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 גולן דוד הרב בן' שיחי בנציון מנחם ה"ה ידידנו הבחור להצלחת מוקדש השיעור
  , יפו א"בת המזרח צעירי נ"ביהכ רב - ו"הי

 ומסורת תורה בהפצת, ץ"מהרי יד במוסדות והמסורים החשובים מהפעילים
  , מ"בשעטו השבוע שנערכה השידוכין שמחת לרגל, אבותינו

, ו"ת ספר קרית – עילית ממודיעין ו"הי רצאבי ראובן הרב ידידנו בת הודיה ג"עב
  . ספר בקרית צדיק פעולת המדרש בבית הקהל מראשי

 כל הוא וךבר המקום וימלא, בישראל ונאמן כשר בית לבנות שיזכו רצון יהי
  .ר"אכי, לטובה וליבכם ליבם משאלות
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  בשם רחמן.
  

להצלחת הבחור ידידנו ה"ה מנחם השיעור מוקדש 
רב ביהכ"נ צעירי  -בנציון שיחי' בן הרב דוד גולן הי"ו 

המזרח בת"א יפו, מהפעילים החשובים והמסורים 
 ,ורה ומסורת אבותינובמוסדות יד מהרי"ץ, בהפצת ת

לרגל שמחת השידוכין שנערכה השבוע בשעטו"מ, 
עב"ג הודיה בת ידידנו הרב ראובן רצאבי הי"ו 

קרית ספר ת"ו, מראשי הקהל  –ממודיעין עילית 
בבית המדרש פעולת צדיק בקרית ספר. יהי רצון 

המקום וימלא שיזכו לבנות בית כשר ונאמן בישראל, 
  וליבכם לטובה, אכי"ר. ברוך הוא כל משאלות ליבם

  

דברי הגמ' במס' סוכה בעניין הלימוד דברי הגמ' במס' סוכה בעניין הלימוד דברי הגמ' במס' סוכה בעניין הלימוד דברי הגמ' במס' סוכה בעניין הלימוד בבבב    שקלא וטריאשקלא וטריאשקלא וטריאשקלא וטריא
מהיכן מהיכן מהיכן מהיכן אתרוג ולא פלפלין, ואתרוג ולא פלפלין, ואתרוג ולא פלפלין, ואתרוג ולא פלפלין, ו    ––––מן הפסוק 'פרי עץ הדר' מן הפסוק 'פרי עץ הדר' מן הפסוק 'פרי עץ הדר' מן הפסוק 'פרי עץ הדר' 

        . . . . ניכרתניכרתניכרתניכרתלקיחה הלקיחה הלקיחה הלקיחה ההיה היה היה היה תתתתהלימוד כי צריך שהלימוד כי צריך שהלימוד כי צריך שהלימוד כי צריך ש
  

נו נו נו נו תתתתמובא כך,  [דף ל"ה ע"א]מסכת סוכה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא 
    ,,,,עץ שטעם עצו ופריו שוהעץ שטעם עצו ופריו שוהעץ שטעם עצו ופריו שוהעץ שטעם עצו ופריו שוה    ----' ' ' ' פרי עץ הדרפרי עץ הדרפרי עץ הדרפרי עץ הדר''''    רבנן,רבנן,רבנן,רבנן,

  . . . . רוגרוגרוגרוגי אומר זה אתי אומר זה אתי אומר זה אתי אומר זה אתהוִ הוִ הוִ הוִ 
  

יֹּום '] מ ,ג"ויקרא כ[בתורה  כתובכתובכתובכתוב ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ּוְלַקְחּתֶ ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ּוְלַקְחּתֶ ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ּוְלַקְחּתֶ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ָמִרים    ,,,,ָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹוןָהִראׁשֹון ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ָמִריםּפְ ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ָמִריםּפְ ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ָמִריםּפְ ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ַוֲעַנף ֵעץ ַוֲעַנף ֵעץ ַוֲעַנף ֵעץ ַוֲעַנף ֵעץ     ,,,,ּפְ

ם ִלְפֵני יְ     ,,,,ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחלָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחלָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחלָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל ַמְחּתֶ ם ִלְפֵני יְ ּוׂשְ ַמְחּתֶ ם ִלְפֵני יְ ּוׂשְ ַמְחּתֶ ם ִלְפֵני יְ ּוׂשְ ַמְחּתֶ ֱאלֵֹהיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם ֱאלֵֹהיֶכם     "יָ "יָ "יָ "יָ ּוׂשְ
ְבַעת ָיִמים ְבַעת ָיִמיםׁשִ ְבַעת ָיִמיםׁשִ ְבַעת ָיִמיםׁשִ . לא כתוב במפורש, מה נקרא 'פרי ׁשִ

וג? אומרת עץ הדר'? מנין לנו שזהו אתר
עץ שטעם עצו ופריו  -' פרי עץ הדר'הגמרא, 

דהיינו, יש גם לעץ     .הוי אומר זה אתרוג ,שוה
  את טעם הפרי. 

  
אולי המדובר ולימא פלפלין? ולימא פלפלין? ולימא פלפלין? ולימא פלפלין?     הגמרא, שואלתשואלתשואלתשואלת

בפלפלין, כי טעם עצו ופריו שוה, זה אותו 
הדבר, והגמ' מאריכה להוכיח זאת, ממה 

  שמצינו לגבי דיני ערלה. 
  

מה שנקרא היום 'פלפל שחור', ואין  זה 'פלפלין''פלפלין''פלפלין''פלפלין'
אס', אלא בַּ סְ הכוונה לפלפל החריף, הנקרא 'בִּ 

הגרגירים הקטנים של פלפל שחור, שהוא מין 
  תבלין. 

  
היכי היכי היכי היכי     ....התם משום דלא אפשרהתם משום דלא אפשרהתם משום דלא אפשרהתם משום דלא אפשרהגמרא, לא,  עונהעונהעונהעונה

    ....לא מינכרא לקיחתהלא מינכרא לקיחתהלא מינכרא לקיחתהלא מינכרא לקיחתה    ,,,,ננקוט חדאננקוט חדאננקוט חדאננקוט חדא    ????נעבידנעבידנעבידנעביד
אמר רחמנא אמר רחמנא אמר רחמנא אמר רחמנא     אחדאחדאחדאחדפרי פרי פרי פרי     ,,,,ננקוט תרי או תלתאננקוט תרי או תלתאננקוט תרי או תלתאננקוט תרי או תלתא
לא     ....הלכך לא אפשרהלכך לא אפשרהלכך לא אפשרהלכך לא אפשר    ....ותותותותולא שנים ושלשה פירולא שנים ושלשה פירולא שנים ושלשה פירולא שנים ושלשה פיר

יכול להיות שהכוונה לפלפלין. אמנם זה כמו 

אתרוג כי טעם עצו ופריו שוה, זה אותו הדבר, 
אבל צריך שהלקיחה תהיה ניכרת. ומכיון 
שהפלפל שחור כ"כ קטן, לא ניכרת הלקיחה. 

שלוש, הרי כתוב בתורה 'פרי', -ואם ניקח שנים
  ש"מ דהיינו אחד. 

  

ד ראיות, ש'פרי עץ הגמ' מביאה עו בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
אל תקרי הדר אל תקרי הדר אל תקרי הדר אל תקרי הדר     ,,,,רבי אומררבי אומררבי אומררבי אומר    הדר' היינו האתרוג,

    ,,,,מה דיר זה יש בו גדולים וקטניםמה דיר זה יש בו גדולים וקטניםמה דיר זה יש בו גדולים וקטניםמה דיר זה יש בו גדולים וקטנים    ,,,,אלא הדיראלא הדיראלא הדיראלא הדיר
ה"נ יש בו גדולים וקטנים ה"נ יש בו גדולים וקטנים ה"נ יש בו גדולים וקטנים ה"נ יש בו גדולים וקטנים     ,,,,תמימים ובעלי מומיןתמימים ובעלי מומיןתמימים ובעלי מומיןתמימים ובעלי מומין
אטו שאר פירות לית בהו אטו שאר פירות לית בהו אטו שאר פירות לית בהו אטו שאר פירות לית בהו     ....תמימים ובעלי מומיןתמימים ובעלי מומיןתמימים ובעלי מומיןתמימים ובעלי מומין

אלא הכי אלא הכי אלא הכי אלא הכי     ????תמימין ובעלי מומיןתמימין ובעלי מומיןתמימין ובעלי מומיןתמימין ובעלי מומין    ,,,,גדולים וקטניםגדולים וקטניםגדולים וקטניםגדולים וקטנים
            ....גדולים קיימיםגדולים קיימיםגדולים קיימיםגדולים קיימים    עדייןעדייןעדייןעדיין    ,,,,עד שבאין קטניםעד שבאין קטניםעד שבאין קטניםעד שבאין קטנים    ,,,,קאמרקאמרקאמרקאמר

  

רָד ָד ָד ָד אל תקרי הָ אל תקרי הָ אל תקרי הָ אל תקרי הָ ,,,,ר' אבהו אמר ר' אבהו אמר ר' אבהו אמר ר' אבהו אמר  רר אלא ַהּדָ רר אלא ַהּדָ רר אלא ַהּדָ דבר דבר דבר דבר     ,,,,ר אלא ַהּדָ
            ....שדר באילנו משנה לשנהשדר באילנו משנה לשנהשדר באילנו משנה לשנהשדר באילנו משנה לשנה

  

שכן שכן שכן שכן     ,,,,ידֹורידֹורידֹורידֹורהִ הִ הִ הִ אל תקרי הדר אלא אל תקרי הדר אלא אל תקרי הדר אלא אל תקרי הדר אלא     ,,,,בן עזאי אומרבן עזאי אומרבן עזאי אומרבן עזאי אומר
ואיזו היא ואיזו היא ואיזו היא ואיזו היא     ....אידוראידוראידוראידורההההבלשון יווני קורין למים בלשון יווני קורין למים בלשון יווני קורין למים בלשון יווני קורין למים 

כך . . . . הוי אומר זה אתרוגהוי אומר זה אתרוגהוי אומר זה אתרוגהוי אומר זה אתרוג    ,,,,שגדל על כל מיםשגדל על כל מיםשגדל על כל מיםשגדל על כל מים
        מובא בדף ל"ה.

        
המשנה, מובאת ] ע"ב [בדף ל"זמכן  לאחרוהנה והנה והנה והנה 

אגב, המלים 'היכן היו', אינן     ????והיכן היו מנענעיןוהיכן היו מנענעיןוהיכן היו מנענעיןוהיכן היו מנענעין
מדוייקות. כי 'היו' משמע, כביכול שבעבר היו 

הגירסא איננה  מענענין והיום לא. לכאורה
נכונה. וצ"ל 'היכן מנענעין'. וכבר בעל מלאכת 

מעיר כי הגירסא שלפנינו אינה [שם] שלמה 
'. נוחה, וברי"ף וברא"ש כתוב, 'היכן הוא מנענע

  העיקר, בלי המלה 'היו'.
  

אופן השאלה היא, מתי צריכים לעשות  בכלבכלבכלבכל
  את ה'שענון' עם ארבעת המינים?

  
ובאנא ובאנא ובאנא ובאנא     ,,,,בהודו לה' תחילה וסוףבהודו לה' תחילה וסוףבהודו לה' תחילה וסוףבהודו לה' תחילה וסוף    המשנה,אומרת אומרת אומרת אומרת 

אף אף אף אף     ,,,,וב"ש אומריןוב"ש אומריןוב"ש אומריןוב"ש אומרין    ....דברי ב"הדברי ב"הדברי ב"הדברי ב"ה    ....ה' הושיעה נאה' הושיעה נאה' הושיעה נאה' הושיעה נא
מה הפירוש 'תחילה     ....באנא ה' הצליחה נאבאנא ה' הצליחה נאבאנא ה' הצליחה נאבאנא ה' הצליחה נא

והודו והודו והודו והודו     ,,,,הודו שבתחלת הפרקהודו שבתחלת הפרקהודו שבתחלת הפרקהודו שבתחלת הפרקוסוף'? פירש רש"י, 
  ....וכו'    וף הפרקוף הפרקוף הפרקוף הפרקשבסשבסשבסשבס

  
לגבי 'אנא י"י הושיעה נא'? למה שם ג"כ  מהמהמהמה

  מנענעין? הרי שם זה לא תחילת הפרק? 
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, והרא"ש מביא [ד"ה בהודו]התוספות  אומריםאומריםאומריםאומרים
אע"פ שאין אע"פ שאין אע"פ שאין אע"פ שאין     ,,,,וטעמא דבית הללוטעמא דבית הללוטעמא דבית הללוטעמא דבית הללאת דבריהם, 

לת הפרק ולא סוף לת הפרק ולא סוף לת הפרק ולא סוף לת הפרק ולא סוף ייייאנא ה' הושיעה נא תחאנא ה' הושיעה נא תחאנא ה' הושיעה נא תחאנא ה' הושיעה נא תח
    ',',',',דברי הימים אדברי הימים אדברי הימים אדברי הימים א[[[[משום דכתיב משום דכתיב משום דכתיב משום דכתיב     ....מנענעיםמנענעיםמנענעיםמנענעים    ,,,,הפרקהפרקהפרקהפרק

נו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט נו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט נו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט נו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט אז ירנאז ירנאז ירנאז ירנ    ]]]]זזזז""""טטטט
וכתיב בתריה הודו לה' כי טוב כי וכתיב בתריה הודו לה' כי טוב כי וכתיב בתריה הודו לה' כי טוב כי וכתיב בתריה הודו לה' כי טוב כי     ,,,,את הארץאת הארץאת הארץאת הארץ

וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו     ,,,,לעולם חסדולעולם חסדולעולם חסדולעולם חסדו
שמנענעים את הלולב שמנענעים את הלולב שמנענעים את הלולב שמנענעים את הלולב     ,,,,והיינו ירננווהיינו ירננווהיינו ירננווהיינו ירננו    ....אלהי ישענואלהי ישענואלהי ישענואלהי ישענו

עד כאן  ....ומשבחין בהודו ובאנא ה' הושיעה נאומשבחין בהודו ובאנא ה' הושיעה נאומשבחין בהודו ובאנא ה' הושיעה נאומשבחין בהודו ובאנא ה' הושיעה נא
  מובא בתוספות. 

  

. . . . וכו'ואיתא במדרש ואיתא במדרש ואיתא במדרש ואיתא במדרש הרא"ש מוסיף,  אבלאבלאבלאבל
ו, הרא"ש לא הסתפק במה שכתבו דהיינ

התוס', דהיינו הפסוק 'אז ירננו עצי היער', מה 
שאנחנו משעננים בלולב, בפרט כמו שאנחנו 
התימנים מכסכסים ומטרפים מעלים, זהו הרינון 
של עצי היער. שומעים את רשרוש העלים. 

        כתוב 'הודו', וגם 'הושיענו'. 
  

לפי שבר"ה לפי שבר"ה לפי שבר"ה לפי שבר"ה     ,,,,במדרשבמדרשבמדרשבמדרשואיתא ואיתא ואיתא ואיתא הרא"ש כך,  אומראומראומראומר
ואין יודעין ואין יודעין ואין יודעין ואין יודעין     ,,,,ישראל ואומות העולםישראל ואומות העולםישראל ואומות העולםישראל ואומות העולם    ,,,,באין לדיןבאין לדיןבאין לדיןבאין לדין

נתן הקב"ה מצוה זו נתן הקב"ה מצוה זו נתן הקב"ה מצוה זו נתן הקב"ה מצוה זו     ....מי יצא זכאי ומי יצא חייבמי יצא זכאי ומי יצא חייבמי יצא זכאי ומי יצא חייבמי יצא זכאי ומי יצא חייב
כאדם כאדם כאדם כאדם     ,,,,שיהו שמחים בלולביהםשיהו שמחים בלולביהםשיהו שמחים בלולביהםשיהו שמחים בלולביהם    ,,,,לישראללישראללישראללישראל

והיינו והיינו והיינו והיינו     ....היוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמחהיוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמחהיוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמחהיוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמח
כלומר ירננו בעצי היער כלומר ירננו בעצי היער כלומר ירננו בעצי היער כלומר ירננו בעצי היער     ,,,,דכתיב ירננו עצי היערדכתיב ירננו עצי היערדכתיב ירננו עצי היערדכתיב ירננו עצי היער

כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבאין לשפוט כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבאין לשפוט כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבאין לשפוט כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבאין לשפוט 
        ....בהודו ובהושיעה נאבהודו ובהושיעה נאבהודו ובהושיעה נאבהודו ובהושיעה נא    ,,,,ירננוירננוירננוירננו    ובמהובמהובמהובמה    ....את הארץאת הארץאת הארץאת הארץ

  

הזה הוא מפורסם, ואצלינו ידוע בעיקר המדרש המדרש המדרש המדרש 
כיון שבעל מנורת המאור מביא זאת בפרק 

. זהו [פרק קמ"ו]הראשון של פרקי חג הסוכות 
"ׂשַֹבע "ׂשַֹבע "ׂשַֹבע "ׂשַֹבע     לגבי הפסוקמאמר במדרש ויקרא רבה, 

ָמחֹות" ָמחֹות"ׂשְ ָמחֹות"ׂשְ ָמחֹות"ׂשְ ַבע שמחות    ,,,,ׂשְ ַבע שמחותאל תהי קורא כן אלא ׁשֶ ַבע שמחותאל תהי קורא כן אלא ׁשֶ ַבע שמחותאל תהי קורא כן אלא ׁשֶ     ....אל תהי קורא כן אלא ׁשֶ
ד' מינין ד' מינין ד' מינין ד' מינין     ,,,,הןהןהןהןואלו ואלו ואלו ואלו     ....אלו שבע מצות שבחגאלו שבע מצות שבחגאלו שבע מצות שבחגאלו שבע מצות שבחג

        ושמחה.ושמחה.ושמחה.ושמחה.    ,,,,חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה    ,,,,וסוכהוסוכהוסוכהוסוכה    ,,,,שבלולבשבלולבשבלולבשבלולב
        

    ????ואם חגיגה למה שמחהואם חגיגה למה שמחהואם חגיגה למה שמחהואם חגיגה למה שמחה    ,,,,אם שמחה למה חגיגהאם שמחה למה חגיגהאם שמחה למה חגיגהאם שמחה למה חגיגה
    ,,,,משל לשנים שנכנסו אצל הדייןמשל לשנים שנכנסו אצל הדייןמשל לשנים שנכנסו אצל הדייןמשל לשנים שנכנסו אצל הדיין    ,,,,א"ר אביןא"ר אביןא"ר אביןא"ר אבין

אלא מאן דנסב אלא מאן דנסב אלא מאן דנסב אלא מאן דנסב     ....ולית אנן ידעין מאן הוא נוצחולית אנן ידעין מאן הוא נוצחולית אנן ידעין מאן הוא נוצחולית אנן ידעין מאן הוא נוצח
כך כך כך כך     ....אנן ידעין דהוא נצוחייאאנן ידעין דהוא נצוחייאאנן ידעין דהוא נצוחייאאנן ידעין דהוא נצוחייא    ,,,,באיין בידיהבאיין בידיהבאיין בידיהבאיין בידיה

ומקטרגים לפני ומקטרגים לפני ומקטרגים לפני ומקטרגים לפני     םםםםבאיבאיבאיבאי    ,,,,ישראל ואומות העולםישראל ואומות העולםישראל ואומות העולםישראל ואומות העולם
אלא אלא אלא אלא     ....ת אנן ידעין מאן נצחת אנן ידעין מאן נצחת אנן ידעין מאן נצחת אנן ידעין מאן נצחוליוליוליולי    ,,,,הקב"ה בר"ההקב"ה בר"ההקב"ה בר"ההקב"ה בר"ה

במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא במה שישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא 
אנו יודעין דישראל אנו יודעין דישראל אנו יודעין דישראל אנו יודעין דישראל     ,,,,ולולביהן ואתרוגיהן בידןולולביהן ואתרוגיהן בידןולולביהן ואתרוגיהן בידןולולביהן ואתרוגיהן בידן

לפיכך משה מזהיר לישראל לפיכך משה מזהיר לישראל לפיכך משה מזהיר לישראל לפיכך משה מזהיר לישראל     ....אינון נצוחייאאינון נצוחייאאינון נצוחייאאינון נצוחייא
יֹּום ָהִראׁשֹון""ּוְלַקחְ "ּוְלַקחְ "ּוְלַקחְ "ּוְלַקחְ     ,,,,ואומר להםואומר להםואומר להםואומר להם ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ָהִראׁשֹון"ּתֶ ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ָהִראׁשֹון"ּתֶ ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ָהִראׁשֹון"ּתֶ ם ָלֶכם ּבַ             ....ּתֶ

  

ע"מ סוכה [ יבּ בּ כפות תמרים למהר"ם בן חֲ  בספרבספרבספרבספר
, הוא שואל ודן ]משום דלא אפשרשם, ד"ה התם 

בסוגיא הזאת, בשתי שאלות יסודיות. הגמ' 
אומרת, כי לא יכול להיות שזה יהיה פלפלין, 
מכיון שצריך ש'תהיה מינכרא לקיחתה'. 
לכאורה, איפה זה כתוב? נאמר 'ולקחתם לכם', 
היכן כתוב שצריך שתהיה ניכרת הלקיחה? 

  ת? מהיכן ההוכחה שצריך שתהיה הלקיחה ניכר
  

  מהקהל: אולי צריך שיהיה לפחות כזית? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: מדוע כזית? וכי זה שיעור  תשובתתשובתתשובתתשובת
של אכילה? כל שכן שאפילו באכילה, הרי יש 

פות ה, שלדעת התוסָ יָּ ְר לפלפל השחור דין בִּ 
מברכים על אכילתו ברכה אחרונה למרות 

  שהוא פחות מכזית.
  

ת נוספת הוא שואל, איך יכול להיו שאלהשאלהשאלהשאלה
סלקא דעתך, שיכול להיות שזה פלפלין? הרי 

ישנה מחלוקת בין [דף ל"ד סוף ע"ב] במשנה לעיל 
רבי מאיר לרבי יהודה, כמה הוא שיעור 
האתרוג. רבי מאיר אומר כאגוז, ורבי יהודה 
אומר כביצה. וידוע שכל שיעורי התורה הם 

 –הלכה למשה בסיני. 'שיעורין חציצין ומחיצין 
. ]ה:דף ד. וסוכה דף עירובין [' הלכה למשה מסיני

א"כ מובן שישנה כאן מחלוקת בין ר"מ לר"י 
מה היא ההלכה למשה מסיני, ר"מ אומר 
שההלמ"מ זה כאגוז, ור"י אומר שההלמ"מ זה 
כביצה. אז יש הלכה למשה מסיני, או שזה 
כאגוז או שזה כביצה. אבל פלפל, זה אפילו לא 

יות רבע אגוז. א"כ בודאי שזה לא יכול לה
פלפל. א"כ מה הגמ' שואלת, שיכול להיות 
שזה פלפלין? הרי אין 'הלכה למשה מסיני' לגבי 
פלפלין? כי אם ההלמ"מ היא שזה כאגוז, וכי 

  שייך שהפלפלין היו כאגוז? וק"ו כביצה? 
  

השאלות שהוא שואל, ויש לו תירוצים  אלואלואלואלו
  עליהן, כדלקמן.
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נעמוד על השאלה הראשונה,  בהתחלהבהתחלהבהתחלהבהתחלה
בעינן בעינן בעינן בעינן דדדד    ןןןןללללא א א א מנמנמנמנ    שה,שה,שה,שה,קקקקצת צת צת צת קקקקזה לשונו, ותשובתו. ו

            ????נכרא לקיחתהנכרא לקיחתהנכרא לקיחתהנכרא לקיחתהיייידמדמדמדמ
  

    -במדרש רבה  -    ררררמ"ש במ"מ"ש במ"מ"ש במ"מ"ש במ"בבבב    ומר,ומר,ומר,ומר,ללללש ש ש ש ויויויוי
    ,,,,ות את פניךות את פניךות את פניךות את פניךחחחחֹוַבע שמֹוַבע שמֹוַבע שמֹוַבע שמשׂ שׂ שׂ שׂ     סוקסוקסוקסוקפפפפ    ר,ר,ר,ר,אמואמואמואמו    פרשתפרשתפרשתפרשת

ַבע מצוללללדדרשו אדדרשו אדדרשו אדדרשו א ַבע מצוו ׁשֶ ַבע מצוו ׁשֶ ַבע מצוו ׁשֶ מינין מינין מינין מינין     ''''דדדד    ,,,,גגגגחחחחת שבת שבת שבת שבווווו ׁשֶ
    ....יע"שיע"שיע"שיע"ש    ''''משל כומשל כומשל כומשל כו    ,,,,כה חגיגה ושמחהכה חגיגה ושמחהכה חגיגה ושמחהכה חגיגה ושמחהוווושבלולב וסשבלולב וסשבלולב וסשבלולב וס

ה של לולב ה של לולב ה של לולב ה של לולב חחחחצריך לפרסם הלקיצריך לפרסם הלקיצריך לפרסם הלקיצריך לפרסם הלקידדדדאלמא אלמא אלמא אלמא 
            ....ואתרוגואתרוגואתרוגואתרוג

  

, [שהבאנו לעיל]עפ"י המדרש  מתרץ זאת הואהואהואהוא
כתוב שם המשל לגבי כאשר לא יודעים מי 
מנצח, ומי שיוצא עם הלולב הוא המנצח, א"כ 
הדבר סימן שצריך שיהיה פירסום, ומכך הגמ' 
לוקחת הוכחה שצריך שזה יהיה ניכר, כי בדבר 
קטנטן כזה כמו פלפל שחור זה לא מתפרסם. 

  כך הוא אומר.
  

הכפות תמרים, במבט , מי שלומד את לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
ראשון זה נראה תמוה, איך הוא קישר בין גמרא 
לבין מדרש? אי אפשר. ישנן 'הלכות', וישנן 
'מדרשים'. זהו דרוש, וגם אין בגמ' זכר למדרש 
הזה. שיהיה 'ניכר לקיחתה' עפ"י המדרש של 
מי שיוצא וכו'? נראה כי כביכול הוא חיבר שתי 

  קצוות, ולכאורה הדבר נראה מתמיה.
  

כנראה שהדבר לא הפריע כלל למהר"ם  אבלאבלאבלאבל
בן חביב, שהרי הרא"ש העלה את המדרש הזה, 
כפי שהבאנו לעיל. הרא"ש הסביר את המשנה, 
למה מנענעין בהושיעה נא, על פי המדרש הזה. 
א"כ המדרש הזה הוא להלכה. כי ההלכה 
הזאת, דעת בית הלל מבוססת עפ"י המדרש 

כי בכך שמחים. הזה, של 'אז ירננו עצי היער', 
א"כ ישנו קשר בין ההלכה לבין המדרש, וזהו 
דבר אחד. אז אם המשנה שם בנויה עפ"י 
המדרש הזה, ממילא גם בעל כפות תמרים יכול 
בנ"ד להביא הוכחה ממדרש זה. הדבר בהחלט 
יכול להיות מתורץ כך. גם בעל תפארת ישראל 

, [פרק ג' דסוכה משנה ט', אות נ"ו]על המשנה שם 
את המדרש הזה. הדבר סימן, שמבינים  הביא

שלמדרש הזה יש תוקף ומשמעות הלכתית. זה 
  לא 'דרוש', שאפשר להגיד כנגדו דרוש אחר.

מהקהל: אחרי שאמרו את הפסוק 'אז  שאלהשאלהשאלהשאלה
ירננו', הוסיפו עוד מדרש. אבל מהתוס' לא 

  נראה שהוא אוחז כך.
  

מרן שליט"א: נכון, אתה צודק, לפי  תשובתתשובתתשובתתשובת
ינו מוכרח. אבל מהרא"ש רואים התוס' הדבר א

כך, והכפות תמרים נסמך על הרא"ש. לרא"ש 
הדבר לא הפריע, הוא עצמו הביא את דברי 
התוס' אבל לא הסתפק בכך, הוא הוסיף גם את 
המדרש. כנראה כי הסיבה היא, כיון שהפסוק 
הוא 'תלוש', מה הקשר בין 'אז ירננו עצי היער' 

שר ביניהם. לבין חג הסוכות? אין בכלל שום ק
המדרש קישר את הפסוק הזה עם חג הסוכות, 

  וממילא הדבר מובן היטב. 
  

כי התירוץ הזה הוא אמיתי, כיון  חושבניחושבניחושבניחושבני
בהמשך דבריו, בדפים שלאחר מכן, הכפות 
תמרים עצמו מציין את התוס' והרא"ש. א"כ 
בודאי הוא ראה את זה. אבל גם אם לא, 

, אני רק מחזק זאת מסתמא הוא ראה את זה.
כי הוא מציין אותו במפורש. א"כ היה נראה לו, 
שזהו דבר הלכתי, ואפשר בהחלט לבנות 
הלכה עפ"י המדרש הזה, ולתרץ ולהסביר את 

  הגמרא עפ"י המהלך הזה.
  

, עדיין הדבר אינו פשוט. המדרש אומר, אבלאבלאבלאבל
, והמפרשים בידיהבידיהבידיהבידיה    ''''באייןבאייןבאייןבאיין''''מאן דנסב מאן דנסב מאן דנסב מאן דנסב 

מתלבטים, מה הפירוש 'באיין'? המלה 'באיין', 
לה קשה. בעל הערוך, למרות שהוא בקי ת ִמ זא

עצום כמפורסם, הוא לא ידע בבירור מה פירוש 
המלה הזאת. הוא אומר, כי 'מסתברא' שזה 
כידון. דהיינו לפי העניין הוא הבין כך, הוא 
השווה בין לולה לכידון כי זה היה נראה לו 

  דומה, לכן 'מסתברא' שזה כידון. 
  

הערוך' אומר, כי רבי בנימין בעל 'מוסף  אולםאולםאולםאולם
המלה הזאת היא מלה ידועה בלשון יון, וזה כף 
של־תמר. אז אני מבין, כי כשלוקחים כף של 
תמר, המנצח מנפנף בזה. איפה הפלפלין, 
ואיפה הכף של־תמר? כנראה מי שמנצח 
במלחמה, מנענע בזה ומשענן למעלה למטה 
לימין ולשמאל, כמו שאנחנו עושים עם הלולב. 

. זאת בדיוק ההשוואה, למה עכ"פ דומה לכך



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

6  

שאנחנו עושים. אנו מראים את השמחה, כעין 
ריקוד כזה, כמו אדם השמח שניצח במלחמה 

  ומנפנף בכף של עץ התמר. 
  

בלתי מובן מה שאומר מהר"ם בן חביב,  א"כא"כא"כא"כ
שהרי וכי ככה מפרסמים? הלא מבואר מן הגמ' 
ששנים או שלשה פלפלין זה כן היה פרסום, רק 

ן שצריך פרי אחד. הא כיצד אתה אי אפשר כיו
משווה את זה לנפנוף של הלולב, של כף 

  התמר?
  

] , דף ס"ו ע"ב[דרוש לחג הסוכותכף המאזניים  בספרבספרבספרבספר
הביא את הפירושים הללו, את הפירוש של 
הערוך, שה'באיין' זהו כידון, והוא אומר שזה 
לא מסתבר, לא נראה לו. הוא אומר כך, 

הנזכרים הנזכרים הנזכרים הנזכרים האמנה שלדעתי שגו המבארים האמנה שלדעתי שגו המבארים האמנה שלדעתי שגו המבארים האמנה שלדעתי שגו המבארים 
אבל אבל אבל אבל     ,,,,א אינו כידוןא אינו כידוןא אינו כידוןא אינו כידוןוווושהשהשהשהבביאור זה השם באיין, בביאור זה השם באיין, בביאור זה השם באיין, בביאור זה השם באיין, 

אר לכפת אר לכפת אר לכפת אר לכפת וווואו תאו תאו תאו ת    עצםעצםעצםעצם    שםשםשםשםהוא בלשון לעז הוא בלשון לעז הוא בלשון לעז הוא בלשון לעז 
שכן יספרו כותבי דברי הימים שכן יספרו כותבי דברי הימים שכן יספרו כותבי דברי הימים שכן יספרו כותבי דברי הימים     ....תמרים בעצמותמרים בעצמותמרים בעצמותמרים בעצמו

כי כי כי כי     ,,,,שמנהגם היה אזשמנהגם היה אזשמנהגם היה אזשמנהגם היה אז    ,,,,של העמים הקדמוניםשל העמים הקדמוניםשל העמים הקדמוניםשל העמים הקדמונים
החזיקו המנצחים החזיקו המנצחים החזיקו המנצחים החזיקו המנצחים     ,,,,רכות המלחמהרכות המלחמהרכות המלחמהרכות המלחמהבם ממעבם ממעבם ממעבם ממעשושושושובבבב

נם וגבורת נם וגבורת נם וגבורת נם וגבורת וווולאות על נצחלאות על נצחלאות על נצחלאות על נצח    ,,,,ת תמריםת תמריםת תמריםת תמריםווווכפכפכפכפ    םםםםההההייייבידבידבידביד
תיסד זה המנהג תיסד זה המנהג תיסד זה המנהג תיסד זה המנהג י ספק ני ספק ני ספק ני ספק נובלובלובלובל    ....מהמהמהמהחחחחימינם במלימינם במלימינם במלימינם במל

    ....אצלםאצלםאצלםאצלם    ה שהיה ידועה שהיה ידועה שהיה ידועה שהיה ידועששששאצלם עפ"י איזה מעאצלם עפ"י איזה מעאצלם עפ"י איזה מעאצלם עפ"י איזה מע
מובן שהיה מקובל להשתמש בכך, וא"כ צריך 

  להיות שהדבר יהיה מפורסם ובולט וניכר. 
  

' ט עמוד א"קונא תליסר דף כיזוהר ת ובתיקוניובתיקוניובתיקוניובתיקוני[
אמאי אמאי אמאי אמאי     ,,,,אבא אבאאבא אבאאבא אבאאבא אבא    ,,,,קם רבי אלעזר ואמרקם רבי אלעזר ואמרקם רבי אלעזר ואמרקם רבי אלעזר ואמראיתא, 

    ]]]]ויקרא כ"גויקרא כ"גויקרא כ"גויקרא כ"ג[[[[כות כות כות כות וווואתמר ביומא קדמאה דסאתמר ביומא קדמאה דסאתמר ביומא קדמאה דסאתמר ביומא קדמאה דס
אמר אמר אמר אמר     ????תם לכם ביום הראשון פרי עץ הדרתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדרתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדרתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדרולקחולקחולקחולקח

    ,,,,בימינא נטלין לוןבימינא נטלין לוןבימינא נטלין לוןבימינא נטלין לון    מאני קרבאמאני קרבאמאני קרבאמאני קרבא    ,,,,בריבריבריברי    ,,,,ליהליהליהליה
אינון ישראל רשימין אינון ישראל רשימין אינון ישראל רשימין אינון ישראל רשימין     מאני קרבאמאני קרבאמאני קרבאמאני קרבאובאלין ובאלין ובאלין ובאלין 

מתל למלכא דהוה ליה דינא מתל למלכא דהוה ליה דינא מתל למלכא דהוה ליה דינא מתל למלכא דהוה ליה דינא     ....דנצחין דינאדנצחין דינאדנצחין דינאדנצחין דינא
ולא הוו ידעין מאן נצח ולא הוו ידעין מאן נצח ולא הוו ידעין מאן נצח ולא הוו ידעין מאן נצח     ....וקרבא בשבעין אומיןוקרבא בשבעין אומיןוקרבא בשבעין אומיןוקרבא בשבעין אומין

    ,,,,אמראמראמראמר    ????מאן נצח דינאמאן נצח דינאמאן נצח דינאמאן נצח דינא    ,,,,ושאלין ליהושאלין ליהושאלין ליהושאלין ליה    ....דינאדינאדינאדינא
    אאאאבמאני קרבבמאני קרבבמאני קרבבמאני קרבתסתכלון באלין דרשימין תסתכלון באלין דרשימין תסתכלון באלין דרשימין תסתכלון באלין דרשימין 

. הוספת ותנדעון מאן נצח דינאותנדעון מאן נצח דינאותנדעון מאן נצח דינאותנדעון מאן נצח דינא    ,,,,בידייהובידייהובידייהובידייהו
  העורך].

  

ה, חושבני, כי ישנו תירוץ אמיתי שונֶ  לכןלכןלכןלכן
לקושיית בעל כפות תמרים, מהיכן הגמ' 

  לומדת שצריך 'מינכרא לקיחתה'?

נקדים, כי כמה אחרונים אומרים תירוץ  אולםאולםאולםאולם
אחר ממהר"ם בן חביב. הם אומרים, שכתוב 

רים כך שצריך 'לקיחה הניכרת'. הם אומ
בפשיטות, כי מאחר שכתוב 'ולקחתם', בעינן 
לקיחה הניכרת. כך אומר החתם סופר, וה'דבר 

  בעתו', ועוד כמה אחרונים. 
  

עדיין לא הבנתי, היכן כתוב 'לקיחה  אבלאבלאבלאבל
הניכרת'? כתוב 'ולקחתם', וכי צריך שיראו? 
תפסתי משהו קטנטן בידי, זה לא נקרא שאני 

  לקיחה הניכרת'? 'לוקח'? מי אמר. היכן כתוב '
  

מאי, נראה שצריך לקשר זאת עם דברי  אלאאלאאלאאלא
. ישנה שם ]ע"א [דף כ"זהגמ' במסכת מנחות 

משנה, כי ארבעת המינים שבלולב מעכבים זה 
אחת זה, והגמ' אומרת, שהמקור לכך מדכתיב 
'ולקחתם' לקיחה תמה. א"כ לאחר שישנו 
מושג 'לקיחה תמה', דהיינו לקיחה מושלמת, 

י כל ארבעת המינים יהיו, גם אם שם דורשים כ
לא מחזיקים אותם ביד לפחות שיהיו מונחים 
לפניו, אבל ממילא מובן כי אם צריך לקיחה 
מושלמת אז צריך שהלקיחה תהיה ניכרת. א"כ 
מסתברא שהגמ' נסמכת כאן בסוכה על 

 זהולקיחה תמה.  –הדרשה הזאת, 'ולקחתם' 
כפי שישנה דרשה דומה בכמה מקומות, כגון 

 -' ולמדתם אתם, '[דף ט"ו ע"ב]מסכת ברכות ב
דהיינו, שבקרית שמע צריך     שיהיה לימודך תם.

להפריד בין הדבקים וכו', שהדיבור יהיה תם. 
  אותו הדבר בנ"ד, ולקחתם. 

  

טעם הדרשה היא, שהיה צריך לכתוב  כנראהכנראהכנראהכנראה
  לכם', מה זה 'ולקחתם'?  חוּ ְק 'וּ 
  

הוספנו פירש כך. [סימן ט'] בספר חיי יעקב  ואכןואכןואכןואכן
כמה דברים על דבריו, אבל יסוד הדבר כתוב 
אצלו. הוא מביא את הכפות תמרים, ואומר 
שהתירוץ שלו דחוק, אעפ"י שהוא לא מסביר 

  מה דחוק. 
  

ולפי ענ"ד נראה, דמגופא ולפי ענ"ד נראה, דמגופא ולפי ענ"ד נראה, דמגופא ולפי ענ"ד נראה, דמגופא הוא כותב כך,  אח"כאח"כאח"כאח"כ
דקרא משמע הכי, דכתיב ולקחתם לכם, דקרא משמע הכי, דכתיב ולקחתם לכם, דקרא משמע הכי, דכתיב ולקחתם לכם, דקרא משמע הכי, דכתיב ולקחתם לכם, 
לקיחה תמה, כדאיתא במנחות, ובעינן לקיחה לקיחה תמה, כדאיתא במנחות, ובעינן לקיחה לקיחה תמה, כדאיתא במנחות, ובעינן לקיחה לקיחה תמה, כדאיתא במנחות, ובעינן לקיחה 

א על דרך דאיתא במסכת שבת א על דרך דאיתא במסכת שבת א על דרך דאיתא במסכת שבת א על דרך דאיתא במסכת שבת הניכרת. והוהניכרת. והוהניכרת. והוהניכרת. והו
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דהיינו , וכתבתם, כתיבה תמה. , וכתבתם, כתיבה תמה. , וכתבתם, כתיבה תמה. , וכתבתם, כתיבה תמה. [דף ק"ג][דף ק"ג][דף ק"ג][דף ק"ג]
שהכתיבה תהיה מושלמת, שהאותיות לא יהיו 

י"ן י"ן י"ן י"ן פִ פִ פִ פִ לְ לְ לְ לְ שלא יכתוב ִא שלא יכתוב ִא שלא יכתוב ִא שלא יכתוב ִא דומות האחת אל השנייה. 
י"ן, ההי"ן חתי"ן, והטעם שיהיה כתיבה י"ן, ההי"ן חתי"ן, והטעם שיהיה כתיבה י"ן, ההי"ן חתי"ן, והטעם שיהיה כתיבה י"ן, ההי"ן חתי"ן, והטעם שיהיה כתיבה נִ נִ נִ נִ יְ יְ יְ יְ עַ עַ עַ עַ 

תעשה אותיות ברורות, כדי שיהיה ניכר ניכרת. ניכרת. ניכרת. ניכרת. 
[דף ט"ו [דף ט"ו [דף ט"ו [דף ט"ו     וכמו דאיתא בברכותוכמו דאיתא בברכותוכמו דאיתא בברכותוכמו דאיתא בברכות ההבדל ביניהם.

שיהיה למודך תם, שיתן רווח שיהיה למודך תם, שיתן רווח שיהיה למודך תם, שיתן רווח שיהיה למודך תם, שיתן רווח     ––––ולמדתם ולמדתם ולמדתם ולמדתם ע"ב] ע"ב] ע"ב] ע"ב] 
בין הדבקים. ואף דשם סבירא ליה להלכה כר' בין הדבקים. ואף דשם סבירא ליה להלכה כר' בין הדבקים. ואף דשם סבירא ליה להלכה כר' בין הדבקים. ואף דשם סבירא ליה להלכה כר' 
יוסי דקראה ולא דקדק באותיותיה יצא, יוסי דקראה ולא דקדק באותיותיה יצא, יוסי דקראה ולא דקדק באותיותיה יצא, יוסי דקראה ולא דקדק באותיותיה יצא, 
ומשמע ד'ולמדתם' אינה דרשה גמורה, היינו ומשמע ד'ולמדתם' אינה דרשה גמורה, היינו ומשמע ד'ולמדתם' אינה דרשה גמורה, היינו ומשמע ד'ולמדתם' אינה דרשה גמורה, היינו 
משום דאנן קיי"ל בק"ש כל השלשה פרשיות משום דאנן קיי"ל בק"ש כל השלשה פרשיות משום דאנן קיי"ל בק"ש כל השלשה פרשיות משום דאנן קיי"ל בק"ש כל השלשה פרשיות 
בודאי לאו דאורייתא, ור' יהודה לטעמיה בודאי לאו דאורייתא, ור' יהודה לטעמיה בודאי לאו דאורייתא, ור' יהודה לטעמיה בודאי לאו דאורייתא, ור' יהודה לטעמיה 

פרשיות הן דאורייתא פרשיות הן דאורייתא פרשיות הן דאורייתא פרשיות הן דאורייתא דסבירא ליה כל השלש דסבירא ליה כל השלש דסבירא ליה כל השלש דסבירא ליה כל השלש 
        וכו'.. הכי נמי בעינן לקיחה הניכרת . הכי נמי בעינן לקיחה הניכרת . הכי נמי בעינן לקיחה הניכרת . הכי נמי בעינן לקיחה הניכרת וכו'

  

לפי תירוץ הכפות תמרים על מהקהל: שאלה שאלה שאלה שאלה 
פי המדרש דבעינן נמי שלקיחת האתרוג תהיה 
ניכרת ולא רק הלולב, ממילא הוא הדין נמי 
להדס וערבה. ולדידן הרי הערבה בודאי אינה 

  .ניכרת, ומההדס לא ניכר אלא השוטה
  

ן שליט"א: בודאי זה גם על האתרוג מר תשובתתשובתתשובתתשובת
וכו', כי מה שכתוב 'ולקחתם' חוזר על כל 
ארבעת המינים. ונכון שאצלינו הערבות אינן 
ניכרות כלל, כי הן מתכסות ומוסתרות ע"י 
ריבוי ההדסים אשר סביבותיהן, אבל כבר 

[סימן קי"ז סעיף א'] כתבתי בשלחן ערוך המקוצר 
ות לגמרי, שראוי ליתן לב שלא יתכסו הערב

והמקורות לכך מבוארים בעיני יצחק שם אות 
כ"א. לדעתי זה מחוסר תשומת־לב. ועדיין 
קשה שההדסים השוטים, מכסים ומסתירים את 
שלושת ההדסים הכשרים. הלכך צריך לומר 
שזה נחשב לקיחה הניכרת, כיון שאמנם בפועל 

ח" הן יכולות להיות אינן ניכרות, אבל ב"כֹ
פלין הקטנים. דהיינו ניכרות, משא"כ פל

שההערבות וההדסים, כיון שהם גדולות, הוא 
  רק בבחינת אריא רביע עליה.

  

לעיין גם־כן בצורת המטבע מימי בר־ וישוישוישויש[
כוכבא, שעליו ציור ארבעת המינים, שפורסם 
בכמה מקומות, והובא גם־כן ע"ג כריכת ספר 

[בני סדר ההושענות המבואר עם מענה לשון 
שו זאת בזמנם, למרות שיש איך עברק התשמ"ט] 

שם הדסים רבים כמנהגינו. דהיינו שאולי מה 
  שבולט למעלה על גביהם, הוא הדס וערבה].

  

נעבור לשאלה השנייה של הכפות  כעתכעתכעתכעת
תמרים, שלכאורה איך אפשר להגיד שזה 
פלפלין, כאשר יש לנו הלכה למשה מסיני 

  שהשיעור הוא או כאגוז או כביצה?
  

מיהו אכתי קשה, איך מיהו אכתי קשה, איך מיהו אכתי קשה, איך מיהו אכתי קשה, איך נו, שואל כך, זה לשו הואהואהואהוא
    ----    ין'או 'סלקא דעּתִ     ',ךְ 'סלקא דעּתָ     ----ס"ד ס"ד ס"ד ס"ד 

דפרי עץ הדר הוא פלפלין, הלא נחלקו תנאי דפרי עץ הדר הוא פלפלין, הלא נחלקו תנאי דפרי עץ הדר הוא פלפלין, הלא נחלקו תנאי דפרי עץ הדר הוא פלפלין, הלא נחלקו תנאי 
בשיעור, רמ"א כאגוז רי"א כביצה, ושיעורין בשיעור, רמ"א כאגוז רי"א כביצה, ושיעורין בשיעור, רמ"א כאגוז רי"א כביצה, ושיעורין בשיעור, רמ"א כאגוז רי"א כביצה, ושיעורין 
חציצין ומחיצין הל"מ כדאיתא בפ"ק חציצין ומחיצין הל"מ כדאיתא בפ"ק חציצין ומחיצין הל"מ כדאיתא בפ"ק חציצין ומחיצין הל"מ כדאיתא בפ"ק 
דמכילתין. וגרעין של פלפלין, לית ביה הך דמכילתין. וגרעין של פלפלין, לית ביה הך דמכילתין. וגרעין של פלפלין, לית ביה הך דמכילתין. וגרעין של פלפלין, לית ביה הך 

        שיעורא. שיעורא. שיעורא. שיעורא. 
  

אומר, . הוא קשה מאדעל זה,  תירוצוברם ברם ברם ברם 
שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בשיעור האם 
כאגוז או כביצה, כי היה להם מסורת כך, ר"מ 
אומר האתרוג הוא כאגוז, ור"י אומר כביצה. 
אבל על מה, הם לא היו יודעים. אולם לאחר 
שמתברר לנו שזה לא פלפלין אלא כאתרוג, 
אז מחזירים את המחלוקת על כאתרוג. זהו 

  התירוץ שלו.
  

כלל למהר"ם בן חביב ישנן פירושים  בדרךבדרךבדרךבדרך
מאד חביבים, כשמו כן התירוצים שלו, ממש 
מתוק מדבש, אבל כאן נראה שהוא נכנס 
לדוחק ממש עצום. זה ממש הפלא ופלא. 
כנראה לא היתה לו ברירה. אבל הוא אומר 
בסוף, ודו"ק. משמע כי נראה לו שזה כן תירוץ 
טוב. אולם בעז"ה כאשר תשמעו מה שנראה 

מהלך ממש מאיר עיניים, תראו שזה  לי,
  מאפיל על התירוץ שלו לגמרי.

  

ושמא מה שקיבלו הוא דשיעור ושמא מה שקיבלו הוא דשיעור ושמא מה שקיבלו הוא דשיעור ושמא מה שקיבלו הוא דשיעור אומר כך,  הואהואהואהוא
אתרוג לעניין שנגמר פריו, למר הוי כאגוז ולמר אתרוג לעניין שנגמר פריו, למר הוי כאגוז ולמר אתרוג לעניין שנגמר פריו, למר הוי כאגוז ולמר אתרוג לעניין שנגמר פריו, למר הוי כאגוז ולמר 

היה להם נידון, מהו ה'גמר פרי'?     ----הוי כביצה הוי כביצה הוי כביצה הוי כביצה 
ולא נתפרש ולא נתפרש ולא נתפרש ולא נתפרש     -ר"מ אומר אגוז, ור"י אומר ביצה 

וכשידענו וכשידענו וכשידענו וכשידענו למאי הלכתא אתאמר כך שיעורא. למאי הלכתא אתאמר כך שיעורא. למאי הלכתא אתאמר כך שיעורא. למאי הלכתא אתאמר כך שיעורא. 
דפרי עץ הדר הוא אתרוג, למפרע ידעינן דפרי עץ הדר הוא אתרוג, למפרע ידעינן דפרי עץ הדר הוא אתרוג, למפרע ידעינן דפרי עץ הדר הוא אתרוג, למפרע ידעינן 
דהלכה שנתקבלה הוא לעניין נטילת לולב דהלכה שנתקבלה הוא לעניין נטילת לולב דהלכה שנתקבלה הוא לעניין נטילת לולב דהלכה שנתקבלה הוא לעניין נטילת לולב 

        ואתרוג. ודוק.ואתרוג. ודוק.ואתרוג. ודוק.ואתרוג. ודוק.
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צריכים להעיר עוד, כי לפי דבריו יוצא ראשית ראשית ראשית ראשית 
שנחלקים הם ב'הלכה למשה מסיני', והרי 
שיטת הרמב"ם היא שבהלכה למשה מסיני אין 
מחלוקת. א"כ כיצד הם נחלקים? יותר מסתבר, 

וקת של ר"מ ור"י זה לא מה היא שהמחל
ההלכה למשה מסיני, שזה אומר כי הלמ"מ זה 
כאגוז וזה אומר כביצה, לא, אלא המחלוקת 
שלהם מה נחשב 'גמר פרי', הם נחלקים 
ב'סברא', אבל לא נחלקים מה היתה הלמ"מ, 
כי לפי שיטת הרמב"ם לא יכולה להיות כזאת 
מחלוקת, ובכל אופן בודאי כאשר הדבר אינו 
מפורש בשום מקום, רק שהוא כך הבין. וכפי 

  שאמרנו, התירוץ הוא ממש דחוק.
  

, דיברנו והבאנו את הדברים היסודיים אבלאבלאבלאבל
שכותב הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות, 
והוא מזכיר גם את הסוגיא שלנו. דיברנו לגבי 
'עין תחת עין', וכן לגבי 'פרי עץ הדר', ובעצם 

נדון על  לגבי כל הדברים אשר בגמ' יש
פירושיהם בתורה, כאשר הגמ' דנה אולי 
הפירוש הוא כך וכך, והגמ' מביאה ראיות. 
אומר על כך הרמב"ם, כי אל תחשוב שבאים 
לומר לך שישנו כאן ספק, וצריך להוכיח. 
כביכול חז"ל הסתפקו. כתוב בתורה 'פרי עץ 
הדר', מה הוא? אולי זה פלפלין? לא יודעים. 

, ולכן הביאו ראיות. מה טוב, בוא נביא הוכחות
פתאום. אומר הרמב"ם, בודאי שאנחנו יודעים 
מדור לדור עד יהושע בן נון, או עד משה רבינו 

, מה זה פרי עץ הדר, כי [עיין לקמן ד"ה הרמב"ם]
בודאי שזהו אתרוג. רק שאנחנו רוצים להביא 
ראיה מן הפסוקים, היכן הדבר רמוז. אלו דברי 

  הרמב"ם המפורסמים. 
  

שכאשר הגמ' שאלה 'ואימא פלפלין', לא  אאאאיוציוציוציוצ
שייך שתביא לי הוכחה מהלמ"מ שזה אגוז, כי 
בודאי שאינני מסופק בכך שזהו אתרוג, ברור 
לי שזה אתרוג, אני רק רוצה להביא היכן 
תמצא לי בפסוק ראיה לדבר הזה, תביא 
לפחות רמזים שזה כך. אם כן לפי שיטת 

ל לא הרמב"ם, הקושיא של הכפות תמרים בכל
  מתחילה. 

מהר"ם בן חביב בכפות תמרים בנקודה  אמנםאמנםאמנםאמנם
זו, אינו מופרך, כי עכ"פ לדעת התוספות ביומא 

והרמב"ן [דף ע"ט ע"א ומנחות דף צ"ב ע"א] 
, [שורש א']בהשגותיו על ספר המצוות לרמב"ם 

שייך שתהיה מחלוקת בהלכה למשה מסיני. 
  אם כן מה שהוא כותב, יכו"ל נכון לשיטתם.

  
אין מחלוקת בהלכה שיטת הרמב"ם ש לגבילגבילגבילגבי[

, הוסיף כאן ידידנו הראח"כ שליט"א למשה
כבר כתב מהר"ח כסאר בחלקים כבר כתב מהר"ח כסאר בחלקים כבר כתב מהר"ח כסאר בחלקים כבר כתב מהר"ח כסאר בחלקים  בזה"ל,

(כללים) שסידר בתחילת ספרו שם טוב החלק (כללים) שסידר בתחילת ספרו שם טוב החלק (כללים) שסידר בתחילת ספרו שם טוב החלק (כללים) שסידר בתחילת ספרו שם טוב החלק 
התשיעי, ובפרק א' מחמץ ומצה הלכה ב' ד"ה התשיעי, ובפרק א' מחמץ ומצה הלכה ב' ד"ה התשיעי, ובפרק א' מחמץ ומצה הלכה ב' ד"ה התשיעי, ובפרק א' מחמץ ומצה הלכה ב' ד"ה 
ואיסור, ובפרק ב' ממאכלות אסורות הלכה ואיסור, ובפרק ב' ממאכלות אסורות הלכה ואיסור, ובפרק ב' ממאכלות אסורות הלכה ואיסור, ובפרק ב' ממאכלות אסורות הלכה 
י"א, ובתשובותיו החיים והשלום אורח חיים י"א, ובתשובותיו החיים והשלום אורח חיים י"א, ובתשובותיו החיים והשלום אורח חיים י"א, ובתשובותיו החיים והשלום אורח חיים 

מן קפ"ו, דהיינו דוקא כשאחד החולקים עוקר מן קפ"ו, דהיינו דוקא כשאחד החולקים עוקר מן קפ"ו, דהיינו דוקא כשאחד החולקים עוקר מן קפ"ו, דהיינו דוקא כשאחד החולקים עוקר סיסיסיסי
את ההלכה לגמרי, אבל לא כששניהם מודים את ההלכה לגמרי, אבל לא כששניהם מודים את ההלכה לגמרי, אבל לא כששניהם מודים את ההלכה לגמרי, אבל לא כששניהם מודים 
בהלכה אלא שנחלקו באופן שנאמרה, שזה בהלכה אלא שנחלקו באופן שנאמרה, שזה בהלכה אלא שנחלקו באופן שנאמרה, שזה בהלכה אלא שנחלקו באופן שנאמרה, שזה 

עכ"ל. והדבר מפורש כבר     מצינו הרבהמצינו הרבהמצינו הרבהמצינו הרבה
באריכות בשו"ת חוות יאיר סי' קצ"ב אות כ"ה, 
ויעו"ש עוד בסוף התשובה, ובתורת נביאים 

בכך בעוד למהר"ץ חיות מאמר תושבע"פ, ודנו 
  ספרים, ואכמ"ל. יב"ן].

  
כאשר דיברנו על העניין של 'עין תחת  בזמנובזמנובזמנובזמנו

עין', לגבי הסוגיא בריש פרק החובל, וכפי 
, כתבתי [ט"ו, עמ' כ"ו]שנדפס בקובץ דברי חפץ 

ויסוד אמיתי זה, הוא מאיר עינים, ויסוד אמיתי זה, הוא מאיר עינים, ויסוד אמיתי זה, הוא מאיר עינים, ויסוד אמיתי זה, הוא מאיר עינים,     בזה"ל,
ומיישב קושיות רבות שעמדו עליהן המפרשים, ומיישב קושיות רבות שעמדו עליהן המפרשים, ומיישב קושיות רבות שעמדו עליהן המפרשים, ומיישב קושיות רבות שעמדו עליהן המפרשים, 

ְקלו בהן כמה ְקלו בהן כמה ְקלו בהן כמה ְקלו בהן כמה ני־נגף שנתני־נגף שנתני־נגף שנתני־נגף שנתמסלק ומסקל אבמסלק ומסקל אבמסלק ומסקל אבמסלק ומסקל אב
        מרבוותא.מרבוותא.מרבוותא.מרבוותא.

        
ה', שכעת כאשר היגעתי אל העניין הזה,  וברוךוברוךוברוךוברוך

מצאתי לאחר מכן כי הערוך לנר עונה כך על 
קושיית הכפות תמרים. אמנם יש לו תירוץ 
  נוסף, אבל עכ"פ הוא אומר גם את התירוץ הזה.

  
הקשה בספר כפות הקשה בספר כפות הקשה בספר כפות הקשה בספר כפות לנר כותב כך,  הערוךהערוךהערוךהערוך

תמרים, הא נמסר ע"כ מסיני שיעור אתרוג תמרים, הא נמסר ע"כ מסיני שיעור אתרוג תמרים, הא נמסר ע"כ מסיני שיעור אתרוג תמרים, הא נמסר ע"כ מסיני שיעור אתרוג 
אגוז או כביצה, וא"כ אי פלפלין הוי, לעניין אגוז או כביצה, וא"כ אי פלפלין הוי, לעניין אגוז או כביצה, וא"כ אי פלפלין הוי, לעניין אגוז או כביצה, וא"כ אי פלפלין הוי, לעניין ככככ

  מה נמסר? ותירץ בדוחק. מה נמסר? ותירץ בדוחק. מה נמסר? ותירץ בדוחק. מה נמסר? ותירץ בדוחק. 
  



  ה'תשפ"א ב'של"ב ך לךלמוצש"ק 

9  

אכנס כעת לתירוץ הראשון שלו, כי גם  לאלאלאלא
תירוץ זה לכאורה קצת דחוק, ובנוי על עפ"י 

  חשבון אחר, שכתב הפני יהושע. 
  

אי נמי יש אי נמי יש אי נמי יש אי נמי יש בהמשך הוא מתרץ בזה"ל,  אבלאבלאבלאבל
אינני יודע,     ----לומר, כמו שכתב הריטב"א לומר, כמו שכתב הריטב"א לומר, כמו שכתב הריטב"א לומר, כמו שכתב הריטב"א 

לא ראה את הרמב"ם, אבל כנראה הוא 
הריטב"א בסוגיא כותב כמעט בדיוק 

דודאי אין דודאי אין דודאי אין דודאי אין כהרמב"ם. תכף נראה זאת בפנים. 
ספק שד' מינים מה הם, נמסרו למשה מסיני, ספק שד' מינים מה הם, נמסרו למשה מסיני, ספק שד' מינים מה הם, נמסרו למשה מסיני, ספק שד' מינים מה הם, נמסרו למשה מסיני, 

, רק , רק , רק , רק [לד: בד"ה ענף][לד: בד"ה ענף][לד: בד"ה ענף][לד: בד"ה ענף]וכמו שכתבתי לעיל ג"כ וכמו שכתבתי לעיל ג"כ וכמו שכתבתי לעיל ג"כ וכמו שכתבתי לעיל ג"כ 
שהכא שקיל וטרי אם גם מקרא מוכח שאתרוג שהכא שקיל וטרי אם גם מקרא מוכח שאתרוג שהכא שקיל וטרי אם גם מקרא מוכח שאתרוג שהכא שקיל וטרי אם גם מקרא מוכח שאתרוג 

        הוא, ולכן לק"מ מהל"מ של שיעור. הוא, ולכן לק"מ מהל"מ של שיעור. הוא, ולכן לק"מ מהל"מ של שיעור. הוא, ולכן לק"מ מהל"מ של שיעור. 
  

תירוץ שני, אבל לענ"ד נראה סידר זאת כ הואהואהואהוא
        של הסוגיא. -האל"ף בי"ת  -שזה הא"ב 

  

[בשורש כותב זאת ג"כ בספר המצוות  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
בורנו בורנו בורנו בורנו ייייארנו בפתיחת חארנו בפתיחת חארנו בפתיחת חארנו בפתיחת חייייכבר בכבר בכבר בכבר בבזה"ל, השני] 

בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יצאו בשלש בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יצאו בשלש בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יצאו בשלש בפירוש המשנה, שרוב דיני התורה יצאו בשלש 
עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ושהדין עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ושהדין עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ושהדין עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ושהדין 

המדות הנה פעמים תפול המדות הנה פעמים תפול המדות הנה פעמים תפול המדות הנה פעמים תפול היוצא במדה מאותן היוצא במדה מאותן היוצא במדה מאותן היוצא במדה מאותן 
הן פירושים הן פירושים הן פירושים הן פירושים     ,,,,ושיש שם דיניןושיש שם דיניןושיש שם דיניןושיש שם דינין    ....המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקתבו בו בו בו 

כלומר,  ....אין מחלוקת בהםאין מחלוקת בהםאין מחלוקת בהםאין מחלוקת בהם    ,,,,מקובלים ממשהמקובלים ממשהמקובלים ממשהמקובלים ממשה
ישנם י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם, ובזה 
יכול להיות חילוקי דעות. כגון, גזירה שוה, קל 
וחומר, כלל ופרט וכו', יכול להיות שיהיה ויכוח 
בין החכמים איך לדרוש וכדו'. אבל ישנם 

בסיני', ובכך אין דברים שהם 'הלכה למשה 
  מחלוקת. 

  

באחת משלש באחת משלש באחת משלש באחת משלש     ,,,,אבל הם מביאין ראיה עליהןאבל הם מביאין ראיה עליהןאבל הם מביאין ראיה עליהןאבל הם מביאין ראיה עליהן
שהוא אפשר שהוא אפשר שהוא אפשר שהוא אפשר     ,,,,כי מחכמת הכתובכי מחכמת הכתובכי מחכמת הכתובכי מחכמת הכתוב    ....עשרה מדותעשרה מדותעשרה מדותעשרה מדות

מורה על הפירוש ההוא מורה על הפירוש ההוא מורה על הפירוש ההוא מורה על הפירוש ההוא     ,,,,שימצא בו רמזשימצא בו רמזשימצא בו רמזשימצא בו רמז
וכבר ביארנו זה וכבר ביארנו זה וכבר ביארנו זה וכבר ביארנו זה     ....או היקש יורה עליואו היקש יורה עליואו היקש יורה עליואו היקש יורה עליו    ,,,,המקובלהמקובלהמקובלהמקובל

        העניין שם.העניין שם.העניין שם.העניין שם.
  

אומר, כי הפירוש הוא מקובל למשה  הואהואהואהוא
כאן  מסיני, אבל חז"ל מביאים ראיות. אבל

הרמב"ם מוסיף איזו נקודה, אשר שם הוא לא 
כתב, שזה 'מחכמת הכתוב'. זה בכדי להראות 
את מעלת התורה, כי ליכא מידי דלא רמיזא 

  באורייתא. 

נקט, 'י"ג מדות', אבל בסוגיא בריש  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
פרק החובל, חושבני כי כל הראיות של הגמ' 
שם אינן דוקא מי"ג מדות. אולי ישנו משהו 

כך, ישנה ברייתא של ל"ב מדות שהיה הדמה ל
דורש רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, 
וחכמי תימן נע"ג גורסים 'ל"ג מדות', מוסיפים 

[מוצש"ק האזינו עוד משהו. כמו שהבאנו בשיעור 
. אלו דרשות ב'אגדה', אבל ישנם שם התשפ"א]

גם דברים הנוגעים להלכה. אבל שם נראה כי 
רבי ישמעאל, אלא של ר' זה לא י"ג מדות של 

אליעזר דלעיל, כמו שכתב המרפא לשון 
בהדיא. הגמ' שם מביאה את הפסוק 'ולא תקחו 
כופר לנפש רוצח', מכאן שבעין אפשר לקחת 
כופר. וזאת אחת המדות אצל רבי אליעזר 
ברבי יוסי הגלילי, המדה הכ"ה. אינני יודע 
מדוע הרמב"ם הזכיר רק י"ג מדות. בכל אופן, 

  הרמב"ם בזה הם 'קילורין לעניים'.דברי 
  

ביאורים' שבתלמוד בבלי 'מתיבתא', ב'ילקוט ב'ילקוט ב'ילקוט ב'ילקוט 
את דברי הרמב"ם הזה [סוכה דף ל"ה ע"א] הביאו 

[בהקדמה [בהקדמה [בהקדמה [בהקדמה ואימא פלפלין, כתב הרמב"ם ואימא פלפלין, כתב הרמב"ם ואימא פלפלין, כתב הרמב"ם ואימא פלפלין, כתב הרמב"ם בזה"ל, 
, שלא היה ספק לאמוראים ש'פרי , שלא היה ספק לאמוראים ש'פרי , שלא היה ספק לאמוראים ש'פרי , שלא היה ספק לאמוראים ש'פרי לסדר זרעים]לסדר זרעים]לסדר זרעים]לסדר זרעים]

עץ הדר' שאמר הכתוב אינו אתרוג, שהרי עץ הדר' שאמר הכתוב אינו אתרוג, שהרי עץ הדר' שאמר הכתוב אינו אתרוג, שהרי עץ הדר' שאמר הכתוב אינו אתרוג, שהרי 
לוקחים אתרוג לוקחים אתרוג לוקחים אתרוג לוקחים אתרוג מימות יהושע ועד עתה היו מימות יהושע ועד עתה היו מימות יהושע ועד עתה היו מימות יהושע ועד עתה היו 

        למצוה.למצוה.למצוה.למצוה.
        

לא מזכיר את משה רבינו, אלא את הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 
יהושע, כי הרמב"ם סובר שרק כאשר הגיעו 
לארץ ישראל התחילו לקיים את מצוות 
ארבעת המינים. לכן הוא לא מזכיר את משה 
רבינו, כי במדבר עדיין לא היה זאת, אלא רק 
אחרי שנכנסו לארץ ישראל. אבל הריטב"א 

ינו. לא משנה. זהו דבר צדדי. כותב, ממשה רב
יכול להיות שאפשר לדון בכך, האם כבר אז 

  הם קיימו את המצוה, ואכמ"ל. 
  

אלא המחלוקת היא, היכן אפשר למצוא רמז אלא המחלוקת היא, היכן אפשר למצוא רמז אלא המחלוקת היא, היכן אפשר למצוא רמז אלא המחלוקת היא, היכן אפשר למצוא רמז 
בפסוק, לפירוש המקובל בו. ופירוש זה בפסוק בפסוק, לפירוש המקובל בו. ופירוש זה בפסוק בפסוק, לפירוש המקובל בו. ופירוש זה בפסוק בפסוק, לפירוש המקובל בו. ופירוש זה בפסוק 

היה מקובל מפי היה מקובל מפי היה מקובל מפי היה מקובל מפי  -דהיינו בפסוק 'פרי עץ הדר'  -
ספק, אין נידון או משה, ואין בו מחלוקת בכלל. משה, ואין בו מחלוקת בכלל. משה, ואין בו מחלוקת בכלל. משה, ואין בו מחלוקת בכלל. 

  ואין מחלוקת בכך.
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שאני מתפלא, זה שבהמשך דבריהם  מהמהמהמה
בתלמוד בבלי 'מתיבתא', עשו כאילו הרמב"ן 
חולק על הרמב"ם. אבל לפענ"ד, אין חולק 
בעולם על הרמב"ם, דברי הרמב"ם הללו הם 

  מוסכמים, והדבר ברור כשמש. 
  

והרמב"ן והרמב"ן והרמב"ן והרמב"ן כותבים על הרמב"ם הזה בזה"ל,  הםהםהםהם
, משמע כי הם רוצים ו'וכ    כתבכתבכתבכתב[ויקרא כ"ג, מ'] [ויקרא כ"ג, מ'] [ויקרא כ"ג, מ'] [ויקרא כ"ג, מ'] 

להגיד שהרמב"ן חולק. שאם לא כן היה צריך 
לכתוב הפוך, 'וכתב הרמב"ן', אם הוא רק 
מוסיף. אבל 'והרמב"ן כתב', משמע שזה כנגד 

  הרמב"ם. א"כ בואו נראה, מה כתב הרמב"ן.
  

כי האילן כי האילן כי האילן כי האילן     ,,,,והנכון בעיניוהנכון בעיניוהנכון בעיניוהנכון בעיניהרמב"ן כך,  אומראומראומראומר
נקרא שמו נקרא שמו נקרא שמו נקרא שמו     ,,,,הנקרא בלשון ארמית 'אתרוג'הנקרא בלשון ארמית 'אתרוג'הנקרא בלשון ארמית 'אתרוג'הנקרא בלשון ארמית 'אתרוג'

    ....חמדהחמדהחמדהחמדה    ,,,,כי פירוש אתרוגכי פירוש אתרוגכי פירוש אתרוגכי פירוש אתרוג    ....הקודש 'הדר'הקודש 'הדר'הקודש 'הדר'הקודש 'הדר'    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון
    ,,,,[בראשית ב', ט'][בראשית ב', ט'][בראשית ב', ט'][בראשית ב', ט']רגמינן 'נחמד למראה' רגמינן 'נחמד למראה' רגמינן 'נחמד למראה' רגמינן 'נחמד למראה' תתתתכמכמכמכמ

, לא , לא , לא , לא [דברים ה', י"ח][דברים ה', י"ח][דברים ה', י"ח][דברים ה', י"ח]תחמוד' תחמוד' תחמוד' תחמוד' 'לא 'לא 'לא 'לא     ....דמרגג למחזידמרגג למחזידמרגג למחזידמרגג למחזי
לדעת הרמב"ן, 'הדר' ו'נחמד' זה אותו     ....תרוגתרוגתרוגתרוג

הדבר. אכן אולי ישנו קצת הבדל דק, כי 'הדר' 
היינו מהודר, ו'נחמד' היינו דבר חמוד. דבר 

  יפה. פרי נהדר.חמוד מהודר ו
  

דהיינו, הנכסים     ....מכל שפר ֲאַרג נכסיןמכל שפר ֲאַרג נכסיןמכל שפר ֲאַרג נכסיןמכל שפר ֲאַרג נכסין    ,,,,ואמרינןואמרינןואמרינןואמרינן
ולשון ולשון ולשון ולשון היפים שלי. כמו שכותבים בכתובות. 

ונקרא העץ והפרי ונקרא העץ והפרי ונקרא העץ והפרי ונקרא העץ והפרי     ....שוים בטעםשוים בטעםשוים בטעםשוים בטעם    ,,,,חמדה והדרחמדה והדרחמדה והדרחמדה והדר
תאנה תאנה תאנה תאנה     ,,,,בשם אחד, כי כן המנהג ברוב הפירותבשם אחד, כי כן המנהג ברוב הפירותבשם אחד, כי כן המנהג ברוב הפירותבשם אחד, כי כן המנהג ברוב הפירות

    ,,,,שם העץ והפרישם העץ והפרישם העץ והפרישם העץ והפרי    ,,,,וכן זהוכן זהוכן זהוכן זה    ....אגוז רמון זית וזולתםאגוז רמון זית וזולתםאגוז רמון זית וזולתםאגוז רמון זית וזולתם
        ....שניהם בארמית אתרוג, ובלשון הקודש הדרשניהם בארמית אתרוג, ובלשון הקודש הדרשניהם בארמית אתרוג, ובלשון הקודש הדרשניהם בארמית אתרוג, ובלשון הקודש הדר

  

א"כ למה אתם אומרים, שהרמב"ן הזה נו, נו, נו, נו, 
  חולק על הרמב"ם? 

  

כי הם לקחו את הדברים, קצת בצורה  נראהנראהנראהנראה
שטחית. הרמב"ן בא ואומר, כי 'פרי עץ הדר', 
'הדר' זהו שם האתרוג בלשון התורה, א"כ 
כתוב בתורה אתרוג, במלה אחרת. א"כ למה 
הרמב"ם בא ואומר שזה רק רמזים בתורה? הרי 

ש בתורה? כך נראה שהם מבינים. אבל זה מפור
  עוד מעט נסביר, שזה לא נכון.

  

ראשית אקרא בפניכם, מה שהם כתובים  אבלאבלאבלאבל
שם בהערות. הדבר גם קצת מפליא, כי הם 

בעצמם מביאים שהרמב"ן בהלכות לולב כתב 
כמו הרמב"ם, וא"כ כביכול הרמב"ן סותר את 
  עצמו, בפירושו לתורה בפרשת אמור שהבאנו.

  

וכך כתב וכך כתב וכך כתב וכך כתב בזה"ל, [בהערה ו'] תבים כו הםהםהםהם
הריטב"א, שבאו לדחות רק את ההוכחה הריטב"א, שבאו לדחות רק את ההוכחה הריטב"א, שבאו לדחות רק את ההוכחה הריטב"א, שבאו לדחות רק את ההוכחה 
מהכתוב, כיון שגם פלפלין טעם עצם ופרים מהכתוב, כיון שגם פלפלין טעם עצם ופרים מהכתוב, כיון שגם פלפלין טעם עצם ופרים מהכתוב, כיון שגם פלפלין טעם עצם ופרים 
שוה, אבל לא היה ספק בדבר, וכדברי שוה, אבל לא היה ספק בדבר, וכדברי שוה, אבל לא היה ספק בדבר, וכדברי שוה, אבל לא היה ספק בדבר, וכדברי 

כלומר, גם הריטב"א הרמב"ם. וכ"כ המאירי. הרמב"ם. וכ"כ המאירי. הרמב"ם. וכ"כ המאירי. הרמב"ם. וכ"כ המאירי. 
וראה גם בשבלי וראה גם בשבלי וראה גם בשבלי וראה גם בשבלי והמאירי סוברים כהרמב"ם. 

'קבלה היתה בידיהן הלכה 'קבלה היתה בידיהן הלכה 'קבלה היתה בידיהן הלכה 'קבלה היתה בידיהן הלכה [סי' שנ"ט] [סי' שנ"ט] [סי' שנ"ט] [סי' שנ"ט] הלקט הלקט הלקט הלקט 
מסיני שפרי עץ הדר היא אתרוג, וכל מסיני שפרי עץ הדר היא אתרוג, וכל מסיני שפרי עץ הדר היא אתרוג, וכל מסיני שפרי עץ הדר היא אתרוג, וכל למשה למשה למשה למשה 

אחד ואחד היה מפרש משמעות דקרא וסימן אחד ואחד היה מפרש משמעות דקרא וסימן אחד ואחד היה מפרש משמעות דקרא וסימן אחד ואחד היה מפרש משמעות דקרא וסימן 
שקיבל מרבו ומסורת שהיתה בידו מאבותיו שקיבל מרבו ומסורת שהיתה בידו מאבותיו שקיבל מרבו ומסורת שהיתה בידו מאבותיו שקיבל מרבו ומסורת שהיתה בידו מאבותיו 
הלכה למשה מסיני'. אמנם הרמב"ם כתב שאין הלכה למשה מסיני'. אמנם הרמב"ם כתב שאין הלכה למשה מסיני'. אמנם הרמב"ם כתב שאין הלכה למשה מסיני'. אמנם הרמב"ם כתב שאין 
זה הלכה למשה מסיני, אלא זהו הפירוש זה הלכה למשה מסיני, אלא זהו הפירוש זה הלכה למשה מסיני, אלא זהו הפירוש זה הלכה למשה מסיני, אלא זהו הפירוש 

דהיינו, ישנו קצת הבדל קטן. כי שפירש משה. שפירש משה. שפירש משה. שפירש משה. 
ה בעל שבלי הלקט המגדיר זאת כ'הלכה למש

מסיני', וזה לא מתאים לשיטת הרמב"ם, כי 
הרמב"ם סובר שהמושג בגמרא 'הלכה למשה 
בסיני' זהו דבר שאין לו שום רמז במקרא. זאת 
ההגדרה של הלכה למשה מסיני. לכן לדעתו 
לא יכולים לומר ולכתוב, שאתרוג נקרא גדר 
של הלכה למשה מסיני, כי הרי יש לכך רמזים 

        בתורה.
  

בתחילת פירושו ע"פ 'פרי עץ  ם[שהרמב"ן  לשוןלשוןלשוןלשון
שטעם עצו ופריו שטעם עצו ופריו שטעם עצו ופריו שטעם עצו ופריו     ----"פרי עץ הדר" "פרי עץ הדר" "פרי עץ הדר" "פרי עץ הדר" הוא כך, הדר'] 
וזה וזה וזה וזה     ,,,,הדר הדר באילנו משנה לשנההדר הדר באילנו משנה לשנההדר הדר באילנו משנה לשנההדר הדר באילנו משנה לשנה    ,,,,שוהשוהשוהשוה

והן אסמכתות שעשו והן אסמכתות שעשו והן אסמכתות שעשו והן אסמכתות שעשו     ....לשון רש"ילשון רש"ילשון רש"ילשון רש"י    ....אתרוגאתרוגאתרוגאתרוג
ור"א ור"א ור"א ור"א     ....לקבלתםלקבלתםלקבלתםלקבלתם    .].].].]להלהלהלהדף דף דף דף סוכה סוכה סוכה סוכה     ,,,,ת"כ כאןת"כ כאןת"כ כאןת"כ כאן[[[[רבותינו רבותינו רבותינו רבותינו 

והאמת אמרו כי אין פרי עץ יותר הדר והאמת אמרו כי אין פרי עץ יותר הדר והאמת אמרו כי אין פרי עץ יותר הדר והאמת אמרו כי אין פרי עץ יותר הדר     ,,,,כתבכתבכתבכתב
            ....כתאכתאכתאכתאודרשו בו "הדר באילנו" אסמודרשו בו "הדר באילנו" אסמודרשו בו "הדר באילנו" אסמודרשו בו "הדר באילנו" אסמ    ,,,,ממנוממנוממנוממנו

  

הרמב"ן להביא את מה שרש"י על  מקדיםמקדיםמקדיםמקדים
התורה מסביר, הביא את הדרשה 'הדר 
באילנו', והוא מסביר שזה אסמכתות. ורבי 
אברהם אבן עזרא כותב, כי חז"ל צודקים 
בהחלט, אין משהו יותר הדר מאתרוג. אבל 

  ר' באילנו, זו רק אסמכתא.ָד 'הַ 
  

והנכון בעיני כי האילן והנכון בעיני כי האילן והנכון בעיני כי האילן והנכון בעיני כי האילן     הרמב"ן כותב,אח"כ אח"כ אח"כ אח"כ וווו
הנקרא בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון הנקרא בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון הנקרא בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון הנקרא בלשון ארמית אתרוג נקרא שמו בלשון 
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מובן . . . . וכו'    הקודש הדר כי פירוש אתרוג חמדההקודש הדר כי פירוש אתרוג חמדההקודש הדר כי פירוש אתרוג חמדההקודש הדר כי פירוש אתרוג חמדה
שהרמב"ן בא לחלוק על רש"י וראב"ע. הם 
אומרים שזאת אסמכתא, והרמב"ן אומר, לא, 
זה מה שכתוב בתורה, זהו הפשט, זה פישוטו 

  של־מקרא, 'הדר' זה אתרוג. 
  

מב"ן יוצא, אם נבין כך כדבריהם, אזי הרא"כ א"כ א"כ א"כ 
אינו חולק רק על רש"י וראב"ע, אלא שהוא 

[בתלמוד חולק ח"ו על חז"ל, על הגמרא. אתם 
לא יכולים להביא, שהוא ] ' שםמתיבתא'בבלי 

חולק על הרמב"ם. כי אם הוא חולק, אם 
הרמב"ן בא ואומר מהלך אחר, שאפשר להגיד 
דרך אחרת, אז לא רק שהוא חולק על רש"י 

ל הגמ', או אומר וראב"ע, אלא שהוא חולק ע
מהלך אחר מהגמרא. הם לא יכולים להציג 
אותו, שהוא חולק על ההגדרה של הרמב"ם, 
שהרי אתה בא ואומר שאתרוג זה הדר, א"כ 
מה כל הויכוחים, כגון 'הדר באילנו', 'עצו ופריו 
שוה', פלפלין וכו'. כתוב 'הדר', ופירושו כאילו 

  כתוב אתרוג. אז אין מה לדבר.
  

, שהדבר איננו נכון. דהיינו, גם על חושבני לכןלכןלכןלכן
מה שהרמב"ן אומר שזהו הפירוש 'הדר', עדיין 
אם יבוא מישהו להתווכח ולומר, מי אמר לך 
שזהו הפירוש? אתה אומר מהלך כזה, שזהו 
הפירוש. אבל אולי אתה לא צודק, אולי 
החשבון שלך אינו נכון? רק אחרי שאתה יודע 

אני אומר שזה  שזה אתרוג, ויש לנו מסורת וכו',
כך בודאי, אבל מה שאתה אומר לי שהדר זה 
אתרוג, איפה זה כתוב? רק בתרגום בארמית זה 
נקרא כך, אבל בתורה לא כתוב אלא רק הדר, 
אז מי אמר שזהו הפרי הזה. עוד מעט בעז"ה 

        נסביר זאת יותר טוב. 
  

לא בא ח"ו להגיד אחרת מהמהלך של הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן 
רש"י וראב"ע  הגמרא, הוא רק לא מסכים עם

אלא אחרי  ים שזאת רק אסמכתא.האומר
שאנחנו יודעים את כל הדברים האלה, בעצם 
זהו הפירוש והפשט של הפסוק. אבל זה לא 

 אאומר עדיין, שאין מקום לכל הנדון בגמר
שאולי זה פלפלין וכו'. כי זה שאתה קובע לי 

דמרגג כתרגום שהדר זה אתרוג, ופירושו 
שר להתווכח. אם לא למחזי, על זה גופא אפ

היתה לנו קבלה במסורת שזה כך, ואם אכן 
  היינו מסופקים, אזי עדיין זה היה מופקע. 

  

הרמב"ן לא חולק על הרמב"ם, הוא חייב  אם־כןאם־כןאם־כןאם־כן
שהיה פירוש מקובל, ורק להסכים עם הרמב"ם 

מביאים הוכחות לכך. ואחרי שאנחנו יודעים, 
 אנחנו מסבירים, והרמב"ן אומר לך כי ב'שורה

האחרונה' זהו הפשט בפסוק, אבל לא שזה 
  מוכרח מתוך המלים בעצמם.

  

כי ישנה ראיה חזקה לכך מהריטב"א,  וחושבניוחושבניוחושבניוחושבני
שהוא תלמיד־תלמידו של הרמב"ן, הוא היה 

רבינו אהרן הלוי, שהיה  –תלמיד של הרא"ה 
תלמיד הרמב"ן. [הריטב"א היה גם תלמיד 

ם אף הוא היה תלמיד הרמב"ן]. וגהרשב"א, שֶ 
הוא בחידושיו לסוגייתנו במסכת סוכה, כותב 
כהרמב"ם, ומכניס את הרמב"ן בתוך הסוגיא. 
דהיינו, זה לא ח"ו שהרמב"ן נגד הרמב"ם, אלא 
זה מתאים עם הסוגיא, וממילא זה גם לא חולק 

  על הרמב"ם, כיון שהכל הולך ביחד.
  

דרכו שכאשר ישנם דברים שהרמב"ן  הריטב"אהריטב"אהריטב"אהריטב"א
פ"י היסודות שלו הוא כותב בפירושו לתורה, ע

מפרש כמה סוגיות. כך ראיתי במסכת יומא, 
לגבי העניין של החושן והאורים ותומים, הוא 
מסביר את הסוגיא עפ"י היסודות שהוא קיבל 
ממי שקיבלו מהרמב"ן, שהוא אחד מענקי 
הראשונים. או מתוך ספריו. יש לו דברים 
מאירים בפירוש הסוגיות, וממילא הוא הכניס 

  ר חדש. בהם או
  

ת״ר פרי ת״ר פרי ת״ר פרי ת״ר פרי בסוגיא דידן, כותב הריטב"א כך,  גםגםגםגם
זה זה זה זה     מרמרמרמרהוי אוהוי אוהוי אוהוי או    ,,,,עץ שטעם עצו ופריו שוהעץ שטעם עצו ופריו שוהעץ שטעם עצו ופריו שוהעץ שטעם עצו ופריו שוה    ,,,,עץ הדרעץ הדרעץ הדרעץ הדר
והא ודאי והא ודאי והא ודאי והא ודאי     ,,,,ואימא פלפלין. פי׳ואימא פלפלין. פי׳ואימא פלפלין. פי׳ואימא פלפלין. פי׳    ,,,,ופרכינןופרכינןופרכינןופרכינן    ....אתרוגאתרוגאתרוגאתרוג

ולא היו מסופקין ולא היו מסופקין ולא היו מסופקין ולא היו מסופקין     ,,,,קים לן דהדר היינו אתרוגקים לן דהדר היינו אתרוגקים לן דהדר היינו אתרוגקים לן דהדר היינו אתרוג
הריטב"א אומר     ....בדבר שנעשה מימות משהבדבר שנעשה מימות משהבדבר שנעשה מימות משהבדבר שנעשה מימות משה

זהו בדיוק כלשון  זאת בתורת הקדמה.
רק שהרמב"ם כותב מימות יהושע, הרמב"ם, 

        וכפי שאמרנו לעיל. א"כ, מהי קושיית הגמ'? 
  

ולא ולא ולא ולא     ,,,,שאמר הכתוב פרי עץשאמר הכתוב פרי עץשאמר הכתוב פרי עץשאמר הכתוב פרי עץ    ,,,,אבל לפי שאמרואבל לפי שאמרואבל לפי שאמרואבל לפי שאמרו
ללמדנו ללמדנו ללמדנו ללמדנו     ,,,,אמר הדר לבדו שהוא שם האתרוגאמר הדר לבדו שהוא שם האתרוגאמר הדר לבדו שהוא שם האתרוגאמר הדר לבדו שהוא שם האתרוג

ושזה ושזה ושזה ושזה     ,,,,שהדר הזה הוא האתרוג בפריו ועצו שוהשהדר הזה הוא האתרוג בפריו ועצו שוהשהדר הזה הוא האתרוג בפריו ועצו שוהשהדר הזה הוא האתרוג בפריו ועצו שוה
    ....ם אתרוגם אתרוגם אתרוגם אתרוגסימן והוכחה גמורה שהוא שֵׁ סימן והוכחה גמורה שהוא שֵׁ סימן והוכחה גמורה שהוא שֵׁ סימן והוכחה גמורה שהוא שֵׁ 
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"ן. הריטב"א כאן כבר מכניס את פירוש הרמב
הוא מתווכח עם התנא, אם אתה היית בא 
ואומר לי ש'הדר' זהו השם, אז בסדר. אבל 
אתה לא אומר לי זאת, אלא אתה אומר לי 

שטעם עצו ופריו שוה. לא אמרת  –'פרי עץ' 
בגלל שזה הדר. א"כ יכול להיות שזה פלפלין. 

        אני נשאר לשיטתך. 
  

    ,,,,דודאי הא ליכא למשמע מינהדודאי הא ליכא למשמע מינהדודאי הא ליכא למשמע מינהדודאי הא ליכא למשמע מינה    ,,,,אקשינןאקשינןאקשינןאקשינן
ונמצא שאין הוכחה ונמצא שאין הוכחה ונמצא שאין הוכחה ונמצא שאין הוכחה     ,,,,ו פלפליןו פלפליןו פלפליןו פלפליןדאימא היינדאימא היינדאימא היינדאימא היינ

בלנו כן מפי בלנו כן מפי בלנו כן מפי בלנו כן מפי ייייאלא שקאלא שקאלא שקאלא שק    ,,,,בכתוב שזה אתרוג הואבכתוב שזה אתרוג הואבכתוב שזה אתרוג הואבכתוב שזה אתרוג הוא
דודאי הוכחה גמורה הוא דודאי הוכחה גמורה הוא דודאי הוכחה גמורה הוא דודאי הוכחה גמורה הוא     ,,,,ופרקינןופרקינןופרקינןופרקינן    ....השמועההשמועההשמועההשמועה

אמר אמר אמר אמר     חדחדחדחדדפרי אדפרי אדפרי אדפרי א    ,,,,דפלפלין ליכא למימרדפלפלין ליכא למימרדפלפלין ליכא למימרדפלפלין ליכא למימר
וכן וכן וכן וכן     ....ואין לך לומר אלא שהוא אתרוגואין לך לומר אלא שהוא אתרוגואין לך לומר אלא שהוא אתרוגואין לך לומר אלא שהוא אתרוג    ,,,,רחמנארחמנארחמנארחמנא

זה הדר עד שיבואו קטנים גדולים זה הדר עד שיבואו קטנים גדולים זה הדר עד שיבואו קטנים גדולים זה הדר עד שיבואו קטנים גדולים     ,,,,הא דאמרינןהא דאמרינןהא דאמרינןהא דאמרינן
    ,,,,לשנהלשנהלשנהלשנה    ואמרינן נמי הדר באילנו משנהואמרינן נמי הדר באילנו משנהואמרינן נמי הדר באילנו משנהואמרינן נמי הדר באילנו משנה    ,,,,קיימיןקיימיןקיימיןקיימין

    ,,,,לא שיהא זה הוכחה גמורה שהוא אתרוגלא שיהא זה הוכחה גמורה שהוא אתרוגלא שיהא זה הוכחה גמורה שהוא אתרוגלא שיהא זה הוכחה גמורה שהוא אתרוג
הוא אומר  ....שהרבה אילנות אחרים יש שהם כךשהרבה אילנות אחרים יש שהם כךשהרבה אילנות אחרים יש שהם כךשהרבה אילנות אחרים יש שהם כך

זאת גם לגבי ההמשך, לגבי הלימודים האחרים, 
כגון שדר באילנו משנה לשנה. רש"י, וכן יש 
במפרשים לא מסכימים לזה, אבל הריטב"א 
נוקט שישנן עוד אילנות כאלה, א"כ בסופו של 

  רח.דבר זה לא יהיה הכ
  

אלא שהקבלה העידה לנו אלא שהקבלה העידה לנו אלא שהקבלה העידה לנו אלא שהקבלה העידה לנו     שלו היא, והמסקנאוהמסקנאוהמסקנאוהמסקנא
    ----    ואתרוג לשון חמדה וריגוגואתרוג לשון חמדה וריגוגואתרוג לשון חמדה וריגוגואתרוג לשון חמדה וריגוג    ,,,,שהדר זה אתרוגשהדר זה אתרוגשהדר זה אתרוגשהדר זה אתרוג

בא בא בא בא     ,,,,התוארהתוארהתוארהתואר    ובשםובשםובשםובשם    ----זהו ממש פירוש הרמב"ן 
        ....הלשון להעיד על סימניוהלשון להעיד על סימניוהלשון להעיד על סימניוהלשון להעיד על סימניו

  

שהרמב"ן והסוגיא הולכים ביחד,  רואיםרואיםרואיםרואים
ובהחלט שהרמב"ן והרמב"ם חיים בשלום, 

  ודבריהם עולים בהחלט בקנה אחד.
  

סקא שבפיוט הנאמר בשמחת תורה אמונה סקא שבפיוט הנאמר בשמחת תורה אמונה סקא שבפיוט הנאמר בשמחת תורה אמונה סקא שבפיוט הנאמר בשמחת תורה אמונה ביאור הפיביאור הפיביאור הפיביאור הפי
יצרה וכו', 'זמנים משונים, והיא לא תשונה. לנצח יצרה וכו', 'זמנים משונים, והיא לא תשונה. לנצח יצרה וכו', 'זמנים משונים, והיא לא תשונה. לנצח יצרה וכו', 'זמנים משונים, והיא לא תשונה. לנצח 
נצחים, במצוות תמידות', והשלמה לגבי הטועים נצחים, במצוות תמידות', והשלמה לגבי הטועים נצחים, במצוות תמידות', והשלמה לגבי הטועים נצחים, במצוות תמידות', והשלמה לגבי הטועים 

        ממון'. ממון'. ממון'. ממון'.     ––––בביאור הלימוד 'עין תחת עין בביאור הלימוד 'עין תחת עין בביאור הלימוד 'עין תחת עין בביאור הלימוד 'עין תחת עין 
  

של שמחת תורה, אמונה יצרה יסוד  בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט
היסודות וכו', שחיברו אחד מגדולי חכמי תימן, 

תימן מלפני כחמש מאות אחד מיוחד מגאוני 
שנה, מהר"ר יחיא ֗צאהרי זצ"ל בעל צידה 
לדרך. זהו פיוט מעניין, אשר היינו רגילים לומר 
  אותו, אולם בשנים האחרונות אינני שומע זאת. 

שונה. שונה. שונה. שונה. זמנים משונים, והיא לא תזמנים משונים, והיא לא תזמנים משונים, והיא לא תזמנים משונים, והיא לא תכותב כך,  הואהואהואהוא
הוא מדבר על . . . . לנצח נצחים, במצוות תמידותלנצח נצחים, במצוות תמידותלנצח נצחים, במצוות תמידותלנצח נצחים, במצוות תמידות

ד היסודות, השבח של־תורה, 'אמונה יצרה יסו
  תרנן לפני בשירי ידידות'. 

  

הוא עפ"י סדר האל"ף בי"ת, ובאות זא"ן  השירהשירהשירהשיר
זמנים משונים, והיא לא 'הוא כותב זאת, 

אחד  '.תשונה. לנצח נצחים, במצוות תמידות
השבחים של־תורה הוא, כי אף שהעולם 
משתנה, הדורות אחרים והעניינים אחרים, 

'. זאת אבל התורה לא משתנה, 'לנצח נצחים
  מעלה של־תורה. 

  

, [שנדפס בעץ חיים שם]על הפיוט כאן  בפירושבפירושבפירושבפירוש
הביא את הפיסקא 'לא יחליף האל ולא ימיר 
דתו לעולמים לזולתו', מהרי"ץ זיע"א מדבר 
בפיוט 'יגדל', כי הקב"ה יודע את כל מה שיהיה 
בכל הדורות, והוא נתן לנו תורה המתאימה 

רה. לכל הדורות, לא צריכים לשנות את התו
התורה לא משתנה, כיון שמראש הקב"ה 
'אסתכל באורייתא וברא עלמא', וזה מתאים 

  לכל הדורות.
  

לא לא לא לא , [דף ק"י ע"ב]כתב בעץ חיים שם  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
הם רמ"ח מצות עשה הם רמ"ח מצות עשה הם רמ"ח מצות עשה הם רמ"ח מצות עשה     ,,,,כי המצותכי המצותכי המצותכי המצותיחליף וכו', יחליף וכו', יחליף וכו', יחליף וכו', 

ושס"ה מצות לא תעשה נגד ושס"ה מצות לא תעשה נגד ושס"ה מצות לא תעשה נגד ושס"ה מצות לא תעשה נגד     ,,,,איברים שבאדםאיברים שבאדםאיברים שבאדםאיברים שבאדם
    ,,,,אם כן איפהאם כן איפהאם כן איפהאם כן איפה    ....שס"ה גידים ועורקים שבאדםשס"ה גידים ועורקים שבאדםשס"ה גידים ועורקים שבאדםשס"ה גידים ועורקים שבאדם

כך אי כך אי כך אי כך אי     ,,,,שנות בריאת האדםשנות בריאת האדםשנות בריאת האדםשנות בריאת האדםכשם שאי אפשר לכשם שאי אפשר לכשם שאי אפשר לכשם שאי אפשר ל
עיין בספר נר עיין בספר נר עיין בספר נר עיין בספר נר     ....אפשר למצות להשתנות כללאפשר למצות להשתנות כללאפשר למצות להשתנות כללאפשר למצות להשתנות כלל

    ההההויש לעיקר זויש לעיקר זויש לעיקר זויש לעיקר ז    ,,,,עוד כתב שםעוד כתב שםעוד כתב שםעוד כתב שם    ....מצוה דף קי"דמצוה דף קי"דמצוה דף קי"דמצוה דף קי"ד
צופה ויודע צופה ויודע צופה ויודע צופה ויודע     ,,,,קשר והתיחסות עם העיקר שאחריוקשר והתיחסות עם העיקר שאחריוקשר והתיחסות עם העיקר שאחריוקשר והתיחסות עם העיקר שאחריו

כי האדם יאמר או יתן סדר נכון באופן כי האדם יאמר או יתן סדר נכון באופן כי האדם יאמר או יתן סדר נכון באופן כי האדם יאמר או יתן סדר נכון באופן     ,,,,וזהוזהוזהוזה    ....ו'ו'ו'ו'ככככוווו
ואח"כ בהמשך הזמן רואה שצריך לשנות ואח"כ בהמשך הזמן רואה שצריך לשנות ואח"כ בהמשך הזמן רואה שצריך לשנות ואח"כ בהמשך הזמן רואה שצריך לשנות     ,,,,אחדאחדאחדאחד

דר אחר. דר אחר. דר אחר. דר אחר. ססססולזה יחליף וימיר לתת ולזה יחליף וימיר לתת ולזה יחליף וימיר לתת ולזה יחליף וימיר לתת     ,,,,את טעמואת טעמואת טעמואת טעמו
בלי ספק בלי ספק בלי ספק בלי ספק     ,,,,בקדמותו לסוף דברבקדמותו לסוף דברבקדמותו לסוף דברבקדמותו לסוף דבר    מי שמביטמי שמביטמי שמביטמי שמביט    ,,,,אכןאכןאכןאכן

לא לא לא לא וזהו וזהו וזהו וזהו     ....שיתקן דבר שאין צריך אח"כ לשנותושיתקן דבר שאין צריך אח"כ לשנותושיתקן דבר שאין צריך אח"כ לשנותושיתקן דבר שאין צריך אח"כ לשנותו
לפי שצופה ויודע סתרינו והצריך לפי שצופה ויודע סתרינו והצריך לפי שצופה ויודע סתרינו והצריך לפי שצופה ויודע סתרינו והצריך     ,,,,ו'ו'ו'ו'ככככיחליף ויחליף ויחליף ויחליף ו

ומביט לסוף דבר בקדמותו ומביט לסוף דבר בקדמותו ומביט לסוף דבר בקדמותו ומביט לסוף דבר בקדמותו     ,,,,אלינו בכל עת וזמןאלינו בכל עת וזמןאלינו בכל עת וזמןאלינו בכל עת וזמן
  עיין שם.וכו' וכו' וכו' וכו' 

  

מאנשים שיש להם דעות זרות,  לאפוקילאפוקילאפוקילאפוקי
ו על וחושבים שצריך לשנות אותה. כבר דיברנ

כך כמה וכמה פעמים, וברצוני להשלים את 
הנושא הזה, כי גם אם הדברים האלה שהם 
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אומרים אינם דברי כפירה, כי הם חושבים שכך 
היא דעת התורה לפי הבנתם המצומצמת, 

כי [פרק ג'] הלחם משנה אומר בהלכות תשובה 
דבר שמביא לאפיקורוסות, זה נחשב 

חז"ל אפיקורוסות. דהיינו, המהלך שלהם ש
יכולים לבוא ולשנות את הדבר, להגיד פירוש 
בתורה ש'עין תחת עין' זה ממון, ובבית ראשון 
הפירוש היה כפישוטו ורק בזמן חז"ל השתנה 
כיון שזה היה נראה אז אכזריות שיהיה עין תחת 
עין ממש, להוציא לו את העין, אז חז"ל באו 
ושינו את הפירוש של־תורה, ולפי 'הראש 

דרכה של־תורה, זאת דעה עקומה שלהם' זוהי 
ולא נכונה. כי הרי הבייתוסים הם אלו שאמרו 
כי עין תחת עין זה ממש, וחז"ל באים ואומרים 
ממון, א"כ נושא הויכוח אינו נכון, כי לפי 

כביכול הצדוקים אומרים אמת, רק  דבריהם
שישנו כוח לחז"ל לשנות לפי עניין הדור, כך 

ה הויכוח עם אוחזים שזה רצון התורה, אז מ
הביתוסים? לפי דבריהם יוצא, כי הויכוח אינו 

  על הנקודה הנכונה. 
  

לגבי ימים [פרק רביעי] כתוב במגילת תענית  הריהריהריהרי
בארבעה עשר בתמוז, בארבעה עשר בתמוז, בארבעה עשר בתמוז, בארבעה עשר בתמוז, טובים שהיו לישראל, 

ֵזָרָתא, דלא  ֵזָרָתא, דלא עדא ספר ּגְ ֵזָרָתא, דלא עדא ספר ּגְ ֵזָרָתא, דלא עדא ספר ּגְ מפני שהיה מפני שהיה מפני שהיה מפני שהיה למספד. למספד. למספד. למספד. עדא ספר ּגְ
אלו אלו אלו אלו     ,,,,רותרותרותרותייייכתוב ומונח לצדוקים ספר גזכתוב ומונח לצדוקים ספר גזכתוב ומונח לצדוקים ספר גזכתוב ומונח לצדוקים ספר גז

שנהרגין ואלו שנהרגין ואלו שנהרגין ואלו שנהרגין ואלו שנסקלין, אלו שנשרפין, ואלו שנסקלין, אלו שנשרפין, ואלו שנסקלין, אלו שנשרפין, ואלו שנסקלין, אלו שנשרפין, ואלו 
שנחנקין. וכשהיו כותבין אדם שואל והולך שנחנקין. וכשהיו כותבין אדם שואל והולך שנחנקין. וכשהיו כותבין אדם שואל והולך שנחנקין. וכשהיו כותבין אדם שואל והולך 

מנין אתם יודעין שזה מנין אתם יודעין שזה מנין אתם יודעין שזה מנין אתם יודעין שזה     ,,,,ורואה בספר, אומר להםורואה בספר, אומר להםורואה בספר, אומר להםורואה בספר, אומר להם
    ,,,,וזה חייב הריגהוזה חייב הריגהוזה חייב הריגהוזה חייב הריגה    ,,,,וזה חייב שריפהוזה חייב שריפהוזה חייב שריפהוזה חייב שריפה    ,,,,חייב סקילהחייב סקילהחייב סקילהחייב סקילה

לא היו יודעין להביא ראיה מן לא היו יודעין להביא ראיה מן לא היו יודעין להביא ראיה מן לא היו יודעין להביא ראיה מן     ????וזה חייב חניקהוזה חייב חניקהוזה חייב חניקהוזה חייב חניקה
  התורה.התורה.התורה.התורה.

  

, , , , ועוד שהיו ביתוסין אומריםועוד שהיו ביתוסין אומריםועוד שהיו ביתוסין אומריםועוד שהיו ביתוסין אומרים ועוד שהיו ביתוסיםועוד שהיו ביתוסיםועוד שהיו ביתוסיםועוד שהיו ביתוסים
ַחת שֵׁ ַעִין ּתַ ַעִין ּתַ ַעִין ּתַ ַעִין ּתַ     ]]]]דדדד""""א, כא, כא, כא, כ""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[ ן ּתַ ַחת שֵׁ ַחת ַעִין ׁשֵ ן ּתַ ַחת שֵׁ ַחת ַעִין ׁשֵ ן ּתַ ַחת שֵׁ ַחת ַעִין ׁשֵ ן ּתַ . הפיל . הפיל . הפיל . הפיל ןןןןַחת ַעִין ׁשֵ

מא את עינו מא את עינו מא את עינו מא את עינו ייייחבירו יפיל את שינו. סחבירו יפיל את שינו. סחבירו יפיל את שינו. סחבירו יפיל את שינו. ס    ,,,,אדם שינואדם שינואדם שינואדם שינו
    יסמא את עינו. יהיו שוים כאחד.יסמא את עינו. יהיו שוים כאחד.יסמא את עינו. יהיו שוים כאחד.יסמא את עינו. יהיו שוים כאחד.    ,,,,של חבירושל חבירושל חבירושל חבירו

ִ     ]]]]זזזז""""ב, יב, יב, יב, י""""דברים כדברים כדברים כדברים כ[[[[ ִ ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ ִ ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ ִ ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ     ,,,,ְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעירְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעירְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעירְמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעירּוָפְרׂשּו ַהׂשּ
ָפָניו'] '] '] '] ה, טה, טה, טה, ט""""דברים כדברים כדברים כדברים כ[[[[    דברים ככתבן.דברים ככתבן.דברים ככתבן.דברים ככתבן. ָפָניוְוָיְרָקה ּבְ ָפָניוְוָיְרָקה ּבְ ָפָניוְוָיְרָקה ּבְ     ,,,,ְוָיְרָקה ּבְ

והלא והלא והלא והלא     ,,,,הם חכמיםהם חכמיםהם חכמיםהם חכמיםאמרו לאמרו לאמרו לאמרו ל    שתהא רוקקת בפניו.שתהא רוקקת בפניו.שתהא רוקקת בפניו.שתהא רוקקת בפניו.
ְצוָ ] ] ] ] בבבב""""ד, יד, יד, יד, י""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[כתוב כתוב כתוב כתוב  ְצוָ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְצוָ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְצוָ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ר ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ר ה ֲאׁשֶ ר ה ֲאׁשֶ ר ה ֲאׁשֶ ה ֲאׁשֶ

י ְלהֹורָֹתם ַתְבּתִ י ְלהֹורָֹתםּכָ ַתְבּתִ י ְלהֹורָֹתםּכָ ַתְבּתִ י ְלהֹורָֹתםּכָ ַתְבּתִ . התורה אשר כתבתי והמצוה . התורה אשר כתבתי והמצוה . התורה אשר כתבתי והמצוה . התורה אשר כתבתי והמצוה ּכָ
        ....וכו' להורותםלהורותםלהורותםלהורותם

אומרים, ממון. אז איך אתם אומרים עין  חז"לחז"לחז"לחז"ל
ממש. אם הויכוח הוא האם יש לחז"ל סמכות 
או שאין להם סמכות, חז"ל באים ואומרים לך 

וש, והם באים ואומרים שחז"ל שינו שזהו הפיר
  לפי מצב הדור. מובן שזה רעיון עקום.

  
, כפי שהזכרתי בזמנו, חוץ מכל ההוכחות אבלאבלאבלאבל

שלהם שהן הוכחות נבובות, ברצוני כעת 
לסתור את הראיה האחרונה המובאת בספר עד 

מדרש מדרש מדרש מדרש , שהוא כותב בזה"ל, ]416[עמ' היום הזה 
מודד מודד מודד מודד לק מדרכה של־תורה להתלק מדרכה של־תורה להתלק מדרכה של־תורה להתלק מדרכה של־תורה להתחכמים, הוא חֵ חכמים, הוא חֵ חכמים, הוא חֵ חכמים, הוא חֵ 

. אחד מספרי . אחד מספרי . אחד מספרי . אחד מספרי וכו'עם השינויים החלים בעולם עם השינויים החלים בעולם עם השינויים החלים בעולם עם השינויים החלים בעולם 
 -החסידות החשובים ביותר, דגל מחנה אפרים החסידות החשובים ביותר, דגל מחנה אפרים החסידות החשובים ביותר, דגל מחנה אפרים החסידות החשובים ביותר, דגל מחנה אפרים 

שאף הוא עמד על כך שאף הוא עמד על כך שאף הוא עמד על כך שאף הוא עמד על כך     -נכדו של הבעש"ט 
שמדרשי חז"ל נועדו כדי להתאים את התורה שמדרשי חז"ל נועדו כדי להתאים את התורה שמדרשי חז"ל נועדו כדי להתאים את התורה שמדרשי חז"ל נועדו כדי להתאים את התורה 

נו, מביאים מקור לכל דור על־פי תנאיו וצרכיו. לכל דור על־פי תנאיו וצרכיו. לכל דור על־פי תנאיו וצרכיו. לכל דור על־פי תנאיו וצרכיו. 
מאחד מספרי היסוד של החסידות. מפליא. ניתי 

  ספר ונחזי.
  
תורה שבכתב בלא תורה שבכתב בלא תורה שבכתב בלא תורה שבכתב בלא מביאים מתוך לשונו,  םםםםהההה

תורה שבעל פה, אינו תורה שלימה, והוא רק תורה שבעל פה, אינו תורה שלימה, והוא רק תורה שבעל פה, אינו תורה שלימה, והוא רק תורה שבעל פה, אינו תורה שלימה, והוא רק 
כמו חצי ספר, עד שבאו חז"ל ודרשו התורה כמו חצי ספר, עד שבאו חז"ל ודרשו התורה כמו חצי ספר, עד שבאו חז"ל ודרשו התורה כמו חצי ספר, עד שבאו חז"ל ודרשו התורה 
וגילו דברים הסתומים. ופעמים הם עוקרים דבר וגילו דברים הסתומים. ופעמים הם עוקרים דבר וגילו דברים הסתומים. ופעמים הם עוקרים דבר וגילו דברים הסתומים. ופעמים הם עוקרים דבר 
מן התורה, והיינו מלקות שכתוב בתורה מן התורה, והיינו מלקות שכתוב בתורה מן התורה, והיינו מלקות שכתוב בתורה מן התורה, והיינו מלקות שכתוב בתורה 
'ארבעים' ובאו רבנן ובצרו חדא, והכל עלידי 'ארבעים' ובאו רבנן ובצרו חדא, והכל עלידי 'ארבעים' ובאו רבנן ובצרו חדא, והכל עלידי 'ארבעים' ובאו רבנן ובצרו חדא, והכל עלידי 

ה כח בידם ה כח בידם ה כח בידם ה כח בידם הופעת רוח קדשם שהופיע והיהופעת רוח קדשם שהופיע והיהופעת רוח קדשם שהופיע והיהופעת רוח קדשם שהופיע והי
י מאמרי חז"ל, נשלם י מאמרי חז"ל, נשלם י מאמרי חז"ל, נשלם י מאמרי חז"ל, נשלם . ובדרושֵׁ . ובדרושֵׁ . ובדרושֵׁ . ובדרושֵׁ וכו'לעשות זה לעשות זה לעשות זה לעשות זה 

התורה להיות נקרא ספר שלם, וכן בכל דור התורה להיות נקרא ספר שלם, וכן בכל דור התורה להיות נקרא ספר שלם, וכן בכל דור התורה להיות נקרא ספר שלם, וכן בכל דור 
ודורשיו הם משלימין התורה, כי התורה נדרשת ודורשיו הם משלימין התורה, כי התורה נדרשת ודורשיו הם משלימין התורה, כי התורה נדרשת ודורשיו הם משלימין התורה, כי התורה נדרשת 
בכל דור ודור לפי מה שצריך לאותו דור ולפי בכל דור ודור לפי מה שצריך לאותו דור ולפי בכל דור ודור לפי מה שצריך לאותו דור ולפי בכל דור ודור לפי מה שצריך לאותו דור ולפי 
שורש נשמתן של אותו הדור, כך השי"ת מאיר שורש נשמתן של אותו הדור, כך השי"ת מאיר שורש נשמתן של אותו הדור, כך השי"ת מאיר שורש נשמתן של אותו הדור, כך השי"ת מאיר 

        עיני חכמי הדור ההוא בתורתו הקדושה.עיני חכמי הדור ההוא בתורתו הקדושה.עיני חכמי הדור ההוא בתורתו הקדושה.עיני חכמי הדור ההוא בתורתו הקדושה.
        

תשמעו     אבל    ם שם המלים האלה,כתובי אכןאכןאכןאכן
בית דין בית דין בית דין בית דין     ,כיצד מחבר הספר דלעיל הבין זאת

ממלא את חובתו, על ידי סמכותו ממלא את חובתו, על ידי סמכותו ממלא את חובתו, על ידי סמכותו ממלא את חובתו, על ידי סמכותו הגדול הגדול הגדול הגדול 
לדרוש את הפסוקים, באופנים שונים, על מנת לדרוש את הפסוקים, באופנים שונים, על מנת לדרוש את הפסוקים, באופנים שונים, על מנת לדרוש את הפסוקים, באופנים שונים, על מנת 
להבין את רצון התורה הרחב, בתנאים להבין את רצון התורה הרחב, בתנאים להבין את רצון התורה הרחב, בתנאים להבין את רצון התורה הרחב, בתנאים 
המשתנים. זאת מתוך הבנה, שיש דינים המשתנים. זאת מתוך הבנה, שיש דינים המשתנים. זאת מתוך הבנה, שיש דינים המשתנים. זאת מתוך הבנה, שיש דינים 
שנאמרו בתנאים מסוימים, ועם השתנות שנאמרו בתנאים מסוימים, ועם השתנות שנאמרו בתנאים מסוימים, ועם השתנות שנאמרו בתנאים מסוימים, ועם השתנות 

        להתפרש באופן אחר.להתפרש באופן אחר.להתפרש באופן אחר.להתפרש באופן אחר.    יםיםיםיםהתנאים הם צריכהתנאים הם צריכהתנאים הם צריכהתנאים הם צריכ
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כאן נקודה של טעות קצת דקה, אבל מי ישנה ישנה ישנה ישנה 
שמבין המשמעות היא גדולה. טעות קטנה 

  בהתחלה, תביא לסטייה עצומה בסוף ח"ו.
  

ממון'  –לא באו ואמרו ש'עין תחת עין  חז"לחז"לחז"לחז"ל
בגלל שלפי התנאים שלנו צריך להיות עכשיו 
פירוש אחר בתורה, ויש לנו כוח להגיד כך כי 

הסמכות שלנו. לא. חז"ל לא אמרו זאת.  זאת
חז"ל שוללים מכל וכל מי שאומר פירוש אחר. 

  הם אמרו שזהו הפירוש של התורה, ממון. 
  

שהוא כותב, זה שקר וטעות. הויכוח הוא,  מהמהמהמה
מה הפירוש בתורה. מה שכן נכון, יכול להיות 
מצב שחז"ל יבואו ויגידו, כי מה שכתוב בתורה 

ים כאלה וכאלה. אבל כך וכך, המדובר בתנא
לא להגיד, מה הפירוש בתורה. הפירוש בתורה 
ש'עין תחת עין' זה ממון, זאת היא המסורת 
והקבלה בתורה שבע"פ, ממשה רבינו ע"ה. 
אבל לא שחז"ל באו ושינו את הפירוש של 
התורה, אלא מלכתחילה זאת כוונת התורה 

  ש'עין תחת עין' זה ממון.
  

דגל מחנה  כי מי שיסתכל בספר וחושבניוחושבניוחושבניוחושבני
אפרים, יראה שלא היה ולא נברא. לפי דעתי, 
הם ממש מגלים פנים בתורה שלא כהלכה. 
בעל דגל מחנה אפרים אומר דברים נכונים 
ואמיתיים, הוא אומר דברים חשובים מאד 
ונחמדים, אבל הם מבינים זאת עקום בגלל 

  ההשקפה המעוותת שלהם. 
  

י דגל מחנה אפרים, כתב דבר נפלא, לגב בספרבספרבספרבספר
בעניין חצי ] ע"א[דף ל' המובא בגמרא קידושין 

אותיות שבתורה, וחצי תיבות שבתורה. כתוב 
ה ] ז"ט ',ויקרא י[שם לגבי הפסוק  ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ ה ּדָ ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ ה ּדָ ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ ה ּדָ ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ ּדָ

חצי התיבות שבתורה.  –, 'דרש דרש' ְוִהּנֵה ׂשָֹרףְוִהּנֵה ׂשָֹרףְוִהּנֵה ׂשָֹרףְוִהּנֵה ׂשָֹרף
חֹון''''הוא"ו של  חֹוןּגָ חֹוןּגָ חֹוןּגָ זה חצי אותיות ] ב"מ ,א"ויקרא י[ ''''ּגָ

חצי התיבות שבתורה. בתורה, ו'דרש דרש' זה 
'דרש' לכאן, ו'דרש' לכאן. כאן חצי התיבות 

  .[עיין שיעור מוצש"ק משפטים התשע"ד]במקרא 
  

מסביר, מה הרעיון בזה? הוא אומר דבר  הואהואהואהוא
נפלא. הדבר בא להגיד, 'דרש דרש', בלי 

ללא מה שחז"ל דרשו, התורה  –הדרשות 

שבכתב, היא רק חצי. כי התורה שבע"פ, זהו 
ני. דהיינו, ביחד התורה היא שלימה. החצי הש

זהו הרעיון הכתוב כאן. זהו המהלך של בעל 
  דגל מחנה אפרים. הדבר מתוק מדבש.

  

'] א ',בראשית ה[, עה"פ [בדף י"ג]כותב זאת  הואהואהואהוא
 ],[וכן בפרשת שמיני עמ' רע"ו, ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדםֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדםֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדםֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם

    ,,,,איתא במסורתאיתא במסורתאיתא במסורתאיתא במסורתדדדדרך רך רך רך דדדדעוד ירמוז על עוד ירמוז על עוד ירמוז על עוד ירמוז על וזה לשונו, 
זאת . . . . כאן חצי אותיות שבתורהכאן חצי אותיות שבתורהכאן חצי אותיות שבתורהכאן חצי אותיות שבתורה    ,,,,רשרשרשרשדדדדרש רש רש רש דדדד

טעות, לאורך כל הדרך ישנה כאן טעות, זה לא 
  'חצי אותיות' אלא 'חצי תיבות' שבמקרא. 

  

    ????מאי בעי ולמאי נפקא מינה הואמאי בעי ולמאי נפקא מינה הואמאי בעי ולמאי נפקא מינה הואמאי בעי ולמאי נפקא מינה הוא    ,,,,וצריך להביןוצריך להביןוצריך להביןוצריך להבין
תורה שבכתב ותורה תורה שבכתב ותורה תורה שבכתב ותורה תורה שבכתב ותורה וע וע וע וע דדדדכי יכי יכי יכי י    ד,ד,ד,ד,וי"ל לפענ"וי"ל לפענ"וי"ל לפענ"וי"ל לפענ"

    דדדדהם נפרהם נפרהם נפרהם נפרממממ    דדדדואין אחואין אחואין אחואין אח    ,,,,הםהםהםהם    דדדדשבעל פה הכל אחשבעל פה הכל אחשבעל פה הכל אחשבעל פה הכל אח
היינו היינו היינו היינו דדדד    ....זהזהזהזה    כי אי אפשר לזה בלאכי אי אפשר לזה בלאכי אי אפשר לזה בלאכי אי אפשר לזה בלא    ,,,,מחבירו כללמחבירו כללמחבירו כללמחבירו כלל

י תורה י תורה י תורה י תורה דדדדהתורה שבכתב מתגלה צפונותיה על יהתורה שבכתב מתגלה צפונותיה על יהתורה שבכתב מתגלה צפונותיה על יהתורה שבכתב מתגלה צפונותיה על י
ותורה שבכתב בלא תורה שבעל ותורה שבכתב בלא תורה שבעל ותורה שבכתב בלא תורה שבעל ותורה שבכתב בלא תורה שבעל     ,,,,שבעל פהשבעל פהשבעל פהשבעל פה

    ....א רק כמו חצי ספרא רק כמו חצי ספרא רק כמו חצי ספרא רק כמו חצי ספרייייוהוהוהוה    ,,,,פה אינו תורה שלימהפה אינו תורה שלימהפה אינו תורה שלימהפה אינו תורה שלימה
והאירו עינינו והאירו עינינו והאירו עינינו והאירו עינינו     ,,,,ההההרשו התוררשו התוררשו התוררשו התורדדדדשבאו חז"ל ושבאו חז"ל ושבאו חז"ל ושבאו חז"ל ו    דדדדעעעע

, , , , ברים הסתומים ונעלמיםברים הסתומים ונעלמיםברים הסתומים ונעלמיםברים הסתומים ונעלמיםדדדדוגילו מסתוריה ווגילו מסתוריה ווגילו מסתוריה ווגילו מסתוריה ו
בר מן התורה כמו בענין בר מן התורה כמו בענין בר מן התורה כמו בענין בר מן התורה כמו בענין דדדדופעמים היו עוקרים ופעמים היו עוקרים ופעמים היו עוקרים ופעמים היו עוקרים 

ארבעים ארבעים ארבעים ארבעים     ']']']']גגגג    ,,,,דברים כ"הדברים כ"הדברים כ"הדברים כ"ה[[[[ב בתורה ב בתורה ב בתורה ב בתורה מלקות שכתומלקות שכתומלקות שכתומלקות שכתו
, , , , דף כ"ב ע"ב]דף כ"ב ע"ב]דף כ"ב ע"ב]דף כ"ב ע"ב]    מכותמכותמכותמכות[[[[א א א א דדדדובאו רבנן ובצרו חובאו רבנן ובצרו חובאו רבנן ובצרו חובאו רבנן ובצרו ח    ,,,,יכנויכנויכנויכנו

רוח קדשם שהופיע עליהם רוח קדשם שהופיע עליהם רוח קדשם שהופיע עליהם רוח קדשם שהופיע עליהם     תתתתי הופעי הופעי הופעי הופעדדדדוהכל על יוהכל על יוהכל על יוהכל על י
בר הכתוב בר הכתוב בר הכתוב בר הכתוב דדדדלראות שורש כל לראות שורש כל לראות שורש כל לראות שורש כל     ,,,,ון ברוך הואון ברוך הואון ברוך הואון ברוך הואדדדדהאהאהאהא

    ....ם לעשות זהם לעשות זהם לעשות זהם לעשות זהדדדדוהיה יכולת ביוהיה יכולת ביוהיה יכולת ביוהיה יכולת בי    ,,,,בתורה לאמיתתובתורה לאמיתתובתורה לאמיתתובתורה לאמיתתו
בתורה בתורה בתורה בתורה     ,,,,נמצא תלוי שלימות התורה שבכתבנמצא תלוי שלימות התורה שבכתבנמצא תלוי שלימות התורה שבכתבנמצא תלוי שלימות התורה שבכתב

קל וחומר זה מן קל וחומר זה מן קל וחומר זה מן קל וחומר זה מן     ולכן האומר איןולכן האומר איןולכן האומר איןולכן האומר אין    ....שבעל פהשבעל פהשבעל פהשבעל פה
    ,,,,מחז"למחז"למחז"למחז"ל    דדדדאו שחולק על מאמר אחאו שחולק על מאמר אחאו שחולק על מאמר אחאו שחולק על מאמר אח    ,,,,התורההתורההתורההתורה

כי הכל כי הכל כי הכל כי הכל     ,,,,כאילו כופר בתורת משה רבינו ע"הכאילו כופר בתורת משה רבינו ע"הכאילו כופר בתורת משה רבינו ע"הכאילו כופר בתורת משה רבינו ע"ה
והם עיקר שלימות תורה והם עיקר שלימות תורה והם עיקר שלימות תורה והם עיקר שלימות תורה     ,,,,רושי חז"לרושי חז"לרושי חז"לרושי חז"לדדדדתלוי בתלוי בתלוי בתלוי ב

        ....שבכתבשבכתבשבכתבשבכתב
  

כיון דליכא מידי דלא רמיזא פירושו, פירושו, פירושו, פירושו, 
באורייתא, אז מוצאים זאת בתורה, אבל לא 
ח"ו שמשנים את הפירוש שלתורה. זאת הטעות 

משנים, אלא מוצאים בתורה  שלהם. לא
מקורות וכל מיני רמזים ודברים שמתגלים 
ומתאימים לדור. גם אם תגיד, שיהיה משהו 
שונה, אבל לא שמשנים את הפירוש. אני אומר 
'הכא במאי עסיקינן' כך וכך, ומביא לך ראיה 
ממקום אחר בתורה שזה כך, או שבמצב כזה 
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ו לא וכזה צריך להיות כך וכך. זה הכל. אבל ח"
  לבוא להגיד שקר, שמשתנה הפירוש.

  

הערוך לנר, הערוך לנר, הערוך לנר, הערוך לנר,     עתעתעתעתשלמה בעניין האתרוג המרוקאי ודשלמה בעניין האתרוג המרוקאי ודשלמה בעניין האתרוג המרוקאי ודשלמה בעניין האתרוג המרוקאי ודהההה
וביאור ההסתכלות של הבבא סאלי זצוק"ל לגבי וביאור ההסתכלות של הבבא סאלי זצוק"ל לגבי וביאור ההסתכלות של הבבא סאלי זצוק"ל לגבי וביאור ההסתכלות של הבבא סאלי זצוק"ל לגבי 

        . . . . , שהפיטם רומז למדת היסוד, שהפיטם רומז למדת היסוד, שהפיטם רומז למדת היסוד, שהפיטם רומז למדת היסודאתרוג זהאתרוג זהאתרוג זהאתרוג זה
  

בשיעור הקודם על האתרוג המרוקאי,  דיברנודיברנודיברנודיברנו
והסברנו בס"ד שהערוך לנר אשר שיבח את 

ר היה בזמנו האתרוג הזה, זה בגלל שהדב
כאשר עדיין לא שמעו בכלל על האתרוג 
התימני. בעל ערוך לנר היה לפני כמאה וששים 
שנה, הוא נולד בשנת התקנ"ח ונפטר בשנת 
התרל"ב. האתרוג התימני לא נתגלה אז 

רק  –לא התפרסם ולא ידעו ממנו  –בעולם 
בערך לפני שמונים שנה התחילו לשמוע ממנו, 

כנתינתו וכיצירתו  ואז הבינו שזהו האתרוג
מיוצר בראשית, והוא בלי שום תוספת או 
הרכבה או זיוף או תערובת. ומה שרצה רבי 
ישראל אבוחצירא זצ"ל לומר, בכך שהוא 
נסמך עליו, זה לא סותר את העניין של האתרוג 
  התימני. זה חלק ממה שדיברנו בשיעור הקודם.

  

ברצוני לומר נקודה נוספת, כי חושבני  כעתכעתכעתכעת
לא היתה כאן שום התייחסות מצידו שבכלל 

לגבי ייחוס האתרוג התימני, והבטחון שלא 
הורכב. כיון שהנקודה וההסתכלות היא לגמרי 
אחרת. הנושא והנדון הוא לא כפי שהם הבינו, 
בחוברת תנובות שדה, שמה שהוא לא לקח 
את האתרוג התימני זה בגלל שהיתה לו טענה 

פקפוק על על הייחוס שלו, כביכול היה לדעתו 
  עיקר ייחוסו. אבל הנקודה היא בכלל אחרת. 

  

זה הוא בזכות ידידנו, 'מסמר' קבוע כאן  דברדברדברדבר
בשיעורים, הרב אלון גרטי הי"ו, אשר שלח לי 
העתק מתוך הספר ישראל סבא קדישא, של 

] כך, 330רבי דוד יהודיוף, והוא כותב שם [עמ' 
נהג נהג נהג נהג  -דהיינו רבי ישראל אבוחצירא  – רבינורבינורבינורבינו

ממקומות שהיתה לו ממקומות שהיתה לו ממקומות שהיתה לו ממקומות שהיתה לו     ,,,,אתרוג מרוקאיאתרוג מרוקאיאתרוג מרוקאיאתרוג מרוקאילקחת לקחת לקחת לקחת 
חזקה שהם אינם מורכבים. בד"כ ממחוז חזקה שהם אינם מורכבים. בד"כ ממחוז חזקה שהם אינם מורכבים. בד"כ ממחוז חזקה שהם אינם מורכבים. בד"כ ממחוז 

והערבים והערבים והערבים והערבים     ,,,,ששם היערות קדמוניםששם היערות קדמוניםששם היערות קדמוניםששם היערות קדמונים    ,,,,תרודנאתתרודנאתתרודנאתתרודנאת
    ,,,,אך לא מאזור מראקשאך לא מאזור מראקשאך לא מאזור מראקשאך לא מאזור מראקש    ....לא הרכיבו אותםלא הרכיבו אותםלא הרכיבו אותםלא הרכיבו אותם

        ששם היה חשש שהאתרוגים מורכבים.ששם היה חשש שהאתרוגים מורכבים.ששם היה חשש שהאתרוגים מורכבים.ששם היה חשש שהאתרוגים מורכבים.

שאל את שאל את שאל את שאל את     ,,,,כשעלה רבנו לארץ בפעם הראשונהכשעלה רבנו לארץ בפעם הראשונהכשעלה רבנו לארץ בפעם הראשונהכשעלה רבנו לארץ בפעם הראשונה
הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי זיע"א אם הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי זיע"א אם הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי זיע"א אם הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי זיע"א אם 

משום משום משום משום ----תרוגי ארץ ישראלתרוגי ארץ ישראלתרוגי ארץ ישראלתרוגי ארץ ישראליש להעדיף את איש להעדיף את איש להעדיף את איש להעדיף את א
או את אתרוגי מרוקו שהם או את אתרוגי מרוקו שהם או את אתרוגי מרוקו שהם או את אתרוגי מרוקו שהם     ,,,,קדושת הארץקדושת הארץקדושת הארץקדושת הארץ

בלתי מורכבים. מהרש"א אלפנדארי ענה בלתי מורכבים. מהרש"א אלפנדארי ענה בלתי מורכבים. מהרש"א אלפנדארי ענה בלתי מורכבים. מהרש"א אלפנדארי ענה 
שמי שיש לו אתרוג שהוא בלתי שמי שיש לו אתרוג שהוא בלתי שמי שיש לו אתרוג שהוא בלתי שמי שיש לו אתרוג שהוא בלתי     ,,,,בפסקנותבפסקנותבפסקנותבפסקנות

יברך אך ורק עליו. ומאז המשיך רבנו יברך אך ורק עליו. ומאז המשיך רבנו יברך אך ורק עליו. ומאז המשיך רבנו יברך אך ורק עליו. ומאז המשיך רבנו     ,,,,מורכבמורכבמורכבמורכב
        לברך רק על אתרוגי מרוקו.לברך רק על אתרוגי מרוקו.לברך רק על אתרוגי מרוקו.לברך רק על אתרוגי מרוקו.

  

    ,,,,לעצמו היה רבינו לוקח אתרוג גדול במיוחדלעצמו היה רבינו לוקח אתרוג גדול במיוחדלעצמו היה רבינו לוקח אתרוג גדול במיוחדלעצמו היה רבינו לוקח אתרוג גדול במיוחד
והיה משאיר לו והיה משאיר לו והיה משאיר לו והיה משאיר לו     גרם!גרם!גרם!גרם!    250250250250----200200200200שמשקלו היה שמשקלו היה שמשקלו היה שמשקלו היה 

        עוד אתרוג אחד מהודר, לעת הצורך.עוד אתרוג אחד מהודר, לעת הצורך.עוד אתרוג אחד מהודר, לעת הצורך.עוד אתרוג אחד מהודר, לעת הצורך.
  

זהו האתרוג הכי גדול של המרוקאים. שמעתם? שמעתם? שמעתם? שמעתם? 
גרם, זה אצלם כבר אתרוג גדול. הם  200-250

 7-8לא יודעים שהאתרוג התימני הוא מגיע 
קילוגרם. זהו כמו האתרוג של רבי עקיבא, 
שהביא אותו על כתיפו לביהכ"נ, כמפורש 

להם אתרוגים בגודל של במסכת סוכה. אין 
התימנים. זה אחד הראיות החזקות, שהתימני 
הוא האמיתי והמקורי. אבל האתרוגים שלהם, 
וכן שאר האתרוגים בעולם, אינם מסוגלים 

  לגדול יותר מהגודל הזה.
  

רבינו רבינו רבינו רבינו אופן, תשמעו כעת מהי הנקודה.  בכלבכלבכלבכל
מכיון שאתרוג מכיון שאתרוג מכיון שאתרוג מכיון שאתרוג     ,,,,הקפיד לקחת אתרוג עם פיטםהקפיד לקחת אתרוג עם פיטםהקפיד לקחת אתרוג עם פיטםהקפיד לקחת אתרוג עם פיטם

ן לא רצה רבינו לקחת ן לא רצה רבינו לקחת ן לא רצה רבינו לקחת ן לא רצה רבינו לקחת הוא כנגד היסוד! ולכהוא כנגד היסוד! ולכהוא כנגד היסוד! ולכהוא כנגד היסוד! ולכ
        ....רוג תימני, בגלל שאין בו פיטםרוג תימני, בגלל שאין בו פיטםרוג תימני, בגלל שאין בו פיטםרוג תימני, בגלל שאין בו פיטםאתאתאתאת

  

נתגלה הסוד. שזה ה'יסוד'. הוא לא עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו 
פקפק בייחוס של האתרוג התימני, אבל 
לאתרוג תימני אין פיטם. מבחינה הלכתית זה 
לא בעיא, כי נכון שכתוב 'ניטלה פטמתו 
פסול', אבל יש לאתרוג התימני פיטם, רק 

כיון שהוא חלש ואינו  שהוא נושר בקטנותו,
[עיין עוד מחזיק, ולכן נחשב הדבר דרך גדילתו. 

  ].האזינו ה'תשע"גבעניין זה בשיעור מוצש"ק 
  

, כאשר הוא אמר ש'האתרוג שלכם לא כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם
בסדר', הוא התכווין בגלל שחסר פה מדת 
היסוד, רבי ישראל אבוחצירא היה צדיק יסוד 

אבל  עולם ולכן הדבר הפריע לו, כי הוא חסר.
  לא בגלל שישנה בעיא ח"ו בייחוס שלו.
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כי בזמנינו, שישנה אפשרות לחזק את  יוצאיוצאיוצאיוצא
הפיטם שלו, ממילא הדבר הסתדר ואין בעיא. 
זאת הנפק"מ היוצאת מכך. כיום יודעים לעשות 
חומר שאפשר לחזק את זה, בכדי שהפיטם 
יחזיק ויהיה. הוא רצה שיהיה כאן את מדת 

  היסוד.
  

  לקחת עם פיטם? מהקהל: עדיף שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: בודאי שינה כאן איזו  תשובתתשובתתשובתתשובת
חומרא או הידור. שמעתי פעם כי ישנם כאלה 
שיש להם טענות על כך [עיין בשיעור שצויין 
לעיל], אולם הדבר לא נראה לי [שם נותר 
הדבר ללא הכרעה סופית. העורך]. צריך 
לבדוק זאת. אם ישנו חומר שיכול לחזק את 

אין הכי נמי. הבעיא היא, כי  הפיטם, לכאורה
מכיון שהציבור התרגל שהאתרוג התימני הוא 
בלי פיטם, ממילא חושבים שזה מזוייף ושזה לא 
אתרוג תימני. אבל ההיפך, צריך יהיה לפרסם 
שגם באתרוג התימני יש את מדת היסוד, 

  ואדרבה.
  

אופן מובן מעתה כי ההסתכלות כאן היא  בכלבכלבכלבכל
מהאתרוג המרוקאי  לגמרי אחרת, והוא 'החזיק'

מכיון שיש לו פיטם, משא"כ האתרוג התימני. 
זאת היא הנקודה. ולא הייחוס, או שמורכב. לא 

  זאת הנקודה בכלל.
  

שנה אחת לא שנה אחת לא שנה אחת לא שנה אחת לא כותב בהמשך נקודה נוספת,  הואהואהואהוא
ולכן הכין לו חתנו ולכן הכין לו חתנו ולכן הכין לו חתנו ולכן הכין לו חתנו     ,,,,הגיעו האתרוגים ממרוקוהגיעו האתרוגים ממרוקוהגיעו האתרוגים ממרוקוהגיעו האתרוגים ממרוקו

אתרוג תימני מהודר. אך לא נחה דעתו של אתרוג תימני מהודר. אך לא נחה דעתו של אתרוג תימני מהודר. אך לא נחה דעתו של אתרוג תימני מהודר. אך לא נחה דעתו של 
היה עומד ומצפה שעוד היה עומד ומצפה שעוד היה עומד ומצפה שעוד היה עומד ומצפה שעוד רבינו מן האתרוג הזה, ורבינו מן האתרוג הזה, ורבינו מן האתרוג הזה, ורבינו מן האתרוג הזה, ו

יגיעו אליו אתרוגי מרוקו המיוחלים, שבהם אין יגיעו אליו אתרוגי מרוקו המיוחלים, שבהם אין יגיעו אליו אתרוגי מרוקו המיוחלים, שבהם אין יגיעו אליו אתרוגי מרוקו המיוחלים, שבהם אין 
    ,,,,שמיטהשמיטהשמיטהשמיטה־־־־הרכבה או בעיות שלהרכבה או בעיות שלהרכבה או בעיות שלהרכבה או בעיות של    שום חשש שלשום חשש שלשום חשש שלשום חשש של

    ואף יש בהם פיטם. עד השעות המאוחרות שלואף יש בהם פיטם. עד השעות המאוחרות שלואף יש בהם פיטם. עד השעות המאוחרות שלואף יש בהם פיטם. עד השעות המאוחרות של
ערב חג הסוכות המתין רבינו לאתרוגים, ואכן ערב חג הסוכות המתין רבינו לאתרוגים, ואכן ערב חג הסוכות המתין רבינו לאתרוגים, ואכן ערב חג הסוכות המתין רבינו לאתרוגים, ואכן 

    ,,,,וברגעיו האחרוניםוברגעיו האחרוניםוברגעיו האחרוניםוברגעיו האחרונים    ....מן השמים סייעו בידומן השמים סייעו בידומן השמים סייעו בידומן השמים סייעו בידו
    ,,,,ערב החגערב החגערב החגערב החג    כשרבינו היה מתפלל מנחה שלכשרבינו היה מתפלל מנחה שלכשרבינו היה מתפלל מנחה שלכשרבינו היה מתפלל מנחה של

ל רבינו ל רבינו ל רבינו ל רבינו ואותם נטואותם נטואותם נטואותם נט    ,,,,ו האתרוגים ממרוקוו האתרוגים ממרוקוו האתרוגים ממרוקוו האתרוגים ממרוקוהגיעהגיעהגיעהגיע
        בחג בשמחה ובטוב לבב.   בחג בשמחה ובטוב לבב.   בחג בשמחה ובטוב לבב.   בחג בשמחה ובטוב לבב.   

  

בעיא נוספת באתרוגים הללו, מצד זאת זאת זאת זאת 
ההרכבה. הביאו לו אתרוג ממרוקו, ובמרוקו 

בודאי לא הרכיבו, כי זה נמצא במקומות 
רחוקים מדבריים, שאף אחד לא מגיע לשם, 
ולא מרכיבים. אבל לצערינו, כאשר הגיע 

לא"י, התחילו אנשים להרכיב האתרוג התימני 
אותו, ולכן נהיתה קצת בעיא. אני בעצמי 

[עיין ראיתי אתרוגים תימניים שהם מורכבים 
ח"ג סימן קי"ז הערה עיני יצחק על שלחן ערוך המקוצר 

. היום ב"ה העניין כבר הסתדר [אולי לא ]י"א
בטוח, צריך לחקור ולדרוש], אבל היו שנים 

  שבהם הנושא היה ממש פרוץ.
  

, מצד בעיא של שמיטה. מרוקו זה חוץ כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
לארץ, וממילא אין בעיא של שמיטה. זאת 
מעלה נוספת, ועניין שיש לו חשיבות. אבל היום 

  ב"ה אפשר לבדוק שהעניין מסודר.
  

א"כ, שבעצם הם לא הבינו אותו נכון.  יוצאיוצאיוצאיוצא
ההסתכלות שלהם איננה נכונה, לא הייחוס היא 

  הנקודה.
  

י, לגבי העניין שהפיטם קצת התפלאת אולםאולםאולםאולם
הוא כנגד היסוד. בדרך כלל בספרי הקבלה 
כתוב שהאתרוג זו מדת המלכות, והלולב הא 
היסוד, כי יש לו צורה של אות וא"ו. א"כ כיצד 

  הוא אומר שהאתרוג זה היסוד?
  

נתברר, שהמקור לכך הוא מהספרים של  אבלאבלאבלאבל
סבו, הר"ר יעקב אבוחצירא, ולמעשה ישנם 

בספר הזוה"ק אשר אפשר רמזים לכך כבר 
להבין שהאתרוג הוא כנגד מדת היסוד, כתוב 
שם שזה 'צדיק' וכו'. אבל הדבר כתוב יותר 
במפורש בספרי סבו. עוד מעט נראה זאת, 

  בעזרתו יתב'.
  

אגב, לאחר מכן גם ידידנו הרה"ג מרדכי  דרךדרךדרךדרך
חיים נר"ו העורך של גליון 'פנינים', שלח לי את 

רות נוספים, והוא המקורות הללו, ועוד מקו
לכבוד הגאון הגדול רבי יצחק לכבוד הגאון הגדול רבי יצחק לכבוד הגאון הגדול רבי יצחק לכבוד הגאון הגדול רבי יצחק כתב לי כך, 

רצאבי שליט"א, מחה"ס הנפלא 'עולת יצחק' רצאבי שליט"א, מחה"ס הנפלא 'עולת יצחק' רצאבי שליט"א, מחה"ס הנפלא 'עולת יצחק' רצאבי שליט"א, מחה"ס הנפלא 'עולת יצחק' 
ועו"ס יקרים וחשובים. שלום רב, וישע יקרב, ועו"ס יקרים וחשובים. שלום רב, וישע יקרב, ועו"ס יקרים וחשובים. שלום רב, וישע יקרב, ועו"ס יקרים וחשובים. שלום רב, וישע יקרב, 

        לכבוד הרב, ולו ייטב ויערב.לכבוד הרב, ולו ייטב ויערב.לכבוד הרב, ולו ייטב ויערב.לכבוד הרב, ולו ייטב ויערב.
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השמיעו לי חלק משיעורו של כת"ר בעניין מה השמיעו לי חלק משיעורו של כת"ר בעניין מה השמיעו לי חלק משיעורו של כת"ר בעניין מה השמיעו לי חלק משיעורו של כת"ר בעניין מה 
שדיבר על האתרוג המרוקאי והתימני, שם דן שדיבר על האתרוג המרוקאי והתימני, שם דן שדיבר על האתרוג המרוקאי והתימני, שם דן שדיבר על האתרוג המרוקאי והתימני, שם דן 

ובמעשה שהיה עם הגר"מ ובמעשה שהיה עם הגר"מ ובמעשה שהיה עם הגר"מ ובמעשה שהיה עם הגר"מ     בדברי הבבא סאליבדברי הבבא סאליבדברי הבבא סאליבדברי הבבא סאלי
        אליהו זצ"ל, ודפח"ח.אליהו זצ"ל, ודפח"ח.אליהו זצ"ל, ודפח"ח.אליהו זצ"ל, ודפח"ח.

  

והיות ויודע אני שכת"ר אוהב לחקור את והיות ויודע אני שכת"ר אוהב לחקור את והיות ויודע אני שכת"ר אוהב לחקור את והיות ויודע אני שכת"ר אוהב לחקור את 
האמת עד הסוף, ושמח מכל פנינה בדברי האמת עד הסוף, ושמח מכל פנינה בדברי האמת עד הסוף, ושמח מכל פנינה בדברי האמת עד הסוף, ושמח מכל פנינה בדברי 
תורה, אמרתי שאציין לכת"ר כמה גרגירים, תורה, אמרתי שאציין לכת"ר כמה גרגירים, תורה, אמרתי שאציין לכת"ר כמה גרגירים, תורה, אמרתי שאציין לכת"ר כמה גרגירים, 
        אולי יהיה זה לתועלת ללבן יותר את הדברים.אולי יהיה זה לתועלת ללבן יותר את הדברים.אולי יהיה זה לתועלת ללבן יותר את הדברים.אולי יהיה זה לתועלת ללבן יותר את הדברים.

  

(כתבו (כתבו (כתבו (כתבו [עמ' קי"ד] [עמ' קי"ד] [עמ' קי"ד] [עמ' קי"ד] בספר אביהם של ישראל ח"א בספר אביהם של ישראל ח"א בספר אביהם של ישראל ח"א בספר אביהם של ישראל ח"א 
ל נר"ו) שם מובא ל נר"ו) שם מובא ל נר"ו) שם מובא ל נר"ו) שם מובא בנו של הגרמ"א ר' שמואבנו של הגרמ"א ר' שמואבנו של הגרמ"א ר' שמואבנו של הגרמ"א ר' שמוא

מעשה זה בצורה קצת שונה, וזה לשונו: הרב מעשה זה בצורה קצת שונה, וזה לשונו: הרב מעשה זה בצורה קצת שונה, וזה לשונו: הרב מעשה זה בצורה קצת שונה, וזה לשונו: הרב 
מרדכי אליהו זצ"ל היה נוהג לברך על אתרוג מרדכי אליהו זצ"ל היה נוהג לברך על אתרוג מרדכי אליהו זצ"ל היה נוהג לברך על אתרוג מרדכי אליהו זצ"ל היה נוהג לברך על אתרוג 
מארץ ישראל, ובכל ערב סוכות היה מגיע מארץ ישראל, ובכל ערב סוכות היה מגיע מארץ ישראל, ובכל ערב סוכות היה מגיע מארץ ישראל, ובכל ערב סוכות היה מגיע 
לבית הרב שליח של הבבא סאלי שהביא לבית הרב שליח של הבבא סאלי שהביא לבית הרב שליח של הבבא סאלי שהביא לבית הרב שליח של הבבא סאלי שהביא 

  וכו'.אתרוגים ממרוקו אתרוגים ממרוקו אתרוגים ממרוקו אתרוגים ממרוקו 
  

פה קצת עיוות. במקום שיגידו 'אתרוג יש יש יש יש 
תרוג תימני', הם כבר נתנו לו שם חדש, 'א

מארץ ישראל'. הם מתכוונים לאתרוג התימני, 
  אבל נתנו לו שם חדש.

  

ובדרך ובדרך ובדרך ובדרך בהמשך הוא כותב לי במכתבו,  אמנםאמנםאמנםאמנם
אגב יש לציין עוד שבספר אביהם של ישראל אגב יש לציין עוד שבספר אביהם של ישראל אגב יש לציין עוד שבספר אביהם של ישראל אגב יש לציין עוד שבספר אביהם של ישראל 

כתב, פעם אמר לי הגר"מ אליהו כתב, פעם אמר לי הגר"מ אליהו כתב, פעם אמר לי הגר"מ אליהו כתב, פעם אמר לי הגר"מ אליהו [עמ' קס"ב] [עמ' קס"ב] [עמ' קס"ב] [עמ' קס"ב] ח"ד ח"ד ח"ד ח"ד 
זצ"ל שלדעתו אתרוג תימני הוא בחזקת שאינו זצ"ל שלדעתו אתרוג תימני הוא בחזקת שאינו זצ"ל שלדעתו אתרוג תימני הוא בחזקת שאינו זצ"ל שלדעתו אתרוג תימני הוא בחזקת שאינו 

ת פעם אחת וכו'. לפחומורכב ועדיף לברך עליו מורכב ועדיף לברך עליו מורכב ועדיף לברך עליו מורכב ועדיף לברך עליו 
  הזכירו שזה תימני.

  

מכן הוא צירף צילום של כמה דפים  לאחרלאחרלאחרלאחר
מתוך הספר סבא קדישא, מה שהבאנו מקודם, 

רבינו הקפיד לקחת רבינו הקפיד לקחת רבינו הקפיד לקחת רבינו הקפיד לקחת מובא כך,  331ובדף 
אתרוג עם פיטם, מכיון שאתרוג הוא כנגד אתרוג עם פיטם, מכיון שאתרוג הוא כנגד אתרוג עם פיטם, מכיון שאתרוג הוא כנגד אתרוג עם פיטם, מכיון שאתרוג הוא כנגד 
היסוד. ולכן לא רצה רבינו לקחת אתרוג היסוד. ולכן לא רצה רבינו לקחת אתרוג היסוד. ולכן לא רצה רבינו לקחת אתרוג היסוד. ולכן לא רצה רבינו לקחת אתרוג 

 2ושם בהערה תימני, בגלל שאין בו פיטם. תימני, בגלל שאין בו פיטם. תימני, בגלל שאין בו פיטם. תימני, בגלל שאין בו פיטם. 
ע"פ הזוהר פרשת תצוה דף קפ"ו ע"פ הזוהר פרשת תצוה דף קפ"ו ע"פ הזוהר פרשת תצוה דף קפ"ו ע"פ הזוהר פרשת תצוה דף קפ"ו , מובא כך

ע"ב. וע"ע בפיתוחי חותם פרשת אמור ע"פ ע"ב. וע"ע בפיתוחי חותם פרשת אמור ע"פ ע"ב. וע"ע בפיתוחי חותם פרשת אמור ע"פ ע"ב. וע"ע בפיתוחי חותם פרשת אמור ע"פ 
ולקחתם לכם. וראה עוד מחשף הלבן פרשת ולקחתם לכם. וראה עוד מחשף הלבן פרשת ולקחתם לכם. וראה עוד מחשף הלבן פרשת ולקחתם לכם. וראה עוד מחשף הלבן פרשת 

        אמור ע"פ ולקחתם לכם.אמור ע"פ ולקחתם לכם.אמור ע"פ ולקחתם לכם.אמור ע"פ ולקחתם לכם.
  

מובא כך, [שם] בספר פתוחי חותם ואכן ואכן ואכן ואכן 
ולקחתם לכם ביום הראשון, דהיינו הרי רפואה ולקחתם לכם ביום הראשון, דהיינו הרי רפואה ולקחתם לכם ביום הראשון, דהיינו הרי רפואה ולקחתם לכם ביום הראשון, דהיינו הרי רפואה 

שהיא שמירה לכם. 'פרי עץ הדר', הוא אות שהיא שמירה לכם. 'פרי עץ הדר', הוא אות שהיא שמירה לכם. 'פרי עץ הדר', הוא אות שהיא שמירה לכם. 'פרי עץ הדר', הוא אות 
[ח"ב דף קפ"ו [ח"ב דף קפ"ו [ח"ב דף קפ"ו [ח"ב דף קפ"ו בזוהר הקדוש בזוהר הקדוש בזוהר הקדוש בזוהר הקדוש ברית קודש, כדאמר ברית קודש, כדאמר ברית קודש, כדאמר ברית קודש, כדאמר 

, והוא אתרוג. ובו התחילה התורה תחילה, , והוא אתרוג. ובו התחילה התורה תחילה, , והוא אתרוג. ובו התחילה התורה תחילה, , והוא אתרוג. ובו התחילה התורה תחילה, ע"ב]ע"ב]ע"ב]ע"ב]
לרמוז דהעיקר הוא שמירת ברית קודש, דאם לרמוז דהעיקר הוא שמירת ברית קודש, דאם לרמוז דהעיקר הוא שמירת ברית קודש, דאם לרמוז דהעיקר הוא שמירת ברית קודש, דאם 
אין שמירת הברית אין כלום. והנה 'אתרוג' עם אין שמירת הברית אין כלום. והנה 'אתרוג' עם אין שמירת הברית אין כלום. והנה 'אתרוג' עם אין שמירת הברית אין כלום. והנה 'אתרוג' עם 
שני כוללים גימטריא 'ברית'. וקראתו התורה שני כוללים גימטריא 'ברית'. וקראתו התורה שני כוללים גימטריא 'ברית'. וקראתו התורה שני כוללים גימטריא 'ברית'. וקראתו התורה 
'פרי עץ הדר' לומר, 'פרי' שהוא עושה פריה 'פרי עץ הדר' לומר, 'פרי' שהוא עושה פריה 'פרי עץ הדר' לומר, 'פרי' שהוא עושה פריה 'פרי עץ הדר' לומר, 'פרי' שהוא עושה פריה 

פי שהאדם פי שהאדם פי שהאדם פי שהאדם ורביה, 'עץ' שהוא עיקר הגוף, לורביה, 'עץ' שהוא עיקר הגוף, לורביה, 'עץ' שהוא עיקר הגוף, לורביה, 'עץ' שהוא עיקר הגוף, ל
. 'הדר' בעינן . 'הדר' בעינן . 'הדר' בעינן . 'הדר' בעינן [דברים כ', י"ט][דברים כ', י"ט][דברים כ', י"ט][דברים כ', י"ט]נקרא 'עץ השדה' נקרא 'עץ השדה' נקרא 'עץ השדה' נקרא 'עץ השדה' 

  שיהיה מהודר ושמור בקדושה ובטהרה. שיהיה מהודר ושמור בקדושה ובטהרה. שיהיה מהודר ושמור בקדושה ובטהרה. שיהיה מהודר ושמור בקדושה ובטהרה. 
  

כי בגלל כך, הנושא הזה היה אצלו חזק,  מובןמובןמובןמובן
כי ההסתכלות שלו על הדברים היתה מצד 
הקדושה והטהרה, ולכן הדבר הפריע לו. עניין 

  זה הוא בראש מעייניהם, כמפורסם.
  

[פרשת אמור, דף ר"צ] בספר מחשוף הלבן  גםגםגםגם
'עץ' זה התפארת, שהוא עץ 'עץ' זה התפארת, שהוא עץ 'עץ' זה התפארת, שהוא עץ 'עץ' זה התפארת, שהוא עץ מובא בזה"ל, 

חיים, והוא וא"ו של הוי"ה. 'הדר' זה יסוד, שהוא חיים, והוא וא"ו של הוי"ה. 'הדר' זה יסוד, שהוא חיים, והוא וא"ו של הוי"ה. 'הדר' זה יסוד, שהוא חיים, והוא וא"ו של הוי"ה. 'הדר' זה יסוד, שהוא 
[ח"ב [ח"ב [ח"ב [ח"ב הידורא דגופא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש הידורא דגופא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש הידורא דגופא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש הידורא דגופא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש 

. . . . וכו'. 'כפת תמרים', זו המלכות . 'כפת תמרים', זו המלכות . 'כפת תמרים', זו המלכות . 'כפת תמרים', זו המלכות דף קפ"ו ע"ב]דף קפ"ו ע"ב]דף קפ"ו ע"ב]דף קפ"ו ע"ב]
  טוב, כנראה ישנן כמה בחינות.

  

בעל נחלת  -הוא, שגם מקובל אשכנזי  המענייןהמענייןהמענייןהמעניין
[בדרוש א'] דוד על הש"ס, בדרושים, הוא כותב 

תמונת האתרוג הוא תמונת היו"ד, תמונת האתרוג הוא תמונת היו"ד, תמונת האתרוג הוא תמונת היו"ד, תמונת האתרוג הוא תמונת היו"ד, בזה"ל, 
ושושנתא שלמעלה מורה על קוצו של יו"ד ושושנתא שלמעלה מורה על קוצו של יו"ד ושושנתא שלמעלה מורה על קוצו של יו"ד ושושנתא שלמעלה מורה על קוצו של יו"ד 
למעלה, ופטמתו שלמטה מורה על עוקצו למעלה, ופטמתו שלמטה מורה על עוקצו למעלה, ופטמתו שלמטה מורה על עוקצו למעלה, ופטמתו שלמטה מורה על עוקצו 

א"כ רואים כי ישנם מהלכים כגון שלמטה. שלמטה. שלמטה. שלמטה. 
  אלה.

  
השלמה בעניין מ"ש הרב משאש לגבי המבטא השלמה בעניין מ"ש הרב משאש לגבי המבטא השלמה בעניין מ"ש הרב משאש לגבי המבטא השלמה בעניין מ"ש הרב משאש לגבי המבטא 

ושאר ושאר ושאר ושאר וקאים וקאים וקאים וקאים התימני, ודוגמאות לטעיות המרהתימני, ודוגמאות לטעיות המרהתימני, ודוגמאות לטעיות המרהתימני, ודוגמאות לטעיות המר
        במבטאם.במבטאם.במבטאם.במבטאם.הספרדים והאשכנזים הספרדים והאשכנזים הספרדים והאשכנזים הספרדים והאשכנזים 

  

בשיעור הקודם גם בעניין המבטא,  דיברנודיברנודיברנודיברנו
ניין לעניין. הבאנו שהרה"ג שלום משאש ִע מֵ 

זצ"ל כתב על המבטא התימני דברים ממש 
חמורים, מתוך חוסר ידיעה. לכן, חובה להעמיד 
את הדברים על דיוקם. בזמנו אמרתי זאת 

תי היכן זה מתוך הזכרון, וכעת חיפשתי ומצא
  כתוב.
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[חלק או"ח סימן מ"ז הוא בשו"ת שמש ומגן  הדברהדברהדברהדבר
שאלה חמישית, בחור שאלה חמישית, בחור שאלה חמישית, בחור שאלה חמישית, בחור הוא כותב כך, אות ה'] 

מעדת תימן שרוצה לשנות את הנוסח ואת מעדת תימן שרוצה לשנות את הנוסח ואת מעדת תימן שרוצה לשנות את הנוסח ואת מעדת תימן שרוצה לשנות את הנוסח ואת 
המבטא, כולל שם הוי"ה, או שישאר במנהג המבטא, כולל שם הוי"ה, או שישאר במנהג המבטא, כולל שם הוי"ה, או שישאר במנהג המבטא, כולל שם הוי"ה, או שישאר במנהג 

        אבותיו. אבותיו. אבותיו. אבותיו. 
  

הנה לשינוי הנוסח, אין ספק הנה לשינוי הנוסח, אין ספק הנה לשינוי הנוסח, אין ספק הנה לשינוי הנוסח, אין ספק     היא כך,ותשובתו ותשובתו ותשובתו ותשובתו 
אבותיו, אבותיו, אבותיו, אבותיו, שאינו רשאי לשנות את הנוסח שנהגו שאינו רשאי לשנות את הנוסח שנהגו שאינו רשאי לשנות את הנוסח שנהגו שאינו רשאי לשנות את הנוסח שנהגו 

 ----דאל תטוש תורת אמך' כתיב. אבל המבטא דאל תטוש תורת אמך' כתיב. אבל המבטא דאל תטוש תורת אמך' כתיב. אבל המבטא דאל תטוש תורת אמך' כתיב. אבל המבטא 
תשמעו מה הוא כותב, אם זה לא היה מודפס 

יהיה לו מזל טוב, אם ישנה יהיה לו מזל טוב, אם ישנה יהיה לו מזל טוב, אם ישנה יהיה לו מזל טוב, אם ישנה     -היה קשה להאמין 
מהמבטא שלהם ויחזור למבטא ירושלמית, מהמבטא שלהם ויחזור למבטא ירושלמית, מהמבטא שלהם ויחזור למבטא ירושלמית, מהמבטא שלהם ויחזור למבטא ירושלמית, 
שהיא מבטא אמיתית ומקובלת, וכך היא שהיא מבטא אמיתית ומקובלת, וכך היא שהיא מבטא אמיתית ומקובלת, וכך היא שהיא מבטא אמיתית ומקובלת, וכך היא 
מבטת עיר מולדתי מקנאס יע"א, היתה מבטת עיר מולדתי מקנאס יע"א, היתה מבטת עיר מולדתי מקנאס יע"א, היתה מבטת עיר מולדתי מקנאס יע"א, היתה 

. ומבטא של . ומבטא של . ומבטא של . ומבטא של וכו'מיוחדת במרוקו, מכל הערים מיוחדת במרוקו, מכל הערים מיוחדת במרוקו, מכל הערים מיוחדת במרוקו, מכל הערים 
התימנים, יש בו הרבה שינויים לא טובים, התימנים, יש בו הרבה שינויים לא טובים, התימנים, יש בו הרבה שינויים לא טובים, התימנים, יש בו הרבה שינויים לא טובים, 

        שמשנים המבטא והנקודות לגמרי.שמשנים המבטא והנקודות לגמרי.שמשנים המבטא והנקודות לגמרי.שמשנים המבטא והנקודות לגמרי.
  

שיכיר את האמת. גדולי חשבתי עיני.  חשכוחשכוחשכוחשכו
תורה, בעיקר אשכנזים, יותר מהספרדים, הם 
מודים שהמבטא של התימנים הוא יותר טוב. 

הבאנו את דברי ] מוצש"ק ואתחנן התשע"ב[בזמנו 
משום  –הגרש"ז אוירבך הגרי"ש אלישיב, וגם 

מה לא מרשים לפרסם זאת, אבל הוא היה 
אומר בקרית שמע הוא היה אומר במלה 'אחד' 

דל"ת רפויה, מלבד שגם היה משתדל לומר  -
חי"ת ועין, בכל אופן בזמן התפילה. הם הודו, 
שהמבטא של־תימנים הוא הכי נכון. אבל 
מעניין שהספרדים חושבים אחרת. עוד מעט 

  יותר מובן. הדבר יהיה
  

מבין, שהוא לא עסק בדקדוק, ולכן הוא לא אני אני אני אני 
ידע. אבל למשל, הבן איש חי בשו"ת רב 

אומר במפורש, [חלק ב' סוף סימן כ"ה] פעלים 
לגבי המבטא שלהם בבגדאד, שהם משובשים, 
הקמץ והפתח אותו הדבר, הצירי והשוא אותו 
הדבר. הוא מודה על האמת, וכותב שהמבטא 

ת. הוא לא ידע מהמבטא שלהם הוא טעו
התימני, אבל הוא הרגיש שהמבטא שלהם הוא 

שלח [עיין שיעור מוצש"ק ואתחנן התשע"ב, משובש. 
אבל הם, כבר  ועוד]., מוצש"ק קרח התשע"וולך 

  שומעים זאת, ואעפ"כ אינם יודעים להבדיל.

אמרתי, בואו ונראה מה כותבים בספרים  א"כא"כא"כא"כ
על כך  על המבטא המרוקאי. תשמעו מה כותב

[בספרו כללי הקריאה, עמ' הרה"ג יוסף זליכה זצ"ל 
123[.  

  

המרוקאים, אינם יודעים להבדיל בין שי"ן  הריהריהריהרי
שמאלית לבין סמ"ך. כידוע שהם אומרים, 'סיר 
הסירים אסר לסלמה', במקום 'שיר השירים 

  אשר לשלמה'. 
  

ראיתי אצל ראיתי אצל ראיתי אצל ראיתי אצל על כך הרב זליכה בזה"ל,  כותבכותבכותבכותב
יו מבחינים בין יו מבחינים בין יו מבחינים בין יו מבחינים בין עדות מרוקו, שבמקורם לא העדות מרוקו, שבמקורם לא העדות מרוקו, שבמקורם לא העדות מרוקו, שבמקורם לא ה

שי"ן ימנית לסמ"ך ושי"ן שמאלית, וקוראים שי"ן ימנית לסמ"ך ושי"ן שמאלית, וקוראים שי"ן ימנית לסמ"ך ושי"ן שמאלית, וקוראים שי"ן ימנית לסמ"ך ושי"ן שמאלית, וקוראים 
לדבריו זה בעצם היה כולם כמו שי"ן ימנית. כולם כמו שי"ן ימנית. כולם כמו שי"ן ימנית. כולם כמו שי"ן ימנית. 

הפוך, את השי"ן השמאלית הם קראו בעבר 
ובראותם שלועגים להם, ונודע ובראותם שלועגים להם, ונודע ובראותם שלועגים להם, ונודע ובראותם שלועגים להם, ונודע כמו שי"ן ימנית. 

,	Sלהם שצריך לקרוא השי"ן לפעמים כמו להם שצריך לקרוא השי"ן לפעמים כמו להם שצריך לקרוא השי"ן לפעמים כמו להם שצריך לקרוא השי"ן לפעמים כמו 

אך מחוסר ידיעתם אך מחוסר ידיעתם אך מחוסר ידיעתם אך מחוסר ידיעתם     התחילו קוראים כן.התחילו קוראים כן.התחילו קוראים כן.התחילו קוראים כן.
היו קוראים היו קוראים היו קוראים היו קוראים     ,,,,הרגלם בדברהרגלם בדברהרגלם בדברהרגלם בדבר    וחוסרוחוסרוחוסרוחוסר    ,,,,בדקדוקבדקדוקבדקדוקבדקדוק

ולכן יצא ולכן יצא ולכן יצא ולכן יצא     לשי"ן ימנית כמו סמ"ך.לשי"ן ימנית כמו סמ"ך.לשי"ן ימנית כמו סמ"ך.לשי"ן ימנית כמו סמ"ך.לפעמים גם לפעמים גם לפעמים גם לפעמים גם 
עליהם שם כאילו הם קוראים שי"ן ימנית כמו עליהם שם כאילו הם קוראים שי"ן ימנית כמו עליהם שם כאילו הם קוראים שי"ן ימנית כמו עליהם שם כאילו הם קוראים שי"ן ימנית כמו 

        סמ"ך, והאמת היא להיפך.סמ"ך, והאמת היא להיפך.סמ"ך, והאמת היא להיפך.סמ"ך, והאמת היא להיפך.
  

התחיל הפוך. כי אנשים שלא יודעים לבטא  זהזהזהזה
את האות חי"ת, לבסוף את קוראים את האות 
כא"ף כמו חי"ת. עושים 'ונהפוך הוא', על הצד 

  ה דבר אחד.השני. ז
  

[שער שפת אמת להרב בנציון הכהן  בספרבספרבספרבספר
ומה שכתב ומה שכתב ומה שכתב ומה שכתב הביא כך, התנועות, עמ' רט"ז] 

היעב"ץ שם והתלונן על הספרדים שמשוים היעב"ץ שם והתלונן על הספרדים שמשוים היעב"ץ שם והתלונן על הספרדים שמשוים היעב"ץ שם והתלונן על הספרדים שמשוים 
דמשמע שהאשכנזים היו דמשמע שהאשכנזים היו דמשמע שהאשכנזים היו דמשמע שהאשכנזים היו     ,,,,קריאת הצירי והסגולקריאת הצירי והסגולקריאת הצירי והסגולקריאת הצירי והסגול

לענ"ד הכוונה לענ"ד הכוונה לענ"ד הכוונה לענ"ד הכוונה     ,,,,עושים הבדל ברור ביניהםעושים הבדל ברור ביניהםעושים הבדל ברור ביניהםעושים הבדל ברור ביניהם
שהספרדים במקומו של היעב"ץ לא היו שהספרדים במקומו של היעב"ץ לא היו שהספרדים במקומו של היעב"ץ לא היו שהספרדים במקומו של היעב"ץ לא היו 

ך ך ך ך קוראים מולֶ קוראים מולֶ קוראים מולֶ קוראים מולֶ וווו    ,,,,מבחינים בין מלעיל למלרעמבחינים בין מלעיל למלרעמבחינים בין מלעיל למלרעמבחינים בין מלעיל למלרע
ואז נהפכת ואז נהפכת ואז נהפכת ואז נהפכת     ,,,,כמנהג בני מרוקו היוםכמנהג בני מרוקו היוםכמנהג בני מרוקו היוםכמנהג בני מרוקו היום    ,,,,ל מלרעל מלרעל מלרעל מלרעאוכֶ אוכֶ אוכֶ אוכֶ 

            ....ללללך אוכֵ ך אוכֵ ך אוכֵ ך אוכֵ לצירי כמו מולֵ לצירי כמו מולֵ לצירי כמו מולֵ לצירי כמו מולֵ 
  

זאת לפי המבטא שלנו התימנים, יש נאמר נאמר נאמר נאמר 
ך מהודו ועד כוש', בצירי ומלרע, ויש -'המולֵ 

לך', בסגול -'מזרעך לא תתן להעביר למו
ל במלרע, דהיינו -ומלעיל. וכן 'אוכל', יש אוכֵ 

ל מלעיל, [דהיינו כֶ -ואדם האוכל, ויש א
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המאכל בעצמו]. אבל הם אינם מבדילים, והכל 
ל'. אולי זה -ך', 'אוכ-אצלם מלרע, 'מול

  מושפע מהשפה הצרפתית, ששם הכל מלרע.
  

זה רק 'מקצת שבחם'... אלו הטעיות אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, 
שלהם. הבאנו שני עדים. ואחז"ל אין אומרים 

  בפניו של אדם אלא מקצת שבחו...
  

שמעתי כי יש להם ראיה מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
  מרש"י?

  

מרן שליט"א: וכי צריך ראיות למלעיל  תשובתתשובתתשובתתשובת
  או מלרע?

  

  השאלה מהקהל: לגבי קמץ ופתח. המשךהמשךהמשךהמשך
  

מרן שליט"א: כוונתך אולי לסגול, כי  תשובתתשובתתשובתתשובת
  הוא נקרא פתח. 

  

השאלה מהקהל: אינני יודע, כך שמעתי  המשךהמשךהמשךהמשך
מהרב יצחק יוסף ומהרב מאיר מאזוז, שישנה 

י בברכות דף י"ז שהקמץ הוא כמו ראיה מרש"
  פתח.

  

מרן שליט"א: בהחלט יכול להיות  תשובתתשובתתשובתתשובת
שלרש"י היה מבטא כזה, גם הרמב"ם קרא את 

  הקמץ כמו פתח. אבל מה השאלה? 
  

, אני לא מדבר כעת לגבי כל ראשיתראשיתראשיתראשית
הספרדים, אלא רק על המרוקאים. עכשיו לגבי 
הבעיא שישנה אצל כל הספרדים, שהקמץ 

פתח, והם לא מבדילים. כיצד  אצלם הוא כמו
קרתה הטעות? הספרדים במקור, אם שמעת 
את הזקנים הפרסים או הבוכרים, תראה איך 
הם מבדילים ביניהם. בסליחות למשל, 'העונה 
לעלי ברמה', הספרדים הרגילים קוראים 

ה', אבל הם קוראים כעין 'בורומו'. הם כמו מַ ַר 'בַּ 
ר, והם מודים לנו 'במקצת', שזה 'גבוה' יות

  מבדילים.
  

[עיין שיעור מוצש"ק היה חכם ספרדי אחד  פעםפעםפעםפעם
, שאמר לי לפני שנים רבות, ]שלח לך התשע"ו

שאינו מבין מה רוצים מהספרדים, כי הם אכן 
מבדילים בין קמץ לבין פתח. הוא אמר, אני 
מבדיל. אם זה קמץ, אני עושה 'או'. אמרתי לו, 

נה איך אתה קורא את המלה 'מצרים'? והוא ע
ים, ואם זה לי, אם יש פתח אז אני קורא מצַר 

קמץ אני קורא 'מצרוים'. אמרתי לו, א"כ תגיד 
לי כיצד אתה קורא ב'הלל' את הפסוק 'בצאת 
ישראל ממצרים'? ענה לי, רגע, אסתכל 
  בסידור ואראה מה כתוב, האם זה קמץ או פתח. 

  

, מה עד עכשיו עשית? וכי לא קראת את אבלאבלאבלאבל
וא לא ידע מה להגיד. הוא ההלל עד היום? וה

רק יש לו תשובה, אבל בפועל ההבדל הוא 
קלוש וקטן, ולכן הוא צריך להסתכל האם זה 
בקמץ או בפתח. אבל קראת את ההלל עשרות 
פעמים, ואינך יודע מה קראת? הדבר סימן, 
שההבדל הוא 'דק מן הדק עד אין נבדק'. למה 
אנחנו יודעים בקלות? כי ההבדל בין קמץ 

  ברור.לפתח 
  

, זהו נושא ארוך, ולא שייך שניכנס טובטובטובטוב
  לנושאים האלה באופן כללי. 

  

אופן, מה שברור הוא, כי לגבי האתרוג  בכלבכלבכלבכל
אין למעלה ממנו. וכפי שהחזון איש  –התימני 

אמר, אין אתרוג כשר יותר מהתרוג התימני. 
וגם המבטא התימני, אין יותר טוב ממנו. זהו 

מכל  המבטא המעולה מכולם. המשובח
המבטאים, מבדיל בין כל האותיות, ובין כל 

 [שם ובעוד מקומות]התנועות. וכבר דיברנו בזמנו 
גם לגבי מבטא האות גימ"ל הדגושה, וגם לגבי 
עניין הסגול. מי שמבין יודע שהמבטא התימני 

בדר"כ  –הוא הכי משובח. וגדולי תורה 
מודים לכך. משום מה לספרדים  –האשכנזים 

מענות כנגד זה, אבל מי שבודק ישנן טענות ו
את הדברים לאשורם ומודה על האמת, הוא 
יגיע למסקנות הנכונות. גם בתוכם, ישנם כאלה 

  המודים על האמת. 
  

זצ"ל סיפר לי על אחד מגדולי הרבנים  אאמו"ראאמו"ראאמו"ראאמו"ר
הספרדים (בעל שו"ת משפטי עוזיאל), כשעלו 
התימנים לארץ, אמר לרבנים התימנים, אני 

ו מכל משמר על המבטא מבקש מכם, תשמר
שלכם, תמשיכו, תחזיקו בו היטב, כי זהו לשון 

  הקודש האמיתי.
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נכונותו ודיוקו של אשכנזים על הודאת  לגבילגבילגבילגבי[
כבר שמעתי מפי אברך אחד , המבטא התימני

אשכנזי, שהיה נוכח בשעת מעשה, שדנו עם 
הגראי"ל שטיינמן איזה מבטא נכון יותר, של 

חסידים (פולנים ליטאים (ודומיהם), או של 
ודומיהם). ואמר בודאי של ליטאים, שהרי הוא 

. איתמר. ויש בזה יותר קרוב למבטא התימני
כבר בספרו אילת השחר, כמדומני לגבי ברכת 

  כהנים. יב"ן].
  

מי שלא למד בעיון את הדברים, וק"ו אם  אבלאבלאבלאבל
אין לו יד ורגל בדקדוק, הוא לא מבין איפה 

ספרדים הטעות. אבל מי שיראה בספרי ה
  שהמבטא  במכלול הרד"ק, רואים  בעבר, כגון 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שלהם היה כפי שאנחנו. ביטוי השוא וכו'. 
ראיתי גם ספרים מארם צובא, הם ג"כ קראו 
שוא כמונו, ואפילו את הגעיא הם עשו כפי 
שאנחנו. אלו דברים שהם כבר שכחו בדור 
שלנו. כוונתי על זה שהשוא נוטה לפתח, 

  הרד"ק כותב זאת במפורש. 
  

היה  -בדורות שעברו  -הספרים גם שלהם  בכלבכלבכלבכל
כך. ברם, במשך הדורות בעוה"ר בגלות 
הדברים נשתכחו, וברוך ה' שאנחנו שמרנו על 

  מבטא לשון הקודש כנתינתו בסיני. 
  

ברוך הוא יזכנו להמשיך בדרך העולה  והמקוםוהמקוםוהמקוםוהמקום
  במסילה בית אל, אכי"ר.

 ברקבני  –העיר ול ק


