב איתמר כהן שליט"א כתב לי,  ידידנוידידנוידידנוידידנו

הערה חשובה על שיעור פרשת בשלח. הוא 
  הזכיר שם את הר"ר סעדיה בן אור זצ"ל. 

  
בן אור זצ"ל, היה צדיק מקובל שגר בעיר  הר"סהר"סהר"סהר"ס

  רעננה, וחיבר כמה ספרים. 
        

הר"ר סעדיה בן אור, היה הר"ר סעדיה בן אור, היה הר"ר סעדיה בן אור, היה הר"ר סעדיה בן אור, היה כתב הרב איתמר,  כךכךכךכך
סיף בנוסח מי שבירך, ולשמחת בית סיף בנוסח מי שבירך, ולשמחת בית סיף בנוסח מי שבירך, ולשמחת בית סיף בנוסח מי שבירך, ולשמחת בית מומומומו

השאובה, ולא השואבה. ומסתמא כך היו השאובה, ולא השואבה. ומסתמא כך היו השאובה, ולא השואבה. ומסתמא כך היו השאובה, ולא השואבה. ומסתמא כך היו 
רגילים להוסיף במקומם. וכיון שכנראה אינו רגילים להוסיף במקומם. וכיון שכנראה אינו רגילים להוסיף במקומם. וכיון שכנראה אינו רגילים להוסיף במקומם. וכיון שכנראה אינו 
בסידורי הדפוס, נשארה נוסחת אבותינו שגורה בסידורי הדפוס, נשארה נוסחת אבותינו שגורה בסידורי הדפוס, נשארה נוסחת אבותינו שגורה בסידורי הדפוס, נשארה נוסחת אבותינו שגורה 

בפיהם. ויש להם עוד מנהגים קדמונים, כגון בפיהם. ויש להם עוד מנהגים קדמונים, כגון בפיהם. ויש להם עוד מנהגים קדמונים, כגון בפיהם. ויש להם עוד מנהגים קדמונים, כגון 
חידוש ממש ששמעתי שהם מוסיפים הדסים. ששמעתי שהם מוסיפים הדסים. ששמעתי שהם מוסיפים הדסים. ששמעתי שהם מוסיפים הדסים. 

יותר. מעניין. לא שמו רק שלוש הדסים, אלא 
גם מהר"ח סנוואני בארזי לבנון גם מהר"ח סנוואני בארזי לבנון גם מהר"ח סנוואני בארזי לבנון גם מהר"ח סנוואני בארזי לבנון כפי מנהגינו. 

הזכיר כמה מנהגים, ואני זוכר כעת עניית אמן הזכיר כמה מנהגים, ואני זוכר כעת עניית אמן הזכיר כמה מנהגים, ואני זוכר כעת עניית אמן הזכיר כמה מנהגים, ואני זוכר כעת עניית אמן 
נכון. נפוץ באיזור בקדיש, וחוליות בציצית. בקדיש, וחוליות בציצית. בקדיש, וחוליות בציצית. בקדיש, וחוליות בציצית. 

שרעב לעשות שבע חוליות בציצית. ולא שבע, 
תשע, אחת עשרה ושלוש עשרה. או כֵשם 

  הוי"ה.
  

שהוא אומר בקשר לשמחת בית השאובה,  ומהומהומהומה
ה. ולא רק  איך שהם אּוּבָ גורסים. שמחת בית ַהּשְ

הר"ר סעדיה בן אור, אלא רבים מיוצאי דרום 
ויזכהו לתורה ויזכהו לתורה ויזכהו לתורה ויזכהו לתורה תימן אומרים במי שבירך כך, 

מרובה, ולטוב חיי העולם הבא, ולשמחת בית מרובה, ולטוב חיי העולם הבא, ולשמחת בית מרובה, ולטוב חיי העולם הבא, ולשמחת בית מרובה, ולטוב חיי העולם הבא, ולשמחת בית 
אֻ  אֻ ַהּשְ אֻ ַהּשְ אֻ ַהּשְ הַהּשְ הּבָ הּבָ הּבָ שמעתי את זקניהם, כשהתפללתי . . . . ּבָ

עמהם ֵחלק מן הזמן בילדותי. אבל זהו חידוש 
שהם גורסים השאובה, על חידוש, לבד ממה 

ולא השואבה כספרי הדפוס, הם מדגישים את 
הבי"ת בדגש חזק. חושבני כי הצדק עמם. הם 

האומרים בדגש,  אּוּבָ הַהּשְ אּוּבָ הַהּשְ אּוּבָ הַהּשְ אּוּבָ   . . . . ַהּשְ
  

ענה ענה ענה ענה , אצלינו אומרים בהושענות כך, מאידךמאידךמאידךמאידך
ה, הדצים בשמחה  ה, הדצים בשמחה שוקדי שמחת בית השאוֿבָ ה, הדצים בשמחה שוקדי שמחת בית השאוֿבָ ה, הדצים בשמחה שוקדי שמחת בית השאוֿבָ שוקדי שמחת בית השאוֿבָ

ה.  ה. ַרּבָ ה. ַרּבָ ה. ַרּבָ אבל יש לנו בעיא, ולא בגלל החרוז עם ַרּבָ
התיבת  הַרּבָ הַרּבָ הַרּבָ באה אחריה, אלא בגלל שנוסחת ה ַרּבָ

השאובה נשתכחה בכלל מאתנו. הראיה, ממה 
  שם וכדלקמן.] בעץ חיים שם[שכתב מהרי"ץ 

  

הראשון הגירסא אצלינו היתה שאובה.  בשלבבשלבבשלבבשלב
שי"ן, אל"ף, וא"ו, בי"ת וה"א. אחרי זמן, 
כאשר ראו בספרי הדפוס, השואבה, מצא חן 
בעיניהם ושינו. אפשר לראות ולהבין מן 

ניות המנוקדות של מהרי"ץ. עד שבא המש
מהרי"ץ בעץ חיים והעמיד את הגירסא הישנה. 
הוא הוכיח מן הספרים הקדמונים, שהוא"ו אחרי 
האל"ף, ולא לפניה. אבל למהרי"ץ לא היתה 
גירסא הזו במסורת בפיו, אלא רק מן הספרים. 
בספר הוא רואה שהוא"ו אחרי האל"ף. לכן 

שב את הגירסא הוא מיי] שם[בסדר ההושענות 
הישנה. ואעפ"י שהוא העמיד את הגירסא 
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הישנה, בפועל הוא לא שמע את הגירסא 
ההיא, כי אז כבר כולם בסביבותיו אמרו, 
שואבה, ולא שאובה. אמנם, אלו שגרים היו 

הְשאֻ ְשאֻ ְשאֻ ְשאֻ בדרום תימן, לא קראו  הּבָ הּבָ הּבָ מתוך הספרים,  ּבָ
אלא מסורת בע"פ. וכיון שהיא לא סותרת את 

מהרי"ץ, היא עדיפה. כן הגירסא הישנה שראה 
  נראה לענ"ד.

  
לטעון שהדבר דומה אל מה שרבים מן  ואיןואיןואיןואין

התימנים מדגישים את הביתי"ן, ובפרט הם, 
מדגישים את הביתי"ן הרפויות, כגון ַאּבָרָהם, 
במקום ַאֿבָרָהם. כי אם כן, היה להם לומר 

ה בדגש קל, והם לא עושים כך. זוכרני     ְשֻאּבָ
השהם אומרים  בדגש חזק. ממילא מובן  ְשאּוּבָ

בֻ  ,הֻעלָּ אם כן כי הוא על משקל המלים, פְּ  הּכְ , ּדָ
בֻ  ל ּכְ בֻ ּכָ ל ּכְ בֻ ּכָ ל ּכְ בֻ ּכָ ל ּכְ ִניָמהּכָ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ ִניָמהּדָ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ ִניָמהּדָ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ ִניָמהּדָ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ כך היא . . . . ]ה"תהלים מ[    ּדָ

הגם    . ְשֻאּבָ
  

  הם צודקים, וזו הגירסא המקורית. מסתמאמסתמאמסתמאמסתמא

  
בדבר ביטוי הניקוד בצורה הנכונה. המשכילים בדבר ביטוי הניקוד בצורה הנכונה. המשכילים בדבר ביטוי הניקוד בצורה הנכונה. המשכילים בדבר ביטוי הניקוד בצורה הנכונה. המשכילים 

לבטל זאת. לבטל זאת. לבטל זאת. לבטל זאת. בארצות אירופה שינו את המסורת, ויש בארצות אירופה שינו את המסורת, ויש בארצות אירופה שינו את המסורת, ויש בארצות אירופה שינו את המסורת, ויש 
        רשעות בעל ספר 'תלמוד לשון עברי' בדקדוק.רשעות בעל ספר 'תלמוד לשון עברי' בדקדוק.רשעות בעל ספר 'תלמוד לשון עברי' בדקדוק.רשעות בעל ספר 'תלמוד לשון עברי' בדקדוק.

  

נוסף שכתב הרב איתמר, הערה חשובה  דברדברדברדבר
  מאד, לגבי הניקודים. 

  

על עניין ביטויין  ]בשיעור הקודם[דיברתי  הריהריהריהרי
יִרי, וכן  ח והּצֵ ּתַ ֵמץ הֿפַ הנכון של הנקודות, הּקָ
כולם. אמרתי כי כולם נשתבשו, ואינם יודעים 

ן. היום בשפה העברית, וגם עוד לומר זאת כהוג
כמה דורות מלפנינו, רגילים לומר ֵציֵרי. אמרתי 
מאידך כי אנחנו הגורסים ֵציִרי צודקים, והבאתי 
ראיה מרבינו שמואל הנגיד, שגרס ֵציִרי, והוא 

  ספרדי. 
  

הנז"ל לא דייקתי, ואמרתי כי הוא לפני  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
כשש מאות שנה, אבל התברר לי אחר כך כי 

פני כאלף שנה, וכדלקמן. היה בזמן רבינו הוא ל
האיי גאון ורבינו גרשום מאור הגולה. רבינו 
שמואל הנגיד כתב חרוזים, ולפיהם חייב להיות 

  שהוא גרס ֵציִרי.  

נראה שאין נראה שאין נראה שאין נראה שאין על כך הרב איתמר בזה"ל,  כתבכתבכתבכתב
צריך ראיות, כי שמעתי או ראיתי כתוב צריך ראיות, כי שמעתי או ראיתי כתוב צריך ראיות, כי שמעתי או ראיתי כתוב צריך ראיות, כי שמעתי או ראיתי כתוב 
שמדקדק אשכנזי אחרון הוא שחידש לומר שמדקדק אשכנזי אחרון הוא שחידש לומר שמדקדק אשכנזי אחרון הוא שחידש לומר שמדקדק אשכנזי אחרון הוא שחידש לומר 

ם של ניקוד, צריך ָקַמץ וכָקַמץ וכָקַמץ וכָקַמץ וכ ם של ניקוד, צריך ו', כי החליט שכל ׁשֵ ם של ניקוד, צריך ו', כי החליט שכל ׁשֵ ם של ניקוד, צריך ו', כי החליט שכל ׁשֵ ו', כי החליט שכל ׁשֵ
רק תחילה להיות כולו מנוקד באותו ניקוד. להיות כולו מנוקד באותו ניקוד. להיות כולו מנוקד באותו ניקוד. להיות כולו מנוקד באותו ניקוד. 

ולא ידע שיש ולא ידע שיש ולא ידע שיש ולא ידע שיש     תנועה גדולה ולבסוף קטנה.
ם.  ם. משמעות לכל ׁשֵ ם. משמעות לכל ׁשֵ ם. משמעות לכל ׁשֵ אותו המדקדק החליט משמעות לכל ׁשֵ

מדעתו לשנות את הנוסחאות הישנות, ולגרוס 
ח וכו'. ץָקמַ  ּתָ   וּפַ

  
, דף כ"ג][ אומר דבר נכון. בספר שפתי כהן הואהואהואהוא

בירושלם [רף לספר 'שפת אמת' המצו
,שחיבר אותם הרב בן ציון כהן, כתב ]ה'תשמ"ז

ל אחת ל אחת ל אחת ל אחת כככככבר זאת בהרחבה. וזה לשונו, 
שמה מורה על פעולתה או על שמה מורה על פעולתה או על שמה מורה על פעולתה או על שמה מורה על פעולתה או על     ,,,,מהתנועותמהתנועותמהתנועותמהתנועות

        צורתה. והנה ביאור השמות.צורתה. והנה ביאור השמות.צורתה. והנה ביאור השמות.צורתה. והנה ביאור השמות.
  

החולם נקרא חולם ונקרא ג״כ מלא פום (אצל החולם נקרא חולם ונקרא ג״כ מלא פום (אצל החולם נקרא חולם ונקרא ג״כ מלא פום (אצל החולם נקרא חולם ונקרא ג״כ מלא פום (אצל 
רש״י), לפי שקריאתו למעלה ועליונה על כל רש״י), לפי שקריאתו למעלה ועליונה על כל רש״י), לפי שקריאתו למעלה ועליונה על כל רש״י), לפי שקריאתו למעלה ועליונה על כל 

במלא הפה, ופירוש חולם במלא הפה, ופירוש חולם במלא הפה, ופירוש חולם במלא הפה, ופירוש חולם     התנועות וקריאתוהתנועות וקריאתוהתנועות וקריאתוהתנועות וקריאתו
כמו 'ותחלימני כמו 'ותחלימני כמו 'ותחלימני כמו 'ותחלימני     ,,,,מלשון בריאות ושלימותמלשון בריאות ושלימותמלשון בריאות ושלימותמלשון בריאות ושלימות

והחייני' (ישעיה ל״ח ט״ז) וכמו 'יחלמו בניהם' והחייני' (ישעיה ל״ח ט״ז) וכמו 'יחלמו בניהם' והחייני' (ישעיה ל״ח ט״ז) וכמו 'יחלמו בניהם' והחייני' (ישעיה ל״ח ט״ז) וכמו 'יחלמו בניהם' 
        (איוב ל״ט ד׳).(איוב ל״ט ד׳).(איוב ל״ט ד׳).(איוב ל״ט ד׳).

  

השם שורק הוא מלשון שריקה, כי כן קריאתו השם שורק הוא מלשון שריקה, כי כן קריאתו השם שורק הוא מלשון שריקה, כי כן קריאתו השם שורק הוא מלשון שריקה, כי כן קריאתו 
        כמו אדם ששורק שמקבץ שפתיו ושורק.כמו אדם ששורק שמקבץ שפתיו ושורק.כמו אדם ששורק שמקבץ שפתיו ושורק.כמו אדם ששורק שמקבץ שפתיו ושורק.

  

(דהיינו כשבא חסר וא״ו) (דהיינו כשבא חסר וא״ו) (דהיינו כשבא חסר וא״ו) (דהיינו כשבא חסר וא״ו)     קבוץקבוץקבוץקבוץ    ככככולכן נקרא ג״ולכן נקרא ג״ולכן נקרא ג״ולכן נקרא ג״
ם לו קיבוץ שפתים, ם לו קיבוץ שפתים, ם לו קיבוץ שפתים, ם לו קיבוץ שפתים, ים קוראיים קוראיים קוראיים קוראיוהרד״ק והראשונוהרד״ק והראשונוהרד״ק והראשונוהרד״ק והראשונ

תו ע״י קבוץ השפתים תו ע״י קבוץ השפתים תו ע״י קבוץ השפתים תו ע״י קבוץ השפתים כן הוא שקריאכן הוא שקריאכן הוא שקריאכן הוא שקריא    וכשמווכשמווכשמווכשמו
ם. ויש קוראים לו לשורק ם. ויש קוראים לו לשורק ם. ויש קוראים לו לשורק ם. ויש קוראים לו לשורק מביניהמביניהמביניהמביניה    והוצאת אויר והוצאת אויר והוצאת אויר והוצאת אויר 

כי קריאתו בפתיחת כי קריאתו בפתיחת כי קריאתו בפתיחת כי קריאתו בפתיחת     ,,,,הפתח נקרא כןהפתח נקרא כןהפתח נקרא כןהפתח נקרא כן    מלא פום.מלא פום.מלא פום.מלא פום.
        הפה.הפה.הפה.הפה.

  

    ,,,,לפי שיש בו מעט קמוץ הפהלפי שיש בו מעט קמוץ הפהלפי שיש בו מעט קמוץ הפהלפי שיש בו מעט קמוץ הפה    ,,,,והקמץ נקרא כןוהקמץ נקרא כןוהקמץ נקרא כןוהקמץ נקרא כן
        לעומת הפתח שקריאתו בפתיחה גמורה.לעומת הפתח שקריאתו בפתיחה גמורה.לעומת הפתח שקריאתו בפתיחה גמורה.לעומת הפתח שקריאתו בפתיחה גמורה.

  

    הצירי נקרא בפי הראשונים קמץ קטן, ופירושהצירי נקרא בפי הראשונים קמץ קטן, ופירושהצירי נקרא בפי הראשונים קמץ קטן, ופירושהצירי נקרא בפי הראשונים קמץ קטן, ופירוש
טי טי טי טי ייייכמו (פסחים מ׳ ע״א) חכמו (פסחים מ׳ ע״א) חכמו (פסחים מ׳ ע״א) חכמו (פסחים מ׳ ע״א) ח    ,,,,״צירי״ מלשון ביקוע״צירי״ מלשון ביקוע״צירי״ מלשון ביקוע״צירי״ מלשון ביקוע

וכן קוראים וכן קוראים וכן קוראים וכן קוראים     ....דהיינו בקעיםדהיינו בקעיםדהיינו בקעיםדהיינו בקעים    ,,,,דאית בהו צירידאית בהו צירידאית בהו צירידאית בהו צירי
חכמים לשוקת שבוקעת מן הנהר ״צירתא״ לפי חכמים לשוקת שבוקעת מן הנהר ״צירתא״ לפי חכמים לשוקת שבוקעת מן הנהר ״צירתא״ לפי חכמים לשוקת שבוקעת מן הנהר ״צירתא״ לפי 

אותה השוקת יוצאת . . . . ועוברתועוברתועוברתועוברת    תתתתשהיא בוקעשהיא בוקעשהיא בוקעשהיא בוקע
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בוקעת בין בוקעת בין בוקעת בין בוקעת בין , , , , כך התנועה הזוכך התנועה הזוכך התנועה הזוכך התנועה הזו    ממקום בקוע.
אן דף אן דף אן דף אן דף יגַּ יגַּ יגַּ יגַּ השיניים ועוברת שם (עיין במחברת הּתִ השיניים ועוברת שם (עיין במחברת הּתִ השיניים ועוברת שם (עיין במחברת הּתִ השיניים ועוברת שם (עיין במחברת הּתִ 

המקור שהוא     ורים דף ל״ה).ורים דף ל״ה).ורים דף ל״ה).ורים דף ל״ה).ככככביביביבינ״ה ובלחם הנ״ה ובלחם הנ״ה ובלחם הנ״ה ובלחם ה
ציין, מחברת התיגאן ולחם הביכורים, בהחלט 

לפי שהוא קומץ את הפה לפי שהוא קומץ את הפה לפי שהוא קומץ את הפה לפי שהוא קומץ את הפה     ,,,,ונקרא קמץ קטןונקרא קמץ קטןונקרא קמץ קטןונקרא קמץ קטן    נכון.
מעט, והכוונה ביחס לסגול שהוא התולדה שלו מעט, והכוונה ביחס לסגול שהוא התולדה שלו מעט, והכוונה ביחס לסגול שהוא התולדה שלו מעט, והכוונה ביחס לסגול שהוא התולדה שלו 

לפי שיש בו מעט פתיחה, לפי שיש בו מעט פתיחה, לפי שיש בו מעט פתיחה, לפי שיש בו מעט פתיחה,     ,,,,שנקרא פתח קטןשנקרא פתח קטןשנקרא פתח קטןשנקרא פתח קטן
מוץ מוץ מוץ מוץ יייינקרא הצירי קמץ קטן לפי שיש בו מעט קנקרא הצירי קמץ קטן לפי שיש בו מעט קנקרא הצירי קמץ קטן לפי שיש בו מעט קנקרא הצירי קמץ קטן לפי שיש בו מעט ק

        הפה.הפה.הפה.הפה.
        

גּול.  עתהעתהעתהעתה בעברית אומרים הוא מדבר על הּסְ
לפי שצורתו כצורת לפי שצורתו כצורת לפי שצורתו כצורת לפי שצורתו כצורת     ,,,,הסגול נקרא כןהסגול נקרא כןהסגול נקרא כןהסגול נקרא כן. ֶסגֹול

אן (דף אן (דף אן (דף אן (דף יגַּ יגַּ יגַּ יגַּ וזה לשון מחברת הּתִ וזה לשון מחברת הּתִ וזה לשון מחברת הּתִ וזה לשון מחברת הּתִ     ....אשכול ענביםאשכול ענביםאשכול ענביםאשכול ענבים
והוא שתי והוא שתי והוא שתי והוא שתי     ,,,,״סגלה״ ונקרא פתח קטן״סגלה״ ונקרא פתח קטן״סגלה״ ונקרא פתח קטן״סגלה״ ונקרא פתח קטן    ,,,,נ״ה)נ״ה)נ״ה)נ״ה)

וקראו לו פתח וקראו לו פתח וקראו לו פתח וקראו לו פתח     ....נקודות ונקודה אחת תחתיהןנקודות ונקודה אחת תחתיהןנקודות ונקודה אחת תחתיהןנקודות ונקודה אחת תחתיהן
לפי שאינו פותח הפה כולו אלא הצדדין לפי שאינו פותח הפה כולו אלא הצדדין לפי שאינו פותח הפה כולו אלא הצדדין לפי שאינו פותח הפה כולו אלא הצדדין     ,,,,קטןקטןקטןקטן

כול כול כול כול בלבד, ונקרא ״סגולה״ שהוא כמו אשבלבד, ונקרא ״סגולה״ שהוא כמו אשבלבד, ונקרא ״סגולה״ שהוא כמו אשבלבד, ונקרא ״סגולה״ שהוא כמו אש
        רם נקרא סגלה. עכ״ל.רם נקרא סגלה. עכ״ל.רם נקרא סגלה. עכ״ל.רם נקרא סגלה. עכ״ל.בכרם והכבכרם והכבכרם והכבכרם והכ

        
לפי שקריאתו ע״י חריקת לפי שקריאתו ע״י חריקת לפי שקריאתו ע״י חריקת לפי שקריאתו ע״י חריקת     ,,,,ירק נקרא כןירק נקרא כןירק נקרא כןירק נקרא כןחחחחהההה

כאדם כאדם כאדם כאדם     ,,,,השיניים והוצאת קול מבין השיניםהשיניים והוצאת קול מבין השיניםהשיניים והוצאת קול מבין השיניםהשיניים והוצאת קול מבין השינים
        שחורק בשיניו.שחורק בשיניו.שחורק בשיניו.שחורק בשיניו.

        
והוא והוא והוא והוא     ,,,,לפי שאינו תנועה כלללפי שאינו תנועה כלללפי שאינו תנועה כלללפי שאינו תנועה כלל    ,,,,השוא נקרא כןהשוא נקרא כןהשוא נקרא כןהשוא נקרא כן

ומה שרגילים ומה שרגילים ומה שרגילים ומה שרגילים     ....דהיינו דבר בטלדהיינו דבר בטלדהיינו דבר בטלדהיינו דבר בטל    ,,,,אאאאוְ וְ וְ וְ מלשון שָׁ מלשון שָׁ מלשון שָׁ מלשון שָׁ 
א ולא א ולא א ולא א ולא וְ וְ וְ וְ א אותו בניקוד שוא באות שי״ן שָׁ א אותו בניקוד שוא באות שי״ן שָׁ א אותו בניקוד שוא באות שי״ן שָׁ א אותו בניקוד שוא באות שי״ן שָׁ וווולקרלקרלקרלקר

ה קריאתו רמוזה באות ה קריאתו רמוזה באות ה קריאתו רמוזה באות ה קריאתו רמוזה באות אולי כדי שתהיאולי כדי שתהיאולי כדי שתהיאולי כדי שתהי    ,,,,אאאאוְ וְ וְ וְ שָׁ שָׁ שָׁ שָׁ 
כמו שכן רמוזה קריאת כל כמו שכן רמוזה קריאת כל כמו שכן רמוזה קריאת כל כמו שכן רמוזה קריאת כל     ,,,,הראשונה שלוהראשונה שלוהראשונה שלוהראשונה שלו

התנועות באות הראשונה שלהם. ויש אומרים התנועות באות הראשונה שלהם. ויש אומרים התנועות באות הראשונה שלהם. ויש אומרים התנועות באות הראשונה שלהם. ויש אומרים 
לפי שקריאתו שוה לפי שקריאתו שוה לפי שקריאתו שוה לפי שקריאתו שוה     ,,,,שנקרא שוא מלשון שויוןשנקרא שוא מלשון שויוןשנקרא שוא מלשון שויוןשנקרא שוא מלשון שויון

כנראה הכוונה להשתוותו [    ....לכל התנועותלכל התנועותלכל התנועותלכל התנועות
        ].לניקוד אחה"ע שלאחריו. יב"ן

        
שרוב שמות התנועות שרוב שמות התנועות שרוב שמות התנועות שרוב שמות התנועות     ,,,,מכל הנ״ל אנו רואיםמכל הנ״ל אנו רואיםמכל הנ״ל אנו רואיםמכל הנ״ל אנו רואים

שלהם התנועה עצמה, שלהם התנועה עצמה, שלהם התנועה עצמה, שלהם התנועה עצמה, רמוזה באות הראשונה רמוזה באות הראשונה רמוזה באות הראשונה רמוזה באות הראשונה 
    ,,,,ופתחופתחופתחופתח    ,,,,והם קבוץ שפתיםוהם קבוץ שפתיםוהם קבוץ שפתיםוהם קבוץ שפתים    ,,,,םםםםיייימלבד שנימלבד שנימלבד שנימלבד שני

    ,,,,יהיהיהיהיייישהתנועה שלהם באה רק באות השנשהתנועה שלהם באה רק באות השנשהתנועה שלהם באה רק באות השנשהתנועה שלהם באה רק באות השנ
        והסתפקו בזה ששמם מעיד על אופן קריאתם. והסתפקו בזה ששמם מעיד על אופן קריאתם. והסתפקו בזה ששמם מעיד על אופן קריאתם. והסתפקו בזה ששמם מעיד על אופן קריאתם. 

        
נו נו נו נו שהראשונים נתשהראשונים נתשהראשונים נתשהראשונים נת    ,,,,ו רואים מכל זהו רואים מכל זהו רואים מכל זהו רואים מכל זהננננועוד אועוד אועוד אועוד א

    כפולה,כפולה,כפולה,כפולה,    ם בעל משמעותם בעל משמעותם בעל משמעותם בעל משמעותלשמות התנועות שֵׁ לשמות התנועות שֵׁ לשמות התנועות שֵׁ לשמות התנועות שֵׁ 

    פ"יפ"יפ"יפ"יועועועוע    ....ם המורה על פעולת התנועהם המורה על פעולת התנועהם המורה על פעולת התנועהם המורה על פעולת התנועהינו שֵׁ ינו שֵׁ ינו שֵׁ ינו שֵׁ דהידהידהידהי
ו באות הראשונה שלו התנועה ו באות הראשונה שלו התנועה ו באות הראשונה שלו התנועה ו באות הראשונה שלו התנועה גם רמוז בגם רמוז בגם רמוז בגם רמוז ב    ,,,,הרובהרובהרובהרוב

    ,,,,אולם כאשר השם שמורה על הפעולהאולם כאשר השם שמורה על הפעולהאולם כאשר השם שמורה על הפעולהאולם כאשר השם שמורה על הפעולה. . . . עצמהעצמהעצמהעצמה
    ,,,,נועהנועהנועהנועהאפשר לרמוז בו את אופן קריאת התאפשר לרמוז בו את אופן קריאת התאפשר לרמוז בו את אופן קריאת התאפשר לרמוז בו את אופן קריאת הת    איאיאיאי

התנועה התנועה התנועה התנועה שששש    והסתפקו בכךוהסתפקו בכךוהסתפקו בכךוהסתפקו בכך    ,,,,לא שינו את השםלא שינו את השםלא שינו את השםלא שינו את השם
        ....רמוזה באות השניה של השםרמוזה באות השניה של השםרמוזה באות השניה של השםרמוזה באות השניה של השם

        
בן ציון כהן הוא ספרדי, לכן אצלם היתה  הרבהרבהרבהרב

בעיא. הקיבוץ לא התחיל עם אּו. לפי שאר 
יא היתה צריכה להתחיל עם אּו. התנועות, גם ה

לא טוב שמתחילים את הניקוד קיבוץ עם חירק. 
וכן הפתח, לא מחיל בפתח. אבל אנחנו 
ח, ממילא לדידן אין קושיא. אך  אומרים ַפּתַ

. אינני יודע מדוע לנקד כך, חחחחַת ַת ַת ַת פָּ פָּ פָּ פָּ הוא ניקד כך, 
כי אצל הספרדים הרי בלאו הכי אין הבדל אם 

ובכל אופן הוא אומרים זאת בקמץ או בפתח. 
ַתחניקד  , כפי שכבר מודפס בספריהם ּפָ

לשעבר, ממילא הוא לא מבין מדוע מתחילים 
בפתח ולא בקמץ. אבל אלו הם יוצאי דופן. 
משונים. נעמוד בעיקר הדברים שכתובים 

  בהמשך.
  

ולא ולא ולא ולא     ,,,,ה במקרהה במקרהה במקרהה במקרהואמנם אפשר שכל זה נעשָׂ ואמנם אפשר שכל זה נעשָׂ ואמנם אפשר שכל זה נעשָׂ ואמנם אפשר שכל זה נעשָׂ 
מכל מכל מכל מכל     ....שלהשלהשלהשלה    התכוונו לרמוז את התנועה בשםהתכוונו לרמוז את התנועה בשםהתכוונו לרמוז את התנועה בשםהתכוונו לרמוז את התנועה בשם

שרוב השמות רמוזה בהם שרוב השמות רמוזה בהם שרוב השמות רמוזה בהם שרוב השמות רמוזה בהם     ,,,,מקום עובדא היאמקום עובדא היאמקום עובדא היאמקום עובדא היא
, , , , היאהיאהיאהיא    החשיבות העיקריתהחשיבות העיקריתהחשיבות העיקריתהחשיבות העיקרית    אולםאולםאולםאולם    ....התנועה שלהםהתנועה שלהםהתנועה שלהםהתנועה שלהם

אם אם אם אם     ,,,,שהשם מורה על אופן קריאת התנועהשהשם מורה על אופן קריאת התנועהשהשם מורה על אופן קריאת התנועהשהשם מורה על אופן קריאת התנועה
יִ או בחריקת הּשִ או בחריקת הּשִ או בחריקת הּשִ או בחריקת הּשִ     בפתיחהבפתיחהבפתיחהבפתיחה יִ ּנַ יִ ּנַ יִ ּנַ או בקמיצת הפה או בקמיצת הפה או בקמיצת הפה או בקמיצת הפה     ,,,,םםםםּנַ

אולם אולם אולם אולם     או בשריקה ובקבוץ השפתים וכדומה.או בשריקה ובקבוץ השפתים וכדומה.או בשריקה ובקבוץ השפתים וכדומה.או בשריקה ובקבוץ השפתים וכדומה.
בודאי שלא היה עולה על הדעת לשנות את בודאי שלא היה עולה על הדעת לשנות את בודאי שלא היה עולה על הדעת לשנות את בודאי שלא היה עולה על הדעת לשנות את 

ולהפכו לשם ולהפכו לשם ולהפכו לשם ולהפכו לשם     ,,,,התנועההתנועההתנועההתנועה    השם היסודי המורה עלהשם היסודי המורה עלהשם היסודי המורה עלהשם היסודי המורה על
ת ת ת ת עות כדי לרמוז בו את התנועה באועות כדי לרמוז בו את התנועה באועות כדי לרמוז בו את התנועה באועות כדי לרמוז בו את התנועה באומשממשממשממשמבלי בלי בלי בלי 

כלומר שלא יעלה על הדעת כלומר שלא יעלה על הדעת כלומר שלא יעלה על הדעת כלומר שלא יעלה על הדעת     ....הראשונה שלוהראשונה שלוהראשונה שלוהראשונה שלו
שתנועת הקבוץ שתנועת הקבוץ שתנועת הקבוץ שתנועת הקבוץ     כדיכדיכדיכדי    ,,,,ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ץ ולא ִק ץ ולא ִק ץ ולא ִק ץ ולא ִק וּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ לומר קֻ לומר קֻ לומר קֻ לומר קֻ 

י אז אנו מפסידים את י אז אנו מפסידים את י אז אנו מפסידים את י אז אנו מפסידים את ככככ    ,,,,תהיה באות הראשונהתהיה באות הראשונהתהיה באות הראשונהתהיה באות הראשונה
        השם המורה על קריאת התנועה.השם המורה על קריאת התנועה.השם המורה על קריאת התנועה.השם המורה על קריאת התנועה.        העיקר שהואהעיקר שהואהעיקר שהואהעיקר שהוא

        
ר את שמותיהם ר את שמותיהם ר את שמותיהם ר את שמותיהם אזכיאזכיאזכיאזכי    ,,,,ואגב דברינו על התנועותואגב דברינו על התנועותואגב דברינו על התנועותואגב דברינו על התנועות

סורת החיה שבפי סורת החיה שבפי סורת החיה שבפי סורת החיה שבפי במבמבמבמ    כפי שהםכפי שהםכפי שהםכפי שהם    ,,,,בנקודותיהםבנקודותיהםבנקודותיהםבנקודותיהם
וכפי שהם כתובים בספרי וכפי שהם כתובים בספרי וכפי שהם כתובים בספרי וכפי שהם כתובים בספרי     ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים

מהמשכילים שבאירופה מהמשכילים שבאירופה מהמשכילים שבאירופה מהמשכילים שבאירופה     ולאפוקיולאפוקיולאפוקיולאפוקי    ....הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים
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כדי להכניס כדי להכניס כדי להכניס כדי להכניס     ,,,,שמותיהם מהמסורתשמותיהם מהמסורתשמותיהם מהמסורתשמותיהם מהמסורת    ששינו אתששינו אתששינו אתששינו את
ולקמן ולקמן ולקמן ולקמן     ,,,,את התנועות הקטנות והגדולותאת התנועות הקטנות והגדולותאת התנועות הקטנות והגדולותאת התנועות הקטנות והגדולות    בהםבהםבהםבהם

        נבאר את הדבר.נבאר את הדבר.נבאר את הדבר.נבאר את הדבר.
  

המסורת החיה שבפינו, המסורת החיה שבפינו, המסורת החיה שבפינו, המסורת החיה שבפינו,     "י"י"י"יוהנה שמותיהם עפוהנה שמותיהם עפוהנה שמותיהם עפוהנה שמותיהם עפ
הראשונים שאינם הראשונים שאינם הראשונים שאינם הראשונים שאינם     וכפי שהם כתובים בספריםוכפי שהם כתובים בספריםוכפי שהם כתובים בספריםוכפי שהם כתובים בספרים

    י,י,י,י,יֵר יֵר יֵר יֵר צֵ צֵ צֵ צֵ     ח,ח,ח,ח,ַת ַת ַת ַת ץ, פָּ ץ, פָּ ץ, פָּ ץ, פָּ מֵ מֵ מֵ מֵ קָ קָ קָ קָ     ....ממשכילי אירופהממשכילי אירופהממשכילי אירופהממשכילי אירופה    מושפעיםמושפעיםמושפעיםמושפעים
ק, ק, ק, ק, ֶר ֶר ֶר ֶר ק או שוּ ק או שוּ ק או שוּ ק או שוּ ֵר ֵר ֵר ֵר ם, שוּ ם, שוּ ם, שוּ ם, שוּ לֶ לֶ לֶ לֶ ם או חוֹ ם או חוֹ ם או חוֹ ם או חוֹ לֵ לֵ לֵ לֵ חוֹ חוֹ חוֹ חוֹ         ק,ק,ק,ק,יֵר יֵר יֵר יֵר ל, חִ ל, חִ ל, חִ ל, חִ גוֹ גוֹ גוֹ גוֹ סֶ סֶ סֶ סֶ 
    ץץץץמֵ מֵ מֵ מֵ שפתים), קָ שפתים), קָ שפתים), קָ שפתים), קָ     ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ (והראשונים קראו לו ִק (והראשונים קראו לו ִק (והראשונים קראו לו ִק (והראשונים קראו לו ִק     ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ִק ִק ִק ִק 

א א א א וָ וָ וָ וָ ל, שְׁ ל, שְׁ ל, שְׁ ל, שְׁ גוֹ גוֹ גוֹ גוֹ א סֶ א סֶ א סֶ א סֶ וָ וָ וָ וָ ח, שְׁ ח, שְׁ ח, שְׁ ח, שְׁ ַת ַת ַת ַת א פָּ א פָּ א פָּ א פָּ וָ וָ וָ וָ ץ. שְׁ ץ. שְׁ ץ. שְׁ ץ. שְׁ מֵ מֵ מֵ מֵ חטוף, או שוא קָ חטוף, או שוא קָ חטוף, או שוא קָ חטוף, או שוא קָ 
        ....ףףףףטֵ טֵ טֵ טֵ ש, חֲ ש, חֲ ש, חֲ ש, חֲ גֵ גֵ גֵ גֵ ָד ָד ָד ָד א, א, א, א, בָ בָ בָ בָ או שְׁ או שְׁ או שְׁ או שְׁ 

  

ספר ספר ספר ספר ובובובוב    ,,,,ררררקוני הזוהקוני הזוהקוני הזוהקוני הזוהייייכן הם מנוקדים בהקדמת תכן הם מנוקדים בהקדמת תכן הם מנוקדים בהקדמת תכן הם מנוקדים בהקדמת ת
(משנת (משנת (משנת (משנת     ל"חל"חל"חל"ח    פרקי שירה לר׳ אליהו בחור דףפרקי שירה לר׳ אליהו בחור דףפרקי שירה לר׳ אליהו בחור דףפרקי שירה לר׳ אליהו בחור דף

(ליוורנו תרמ״ב. דף (ליוורנו תרמ״ב. דף (ליוורנו תרמ״ב. דף (ליוורנו תרמ״ב. דף     ובספר שירי דודובספר שירי דודובספר שירי דודובספר שירי דוד    ,,,,תקנ״ג)תקנ״ג)תקנ״ג)תקנ״ג)
י״ב, ובמהדורת ג׳רבה ת״ש דף י״ד). ובמהלך י״ב, ובמהדורת ג׳רבה ת״ש דף י״ד). ובמהלך י״ב, ובמהדורת ג׳רבה ת״ש דף י״ד). ובמהלך י״ב, ובמהדורת ג׳רבה ת״ש דף י״ד). ובמהלך 

    ,,,,שבילי הדעת לר׳ משה קמחי אחי הרד״ק ורבושבילי הדעת לר׳ משה קמחי אחי הרד״ק ורבושבילי הדעת לר׳ משה קמחי אחי הרד״ק ורבושבילי הדעת לר׳ משה קמחי אחי הרד״ק ורבו
ק ולא ק ולא ק ולא ק ולא ֵר ֵר ֵר ֵר משמע שקרא שוּ משמע שקרא שוּ משמע שקרא שוּ משמע שקרא שוּ     ,,,,כתוב ״שוריק״ ביו״דכתוב ״שוריק״ ביו״דכתוב ״שוריק״ ביו״דכתוב ״שוריק״ ביו״ד

        שורוק. וכן היא כתובה בכמה ספרים.שורוק. וכן היא כתובה בכמה ספרים.שורוק. וכן היא כתובה בכמה ספרים.שורוק. וכן היא כתובה בכמה ספרים.
  

    וחידשו לנו דבר גדולוחידשו לנו דבר גדולוחידשו לנו דבר גדולוחידשו לנו דבר גדול    ,,,,כיליםכיליםכיליםכיליםוהנה קמו המשוהנה קמו המשוהנה קמו המשוהנה קמו המש
התנועות התנועות התנועות התנועות     (בעיניהם), והוא שניקדו את שמות(בעיניהם), והוא שניקדו את שמות(בעיניהם), והוא שניקדו את שמות(בעיניהם), והוא שניקדו את שמות

ות מנוקדות בתחילתם ות מנוקדות בתחילתם ות מנוקדות בתחילתם ות מנוקדות בתחילתם באופן שהתנועות הגדולבאופן שהתנועות הגדולבאופן שהתנועות הגדולבאופן שהתנועות הגדול
השייכת להם, ובסופם התנועה השייכת להם, ובסופם התנועה השייכת להם, ובסופם התנועה השייכת להם, ובסופם התנועה     בתנועה גדולהבתנועה גדולהבתנועה גדולהבתנועה גדולה

ה, ה, ה, ה, יֶר יֶר יֶר יֶר ץ, צֵ ץ, צֵ ץ, צֵ ץ, צֵ מַ מַ מַ מַ קָ קָ קָ קָ     ....הקטנה השייכת להם, וכך ניקדוהקטנה השייכת להם, וכך ניקדוהקטנה השייכת להם, וכך ניקדוהקטנה השייכת להם, וכך ניקדו
        ....קקקקֻר ֻר ֻר ֻר שוּ שוּ שוּ שוּ , , , , םםםםלָ לָ לָ לָ חוֹ חוֹ חוֹ חוֹ , , , , ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ק, קֻ ק, קֻ ק, קֻ ק, קֻ יִר יִר יִר יִר חִ חִ חִ חִ 
  

ח, ח, ח, ח, ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ ו פַ ו פַ ו פַ ו פַ ח אח אח אח אּתַ ּתַ ּתַ ּתַ פַ פַ פַ פַ     ,,,,ואת התנועות הקטנות ניקדוואת התנועות הקטנות ניקדוואת התנועות הקטנות ניקדוואת התנועות הקטנות ניקדו
        . . . . ששששגָ גָ גָ גָ , ָחָטף או ֲחַטף, ָד , ָחָטף או ֲחַטף, ָד , ָחָטף או ֲחַטף, ָד , ָחָטף או ֲחַטף, ָד ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ק, קֻ ק, קֻ ק, קֻ ק, קֻ ייייִר ִר ִר ִר ל, חִ ל, חִ ל, חִ ל, חִ גֵּ גֵּ גֵּ גֵּ ל או סֶ ל או סֶ ל או סֶ ל או סֶ גֶ גֶ גֶ גֶ סֶ סֶ סֶ סֶ 
  

האשכנזים שיבשו את שמות  המשכיליםהמשכיליםהמשכיליםהמשכילים
הניקוד. אלו לא משכילים, אלא כסילים. 

ילוּ  ּכִ ׂשְ ילוּ ּוְכִסיִלים ָמַתי ּתַ ּכִ ׂשְ ילוּ ּוְכִסיִלים ָמַתי ּתַ ּכִ ׂשְ ילוּ ּוְכִסיִלים ָמַתי ּתַ ּכִ ׂשְ  הם שינו    '].ד, ח"תהלים צ[    ּוְכִסיִלים ָמַתי ּתַ
משמעות הדבר היא שפותחים . . . . ץץץץמַ מַ מַ מַ קָ קָ קָ קָ ואמרו 

נועה קטנה. וכן בתנועה גדולה, ומסיימים בת
כך התנועה ה, ה, ה, ה, יֶר יֶר יֶר יֶר צֵ צֵ צֵ צֵ למשל חידשו מדעתם לומר 

הראשונה היא גדולה, ואחריה היא קטנה. כך 
, שהתנועה השנייה תהיה קטנה. קקקקיִר יִר יִר יִר חִ חִ חִ חִ הוא גם 

  , התנועה השנייה בקמץ. םםםםלָ לָ לָ לָ חוֹ חוֹ חוֹ חוֹ 
  

    וכך הפכו מלים שהיו מציינות בדיוק אתוכך הפכו מלים שהיו מציינות בדיוק אתוכך הפכו מלים שהיו מציינות בדיוק אתוכך הפכו מלים שהיו מציינות בדיוק את
להן שום להן שום להן שום להן שום     משמעות הנקודה למלים זרות שאיןמשמעות הנקודה למלים זרות שאיןמשמעות הנקודה למלים זרות שאיןמשמעות הנקודה למלים זרות שאין

    ,,,,ו את מסורת אבותינוו את מסורת אבותינוו את מסורת אבותינוו את מסורת אבותינוובזה קלקלובזה קלקלובזה קלקלובזה קלקל    ....משמעותמשמעותמשמעותמשמעות

שאין להם שום שאין להם שום שאין להם שום שאין להם שום         ומה בליל מליםומה בליל מליםומה בליל מליםומה בליל מליםונתנו במקונתנו במקונתנו במקונתנו במק
    ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ נקרא בפי הראשונים ִק נקרא בפי הראשונים ִק נקרא בפי הראשונים ִק נקרא בפי הראשונים ִק     ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ִק ִק ִק ִק     ,,,,למשללמשללמשללמשל. . . . טעםטעםטעםטעם

והוא מבטא בדיוק את והוא מבטא בדיוק את והוא מבטא בדיוק את והוא מבטא בדיוק את , , , , ץץץץוּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ִק ִק ִק ִק     צורצורצורצורייייובקובקובקובק    ,,,,שפתיםשפתיםשפתיםשפתים
    פעולת הנקודה שהיא קיבוץ השפתים והוצאתפעולת הנקודה שהיא קיבוץ השפתים והוצאתפעולת הנקודה שהיא קיבוץ השפתים והוצאתפעולת הנקודה שהיא קיבוץ השפתים והוצאת

קול כעין אדם השורק, ולכן הוא נקרא כשהוא קול כעין אדם השורק, ולכן הוא נקרא כשהוא קול כעין אדם השורק, ולכן הוא נקרא כשהוא קול כעין אדם השורק, ולכן הוא נקרא כשהוא 
    ,,,,מלאפוםמלאפוםמלאפוםמלאפוםשריקה או שריקה או שריקה או שריקה או     לשוןלשוןלשוןלשון    ,,,,בא עם וא׳׳ו ״שורק״בא עם וא׳׳ו ״שורק״בא עם וא׳׳ו ״שורק״בא עם וא׳׳ו ״שורק״

ובאו אלה וקבעו לנו לקרא ובאו אלה וקבעו לנו לקרא ובאו אלה וקבעו לנו לקרא ובאו אלה וקבעו לנו לקרא . . . . היינו מלא הפההיינו מלא הפההיינו מלא הפההיינו מלא הפה
ץ, מלים שאין בהם טעם ולא ץ, מלים שאין בהם טעם ולא ץ, מלים שאין בהם טעם ולא ץ, מלים שאין בהם טעם ולא וּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ קֻ קֻ קֻ קֻ     קקקקֻר ֻר ֻר ֻר להם שוּ להם שוּ להם שוּ להם שוּ 

    ללללגֵּ גֵּ גֵּ גֵּ ל או סֶ ל או סֶ ל או סֶ ל או סֶ גֶ גֶ גֶ גֶ סֶ סֶ סֶ סֶ וווום ם ם ם לָ לָ לָ לָ חוֹ חוֹ חוֹ חוֹ בבבבמשמעות. וכן הדבר משמעות. וכן הדבר משמעות. וכן הדבר משמעות. וכן הדבר 
ם ם ם ם לֵ לֵ לֵ לֵ ץ חוֹ ץ חוֹ ץ חוֹ ץ חוֹ וּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ק ִק ק ִק ק ִק ק ִק ֵר ֵר ֵר ֵר שהחליפום במקום שוּ שהחליפום במקום שוּ שהחליפום במקום שוּ שהחליפום במקום שוּ     ,,,,שלהםשלהםשלהםשלהם

מזה שהתנועה מזה שהתנועה מזה שהתנועה מזה שהתנועה     ל. כי מה תועלת תצמח לנול. כי מה תועלת תצמח לנול. כי מה תועלת תצמח לנול. כי מה תועלת תצמח לנוגוֹ גוֹ גוֹ גוֹ סֶ סֶ סֶ סֶ 
וכי וכי וכי וכי     ????והגדולה בקטנהוהגדולה בקטנהוהגדולה בקטנהוהגדולה בקטנה    ,,,,הקטנה נמצאת בגדולההקטנה נמצאת בגדולההקטנה נמצאת בגדולההקטנה נמצאת בגדולה

יודע יודע יודע יודע     ,,,,ללמוד את ההברותללמוד את ההברותללמוד את ההברותללמוד את ההברות    ינוק שמתחילינוק שמתחילינוק שמתחילינוק שמתחילהתהתהתהת
מדו מדו מדו מדו להבחין ביניהם? ואפילו אם נרצה לללהבחין ביניהם? ואפילו אם נרצה לללהבחין ביניהם? ואפילו אם נרצה לללהבחין ביניהם? ואפילו אם נרצה לל

מי זה אמר שמלמדים אותו מי זה אמר שמלמדים אותו מי זה אמר שמלמדים אותו מי זה אמר שמלמדים אותו לימודו, לימודו, לימודו, לימודו,     בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת
הלא יש לנו ללמדו בצורה ברורה הלא יש לנו ללמדו בצורה ברורה הלא יש לנו ללמדו בצורה ברורה הלא יש לנו ללמדו בצורה ברורה     ,,,,בדרך הרמזבדרך הרמזבדרך הרמזבדרך הרמז

יה רמוזה יה רמוזה יה רמוזה יה רמוזה ומבוארת. ובזה די לנו אם התנועה תהומבוארת. ובזה די לנו אם התנועה תהומבוארת. ובזה די לנו אם התנועה תהומבוארת. ובזה די לנו אם התנועה תה
אבל את ההבדל אבל את ההבדל אבל את ההבדל אבל את ההבדל     ....באות הראשונה של הנקודהבאות הראשונה של הנקודהבאות הראשונה של הנקודהבאות הראשונה של הנקודה

יוכל ללמוד יוכל ללמוד יוכל ללמוד יוכל ללמוד ודאי לא ודאי לא ודאי לא ודאי לא     ,,,,שבין הגדולות לקטנותשבין הגדולות לקטנותשבין הגדולות לקטנותשבין הגדולות לקטנות
למה למה למה למה     ככככרק אחרי שיתרגל בקריאה היטב, וא״רק אחרי שיתרגל בקריאה היטב, וא״רק אחרי שיתרגל בקריאה היטב, וא״רק אחרי שיתרגל בקריאה היטב, וא״

נקלקל את שמות התנועות על חנם. וכ״ש נקלקל את שמות התנועות על חנם. וכ״ש נקלקל את שמות התנועות על חנם. וכ״ש נקלקל את שמות התנועות על חנם. וכ״ש 
בימינו שרוב ככל העולם נוהגים היום שמלמדים בימינו שרוב ככל העולם נוהגים היום שמלמדים בימינו שרוב ככל העולם נוהגים היום שמלמדים בימינו שרוב ככל העולם נוהגים היום שמלמדים 

רק רק רק רק     ,,,,את ההבדל שבין תנועה גדולה לקטנהאת ההבדל שבין תנועה גדולה לקטנהאת ההבדל שבין תנועה גדולה לקטנהאת ההבדל שבין תנועה גדולה לקטנה
מוד בביה״ס. ויותר מוד בביה״ס. ויותר מוד בביה״ס. ויותר מוד בביה״ס. ויותר ייייאחרי חמש ושש שנות לאחרי חמש ושש שנות לאחרי חמש ושש שנות לאחרי חמש ושש שנות ל

יש מקומות שאין מלמדים אותם כלל. יש מקומות שאין מלמדים אותם כלל. יש מקומות שאין מלמדים אותם כלל. יש מקומות שאין מלמדים אותם כלל.     ,,,,מזהמזהמזהמזה
לא יודעים לא יודעים לא יודעים לא יודעים     ,,,,אותםאותםאותםאותםואפילו אותם שלומדים ואפילו אותם שלומדים ואפילו אותם שלומדים ואפילו אותם שלומדים 

רק בשמותיהם ולא רק בשמותיהם ולא רק בשמותיהם ולא רק בשמותיהם ולא     ,,,,להבחין ביניהםלהבחין ביניהםלהבחין ביניהםלהבחין ביניהם
        ....וא״כ מדוע נשנה את המסורתוא״כ מדוע נשנה את המסורתוא״כ מדוע נשנה את המסורתוא״כ מדוע נשנה את המסורת    ....בפעולותיהםבפעולותיהםבפעולותיהםבפעולותיהם

  

שמו לבם רק לברק שמו לבם רק לברק שמו לבם רק לברק שמו לבם רק לברק     ,,,,לא שאותם המחדשיםלא שאותם המחדשיםלא שאותם המחדשיםלא שאותם המחדשיםאאאא
ושעבדו את ושעבדו את ושעבדו את ושעבדו את     ,,,,החיצוני ויופי החידוש (בעיניהם)החיצוני ויופי החידוש (בעיניהם)החיצוני ויופי החידוש (בעיניהם)החיצוני ויופי החידוש (בעיניהם)

ולא שמו ולא שמו ולא שמו ולא שמו     ,,,,שמות התנועות לחידושם־שיבושםשמות התנועות לחידושם־שיבושםשמות התנועות לחידושם־שיבושםשמות התנועות לחידושם־שיבושם
לבם כי בזה הם רק מקלקלים את משמעות לבם כי בזה הם רק מקלקלים את משמעות לבם כי בזה הם רק מקלקלים את משמעות לבם כי בזה הם רק מקלקלים את משמעות 

עו ע״י הראשונים עו ע״י הראשונים עו ע״י הראשונים עו ע״י הראשונים שמות הנקודות כפי שנקבשמות הנקודות כפי שנקבשמות הנקודות כפי שנקבשמות הנקודות כפי שנקב
וכפי מסורת אבותינו, וחידושם אין בו שום וכפי מסורת אבותינו, וחידושם אין בו שום וכפי מסורת אבותינו, וחידושם אין בו שום וכפי מסורת אבותינו, וחידושם אין בו שום 

        ק.ק.ק.ק.תועלת רק נזתועלת רק נזתועלת רק נזתועלת רק נז
  

לכן לענ״ד יש לנו לחזור למקור הראשון של לכן לענ״ד יש לנו לחזור למקור הראשון של לכן לענ״ד יש לנו לחזור למקור הראשון של לכן לענ״ד יש לנו לחזור למקור הראשון של 
ולא אחרי חדושיהם ודמיונם של ולא אחרי חדושיהם ודמיונם של ולא אחרי חדושיהם ודמיונם של ולא אחרי חדושיהם ודמיונם של     ,,,,המסורתהמסורתהמסורתהמסורת

האחרונים, שאינו לפי המסורת לא של האחרונים, שאינו לפי המסורת לא של האחרונים, שאינו לפי המסורת לא של האחרונים, שאינו לפי המסורת לא של 
        האשכנזים ולא של הספרדים.האשכנזים ולא של הספרדים.האשכנזים ולא של הספרדים.האשכנזים ולא של הספרדים.
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שהובאו שהובאו שהובאו שהובאו     ,,,,ועתה ראיתי בהקדמת תיקוני הזוהרועתה ראיתי בהקדמת תיקוני הזוהרועתה ראיתי בהקדמת תיקוני הזוהרועתה ראיתי בהקדמת תיקוני הזוהר
והם מנוקדים והם מנוקדים והם מנוקדים והם מנוקדים     ,,,,ת בשמותיהםת בשמותיהםת בשמותיהםת בשמותיהםשם רוב התנועושם רוב התנועושם רוב התנועושם רוב התנועו

כן כן כן כן . . . . ץץץץמֵ מֵ מֵ מֵ קָ קָ קָ קָ , , , , קקקקיֵר יֵר יֵר יֵר חִ חִ חִ חִ     ,,,,קקקקֵר ֵר ֵר ֵר שוּ שוּ שוּ שוּ     ,,,,םםםםלֵ לֵ לֵ לֵ ממש כמו שכתבנו חוֹ ממש כמו שכתבנו חוֹ ממש כמו שכתבנו חוֹ ממש כמו שכתבנו חוֹ 
    ,,,,הם מנוקדים בתיקונים עם פירוש בניהוהם מנוקדים בתיקונים עם פירוש בניהוהם מנוקדים בתיקונים עם פירוש בניהוהם מנוקדים בתיקונים עם פירוש בניהו

ובתקונים עם פירוש הגר״א. ואף אם יטען ובתקונים עם פירוש הגר״א. ואף אם יטען ובתקונים עם פירוש הגר״א. ואף אם יטען ובתקונים עם פירוש הגר״א. ואף אם יטען 
הטוען שהניקוד הזה מעשה ידי האחרונים הוא, הטוען שהניקוד הזה מעשה ידי האחרונים הוא, הטוען שהניקוד הזה מעשה ידי האחרונים הוא, הטוען שהניקוד הזה מעשה ידי האחרונים הוא, 
מ״מ די לנו בזה, כי אם האחרונים ניקדו כן מ״מ די לנו בזה, כי אם האחרונים ניקדו כן מ״מ די לנו בזה, כי אם האחרונים ניקדו כן מ״מ די לנו בזה, כי אם האחרונים ניקדו כן 

ת ממסורת ת ממסורת ת ממסורת ת ממסורת משמע שכן היו קוראים את הנקודומשמע שכן היו קוראים את הנקודומשמע שכן היו קוראים את הנקודומשמע שכן היו קוראים את הנקודו
ולא כמו החדשים ולא כמו החדשים ולא כמו החדשים ולא כמו החדשים     ,,,,אבותיהם מדורי דורותאבותיהם מדורי דורותאבותיהם מדורי דורותאבותיהם מדורי דורות

, , , , ץץץץמָ מָ מָ מָ קָ קָ קָ קָ     ,,,,קקקקייייִר ִר ִר ִר חִ חִ חִ חִ     ,,,,קקקקוּ וּ וּ וּ ררררשוּ שוּ שוּ שוּ     ,,,,םםםםלָ לָ לָ לָ שניקדו אותם חוֹ שניקדו אותם חוֹ שניקדו אותם חוֹ שניקדו אותם חוֹ 
        וכמ"ש לעיל.וכמ"ש לעיל.וכמ"ש לעיל.וכמ"ש לעיל.

        
מביא ראיה מהניקוד של תיקוני הזוהר,  הואהואהואהוא

וכדומה. אך ברור שאין ראיה אמתית ממה 
שהם ניקדו, כי המנקדים היו מן התקופות 
האחרונות. כמו שאמרתי מקודם, אפילו שהוא 

ב שהספרדים שמרו בחזקה על המסורת, חוש
הראינו במציאות כי גם הם שכחו. יש לו טענות 
כנגד האשכנזים, ולמעשה גם הספרדים בעצמם 
שכחו. הבאנו ראיה מרבינו שמואל הנגיד, 
אפילו שהוא היה ספרדי, ביטא כמו שאנחנו 

  . יייייֵר יֵר יֵר יֵר צֵ צֵ צֵ צֵ ולא  יייייִר יִר יִר יִר צֵ צֵ צֵ צֵ ואמר 
  

אגב, רבינו שמואל הנגיד נלב"ע בשנת  דרךדרךדרךדרך
תט"ו. תעשו חשבון ותראו שהוא נפטר ד'ת

לפני קרוב לאלף שנה. ראיתי גם בספר מקנה 
אברם שחיבר רבי אברהם דבלמש הספרדי, גם 

כמו שאנחנו,  יייייִר יִר יִר יִר צֵ צֵ צֵ צֵ ניקד ] בד"ה בדחיק[הוא 
וכאשר הקדמנו. גם את השורק הוא ניקד 

  . לא כמו שניקד רבי בן ציון כהן. ׁשּוַרקׁשּוַרקׁשּוַרקׁשּוַרקכמותנו. 
י הספרדים גם הם לא הדברים, רואים כ קיצורקיצורקיצורקיצור

  שמרו על המסורת.
  

שכן אני מתפלא לראות בספרי 'מסורת'  וכיוןוכיוןוכיוןוכיון
של האשכנזים כיום, כיצד יתכן שהם לקחו את 
הניקוד של משכילים? כיצד לא שמו לב, אותם 

  החרדים לדבר ה', שהמשכילים שינו זאת?
  

, תראו דבר נוסף. בעל שפת אמת הנז"ל למשללמשללמשללמשל
ה וביה ישנה תמיהה. . ומיניֶסגֹולֶסגֹולֶסגֹולֶסגֹולמנקד ואומר 

הרי הוא בעצמו הביא מקודם כי פירוש המלה 

סגול היא מלשון סגולה, וממילא צריכים לומר 
, כמו שאנחנו קוראים. דהיינו, עפ"י מה ְסגּולְסגּולְסגּולְסגּולגם 

שהוא כתב בעצמו, יוצא כי הננו צודקים. לא 
  לומר ֶסגֹול אלא ְסגּול, מלשון סגולה.

  

ְתָחה, ולק הקדמוניםהקדמוניםהקדמוניםהקדמונים מץ קראו קראו לפתח, ּפָ
ָקְמָצה. כך קראו גם לסגול, סגולה. כמובא גם 
במחברת התיגאן. בשביל להבין טוב את 
המלה סגולה, תראו בתרגום ירושלמי על 

ּכֹול ֲעָנִבים] במדבר י"ג כ"ג[המלים  ּכֹול ֲעָנִביםֶאׁשְ ּכֹול ֲעָנִביםֶאׁשְ ּכֹול ֲעָנִביםֶאׁשְ , סגולה. , סגולה. , סגולה. , סגולה. ֶאׁשְ
זוהי צורתו של האשכול, וזהו פירוש המלה 
סגול. הרחבתי על כך בס"ד בנפלאות מתורתך 

ל וִ וִ וִ וִ על פסוק  ה ִמּכָ ל ְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ה ִמּכָ ל ְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ה ִמּכָ ל ְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ה ִמּכָ ים ְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ים ָהַעּמִ ים ָהַעּמִ ים ָהַעּמִ שמות י"ט [ָהַעּמִ
  .]ה'
  

איפוא כי מבטאנו הוא הצח והנכון.  יוצאיוצאיוצאיוצא
לצערנו המשכילים באירופה שינו וקשקשו 
הרבה דברים, וחבל שהם נכנסו אל תלמודי 
התורה של האשכנזים. אנחנו דנים אותם לכף 
זכות, שהם לא בדקו אחריהם, אך צריכים 

  פסול. לדעת שהשורש הוא
  

ובדקתי קצת, ומצאתי לפחות בשני  חקרתיחקרתיחקרתיחקרתי
ספרי אשכנזים לשעבר המנקדים כמו 
שמלמדים היום, והאחד מהם הוא ספר 'תולדות 
לשון עברי'. את הספר הזה חיבר אחד מן 
המשכילים. לצערנו, ישנם רבים מיראי ה' 
שהביאו את הספר שלו. אפילו הרש"ש 
בהגהותיו על הש"ס מזכיר אותו, בראשי 

תל"ע. הוא לא כתב את שמו  -יבותת
  במפורש. 

מחברו הוא, יהודה ליב בן זאב. ראיתי  שםשםשםשם
שמערערים, האם הוא היה משכיל ממש, או 
שלא כל כך. כי מצד שני, הרש"ש מזכירו 

  במקומות רבים. 
  

לי את מקצת המקומות שהרש"ש  ציינתיציינתיציינתיציינתי
הזכירו, ואלו הם, במסכת נזיר דף י', ובבבא 

  ש עוד הרבה. מציעא דף קט"ו: י
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הזכיר את  ],376[עמוד תלמוד לשון עברי,  בספרבספרבספרבספר
המדקדק האשכנזי, רבי שלמה דובנא. חכם זה 
הגיה את ספרי הנביאים והכתובים שנכתבו על 
קלף בגליון, בציווי הגר"א, בשביל קריאת 
ההפטרות בבית מדרשו, כמובא בספר הגאון 

  .ס"ד וס"ה] יםעמוד[החסיד מווילנא 
  

מן הליטאים שלא התרחקו מספיק כי יש  נראהנראהנראהנראה
מן אותם המשכילים, והדבר פגע במעט 
בקדושה וביראת השמים שלהם. אחת מן 
השתים נכונה, או שהרש"ש לא ידע על מעלליו 
וקלקוליו של בעל תלמוד לשון עברי. חשב, 
מה רע בכך שהוא עוסק בדקדוק? אבל הוא לא 
ידע כי הוא רשע ממש, כמו שאנחנו נראה 

. יתכן לומר אחרת, שהם הבדילו ונברר תכף
וחילקו בין הדברים, אמרו, אפילו שאסור 

י ללמוד תורה מאדם רשע, כמו שכתוב,  י ּכִ י ּכִ י ּכִ ּכִ
ְמרּו ַדַעת ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ ְמרּו ַדַעתׂשִ ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ ְמרּו ַדַעתׂשִ ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ ְמרּו ַדַעתׂשִ ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ יהוּ     ,,,,ׂשִ יהוּ ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ יהוּ ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ יהוּ ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ     ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ

. זהו רק לשמוע מפיו. לכן לגבי '], ז'מלאכי ב[
הכתב, הם התירו. זו היא שיטת רבי יוסף זכריה 

ן כמו שהביאה השדי חמד. ולאידך שיטת שטר
הבני יששכר, שגם מן ספריהם צריך להתרחק, 
כי כֹח הּפֹוֵעל בנפעל. יתכן שהעניין גם קשור גם 

קבל האמת ממי קבל האמת ממי קבל האמת ממי קבל האמת ממי כן ליסוד הידוע שאומרים, 
לא צריך להיות משנה לנו מי אמר, שאמרו. שאמרו. שאמרו. שאמרו. 

והאם הוא בסדר, או שלא. העיקר הוא שהאומר 
יכים להתייחס לגוף אמר דברים נכונים. צר

  הדברים. כבר דיברנו על כך.
  

מקום בנדון דידן, על ָקַמץ, ֶסֶגל וכו', אינו  מכלמכלמכלמכל
  אמת.

  
בנו, הרב מתתי' שטראשון, סגנון  עכ"פעכ"פעכ"פעכ"פ

הגהותיו על גמרא בבא בתרא שנדפסו 
בתלמוד בבלי וילנא, נראה שמעידים על 
השפעת ההשכלה ביתר שאת. וכן כתביו 

מים על דבר שבהוצאת מוה"ק. יש מתרע
שכתב הרמ"ש עצמו, שנראה כפקפוק על 

  אמונת הגלגול כידוע, ואכמ"ל.
  

זאת, אם רוצים לדעת מי הוא זה בעל  ובכלובכלובכלובכל
הספר 'תולדות לשון עברי'. מי הם משכילי 
אירופה הותיקים, תשמעו דברים מזעזעים. 
בדקתי אחריו, ואמרו עליו עניינים מסמרי 

  שיער.
  

פר דקדוק, תלמוד לשון עברי הוא ס ספרספרספרספר
ולצערנו רבים השתמשו בו. ואמנם הוא כבר 

  ישן, אך הוא עדיין קיים.
  

דף [תרפ"ח  –כתוב בספר 'בית ועד לחכמים  כךכךכךכך
בן זאב, כתב את ה'תלמוד לשון עברי' אף בן זאב, כתב את ה'תלמוד לשון עברי' אף בן זאב, כתב את ה'תלמוד לשון עברי' אף בן זאב, כתב את ה'תלמוד לשון עברי' אף , ]ט"ו

לא רק בימי החול, אלא אף ביום שבת קודש. ביום שבת קודש. ביום שבת קודש. ביום שבת קודש. 
ביום שבת. רח"ל, מחלל שבת קודש היה. 

וכנודע ממעשיו. וכנודע ממעשיו. וכנודע ממעשיו. וכנודע ממעשיו.     וההוגה בו, חטאו ישא עליו,וההוגה בו, חטאו ישא עליו,וההוגה בו, חטאו ישא עליו,וההוגה בו, חטאו ישא עליו,
הוא יען אשר היה אז בעיר וויען, לא נשא אשה. יען אשר היה אז בעיר וויען, לא נשא אשה. יען אשר היה אז בעיר וויען, לא נשא אשה. יען אשר היה אז בעיר וויען, לא נשא אשה. 

לא התחתן. נשאר רווק עד סוף ימיו. והיכן הוא 
במקום טמא כמוהו. ומת בבית הכסא. ומת בבית הכסא. ומת בבית הכסא. ומת בבית הכסא.     מת?

ספר לב העברי, ספר לב העברי, ספר לב העברי, ספר לב העברי, מקור הדברים, הוא ציין כך, 
וכו'. הוא מהרע"י מהגה"צ רבי עקיבא יוסף ז"ל מהגה"צ רבי עקיבא יוסף ז"ל מהגה"צ רבי עקיבא יוסף ז"ל מהגה"צ רבי עקיבא יוסף ז"ל 

על  שלזינגר המפורסם. מושב בני עי"ש נקרא
  שמו. ראשי תיבות ע'קיבא י'וסף ש'לזינגר. 

  
תלמוד לשון עברי הוא ראשי תיבות  הספרהספרהספרהספר

תל"ע. רבים מציינים אותו כך. למשמעות זו 
ישנם שני פירושים. האחד, מלשון הכתוב 

יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב], ד"א, י"ישעיהו מ[ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹבַאל ּתִ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹבַאל ּתִ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹבַאל ּתִ זאת . . . . ַאל ּתִ
המשמעות הטובה. אבל ישנה גם משמעות 

ם , ]ד"ו, כ"ס[שם שנאמר אחרת, כמו  י תֹוַלְעּתָ ם ּכִ י תֹוַלְעּתָ ם ּכִ י תֹוַלְעּתָ ם ּכִ י תֹוַלְעּתָ ּכִ
ה    ,,,,לֹא ָתמּותלֹא ָתמּותלֹא ָתמּותלֹא ָתמּות ם לֹא ִתְכּבֶ ָ הְוִאׁשּ ם לֹא ִתְכּבֶ ָ הְוִאׁשּ ם לֹא ִתְכּבֶ ָ הְוִאׁשּ ם לֹא ִתְכּבֶ ָ ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל     ,,,,ְוִאׁשּ

ר ׂשָ רּבָ ׂשָ רּבָ ׂשָ רּבָ ׂשָ אינני יודע אם הוא לצד ימין, או לצד . . . . ּבָ
שמאל. אבל לפי מה שהעיד מהרע"י שלזינגר, 

  הוא היה רשע.
        

במה שכתב עליו, הגאון מה"ר שלמה  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
אלף לך שלמה' קלוגר, בספר השו"ת שלו, 'ה

    ,,,,לה אחתלה אחתלה אחתלה אחתיייימראשי קהמראשי קהמראשי קהמראשי קה    ....שאלהשאלהשאלהשאלהבזה"ל,  ]סי' רנ"ז[
בורה ללמוד בורה ללמוד בורה ללמוד בורה ללמוד בקצת אנשים שעשו להם חֲ בקצת אנשים שעשו להם חֲ בקצת אנשים שעשו להם חֲ בקצת אנשים שעשו להם חֲ 

    הוא ספר זה. תל"ע.. . . . בור תלמוד לשון עבריבור תלמוד לשון עבריבור תלמוד לשון עבריבור תלמוד לשון עבריייייבחבחבחבח
הידוע ומפורסם . . . . בורי ר' משה דעסירבורי ר' משה דעסירבורי ר' משה דעסירבורי ר' משה דעסירייייובחובחובחובח

לשמצה. 'משה מנדלסון'. תרגם את התורה 
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    ,,,,וחרה אף קצתוחרה אף קצתוחרה אף קצתוחרה אף קצת    לגרמנית, ועוד מעללים שונים.
ושרפו ושרפו ושרפו ושרפו     םםםםולקחו את החיבוריולקחו את החיבוריולקחו את החיבוריולקחו את החיבורי    ,,,,והחרימו אותםוהחרימו אותםוהחרימו אותםוהחרימו אותם

הוא דן על כך, כי הם שאלו אותו . . . . באשבאשבאשבאש    םםםםאותאותאותאות
  האם נכון הדבר לשרוף אותם באש? 

  

האריך בתשובתו על זאת בפרט, וגם על  הואהואהואהוא
ענייני דקדוק בכלל. ממילא תבינו מכאן, מדוע 
האשכנזים התרחקו מלימוד הדקדוק, כי 

  המשכילים נתפסו דוקא ללימוד הדקדוק. 
  

ולכך בודאי ולכך בודאי ולכך בודאי ולכך בודאי ו בתשובתו בין היתר, לשונ וזהוזהוזהוזה
ללמוד הדקדוק או הגיון כימים הראשונים שלא ללמוד הדקדוק או הגיון כימים הראשונים שלא ללמוד הדקדוק או הגיון כימים הראשונים שלא ללמוד הדקדוק או הגיון כימים הראשונים שלא 

ודאי הוי ראוי ודאי הוי ראוי ודאי הוי ראוי ודאי הוי ראוי     ם,ם,ם,ם,והפוקריוהפוקריוהפוקריוהפוקרי    םםםםאחזו בו המתפלספיאחזו בו המתפלספיאחזו בו המתפלספיאחזו בו המתפלספי
אותם     ––––    אך כעת שהם אחזו בואך כעת שהם אחזו בואך כעת שהם אחזו בואך כעת שהם אחזו בו    ....ללמדוללמדוללמדוללמדו

ראוי להתרחק מהם כמטחוי ראוי להתרחק מהם כמטחוי ראוי להתרחק מהם כמטחוי ראוי להתרחק מהם כמטחוי     -המקולקלים 
סחור סחור לכרמא סחור סחור לכרמא סחור סחור לכרמא סחור סחור לכרמא ''''    ,,,,חז"לחז"לחז"לחז"ל    אמרואמרואמרואמרוששששו ו ו ו כמכמכמכמ. . . . קשתקשתקשתקשת

    אשראשראשראשר''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,ולא עדיף ממצבהולא עדיף ממצבהולא עדיף ממצבהולא עדיף ממצבה    '.'.'.'.לא תקרבלא תקרבלא תקרבלא תקרב
שתחלה היתה שתחלה היתה שתחלה היתה שתחלה היתה     ,,,,חז"לחז"לחז"לחז"למרו מרו מרו מרו ואואואוא    '.'.'.'.יךיךיךיךוהוהוהוהאלאלאלאלי"י י"י י"י י"י שנא שנא שנא שנא 

ם ם ם ם גוייגוייגוייגויירק כיון שאחזו בו רק כיון שאחזו בו רק כיון שאחזו בו רק כיון שאחזו בו     -בזמן האבות     ––––    אהובהאהובהאהובהאהובה
(והנה הוגד לי שגם הרב הצדיק (והנה הוגד לי שגם הרב הצדיק (והנה הוגד לי שגם הרב הצדיק (והנה הוגד לי שגם הרב הצדיק     ....נעשית שנואהנעשית שנואהנעשית שנואהנעשית שנואה

            ....זו)זו)זו)זו)    ההההמו"ה הירש מלך ז"ל כתב ראימו"ה הירש מלך ז"ל כתב ראימו"ה הירש מלך ז"ל כתב ראימו"ה הירש מלך ז"ל כתב ראי
  

שלימוד הדקדוק מביא לידי שלימוד הדקדוק מביא לידי שלימוד הדקדוק מביא לידי שלימוד הדקדוק מביא לידי     ,,,,כי ראינו בעינינוכי ראינו בעינינוכי ראינו בעינינוכי ראינו בעינינו
והמקרא מביא לידי והמקרא מביא לידי והמקרא מביא לידי והמקרא מביא לידי     ,,,,התעסקות רק במקראהתעסקות רק במקראהתעסקות רק במקראהתעסקות רק במקרא

ום אשכנזי מביא לידי ום אשכנזי מביא לידי ום אשכנזי מביא לידי ום אשכנזי מביא לידי והתרגוהתרגוהתרגוהתרג    ,,,,תרגום אשכנזיתרגום אשכנזיתרגום אשכנזיתרגום אשכנזי
            ....תתתתווווססססווווקורקורקורקורייייאפאפאפאפ

  

מכירו הייתי בקטנותי מכירו הייתי בקטנותי מכירו הייתי בקטנותי מכירו הייתי בקטנותי     ,,,,ובעל תלמוד לשון עבריובעל תלמוד לשון עבריובעל תלמוד לשון עבריובעל תלמוד לשון עברי
וראינו כי וראינו כי וראינו כי וראינו כי     ,,,,במדינתינו חיבוריו בובמדינתינו חיבוריו בובמדינתינו חיבוריו בובמדינתינו חיבוריו בו    ההההממש כשהיממש כשהיממש כשהיממש כשהי

ועשה צחוק על מיני פיוט ועשה צחוק על מיני פיוט ועשה צחוק על מיני פיוט ועשה צחוק על מיני פיוט     ,,,,הוא רשע גדולהוא רשע גדולהוא רשע גדולהוא רשע גדול
ושחק בזה על ושחק בזה על ושחק בזה על ושחק בזה על     ,,,,ועשה סליחות לפוריםועשה סליחות לפוריםועשה סליחות לפוריםועשה סליחות לפורים    ....וסליחותוסליחותוסליחותוסליחות

הוא עשה לפורים . . . . ועשה דבריהם כצחוקועשה דבריהם כצחוקועשה דבריהם כצחוקועשה דבריהם כצחוק    ,,,,חז"לחז"לחז"לחז"ל
        לוצץ מחכמינו ז"ל. סליחות. לעג וקלס. הת

  

גורם להתרחק מחיבוריהם גורם להתרחק מחיבוריהם גורם להתרחק מחיבוריהם גורם להתרחק מחיבוריהם     לזה ודאי הזמןלזה ודאי הזמןלזה ודאי הזמןלזה ודאי הזמן
, , , , ועלינו להחזיק רק בש"ס ופוסקיםועלינו להחזיק רק בש"ס ופוסקיםועלינו להחזיק רק בש"ס ופוסקיםועלינו להחזיק רק בש"ס ופוסקים    ד,ד,ד,ד,הרחק מאהרחק מאהרחק מאהרחק מא
ר אותנו ר אותנו ר אותנו ר אותנו ייייה שתחזה שתחזה שתחזה שתחזוווורה שבהם נקורה שבהם נקורה שבהם נקורה שבהם נקווווואשר האאשר האאשר האאשר הא

ונזכה ונזכה ונזכה ונזכה     ,,,,ויפתח לבנו בתורתו ואהבתוויפתח לבנו בתורתו ואהבתוויפתח לבנו בתורתו ואהבתוויפתח לבנו בתורתו ואהבתו    ....למוטבלמוטבלמוטבלמוטב
        ותאיר עינינו.ותאיר עינינו.ותאיר עינינו.ותאיר עינינו.    ,,,,לשלוח לנו המורה לצדקהלשלוח לנו המורה לצדקהלשלוח לנו המורה לצדקהלשלוח לנו המורה לצדקה

  

עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו קלוגר סיים את תשובתו בזה"ל,  מהר"שמהר"שמהר"שמהר"ש
וחולאת נפשותינו וחולאת נפשותינו וחולאת נפשותינו וחולאת נפשותינו     ,,,,קטנותקטנותקטנותקטנות    תתתתהנשמוהנשמוהנשמוהנשמובדורותינו בדורותינו בדורותינו בדורותינו 

    ,,,,ואין די לנו ברפואות קטנותואין די לנו ברפואות קטנותואין די לנו ברפואות קטנותואין די לנו ברפואות קטנות    ....הוי חולאת גדולהוי חולאת גדולהוי חולאת גדולהוי חולאת גדול
    ....רק ברפואות יקרים בש"ס ופוסקים וקבלהרק ברפואות יקרים בש"ס ופוסקים וקבלהרק ברפואות יקרים בש"ס ופוסקים וקבלהרק ברפואות יקרים בש"ס ופוסקים וקבלה

השי"ת ישלח לנו רפואת השי"ת ישלח לנו רפואת השי"ת ישלח לנו רפואת השי"ת ישלח לנו רפואת     ....שמעו ותחי נפשכםשמעו ותחי נפשכםשמעו ותחי נפשכםשמעו ותחי נפשכם
        ....כנפש המעתיר כו'כנפש המעתיר כו'כנפש המעתיר כו'כנפש המעתיר כו'    ,,,,בבבבוווונפשותינו בקרנפשותינו בקרנפשותינו בקרנפשותינו בקר

  

תבינו היטב מדוע האשכנזים מרחיקים  מעתהמעתהמעתהמעתה
ים כיום את הדקדוק. מאידך אנחנו לא מרחיק

את הדקדוק, אבל בכל זאת צריכים להיזהר. 
סוף סוף, היום ישנם שיבושים רבים, וצריכים 
לסקלם. איננו כמו האשכנזים שדחו את 
הדקדוק לגמרי לקצה השני. כביכול גמרו עם 
זה. בל ייראה ובל יימצא. אצלינו לא נוהגים 
כך, אבל כאמור צריכים להיזהר. ידוע רב 

וא בעל השקפות ספרדי מפורסם ומדקדק, שה
  חיצוניות.

  
סי' [תשובה נוספת שכתב מהר"ש קלוגר  ישנהישנהישנהישנה
    להלהלהלהשאשאשאשאעל עניין ההשכלה. וזה לשונו, ] רנ"ח

מה מה מה מה     ,,,,מהמשכיל מו"ה יעקב בכרך מק' ק"במהמשכיל מו"ה יעקב בכרך מק' ק"במהמשכיל מו"ה יעקב בכרך מק' ק"במהמשכיל מו"ה יעקב בכרך מק' ק"ב
שעלה ברעיונו להעתיק ששה סדרי משנה שעלה ברעיונו להעתיק ששה סדרי משנה שעלה ברעיונו להעתיק ששה סדרי משנה שעלה ברעיונו להעתיק ששה סדרי משנה 

        כדי שיוכלו הכל ללמוד. כדי שיוכלו הכל ללמוד. כדי שיוכלו הכל ללמוד. כדי שיוכלו הכל ללמוד.     ,,,,בלשון אשכנזבלשון אשכנזבלשון אשכנזבלשון אשכנז
  

ומצאתי רמז לזה ומצאתי רמז לזה ומצאתי רמז לזה ומצאתי רמז לזה     ,,,,הנה אין דעתי נוחה בזההנה אין דעתי נוחה בזההנה אין דעתי נוחה בזההנה אין דעתי נוחה בזה
שנו חכמים בלשון שנו חכמים בלשון שנו חכמים בלשון שנו חכמים בלשון     ,,,,נה פ"ו דאבותנה פ"ו דאבותנה פ"ו דאבותנה פ"ו דאבותבלשון המשבלשון המשבלשון המשבלשון המש

    ,,,,ונהונהונהונהוווווהכוהכוהכוהכ    ....ברוך שבחר בהם ובמשנתםברוך שבחר בהם ובמשנתםברוך שבחר בהם ובמשנתםברוך שבחר בהם ובמשנתם    ,,,,המשנההמשנההמשנההמשנה
    ,,,,ביד החכמים לשנות בלשון אחרביד החכמים לשנות בלשון אחרביד החכמים לשנות בלשון אחרביד החכמים לשנות בלשון אחר    ההההדאף שהידאף שהידאף שהידאף שהי

ברוך ברוך ברוך ברוך     ,,,,שנו חכמים בלשון המשנהשנו חכמים בלשון המשנהשנו חכמים בלשון המשנהשנו חכמים בלשון המשנה    קוםקוםקוםקוםממממכל כל כל כל ממממ
כי לשונם הוא הטוב כי לשונם הוא הטוב כי לשונם הוא הטוב כי לשונם הוא הטוב     ,,,,שבחר בהם ובמשנתםשבחר בהם ובמשנתםשבחר בהם ובמשנתםשבחר בהם ובמשנתם

        והראוי.והראוי.והראוי.והראוי.
  

המשכיל, יעקב בכרך, כתב ספר שנקרא  אותואותואותואותו
לּות עם שד"ל'. הוא  ּדָ ממש חכם גדול. 'ִאְשּתַ

בקי עצום בש"ס ובפוסקים, ראשונים ואחרונים. 
הוא עושה שם אשתדלות, שהכוונה היא 

בראשית ל"ב [למאבק. כמו שנאמר על יעקב 
ותרגם אונקולוס, , , , , ַויֵָּאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ ַויֵָּאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ ַויֵָּאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ ַויֵָּאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ  ]כ"ה

אותו 'שדל' הוא ספרדי . . . . ואשתדל גוברא עמיהואשתדל גוברא עמיהואשתדל גוברא עמיהואשתדל גוברא עמיה
מאיטליה, גם הוא מקולקל. ואפילו שבעל 

מפני שלא ידע על זהו ן הביאו, מרפא לשו
קלקולו. לא ידע שהוא מרוחק משלומי אמוני 

  ישראל.
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שצריכים לסיים, נקצר. נביא תשובה  כיוןכיוןכיוןכיון
נוספת שכתב מהר"ש קלוגר, אשר לפום ִרְהָטא 
צריכים לתמוה ממש אפילו על עצם השאלה. 

אם ראוי אם ראוי אם ראוי אם ראוי ַהקשיבו מה שאלו אותו בזה"ל, 
? ? ? ? מוניםמוניםמוניםמוניםללמוד בזמן הזה תנ"ך עם פירושי הקדללמוד בזמן הזה תנ"ך עם פירושי הקדללמוד בזמן הזה תנ"ך עם פירושי הקדללמוד בזמן הזה תנ"ך עם פירושי הקד

  היתה להם "שאלה" על כך. 
  

תבינו מדוע בישיבות הקדושות  מעתהמעתהמעתהמעתה
מתרחקים מלימוד המקרא. פשוט אצלם נוצר 
קלקול גדול מכל הדברים האלו. אי אפשר 

  להאשים אותם.
  

ודאי ראוי ודאי ראוי ודאי ראוי ודאי ראוי     להם הגאון רבי שלמה קלוגר, עונהעונהעונהעונה
ה ה ה ה ומומומומ    בהחלט, ראוי ללמוד תנ"ך.. . . . לעשות כןלעשות כןלעשות כןלעשות כן

מנעו בניכם מן מנעו בניכם מן מנעו בניכם מן מנעו בניכם מן ''''    ,,,,]ברכות דף כ"ח:[    חז"לחז"לחז"לחז"לאמרו אמרו אמרו אמרו שששש
הוא  [עיין רש"י שם]ואחד מן הפירושים '. '. '. '. ההגיוןההגיוןההגיוןההגיון

למה אמר למה אמר למה אמר למה אמר     ,,,,חדאחדאחדאחדא    ה.ה.ה.ה.אין זה ראיאין זה ראיאין זה ראיאין זה ראי    לימוד מקרא.
ולמה תלה ולמה תלה ולמה תלה ולמה תלה     ,,,,כםכםכםכםעצְמ עצְמ עצְמ עצְמ     מימרמימרמימרמימרלללליה יה יה יה ללללה ה ה ה הוהוהוהו    ,,,,בניכםבניכםבניכםבניכם

            ????בבניכםבבניכםבבניכםבבניכם
        

דעת מותר וראוי דעת מותר וראוי דעת מותר וראוי דעת מותר וראוי ־־־־דודאי הגדול ברדודאי הגדול ברדודאי הגדול ברדודאי הגדול בר    ,,,,ונהונהונהונהוווואך הכאך הכאך הכאך הכ
ויכול לשמור עצמו ויכול לשמור עצמו ויכול לשמור עצמו ויכול לשמור עצמו     ,,,,דעתדעתדעתדעת־־־־כי הוא ברכי הוא ברכי הוא ברכי הוא בר    ,,,,לו ללמודלו ללמודלו ללמודלו ללמוד

אך בניכם אך בניכם אך בניכם אך בניכם     ....סיםסיםסיםסיםווווד ברשת האפיקורד ברשת האפיקורד ברשת האפיקורד ברשת האפיקורככככלָּ לָּ לָּ לָּ שלא יִ שלא יִ שלא יִ שלא יִ 
יש לחוש דאין להם דעת יש לחוש דאין להם דעת יש לחוש דאין להם דעת יש לחוש דאין להם דעת     ,,,,בעודם בקטנותםבעודם בקטנותםבעודם בקטנותםבעודם בקטנותם

    ,,,,דעתדעתדעתדעת־־־־אבל בראבל בראבל בראבל בר    ....להיות נשמרין מכת הפוקריםלהיות נשמרין מכת הפוקריםלהיות נשמרין מכת הפוקריםלהיות נשמרין מכת הפוקרים
דכוונת הש"ס הוי שלא דכוונת הש"ס הוי שלא דכוונת הש"ס הוי שלא דכוונת הש"ס הוי שלא     ,,,,והשניתוהשניתוהשניתוהשנית    ....מותר וראוי לומותר וראוי לומותר וראוי לומותר וראוי לו

אם עיקר חייו הוא . . . . יעשה מזה עיקר הלימודיעשה מזה עיקר הלימודיעשה מזה עיקר הלימודיעשה מזה עיקר הלימוד
            לימוד תנ"ך, זו בעיא.

        
ללמוד שעה ללמוד שעה ללמוד שעה ללמוד שעה     ,,,,גם ש"ס ופוסקיםגם ש"ס ופוסקיםגם ש"ס ופוסקיםגם ש"ס ופוסקים    םםםםאבל אם לומדיאבל אם לומדיאבל אם לומדיאבל אם לומדי

ודאי ודאי ודאי ודאי     ,,,,דמוניםדמוניםדמוניםדמוניםתנ"ך עם פירושי הקתנ"ך עם פירושי הקתנ"ך עם פירושי הקתנ"ך עם פירושי הקשתים שתים שתים שתים או או או או 
וכן וכן וכן וכן     ,,,,סי' רמ"ו סעיף ד'סי' רמ"ו סעיף ד'סי' רמ"ו סעיף ד'סי' רמ"ו סעיף ד'    וכן הוא בש"ע יו"דוכן הוא בש"ע יו"דוכן הוא בש"ע יו"דוכן הוא בש"ע יו"ד    ,,,,מותרמותרמותרמותר
        ....עיקרעיקרעיקרעיקר

        
אנחנו נחזור ונאמר, כי אפילו אם אין חיוב,  גםגםגםגם

לכל הפחות רצוי, ללמוד בכל יום בשילוש פרק 
אחד במקרא, פחות או יותר. זהו חשוב מאד. 
ולא  רק בשביל עצם המקרא, כי אחרת גם את 

ומות רבים הש"ס לא יבינו, מה שמובא במק
  מאד עניינים בתנ"ך. 

  

את שמות הניקודים לפי מנהגינו. ָקֵמץ,  נכתובנכתובנכתובנכתוב
ח, ֵציִרי, ְסגּול, ִחיַרק, חֹוַלם, ׁשּוַרק, [מה  ּתַ ֿפַ
שנקרא ִקּבּוץ, שהוא שלוש נקודות, בלא וא"ו, 
כמו שיש נוהגים גם בקהילותינו, זה רק מקרוב, 
כי בניקוד העליון הבבלי, גם כשאין וא"ו היא 
אותה צורה, ולכן לשתיהם רבים קראו ׁשּוַרק, 
ר"ל כשבא אליהם הניקוד הטברייני, ולא ידעו 
ֵגש, ָרֵפי, וכולם נקראים  הם מהו קיבוץ]. ּדָ

  מלרע.
  

הוא שחיזקנו את המסורת שלנו, ואפילו  העיקרהעיקרהעיקרהעיקר
בשמות הטעמים. גם מה שהספרדים חושבים כי 
הם מחזיקים קצת במסורת, בכל זאת הם אפילו 

מגיעים לקרסולי המסורת שלנו. מסורת לא 
תימן היא האמתית. אנחנו היחידים ששמרנו 
עליה בשלמותה. כמובן ממילא, אנחנו צריכים 
להחזיק אותה, ולחזק את האחרים. לעשות 
זאת ככל יכלתנו, עד כמה שאפשר, בכל 
הדרכים והמסגרות, והשם ב"ה יהיה בעזרנו 
שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, אז האמת 

 "ה לא תהיה נעדרת, אכי"ר.בע

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  

 הּ גָּ נערך והֻ , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 
  .העורךלפי הבנת 

   

קודם  היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 
, הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן הוצאתו

אולם מפאת העומס הרב המונח על  דברים רבים,
הגהה מדוקדקת,  בורעכתפיו, נבצר ממנו ל

 להאיר ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  

האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור
  את הדבר למעיין בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
הערות  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  ותיקונים יתקבלו ברצון. 
  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  

 יכויולז התורה להפצת והמסייעים והתורמים
 משאלות כל ואהרוך ב המקום ימלא ,הרבים

 .ר"אכי ,לטובה ליבם


