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לגדור פרץ

ד

דעת-תורה
ב"ה ו' אלול תשס"ג לפ"ק
אודות הפירצה החמורה ,מה שקמו לאחרונה כאלו הסומכים על חכמתם בדקדוק ועושים
שינויים בכתבי  -הקודש ,היפך המסורת המקובלת בפי כל כלל ישראל כאחד .וכמו-כן נשענים
הם על בינתם ,ל'תקן' ]כביכול[ נוסחאות של לשונות התפלה התפוסות בידינו מאבותינו ,אפילו
במקומות שכן הוא הנוסח בכל הקהילות.
והנה הם מתכחשים לאזהרת כל גדולי האחרונים ,שיד המסורת תקיפה על כללי הדקדוק.
]כמו היעב"ץ ,שערי אפרים ,ועוד כמבואר בקובץ[ וגם למה שהזהירו וחזרו והזהירו ,שחלילה
להשען על בינתנו ,לנטוש מסורת נוסחאות לשונות התפלה התפוסות מאבותינו ,אשר יסודם
בהררי קודש .ואחד המיוחד מבין גדולי ספרד האחרונים ,מרן החיד"א ,זועק בספרו ,מנהמת
לבו ,על המשנים  -יורדי ים הדקדוק] ,כלשונו[ ,שיחזרו למנהג כל ישראל ושכל מי שיש לו לב,
אם בעל נפש הוא ,ינהג ככל ישראל ,ואל יוציא עצמו מן הכלל] .יוסף אומץ סימן י'[
ויותר יש להזדעזע ,על מה שכתבו שיש בכחם כמו חז"ל ,לתקן תקנות לעקור בשב ואל תעשה
נוסחאות הקדמונים ,כיון שהשעה צריכה לכך ]לפי סברתם[ הנשמע כדבר הזה.
ובמה שכינו "החומש המדויק" הוסיפו עוד חדשות שעל מקומו הנצחי של פרש"י ,קבעו
פירוש בשם "פניני רש"י ומדרשים" ,השמיטו רובו של פרש"י ,והחליפו מדרשי רש"י במדרשים
אחרים שבחרו הם ,והוא דרך המשכילים מאז .ואוי לדור שכך עלתה בימיו ,שכל איש עושה
הישר בעיניו .ויש לפרסם הדברים שלא יגררו ח"ו בשיטתם.

יוסף שלו' אלישיב

אף אנו ביודענו את חרדת רבותינו בכל הדורות לשלוח יד במסורת המקובלת בידנו ,הננו
מוחים נמרצות על השינויים בכתבי הקודש ובנוסחאות הקדומות שבתפילה ,על פי סברות שבדו
מלבם ועל פי כללי הדקדוק ,ובפרט על הזלזול הנורא ,רח"ל ,בנוסחת "שער-הכוונות" בברכת
אהבת עולם .וכל דברי המשנים אין בהם ממש.

È‡¯ÙÚÊ ˘"¯‰ÓÎ· ˜ÁˆÈ

ÏÏ‰ ‰˘Ó ·˜ÚÈ
‰ÈÈËÚ ·˜ÚÈ

מאמרים ומכתבים

ה

דעת-תורה

ב"ה ,יום כ"ג כסלו תשס"ד לפ"ק
דברי הרבנים הגדולים ברורים בטעמם  -המסורה בין בעניני תפלה ובין בכל הנוגע לכל
חלקי התורה  -היא יסוד קיומנו  -ומה שנהגו הקדמונים ולא הגיהו אעפ"י שהיו בקיאים
ביסודות לשון הקודש אסור לשנות ולהגיה ומלבד מה שנראה ברור כטעות סופר או טעות
המעתיק וכיו"ב.
וחלילה לשלוח יד בתקנות הקדמונים שחמורים לנו כהלל"מ ,ומכ"ש בכתיבת תנ"ך וכתיבת
אותיות סת"מ  -ואין בזמן הזה שום כח בעולם שיכול לבטל תקנות קדמונינו גם בשב ואל
תעשה  -ועון זה הי' התחלת דרכי המתחדשים שהביא חורבן על כל כנסת ישראל.
וצער להאמין שת"ח נותנים יד לדרך מסוכן הזה .והכלל בכל דברים הנ"ל וכיו"ב מליצת מרן
החתם סופר זי"ע דהחדש אסור מן התורה.
ע"ז בעה"ח  -מצפה לרחמי ה'
שמואל הלוי ואזנר

לגדור פרץ

ו

הקדמה למהדורה המקוצרת  -תשע"ז
כבר חלף יותר מעשור )תשס"ד( מאז שנתפרסמה מחאתם של גדולי הדור על
דבר הפירצה הנוראה ,של הוצאת ספרים שע "י ישיבת 'כסא-רחמים' ,בשינויים
חמורים וזרים במסורת התפוסה בידי כלל ישראל ,הן ב'תקון סופרים' ,והן
בנוסחאות התפלה ,גם בנוסחאות השוות לכל העדות .וכן בפירוש רש "י על
התורה שנתקדש קודש קדשים.
ואמנם רבים מאוד ,נפקחו עיניהם ,שלא להשתמש בהוצאתם כלל ,כמו-כן
יש להוקיר פעולת עורך הסידור 'כוונת-הלב' ,אשר מחק מסידורו את
גירסותיהם מכל-וכל.
וכבר שאול שאל אחד מהממונים המיוחדים אשר בביהכ"נ 'לדרמן' ,את מרן
הגר"ח קניבסקי שליט"א מה לעשות עם כל הסידורים שבהוצאתם ,וכן עם
הסידור 'עבודת-השם' )חולון( ההולך בעקבותם שנתרמו לבהכנ"ס ,והוסיף
לשאול שאולי יש ליתנם לבתי כנסת ספרדים ,והורה לו מרן באופן נחרץ שיש
לגונזם .וכן ידענו בבירור מגדולי הרבנים הספרדים שהורו להוציא את
הסידורים מבתי הכנסת ובתי המדרש.

4
והנה בחודש חשוון תשס"ה שלח ראש ישיבת 'כסא-רחמים' מכתב למרן רמ"י
ליפקוביץ זצוקלל"ה ובו הוא מצדיק את כל שינוייו .ומרן אמר לנו שלא חש
לענות לו .אחר זמן בחודש אדר ב' ,פרסם ראש ישיבת 'כסא-רחמים' את
המכתב בירחון 'אור-תורה' תחת הכותרת 'מכתב-גלוי שלא קבלתי עליו מענה'.
ואחר שקראנו את הדברים ירדנו לסוף דעתו של מרן מה שלא חש לענות לו.
ש'מכתב-הגלוי' הלז מגלה טפח ומכסה אלפים אמה ואין לו רגלים .ובזמנו
התפרסם הדבר איך שהעמידו פנים בפני מרן בעל 'שבט-הלוי' זצוקללה "ה,
כביכול שכל השינויים הם ע "פ המסורת שבארצם ועפ"י 'לחם הביכורים' – ולא
חש להכחיש את הגלוי לכל המעיין בסידוריהם הישנים ובספר 'לחם-הביכורים'
הנ"ל שאכן שינו מנוסחתם ,דוק ותראה.
 ˘ÓÓ ‰Ê‰ ÔÂÈÊÁÎÂמצאנו בספר 'זכות משה' )עמ' סח( שאלה י "ט ,ז "ל:‰Ï‡˘ :
שמעתי מאברך אחד מעירנו )קרית גת( ששמע את הגאון הרב יצחק יוסף נר"ו
בלויין ,שאמר ששאל את הרב נר"ו )לפני הרבה שנים( לגבי הסידור )איש
מצליח( שאיך יש בו שינויים ממה שהיה בידנו עד עתה ,וענה לו הרב נר"ו
שדרך פסיקתו בדקדוק בסידור היא ע "פ גאוני ג'רבא ותונס ,ע "כ .והסיק מכאן
הגר"י יוסף נר"ו שהסידור הנ "ל והגירסאות המובאות בו הם ליוצאי ג'רבא
ותונס ,והוסיף עוד שא"כ היו צריכים לכתוב בשער הסידור" :לעולי )יוצאי(

מאמרים ומכתבים

ז

ג'רבא ותונס" .ואנכי שמעתי )עד כמה שאני זוכר( שלא כן הוא ,ואין הסידור
מיועד רק ליוצאי ג'רבא ותונס ,אלא ע "פ הדקדוק האמיתי לכל אחד )ולא רק
ע "פ חכמי תונס( .יורנו מורנו דעתו באמת :‰·Â˘˙ .לא רציתי להתווכח עם
הגר"י יוסף שליט "א ,אך האמת יורה דרכו...
‡Ï‡ 'ÈÂÏ‰ Ë·˘' ÏÚ· Ô¯Ó ÌÚ ÁÎÂÂ˙‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÌÈ‡ ,˘ÓÓ ÂÈÈÚÏ ‰ÓÂ„· ,ÔÎ·Â
.ÌÁÂ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ ˙Â˘Ï 'ÂÎ¯„ ‰¯ÂÈ ˙Ó‡‰' Ï·‡ .Ìˆ¯‡ ‚‰Ó Â‰Ê˘ ÌÈÚÂË
.‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·Â˜˘ÈÓ Á" ¯‚‰ Ï˘ Â·˙ÎÓÂ '¯È‡Ó ÔÂ¯ÎÊ' ˆ" „· ·˙ÎÓ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ
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ונציג בכאן דוגמא אחת מני רבות ,חמורה במיוחד ,המכחשת בגלוי את מה
שטען בפני מרן בעל 'שבט הלוי' .הנה אחר מחאת גדולי הדור בשנת תשס"ד,
הוציאו בשנת תשס"ה מהדורא חדשה של 'הסידור המדוייק' עם עוד שינויים
חדשים .ולהראות כמה כוחם גדול לשנות על-אף אזהרת גדולי הדור ,הרעישו
עלינו בשינוי נועז חדש ,חמור עד מאוד .והוא בנוסח קדושא דסידרא המורגל
יום יום בפי כל קהילות אשכנז וספרד כולל כל נוסחאות טוניס וג'רבא – וגם
בתפלת כהן שב'לחם הביכורים' לא העיר להגיהו )והיא סתירה גמורה למה
שטען בפני מרן 'שבט הלוי' כנזכ"ל( .ועתה נפרט.
הנה כל קהילות ספרד ואשכנז ממזרח שמש עד מבואו ,מתרגמים בקדושא
דסידרא ,ה' ימלוך לעולם ועד – ה' מלכותיה קאים )ספרד( או קאם )אשכנז(
לעלם ולעלמי עלמיאÏÎ· ÂÈ„È· ‰ÒÂÙ˙‰ ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙ ˙¯ÂÒÓÎ ‡È‰Â .
 .˙Â¯Â„‰והעידו על נוסח זה הרמב"ן בפירושו על התורה ,הרד"ק )ישעיה ו,ג(,
מחזור ויטרי ועוד ועוד ,˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘· È" ¯‡‰ ÁÒÂ ‡Â‰ ÔÎÂ .בסוף שירת הים.
עי' בכף החיים סי' מח סק "א העתיק כל נוסח התפלה שקיבל המהרח"ו מהאר"י
הקדוש עי "ש בשירת הים.
והנה מפני קושיא דקדוקית קבע בדמיונו שיש לקעקע את המסורת ,ושלח ידו
בקדשים ,ושם בסוגר את המילה )קאים( – ה' מלכותיה )קאים( לעלם ולעלמי
עלמיא .ולפלא שבכל המהדורות הקודמות של 'הסידור המדויק' עדיין לא השכיל
לעמוד ע "ז) .ויותר נכון שעדיין לא לבש נועזות עד שהערימו להדפיס את מכתבו
של מרן בעל 'שבט הלוי' כביכול כהסכמה  -נגד אזהרת בית הדין  -עיין לקמן( .וכן
כל חכמי טוניס שמעולם – שכביכול נסמך עליהם – לא החכימו בזה ,לבד הוא.
והנה קושי דקדוקי זה אינו חדש ,כבר עמד ע "ז רבות בשנים לפניו ,היעב"ץ
בסידורו וזה לשונו" :קאים צ "ע מאי טעמא שינה המתרגם הלשון לזכר,
ומפורש מצינו דניאל ד,כג מלכותך לך קיימא ,אולי כיון לסוד ,ואני לא ידעתי ",

לגדור פרץ

ח

הנה לא עלה על דעתו הו "א ח"ו לנגוע במסורת המקובלת .אדרבא כתב דאולי
יש סוד בדבר .ועוד כתב שם טעם נכון עיי "ש .גם בספר 'לחם ושמלה' ו'נתינה
לגר' )ביאורים על התרגום( כתבו יישובים נכונים על זה עיי "ש .1
Ú˜Ú˜Ï ‰Ê‰ ¯·„Î ˙Â˘ÚÏ Â·Ï Â‡ÏÓ ¯˘‡ ‰Ê ÌÂ˙È ¯Â„· ‡Â‰ ‰Ê È‡Â ‰Ê ‡Â‰ ÈÓÂ
ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙· ‰„ÂÒÈ ,˙Â¯ÓÒÓ· ‰ÚÂË ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ Ï˘ ˙˜‰·ÂÓ ˙¯ÂÒÓ
·¯‡˘] .?˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘·Â ÌÈÂלאחרונה ,בעוונותינו הרבים ,נתפרסמה קלטת בה השמיע
תגובתו בשנת תשס"ה ובה דברי זלזול ובלע ,על כל גדולי הדור ,תצלנה אוזניים משמוע[.

4
והנה לא שתו לבם כלל ועיקר לאזהרת גדולי כל הדורות וגדולי דורנו במכתבם,
שהמסורת יסוד קיומנו ,שסטיה קלה מהמסורת התפוסה אחריתה מי ישורנה,
ובעווה "ר ראה ראינו שממש סמוך ונראה בשנת תשס"ח ,פרצו גבולות עולם –
ביסוד היסודות.
כי הנה גלוי וידוע לפני כל בר בי רב ,שדעת כל גדולי הדור שאין
להכניס שום תערובת זרה בלימוד תשב"ר כמסורת כל הדורות .ובדיעבד
שבדיעבד במקומות מסויימים ,ובתנאים מסויימים משום עת לעשות לה'
התירו מה שהתירו.
והרי גילוי-דעת ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שנתפרסם בשנת תשע "ג·˙Î" :
˙‡ Ì˙Â‡ Ì˙„ÓÏÂ ¯Ó‡˘ ‰¯Â˙ Â„ÓÏÏ ·ÈÈÁ ÂÈ·‡ ÔË˜ (‰" Ù ˙"˙) Ì" ·Ó¯‰
·.‰¯Â˙ Â· ˙‡ „ÓÏÏ ˘È‡‰ ÏÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ (‰" Ó¯ „" ÂÈ) Ú" Â˘·Â .Ì· ¯·„Ï ÌÎÈ
.¯Â„ ¯Â„Ó ¯ÒÓ˘ Í¯„· ‡Ï‡ ÂÊ ‰ÂÂˆÓ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ Ì„‡ ÔÈ‡˘ ËÂ˘Ù ¯·„‰Â
‰‰ ,ÌÈÈÂÈ˘ „ÂÚÂ ÌÈ¯Ê ÌÈ„ÂÓÈÏ ÛÈÒÂ‰Ï ÂÈ˘˘ ‰¯Â˙ È„ÂÓÏ˙ ÌÂÈ‰Î ˘È˘ ‰ÓÂ
ÍÈ· ÏÎÂ Â· ÌÈÈÂ˜ÈÂ .Ì‰Ó ˜ÈÁ¯‰Ï ,ÂÈ·Ï „¯Á‰ ,¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ· ·‡ ÏÎ ÏÚ ‰·ÂÁ
 ." ÍÈ· 'ÂÏ˘ ·¯Â '‰ È„ÂÓÏעכ"ל.

ÌÈÂ‡‚‰Ó ˙Â˘È ˙Â‡ÁÒÂ ˘ÙÁÏ (ÂÈ˙Â·˜Ú· ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ È"¯Â) 'Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú' ¯Â„ÈÒ‰ ÏÚ· Á¯Ë ‡Â˘ÏÂ .1
˙ÂÏÈ‰˜ ÏÎ ÂÈ„È· ÒÂÙ˙‰ ÁÒÂ Â"Á ˘ÂËÏ ¯Á‡ Â‡ ‰Ê ÁÒÂ ÛÈÒÂÈ ‰ÓÂ Ô˙È ‰Ó ÈÎ ,˘ÙÂÁÓ ˘ÙÁ ,„ÂÚÂ
.˙ÂÂÂÎ‰ ¯Ú˘· ˘Â„˜‰ È"¯‡‰ Ù"Ú ¯˘ÂÈÓÂ ¯˘Â‡ÓÂ ,„ÂÚÂ ˜"„¯‰ Ô"·Ó¯‰ Ù"Ú ÊÎ˘‡Â „¯ÙÒ
)בעל סדור 'עבודת ישראל' מאשכנז הלך בעקבות המדקדקים שבאשכנז רז"ה ובעל 'ויעתר יצחק' שהרהיבו
לעשות שינו"ם רבים נגד המסורת .והרי דוגמא אחת .כתב בסדור עבודת ישראל עמ' ) 263מנחה דשבת(:
"‡˙·˘ ÏÈÏ· ¯ÓÂÏ ˘È˘ ‚"‰Î˘ Ì˘· Á"Ò¯ 'Ò Á"‡ Ú"˘Ï ‡ËÂÊ ‰ÈÏ‡ ÏÚ·Â ‡"‚Ó ÏÚ· Â·˙Î˘ ‰Ó Í
ָ ÂÁÂÈÂבּהּ  ˙·˘‰ ÌÂÈ·Âבּוָֹ ‰ÁÓ·Â ,בּם ."ÔÂ˘Ï Í¯„ ÏÎ „‚ÎÂ ‰ÈÓ˙ÓÂ ‰ÂÓ˙ ¯·„ ‡Â‰ ,הרי מחמת
שתמוה בעיניו ביטל במחי יד את נוסח גדולי האחרונים ,וכבר מחו ליה אמוחא על זה .ודי בזה(.

מאמרים ומכתבים
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והנה מה שאצל גדולי ישראל הוא בדיעבד שבדיעבד ועת לעשות לה' ,אצל ר"י
כסא רחמים ,היא לכתחילה שבלכתחילה  .ÔÈ¯„‰ÓÏ ¯˘ÎÂהרי לפנינו מה
שהראו לנו כתוב ב"קול העיר " )ב"ב( כ' בתמוז תשס"ח בזה הלשון:
אנו מציגים בזאת ,מסמך בכתב ידו של ראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז,
התומך בהנהגת 'תוכנית ליבה לייט' ,גם בתלמודי-התורה˙ÈÎÂ˙‰ ˙‡ È˙È‡¯" :
 ,"Ï"‰כותב הרב מאזוז על תוכנית ליבה מקוצצת שהוצגה לפניו‰¯˘Î ‡È‰Â" ,
 .ÔÈ¯„‰ÓÏכל המקצועות עד החשבון ועד בכלל – – Ú·Ë .ÌÈ˘„Â˜ ˘„Â˜ Ì‰
ממליץ עליו הגאון 'חתם סופר' – ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚ .ממליץ בעדה הגר"ח בעל 'אמרי
בינה' – ‰È¯ÂËÒÈ‰ .בהקדמת סדר הדורות – ˙ÂÏÓÚ˙‰ .הגאון יעב"ץ כותב שעל
זה נאמר "אדם לעמל יולד" – ‰˜ÈÒÂÓ .משבח הגר"א ז "ל מאוד – ˙ÈÏ‚‡ .כדאי
ללמוד קצת להכיר אותיות ומילים ומשפטים ,בשימוש התרופות".
וסיפרו לנו שהראו את הדברים הנ"ל קמיה דמרן הגראי "ל שטיינמן שליט"א,
והגיב על-זה בחריפות רבה .ויעוין ב'דרך עץ החיים' להרמח"ל )בסוף מס"י,
באמצע המאמר בד"ה ותדע בוודאי( דברים מופלאים על לימוד תשב"ר
בטהרתו ,השופכים אור גדול על המתרחש בדורנו לעינינו .עיי "ש בעיון נמרץ
ויאירו עיניך.

4
¯˘‡ ,Ì·˙ÎÓ· ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚ ˙¯‰Ê‡ ,ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÌÈÏÂ„‚ ‰ÓÎ ÂÏ È¯‰Â
ÔÎ‡˘ ÂÓÎÂ ,˙¯ÂÒÓ‰ ˙ÓÂÁ· ıÂ¯ÙÏ ÛÈÒÂÈ ÔÙ „Â‡Ó „Ú ‰ÏÂ„‚ ‰„¯Á Â„¯Á
 .Ï"ÎÊÎÂ ¯" ‰ÂÚ· ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â˘„Á ˙Âˆ¯Ù „ÂÚ ÏÈÏÚ· Â‡¯‰ותו לא מידי.

4
שינויים חדשים נועזים במהדורת ה"סידור המדוייק" השלישית -
תשס"ה
"הסדור המדוייק" מהדורת תשנ"ו ותשנ"ז

השינוי ב"הסדור המדוייק" מהדורה שלישית תשס"ה

לגדור פרץ
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ועוד אחרת ,במהדורות הראשונות הכניסו חידושם-שיבושם בקה "ת של בה "ב
האהלה  -בטעם מלרע ,במהדורת תשס"ה הדגישו את שיבושם בתוך
הטקסט!!! וכן עשו בחומשים.

הדגשת השינוי ב"הסידור המדוייק" מהדורת תשס"ה
·‡¯·Ò Ù"Ú ÂÈ˘˘ Ì‰Ï˘ ÈÂÈ˘Ï 'Ú¯ÏÓ' ‰˘‚„‰ ˙ÙÒÂ˙ ÂÙÈÒÂ‰ Â

כאן קבע את שיבושו בתקיפות ובהחלט גמור ולא חש ˘ÓÓ ˙Â‡ÁÒÂ‰ ÏÎÏ
הסותרות שיבושו )כמבואר להלן במאמר על "תיקון סופרים"( ,ולפי סדר
עבודתו בהגהותיו לכל הפחות היה לו לכתוב הנוסח המסורתי בסוגר .ואחד
מחכמי חאלב) ,החתום גם על הגילוי דעת( ,הידועים בעוצם דייקנותם
ודביקותם במסורת ,בראותו שמשווים את כל העולם טועין ,התבטא בחריפות
,˙È˙Á˙·-Ú¯ÏÓ È"Á˙Ó ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ÈÊ‡ Ú¯ÏÓ '‰Ï‰‡‰' Ì‡˘ ÂÂ˘Ï ˙ÂÁˆ· ¯Ó‡Â
ותו לא מידי.

U

כבר כתבנו לעיל שאחרי מחאת גדולי ישראל ,העמידו פנים קמיה דמרן בעל
'שבט הלוי' זצוק "ל דחלילה אין הם פוגעים במסורת ,והשינויים הם ע "פ גדולי
טוניס וג'רבא הלחם ביכורים ועוד ,והיה זה לנחת למרן ,וזה אשר כתב להם,
וזה לשונו„Â·ÎÏ ˜¯ È˙·˙Î ‡Ï ,ÂÏ˘ ‰¯ÂÒÓ ÈÂÈ˘ ÔÈÚ· È·˙ÎÓ ˙Â„Â‡ ‰‰ :
ÌÂ˘ Ì˘ ¯ÎÊ ‡ÏÂ - ˙Â¯Â„‰ „ÈÓÚÓ‰ „ÂÓÚ ‡Â‰ ÂÈ˙Â·‡Â ÂÈ˙Â·¯ ˙¯ÂÒÓ ÈÎ '‰
˘ÚÂ‚ÙÏ ‰ˆÂ¯ ÂÈ‡ Â„Â·Î Ì‚˘ ÁÂ¯ ˙ÁÏ ‰È‰ È˙È·· Â„Â·Î Ï˘ Â¯Â˜·Â .ÈË¯Ù Ì
 ."‰Ê· ‰ÏÈÏÁע "כ.
אלא שאחר כך התברר למרנן ,שאין הדברים אמת ,כי האמת ש "הסדור
המדוייק " מלבד מה שפוגע במסורת כלל ישראל ,פוגע חמורות גם במסורת
המקובלת בארצם „] .ÁÎ˘˙Â Ì‰È¯Â„Ò·Â ÒÈÂËÂ ‡·¯'‚ È˜Ê Ïˆ‡ ˜Âוהם בעצמם
בהנחת אבן הפינה לישיבת "כסא רחמים" שנת התשמ"א נתנו תשורה סדור תונס שנת תרנ"ז,
הנדפס מחדש בארץ ע"י אירגון יוצאי ג'רבא ודרום טוניס  -ונוסחאותיו טופחים על פניהם[.

.ÏÈÚÏ Â‚ˆ‰˘ ‰¯ÂÓÁ‰ ‡Ó‚Â„‰ ÂÓÎÂ
ולכן כשהגיעה שמועה למרן הגר"ש וואזנר זצוק "ל שעומדים לנצל את מכתבו
הנ"ל לרעה ,להדפיסו כביכול כעין הסכמה למהדורה החדשה הסוטה ממסורת
ישראל ,מיד נשלחה מטעם בית-דינו של מרן הגר"ש וואזנר זצוק "ל אזהרה
שאינה משתמעת לשתי פנים.

מאמרים ומכתבים

יא

נמסר ע"י שליח ב"ד ביום י"ז מרחשון תשס"ה
בעונותינו הרבים עברו בזדון וביד רמה על אזהרתו ובקשתו של גאב"ד זכרון
מאיר זצוק "ל] ,היחידי שקיבלו בביתו[ ,ונזדרזו להוציא מהדורא חדשה עם
מכתבו של הגאב"ד כביכול כעין הסכמה ,וכבר כתבנו לעיל שעל סמך זה הוסיפו
פרצות חמורות חדשות ונועזות.
גם מרן הגראי "ל שטיינמן שליט"א הביע בפנינו את עגמת-נפשו הגדולה ממה
שנעשה .וכן העידו בני-ביתו שהיה שרוי בצער רב .עוד שמענו מפי הרב הגאון רבי
חזקיהו מישקובסקי שליט"א שמרן הקפיד מאוד על אלו שהחתימוהו בצירוף
למכתב הנזכ"ל ,וגם נזדרז לפרסם הבהרת דברים כדלקמן:

לגדור פרץ
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בס"ד ,כסלו ס"ו

מע "כ הרה "ג יוסף הכהן שליט"א,
נדרשתי לשאלת מר אם מו "ר מרן ראש-הישיבה הגראי "ל שטיינמן שליט"א נתן
הסכמה על 'הסידור-המדויק' שי "ל ע "י ישיבת כסא רחמים.
ונכנסתי לפנים ממחיצתי  -לשאול פי מרן שליט"א והשיב ˘Ô˙ ‡Ï ÌÏÂÚÓ
‰È‰ ˜¯ ‰Ê ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ ˙·È˘È ˘‡¯Ï ·˙ÎÓ· Ì˙Á˘ ‰ÓÂ .Ê" „Ú ‰ÓÎÒ‰
·ˆ·˙ÎÓ ‰Ê˘ Â¯È‰·‰˘ ¯Á‡ÏÂ .¯È‡Ó-ÔÂ¯ÎÊ„ „" ·‡‚‰ Ï˘ Â·˙ÎÓÏ Ô·¯„ ‡ÙÂ¯È
‡'ÈÓ˘Ó ÂÁÏ˘ ¯È‡Ó-ÔÂ¯ÎÊ„ „"·‰ Ì‚Â .ÏÏÎ ¯Â„ÈÒ‰ ÔÈÚÏ Ú‚Â ‡Ï˘ È˘È
„.·˙ÎÓ‰ ÌÒ¯ÙÏ ÔÈ‡˘ ‡"ËÈÏ˘ „"·‡‚‰
ביקר
חזקי' מישקובסקי

מאמרים ומכתבים
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דבר המערכת )משנת תשס"ד(
קובץ זה יוצא לאור ,ע "פ דעת גדולי הדור כי צוו לנו ,שיש עלינו למחות .אשר
על-כן נחלצנו לקבץ אל מקום אחד מה שהתפרסם בנידון ,את אשר השיגה
ידינו .להאיר ולפקוח עיניים והשי "ת יעזרנו על דבר כבוד שמו ותורתו .שלא
ירבו מחלוקות בישראל בנוסחאות זרות ורעיונות זרים.
לפני שנים מעטות ,הוציאו סידור מחודש ,ובשם הכתירוהו " -הסידור
המדוייק " ,הכי קרא שמו ,בהא הידיעה ,לומר שאין בלתו ,ובדרך זו הצליחו,
שהעם נפתה אחריהם בעיניים עצומות ÔÓÂË ‡Â‰˘ ,·Ï ÏÚ Ì˘ ˘È‡ ÔÈ‡Â
·.ÂÈ˙Â·‡ ÌÂ¯Ú˘ ‡Ï˘ ,˙Âˆ¯Ù ı¯ÂÙÂ ,˙Â„ÂÒÈ Ú˜Ú˜Ó ,ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯·„ ,Â·ÂÁ
,‰¯ÂÒÓ‰ „‚ ‰¯·ÒÓ Ì‰È‚‰Ï ,˘„Â˜‰ È·˙Î· „È-ÂÁÏ˘˘ ‰Ó ÌÈÈ˙Ú·˘ ¯ÂÓÁ
הגדישו את הסאה .כי עד עתה לא נשמע בכל ישראל שיאמרו כמו שהם
"מתקנים" .וכמעשהו בראשון גם בכאן ,קראו בשמותם" :תיקון-סופרים
המדוייק " "תהילים המדויק " בהא הידיעה ,והצליחו וגם עשו פרי להפיצם
לאלפים ולרבבות אחר-כך הוציאו את "החומש המדויק " וטעמם כתבו בעצמם:
"הציבור המקשיבים לקריאת הס"ת גם הם דורשים חומש מדוייק ,כדי שלא
להעיר לחזן שהכין מתיקו "ס "איש מצליח " ) "המדוייק "( הערות לא נכונות
ונענינו לבקשתם" עד כאן .ראה גם ראה ,איך הם דנים את החומשים הישנים
לגניזה ,ועיננו ראו ולא זר שבאיזהו מקומן ,החדש " -החומש המדוייק "  -תפס
את מקומו של הישן.
· ,ÈÁ„ Ï‡ ÈÁ„Ó ÂÎÏ‰ ˜ÈÂ„Ó‰ ˘ÓÂÁ‰המעיין ,נדהם לראות שאת מקומו הנצחי
של פרש "י ,תופס פירוש חדש בשם "פניני רש "י ומדרשים " )ראה צילום( .והנה
גם המשכילים הוציאו מהדורות עם "מבחר פרש "י " )ראה צילום( ורעה עשו
שהשמיטו פירוש רש "י באי-אלו מקומות אבל החומש המדוייק גרוע הרבה יותר
שרוב רובו של פירוש רש "י הושמט ,ורעה מזו שיש מקומות רבים שגעלה נפשם
בפרש "י ועל אותו ענין ממש משמיטים מה שפרש "י ומביאים מדרש אחר,
שבחרו הם  -מבהיל הרעיון ! ‡ÒÎ ˙·È˘È Ï˘ Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ ˘„Á ˘Â¯ÈÙ ÂÏ È¯‰Â
¯.È" ˘¯Ù ˙Á˙ ÌÈÓÁ
ומי שעינו פקוחות ,יבין בנקל מאין דרכי השיטה הזו לקוחות ומנין ינקו את
השראתם ודרכי השפעתם ואין רצוננו להתרחב כדי להקל על הקורא להתמקד
בגוף הענינים הנדונים.

4
והנה כל המחאות וההשגות שנתפרסמו הגיעו לידיעתם ,וללא הועיל ,באשר
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יד

הם תקיפים בדעתם והרי דוגמא אחת מני רבות :בעלינו לשבח הנוסח המקובל
בלא גימגום בפי כל קהילות ספרד ואשכנז מן הקצה אל הקצה כולם כאחד כך
אומרים :שלא שם חלקינו כהם וגורלנו ככל-המונם אבל הם "מתקנים " ‡ÏÂ
גורלנו ככל-המונם .והוכיחום בטענות חמורות ,שאין לשנות המנהג ,ואת הכל
הם דוחים בקש והרי מסקנתם כלשונם‡˜Â„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÚ¯Ó‰Â ˘˜Ú˙Ó‰Â" :
) !" ...ÌÂÓ‰ ÏÎÎ ÂÏ¯Â‚ È‰È ÌÂÓ‰-ÏÎÎ ÂÈÏ¯Â‚Âויען שמואל ח"ג עמ' ש "ל(.
ובאמת אין כל תימה שהרי מחשיבים הם עצמם יחידים בדור וכולם אצלם
כקליפת השום ושיש בכחם לכפות דעתם הרי לך לשונם בספרם) :שם עמ'
שמ"ב .והיה למראה עיני הרב הנאמ"ן  -עמוד שמ"ז(˙·È˘È ‰"È‡ ‰„È˙Ú" :
'ÌÈÊÎ˘‡Ï Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÎÏ ‰¯Â˙ „ÓÏÏÂ ˙Â¯Â‰ÏÂ ˜ÂÒÙÏ 'ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ
˙ÂˆÂÙ˙ ÏÎÓ ÌÈ˘‡ ‰¯˘Ú Â˜ÈÊÁÈ „ÂÚ ,Âˆ¯È ‡Ï Â‡ Âˆ¯È ,ÌÈÓÈ˙ÏÂ ÌÈ„¯ÙÒÏÂ
Â„ÓÏ :ÂÈÙÏ ÂÁ˙ÈÂ ÂÓÓ Â˘˜·ÈÂ 'ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ' ˙·È˘ÈÓ ÔË˜ „ÏÈ ÛÎ· Ï‡¯˘È
˙,˜Â„˜„‰ ˙¯Â˙ Â„ÓÏ ,¯Â·ÈÚ‰ ˙¯Â˙ Â„ÓÏ ,˜ÒÙ‰ ˙¯Â˙ Â„ÓÏ ,ÔÂÈÚ‰ ˙¯Â
:ÔÓÈÒ ‡·Â ! ‰˙ÏÂÊ ÔÈ‡Â ‡È‰ ˙Á‡ ˙Ó‡‰ ÈÎ ! ‰˙ÎÏ‰Î ‰ÏÙ˙ ÁÒÂ Â„ÓÏ
" ."˙Ó‡" ˙"Ò " ˙È„¯ÙÒ ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎעד כאן.
וכבר היה לעולמים ,הנה תשובתם בצדם ,דברי-קדשו של מרן החיד"א )יוסף
אומץ סימן י'(ÏÎ˘Â ,ÌÈÂÓ„˜‰ ÂÚ„È ‡Ï˘ ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘ ,Âˆ¯È Ì‰ÈÙ·Â..." :
‡ÂÂÚ¯ ‡‰È ,˙Â¯Úˆ· ÍÏ‰Â ,˘‡· ¯ÚÂ· È·ÏÂ ˙Ó‡‰ ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰Â ÌÈÚÂË Ï‡¯˘È
˜ÈÈ‡„ ‡ÏÂÏÂ ,˙Â¯Â‡ÓÏ ÂÈ‰Â ˙Â¯ÂÂÚ ÌÈÈÈÚ ÁÂ˜ÙÏ ,ÂÓÁ¯È ·Â˘È ,˙Â¯Â„‰ ‡¯Â
‡ÏÂ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ‚‰ÓÏ Â¯ÊÁÈ˘ ÌÈ˘Ó‰ ÂÏ‡ ÏÚ ,‰"·¯„ ‰¯ÈÊ‚ ¯ÊÂ‚ È˙ÈÈ‰ È‡„Î
·Ï ÂÏ ˘È˘ ÈÓÂ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ,˜Â„˜„‰ ÌÈ-È„¯ÂÈ Ì‰ ÈÎ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÎÓÒÈ
‡ " ÏÏÎ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ‡ÈˆÂÈ Ï‡Â Ï‡¯˘È ÏÎÎ ‚‰È ‡Â‰ ˘Ù ÏÚ· Ìעד כאן.

המערכת

מאמרים ומכתבים

טו

מי נתן פרש"י למשיסה?
כבר הקדמנו ,שב "החומש המדוייק " ,הלכו קדורנית בדרך המשכילים ,וגרוע
מהם ,כי השמיטו רוב רובו של פרש "י ,ועוד העמיקו סרה .שבהרבה מקומות ,את
אשר פרש "י געלה נפשם ,ובמקום פירושו בחרו להביא מה שנפשם חפצה .ונציג
דוגמא אחת מני רבות ,עיין מה שביאר רש "י מדוע לא נאמר כי טוב ביום השני
)בראשית א' ו'( אבל הם ממאנים במה שפירש רש "י והשמיטוהו ,ובמקומו בחרו
מדרש אחר" :אמר ר' בנאה בריה דרב עולא :מפני מה לא נאמר כי טוב בשני
בשבת? מפני שנברא בו אור של גהינום )פסחים נ"ד( )עיין צילום לקמן(.
והנה השרישונו רבותינו ,שאף בדברים הפשוטים והמובנים לכל איש-הישראלי,
הרי כשיש הקמים עליהם ,בזדון או מחמת עניות-הדעת יש להתחזק :לשוב ,ולהבהיר
את הכרת-השכל ,לשוב ,ולהבעיר את אש רגשות-קדש להיקר ,הנצחי ,והקדוש לכלל
ישראל .והרי לך לשונו של מרן החיד "א זיע "א בשם הגדולים ערך רש "י:
"˙ÂÈÚ˙ ‚" È¯˙ ‰Ú˙‰ È" ˘¯„ ,Â·¯Ó Ï·˜˘ ‚ÏÙÂÓ ·¯ ,˘Â„˜ ‰ÙÓ È˙ÚÓ˘Â
˜Û‡ Ò" ˘‰ È˜Ê ÈÂ„‡ ˘¯ÈÙ˘ ‰Ó Â„Î ˙" ¯ ¯ÓÂ‡ ‰È‰Â .‰¯Â˙‰ ˘Â¯ÈÙ ·˙Î˘ Ì„Â
‡.Â‰Â˘Ú ÏÎÂ‡ ‡Ï ÈÎ ÈÏÈÁ· ˙ÈÏ ‡¯˜Ó‰ ˘Â¯ÈÙ Ï·‡ ,˙‡Ê ‰˘Ú‡ È
‡ÏÙ ,ÏÂ„‚ Ï·Â˜ÓÓ ‰˘ÚÓ ‡È·‰ Ú" Ó¯‰Ï ÌÈ˙ÈÚ‰ ¯Ó‡Ó ¯ÙÒ· È˙È‡¯ ‰˙ÚÂ
ÔÈÊ¯ ÂÈ¯·„· ˘ÈÂ „ÂÒ‰ Ù" Ú Â˘Â¯ÈÙ ·˙Î È" ˘¯˘ ‰‡¯ ÌÈ¯·„‰ ÏÏÎÓÂ ,‡ÏÙ‰Â
Ï·Â˜Ó‰Â 'Â‚Â ÍÈ¯˘‡ ÂÏ ¯Ó‡ ‰" Ú ÂÈ·¯ ‰˘ÓÂ ,˙ÂÈÚ˙ ‚" È¯˙ ‰Ú˙‰ ÔÎÏÂ ,ÔÈ‡ÏÚ
Ï"Ê È" ˘¯ ¯·˜ ÏÚ ÍÏ‰Â ˙Â˘ÚÏ ‡ÈÏÙ‰˘ Ï" Ê Ï‡ÂÓ˘ ¯· ÔÓÁ ¯" ¯‰Ó „ÈÒÁ‰ ‡Â‰
,ÂÓÚ ,Â˙‡ - Â˙Â‡ ÂÏÎ˙ÈÂ" È" ˘¯ ˘" Ó „ÂÒ ÂÏ ÂÏÈ‚˘ „Ú ˙Â˜ÒÙ‰Â ÌÈÙÂ‚ÈÒ ‰˘ÚÂ
 ." ˙ÂÎÈ¯‡· ˘" Ú ˙ÂÂÈÏÚ ˙Â„ÂÒ " ÂÈÏ‡ ¯ÓÂÏÎע "כ לשון החיד "א זיע "א.
והנה אחרי הודיענו מרן החיד "א כל זאת ,דעת לנבון נקל שאין לנגוע אפילו באפס
קצהו של פרש "י .אבל בהחומש המדוייק ,פרש "י ,הוא כחומר ביד היוצר כנזכ "ל .והרי
דוגמא נוספת :דרכו של רש "י להביא מדרשים בקצרה ובלשונו שלו ,אבל הם
מתחכמים על פרש "י ומעתיקים כל המדרש כלשונו )ראה צילום( ,ולהמבואר ,על זה
נאמר בנין נערים סתירה ועוד שהם פותחים פתח לתת תורת כל אחד ואחד בידו
לעשות ככל העולה על רוחו וברעיוניו ,והיא פירצה חמורה ,אחריתה מי ישורנה.
הראית לדעת כי הדבר הקשה אצל ר "ת ,כמו שכתב החיד "א כנז"ל ,נקל הוא אצל
תלמיד קטן מישיבת "כסא-רחמים " ,כי גדול עומד על גביו ומצווהו עשה כך ועשה כך
 והנה הם עוקרים תורה בידים ,ומעמידים פני-תם ,הרי לך מה שכתבו בהקדמתם:"והיה בדעתנו להדפיס את החומש גם עם פרש "י ,אך היות שבדעתנו אי"ה
להוסיף בו פירוש במקומות שעיקר שפ "ח לא פירש ,וגם בהרבה מקומות שדרוש

טז
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ידע בדקדוק ,ובל "ז דברי רש "י אינם מובנים ,והציבור אצים לאמר כלו מעשיכם,
אמרנו להוציא כעת במתכונת דלהלן ,ועוד חזון למועד אי "ה ".
והנה הם כמתנצלים ,ומערימים ,שכבר הפיצו מהדורה זו לאלפים ולרבבות.
בשתי מהדורות ורבים מהתמימים – ישן מפני חדש הוציאו ,וכך אמרו לנו גדולי
הדור הצופים בעין-שכלם ,שהדבר ברור ופשוט ,שדעתם לקיים ולהפיץ מהדורה זו
לעצמה כמתכונתה .ומי כהחכם היודע פשר עומק מחשבותם.
והנה לא נאבד זמננו וזמנו של הקורא לסקור מקומות החמורים בבל חמשת
החומשים )שכבר הוציאו( .והצגנו בכאן שני עמודים ראשונים בלבד ,ודיים,
להחריד כל רואה אם בעל נפש הוא.
ומרן הגראמ "מ שך זיע "א ,בראותו שהדור פרוץ ,במחדשים ,כיוצא באלו ,עמד
על המשמר לזעוק ולהתריע .הרי מש "כ כנגד המדפיסים פירושים וליקוטים על דף
החומש ,כמו פרש "י )מכומ "א ח "ה ,תי "ז(‡Ï˘ ‰Ê-ÏÚ ¯Â·ÚÏ ÏÎÂ‡ ‡Ï ‰‰" :
Ì˙Ú„ ˙ÂË˜ ÈÙÎ ÚÈ¯Î‰Ï ,ÌÂ˙È‰ ¯Â„ ,Â¯Â„· ‰‰ ..ÌÈ·¯ ˙· ¯Ú˘· ÚÈ¯˙‰Ï
·È˘Â¯ÈÙÓ Ì˘ ÌÈÒÈÎÓ Ì‚Â .¯·ÁÓ‰ ÏÎ˘ ÈÙÎ ,È" ˘¯Î ‡Ï„ ,ÌÈÂ˘‡¯‰ È˘Â¯ÈÙ
,¯·„ Ï˘ ÂËÂ˘Ù Â‰Ê˘ ÌÈÚ·Â˜Â .Ë˜ÏÏ ‰Ó ,¯·ÁÓ‰ ÏÎ˘ ˙Ú¯Î‰ ÈÙÎ ,ÌÈÂ¯Á‡‰
„‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ ¯˘‡ .‰‡¯Â ‰ˆ¯ÈÙ ‡È‰Â .ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï „ÓÏÏ ıÏÓÂÓ‰ Â‰ÊÂ ,È" ˘¯Î ‡Ï
"...‰¯Â˘È ÈÓ ‰˙È¯Á‡ ÈÎ ,ÚÓÂ˘ ·Ï ÏÎ „È¯Á‰Ï
האריכות אך למותר .ואך נסיים במעשה-רב בדורנו )עובדות והנהגות לבית
בריסק ח "ג עמ' ק "ל( :סיפר לי גאון אחד שליט "א שהוא היה נוכח בשעת מעשה:
בזמן ששהא מרן הגרי"ז זצ "ל בב "ב ,לרגל שמחת נישואי בנו שליט "א ,באו אליו
לבקרו הגאון רא "צ טורצ'ין זצ "ל ועמו מנהל החיידר תשב "ר  -בב "ב .וכן כיתת
תלמידים עם המלמד שלהם.
שאל מרן הגרי "ז זצ "ל את הילדים בפרשת יתרו שלמדו באותו זמן ,וכשהגיע
לפסוק "ירה יירה " הסביר א' הילדים  -יירו עליו .הביט מרן הגרי "ז זצ "ל בפני
המלמד בשאלה" :מנין לילד פשט זה " ..ענה המלמד כי הרשב "ם מפרש ד "יורוהו
בחיצים מרחוק " ,והיינו "יריה " כפשוטו.
אמנם מרן הגרי"ז זצ "ל הראה לו כי רש "י מפרש "יירה  -יושלך למטה לארץ,
כמו ירה בים " ,ואמר מרן הגרי"ז זצ "ל למלמד" :הנה הילדים אינם יודעים מה-זה
רשב "ם ומה זה רש "י ...הם יודעים רק את מה שהמלמד אומר להם .ומלמד צריך
ללמד את הילדים בחיידר כפי שרש "י מבאר שכן זהו הפשט "...
והנה גדולי הדור נחרדים מהנעשה ,וחרדים מהבאות כי מי יודע בפני איזה עוד
שפע רעיונות אנחנו עומדים .הרחמן יצילינו מאורחות עקלקלות וינחנו בדרך
הישרים ,אכי "ר.

מאמרים ומכתבים
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מהדורת – המשכילים
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יט

על משמר המסורת  -מול כללי המדקדקים
דעת-תורה מגדולי הדורות
הקורא יש לו ליזהר לקרות הכל כפי הנקודות והטעמים המסורים בידינו
מקדמונינו ז"ל ואין לו להשען על בינתו במקום שיראה לו בענין אחר כי הרבה
דקדקו הקדמונים להעמיד הכל על מכונו ומתוקן ומקובל בידם הלכה למשה
מסיני ומחמת כללי המדקדקים לא ישתנה הקבלה וגם יש לו לתלות כי לא נכון
עמו מחמת קוצר דעתו".
)˘(„"È ÛÈÚÒ '‚ ¯Ú˘ ÌÈ¯Ù‡ È¯Ú

ולא נלך איש אחרי שרירות לבו .לפנות בכל מקום דרך כללי המדקדקים והנחתם.
כי אם אמנם טובת מראה היא מלאכתם .גם בעינינו ישרה ומצאה חן.
להשתמש בה במקום הראוי והמותר .לא לעשות ממנה קורדום וגרזן לחצוב
בורות נשברים .ולעזוב מקור מים חיים קרים .נוזלים מן לבנון".
)(‡"Ï˜ „ÂÓÚ ı"·ÚÈ‰Ï ˘"¯‡ ÁÂÏ

" ...כי הוא נגד מציאות כל הספרים  -וכבר מבואר כי יד הקבלה איש מפי איש
תקיפה על כללי הדקדוק.
)(‡Î,ËÈ ‡¯ÈÂ ˙˘¯Ù ‰‡È¯˜‰ ˙¯ÂÒÓ· ˜˙ÚÂ‰ ÏÈÏÎ ˙ÁÓ

ועוד כלל זה יהיה בידיך ,דאין לשנות נקודות התיבות התדיריות והמורגלות
בפה המון של ישראל במטבע ברכות ותפלות ,מחמת מה שנראה להם על פי
חכמת הדקדוק...
)"¯· ('‚ ‚"Á "ÌÈÏÚÙ

היא שעמדה לאבותנו ולנו שלא זה המגיה בלבד עמד עלינו להטותנו מני הדרך
הנכונה אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו בהגהותיהם שבושיהם ולא נתקיימה
עצתם להיותנו נאחזים ואדוקים בקבלת אבותנו...
)Â‡È·‰] ‰˘ ÌÈ˙‡ÓÎ ÈÙÏ Â¯ÂÂÈÏ È·¯Ó Ï"ˆÊ ‡ÊÂÈÙÒ‡ ÔÈÓÈ· ¯"‰ÂÓ ˙‡Ó ÌÂÈ˜‰ „ÂÒÈ
('‡ ˜¯Ù Y ['È 'ÈÒ ıÓÂ‡ ÛÒÂÈ· ÏÂ„‚ Á·˘· ‡"„ÈÁ¯‰

לגדור פרץ

כ

אנה אנחנו באים?
 מכתב -)(‰" Í¯Î ·"Ò˘˙ "Ï‡¯˘È ¯Â‡" ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ÔÂ‡Ë·· "·Ï-¯¯ÂÚÏ" ¯Â„Ó· ÌÒ¯ÂÙ

רציתי להתייחס למאמרו הנכבד של הגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א ,על המשנים
נוסחאות התפילה )חודש תמוז( ,באשר הוא דבר בעתו ,כי לאחרונה ,ובעיקר בקרב עדתנו
הספרדים ,איש הישר בעיניו יעשה ,גורעים ומוסיפים ,ככל העולה על רוחם ,וכפי נטיית שכלם,
ורובם ככולם ,אחרי העיון ,אינם אלא בגדר ,מוצאי מקום להתגדר ,ודי למבין.
ולכן טוב עשה בעמיו הנזכ"ל ,להזהיר ,ולחזור ולהזהיר לבל יהינו לגעת בחפזה ובקלות דעת,
בנוסח המקובל אשר יסודתו בהררי קודש .וכדי להראות ,עד כמה ,שאין כבר שום מעצור בפני
המשנים החדשים ,אביא בכאן דוגמא אחת בלבד ,חמורה עד למאוד.
הנה הגירסא הפשוטה והמפורסמת ב"אהבת עולם" היא" :מהר והבא עלינו ברכה ושלו'
מהרה וגו'" )מנהג ספרד ,וכן נוסח ספרד  -חסידים( והנה בסידור אחד מחודש") ,המדוייק"(
אשר הצליח מאוד להתפשט אצל ההמון התמים ,כתבו בלשון הזה" :מהר והבא עלינו ברכה
ושלום )מהרה( תיבה זו נראית ככפל לשון ויש לדלגה ואע"פ שבספר הכוונות גרס לה עיי"ש,
בעניותנו לא מצינו לה חבר בשום מקום לומר מהר מהרה" עכ"ל.
והנה בקראי את דבריהם אלו עמדתי נרעש ונדהם ,היאך אפשר לבטל גירסת המהרח"ו
זיע"א ,ומשום שאינה מובנת להם לפי שכלם מחקוה מהסידורים .ובאמת ,אילו היו כותבים כי
יתכן שט"ס היא בספר הכוונות ,אולי החרשתי ,אבל הם כותבים שאכן זוהי נוסחת המהרח"ו,
ושאינה נראית להם בעניותם ,הרי תסמרנה שערות ראש ,אנה אנחנו באים?
אחר-זמן ,הראו להם ,שהחסיד יעב"ץ )הראשון( ,שהיה ממגורשי ספרד לפני יותר מחמש
מאות שנה וקדם הרבה להמהרח"ו ,כתב לבאר על נכון ,כפל הלשון ,וזה לשונו:
"אני ה' בעתה אחישנה .יאמר כי בעת הגאולה ,נגאל מהרה ולא נתאחר מתחילת בואה עד
תשלומה ימים .כמו שקרה למלכים שמתחילת מלכותם עד שיתיישבו במלכותם יעברו ימים
ושנים ,אבל גאולתנו אינה כן ותשועת ה' כהרף עין כי מאת ה' תהיה ,ולכן תפלא בעינינו
למהירותה ,וע"ז אנו מתפללים מהר והבא עלינו ברכה ושלו' מהרה ,הראשון למהירות הזמן,
הב' למהירותה בעתה ,כמו שפירשתי" ע"כ )מגן אבות פרק ו' מ"ח בסופה(.
2
למרבה התמהון ,גם אחרי שהראו להם כל זאת לא חזרו בהם ,ונשארו בשלהם ואם-כך ,לא
נותר לנו אלא להפיל תחינה ,מהר והבא עלינו ברכה ושלו' מהרה ,וילמדו תועים בינה .ועכ"פ
הפרסום בבטאונכם יועיל לאחריני ,שלא יגררו אבתרייהו.
מ .כ.
בני ברק

U
 .2ב"ויען שמואל" ) -עמ' שכ"ו( חזרו לגלות טעמם ,והוא :שבכוחם לעקור בשוא"ת כל היכא שהשעה
צריכה ,והרי לשונםÌÂ˘ÓÂ ‰¯ÈÊ‚ ‰ÊÈ‡ ÌÂ˘Ó ˙"‡Â˘· ‰¯Â˙-¯·„ Â¯˜Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· Ï"ÊÁ È¯‰˘ „ÂÚÂ" :
,ÂÈ¯·„Ó ˙Â˘Ï ÔÈ‡ ‰¯Ó‡ Ï"Ê È"¯‡‰ ÂÈ·¯˘ È¯Á‡ ˙Ó‡·˘ ¯Ó‡ Ì‡ Û‡ ÈÓ-ÈÎ‰Â .'Â„ÎÂ ,'‰Ï ˙Â˘ÚÏ ˙Ú
) ‰··¯Ó „Á‡Â ,Ó"· ‰¯‡Ó Â"Á ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰¯‰Ó ÌÂ˜Ó·˘ ‰Ê ÂÈ¯Â„· Ó"Óאצלנו הספרדים?! אתמהא -
המערכת( ¯Ó‡È‰ ‰ÏÏ˜Ï ‰Î¯· ÔÈ· ÌÈÈÁ·Ó ÌÈ‡ ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯Â ‡"‰· ÔÂÎÏ ‰¯‰Ó ¯ÓÂÏ ÂÂ˘Ï· ˜„˜„Ó
¯·ÌÚË ÌÈÈ·Ó Â‡ ÔÈ‡˘ ÛÂ¯Èˆ· ,ÛÈ„Ú ˙"‡Â˘ ‚"‰Î· È‡„Â·Â ,¯ÈÎÊ‰Ï ‡Ï ÈÎ Ò‰ ‰¯ÓÂ‡Ï È"¯‡‰ ÂÈ
 ,Î"Ú "˙ÂÏÈÙÎ‰דבר שפתיים אך למחסור.

בסייעתא דשמיא

קונטרס
על משמר הקודש
מהדורה חמישית ־ תשע״ז
להתריע ולהזהיר מפני השינויים החמורים ,הגלויים והנסתרים
שבתוככי הסידורים ה'מחודשים':
ה'סידור המדויק' )איש מצליח(
והנגרר אחרי שינוייו
'עבודת השם' – הספרדי  -חולון
בתוכן:


ה"סידור המדויק"



ברכת אשר־יצר



נקודות הקצ"ף



שעה שוועת  -שעה נאסר



זיוף מושלם



קוממיות בארצינו )ב מ ד י נ ת נ ו?(



נקוד וטלו"א



בהלל גמור ובהודאה



חי העולמים



סידור "עבודת השם" – הספרדי חולון



ברוך שאמר



סידור "שערי תפילה"



שער הכוונות



צער"י תפילה



שער התקנות



לשון תורה לחוד  -לשון חכמים לחוד



עלינו לשבח – ולא גורלנו



רעה-חולה

 גזירה דרב"ה
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על משמר הקודש
הסידור "המדוייק"
כבר התרענו בעבר ,על התופעה ,בדורנו ,של החותרים ,ועז רצונם ,ליהפך
"מבמת יחיד " ל "במת ציבור " .והנה דוגמא נוספת ,בולטת ,מה שהוציאו בשנת
תשנ "ו ,סידור חדש-מחודש ,הכל בהגהתו של ראש-ישיבת "כסא רחמים " .ובשם
הכתירוהו ֿ ה "סידור המדויק " בהא הידיעה ,לומר לך ,שזהו המדויק שבסידורים
ואין בלתו.
ובמהדורה שניה ,שנת תשנ "ז מספר המו "ל על תפוצתו הגדולה ,בארץ ובכל
הגולה ,וכתב בזה הלשון‰¯ÂÎ·ÎÂ .‰Ê‰ ˜ÈÈÂ„Ó‰ ¯Â„ÈÒ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÙÁÓ ‰·¯‰Â" :
·‰ÂÓ‡· ,ÔÈÓ‡Ó ÈÈ¯‰Â" :ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê· ÌÈÈÒÓÂ " ‰ÚÏ·È ÂÙÎ· Â„ÂÚ ,ıÈ˜ Ì¯Ë
˘‡Ë·Ï ,ÌÈÓÚ‰ ¯Á·Ó È· Ï· ÂÎÙ‰È˘ ,ÌÈÓÈÏ ÔÂÊÁ „ÂÚ È· ,ÌÈÓ˙·Â ˙Ó‡· ,‰ÓÈÏ
 ," ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ" ˙·È˘È ˙ÂÎÊÏ Ì˘¯ÈÈ ÏÎ‰Â ,ÌÈÓÂ¯Ó ÔÎÂ˘Ï ÏÏÙ˙‰ÏÂ ,ÔÂÎעכ"ל.
והן אמת ,שברבות הימים והעתים ,נפלו טעויות ,בכתבי-היד ובנדפסים.
אומנם ,הבא ליקרב אל המלאכה ,לתקן את אשר עיותו הנה לא-די ,במה שהוא
ידען מופלג ,בלשן וחוקר ,ובקי בחכמת הדקדוק .הרי מעל-לכל ,יש לו ללבוש
חיל-ורעדה ,וישרות השכל נשגבה ,האם לשנות ולהחליף ,ומה לקרב ומה לרחק,
ובלתי התנאים הנזכרים ,קרוב הוא מאוד למעול בקדשים .ונבא בקצרהÔÓ ,
.¯ÂÓÁ ¯˙ÂÈ‰ Ï‡ ,¯ÂÓÁ‰
ראשית ,המעיין הישר בקונטרס ל "אוקמי גירסא " המצורף ל"סידור המדויק "
יראה ,שבהרבה מקומות ,תקע עצמו ,בין מחלוקות נושנות ,שנחלקו בהם
עצומים ,ונשאו מדעו ,להכריע ביניהם עפ "י שכלו הוא .שינה מה ששינה ,והחליף
מה שהחליף ,ואילו השכיל ,הלא כל כה "ג שב ואל תעשה עדיף ,להשאיר את
הגירסאות המקובלות ,מה שהכריעו במשך הדורות ,ברוב-רובי קהילות ספרד.
)ויבואר לקמן(.
ואם-כן ,הרי לך ,קורא נעים ,שלא יצדק ,מה שהכתירוהו ב"הסידור המדויק",
בהא הידיעה ,שהרי סוף-סוף במחלוקת שנויה .והמשנה ידו על התחתונה ,והרי
לך ,שאין להחליט הדבר ,על-כל-פנים ,שזהו הסידור לכל בני מבחר העמים ,ושהכל
יירשם לזכות ישיבת "כסא רחמים".¯„‚˙‰Ï Â‡ˆÓ ÌÂ˜Ó Ï·‡ ,
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כג

ובאמת במהדורה שניה ,כתב בעצמו ,שיצאו נגדו עוררין רבים ,וזה לשונו:
"‡Ï ,Ì‰Ï ¯˘‡ Ì‰Ï È‰È ,Â‰·Â Â‰˙ È¯·„· ,ÈÏÚ ÌÈÓ˜ ÌÈ·¯˘ È˙Ú„È˘ Ù"Ú‡Â
‡È‡ :Ì" ·Ó¯‰ ·˙Î ¯·ÎÂ ('Ê Ï‡˜ÊÁÈ) Ì‰Ó‰Ó ‡ÏÂ ÌÂÓ‰Ó ‡Ï ,˙Á‡ ‡ÏÂ ‡¯È
˜ÈÊ˙˘ È" ÙÚ‡Â „Á‡ ÌÎÁÏ ÏÈÚÂ˙˘ ˙Ó‡‰ ¯Ó‡È ,ÔÈÚ‰ ÂÏ ˜ÈˆÈ˘Î ¯˘‡ ˘È‡‰
 " (" ÂÓÏ ‰ÁÈ˙Ù) ÌÈÏÎÒ ÌÈÙÏ‡ ˙¯˘ÚÏעכ"ל.

נקודות הקצ"ף
ועתה נפרט .הנה טעה טעות גדולה במה שקבע כיסוד מוסד ,שמטבע התפילה
והברכות הם עפ "י דקדוק המקרא )בכמה מקומות ובפרט עיין בסוף קונטרסו(,
וכבר נשאל בכיוצא בזה הרב "בן איש חי " )רב פעלים ח "ב כה( וזה לשון השאלה:
"‚ÍÈ¯ˆ˘ ¯ÓÂ‡˘ „Á‡ ˜„˜„Ó ÈÙÓ ÂÚÓ˘˘ ,‚" ‰Ù· ˙Î¯· ÔÈÚ· ÂÈ·¯ Â„ÓÏÈ Ì
˙‡Ê-ÏÚÂ ,ÏÂ‚Ò· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ÌÏÂÚ‰ ÏÎÂ ÂÁ‡Â ÏÓÈ‚‰ ˙Á˙ ıÓ˜· ÔÙ‚‰ ¯ÓÂÏ
‡‰ÏÈÙ˙‰ Ú·ËÓ· ÌÈÎÏÂ‰ ÔÈ‡˘ ,ÔÂ¯·Á ˜" ‰ÈÚ„ „"·‡ Œ ÈÓ ‡"¯‰Ó ·¯‰ ÂÏ ¯Ó
‡‰Ó Â¯ÂÈ ÔÎ-ÏÚ ıÓÂ‡ ÛÒÂÈ ¯ÙÒ· ‡" „ÈÁ ·¯‰ ·˙Î ÔÎ ÈÎ ˜Â„˜„‰ ÔÂ˘Ï ¯Á
˘‡."ÏÂ‚Ò· Â‡ ıÓ˜· ¯Ó
והשיב להם הרב ,בן-איש-חי ,שאכן כן הוא ,וזה לשונו" :כי הגאון החיד "א )יוסף
אומץ סימן י'( שנשאל שם בשינוי נקודות נקדישך ונעריצך וכיו "ב שרוצים לשנות
נקודותיהם עפ "י הדקדוק.
והשיב )החיד "א( וז "ל˙ÂÏ‚¯ÂÓ‰Â ˙ÂÈ¯È„˙‰ ˙Â·È˙‰ ˙Â˘Ï ÌÈˆÂ¯˘ ÂÏ˘ ÔÂ„È :
·Ì‰Â 'Â‚Â ˘‚¯ÂÓ ÈÂÈ˘ Ô˙Â„Â˜ ˙Â˘Ï ,ÛËÂ ÌÈ˘Â ÌÈ˘‡ ,Ï‡¯˘È ÔÂÓ‰ ÏÎ ÈÙ
ÂÚË Ì‰È·¯Â Ì‰ÈÓÎÁÂ ‰Ó‰ Ï‡¯˘È ÏÎ˘ ,Ì‰ÈÙ Â¯ÚÙÂ ,¯¯˙˘‰ Ì‚ ÌÈ¯¯˙˘Ó
·,Û"ˆ˜‰ ˙Â„Â˜· ÂÚË˜„ ‡Â‰ Â‰È‡ È‡„ÂÂ ‡‰ ,˙Â·È˙‰ ˙Â¯˜Ï ÂÚ„È ‡Ï ,¯"·„Ó
'‰ „Â·ÎÏ ,ÌÙÂÎÏÂ Ì˙Ú„ ÏË·Ï ˘ÈÂ ,Ï‡¯˘È ˙Â··¯ ÈÙÏ‡Ï ÌÈÏÊÏÊÓÂ ˙Â˘„Á È˘ÂÚ
.ÌÈÓÂˆÚÂ ÌÈ·¯ ÌÈÂ¯Á‡Â ÌÈÂ˘‡¯ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ „Â·ÎÂ Â˙¯Â˙Â
והעיד שכן ראה שנהגו בירושלים וחברון ומצרים וגו' ובבל ערי איטליא
ואמשטרדם וגו' וערי טורקיא וארם צובא וארם דמשק וערי פרס וערי מערב
הפנימי כולם אומרים כן בנדפס בסידורים ,ושכבר נודע דבערי איטליא היו רבנים
גדולים ומדקדקים עצומים ולא שינו המנהג ,ובפרט בערי מנטובא שם היה הרב
הגדול הרמ "ז ,ומהר "י בריאל שחיברו ספרים בדקדוק והחזיקו במנהג העולם.
וסיים שם הבא "ח וז"ל) ˙ÂÏÈ‰˜‰ ÏÎ˘ ‚" ‰Ù· ˙Î¯· Ê" ÈÙÏÂ :הערה  -הספרדים(
‡˘ËÙ˘Ó ÏÚ ÌÈÁÈ‚˘Ó ÂÁ‡ ÔÈ‡Â ,‚Â‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ,ÏÂ‚Ò· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÛËÂ ÌÈ˘Â ÌÈ

כד
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) ˙Â‡¯˜Ó· ˘È˘ ˜Â„˜„‰וכתב שם כמה טעמים ,תאווה לנפש ,למה שינו לקרותו
בסגול( ועי "ש בתשובה שהראה על מקומות רבים במטבע התפילה והברכות ,בהם
הנוסחאות הקבועות והמקובלות ,אינם ככללי דקדוק המקרא.
אבל ב "הסידור המדויק " אוהבי-חדשות ,הפך את הסגול לקמץ והפך כל
המקומות הנ"ל לפי כללי דקדוק המקרא ,וסמך עצמו על ספר "לחם ביכורים",
ÂÈ‡Â ‡¯È ÂÈ‡Â ,Ì" ·Ó¯‰ È¯·„ ,‰¯ËÚ Â˘‡¯Ï „Ú˘ ,ÏÈÚÏ ¯ÎÊÎ ,ÂÚÈ„Â‰ ¯·ÎÂ
.'Â‚Â ˙Ó‡‰ ¯Ó‡È ÔÈÚ‰ ÂÏ ˜ÈˆÈ˘ÎÂ ,˙Á
‡ÈÏÏÎÓ ÍÂÙ‰ „Â˜È· ,ÍˆÈ¯ÚÂ Í˘È„˜‰ ˙‡ ¯È‡˘‰ ÚÂ„Ó ,ÌÓÂ˙˘‰Ï ˘È˘ ‡Ï
˜Â„ ,˙Â˘Ï ‰˙È‡ Â˙Ú„ ‰Ê· Ì‚˘ ‰‡¯È " ÌÈ¯ÂÎÈ· ÌÁÏ" ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÓ‰Â ,˜Â„˜„‰
˘ .·ËÈ‰ Ìוכן מסתבר ,דאם נאמר שיש טעם בדבר ,למה אינו נקוד לפי הדקדוק
הרי כמו "כ י "ל בשאר מקומות ,וכמו שביאר הבא "ח גבי בפה "ג .והוא תימה ,שלפי
שיטתו ולפי כלליו ,כאן הכזיב ,ולא נאמנו מימיו .וסידורו שלו ,מזויף מתוכו.

זיוף מושלם
ובאמת ,שהתשובה לזה ,שבשינוי גדול שכזה ,דבר שבקדושה המורגל‡¯È ‡Â‰ ,
 .ÛÒ‰ ÏÚ Â¯Â„ÈÒ ÂÁ„È˘ ,˙Á ‡Â‰Â ÌÚ‰Óצא וראה ,איך נהגו בכיסוי וערמה
שבמהדורא ראשונה חששו מדעת-הקהל ,ונזהרו לכתוב בדף השער שהסידור
מדויק לפי שלושת קני-המנורה :הרב "לחם-ביכורים " )ראב "ד ג'רבה( הרב "איש
מצליח " והרב הנאמ "ן .אבל כשנתפשטה המהדורא הראשונה ,הרי שבמהדורא
שניה העיזו-פנים ,להוסיף בסתם ,שהסידור מדויק לפי מנהגי הספרדים ועדות
המזרח )כלל הספרדים( ועדיין הניחו מקום להתנצל שכוונתם למנהגים ,ולא
לנוסח ,עד שבשלישית הוציאו אותו סידור ממש ,כביכול בשם אחר ,והוסיפו לפי
נוסח הספרדים  -הרי זיוף מושלם  -יראה הקהל וישפוט.
והדבר ברור ,לכל מי שעיניו פקוחות ,שכוונתם העמוקה ,ש"באמת ובתמים "
"ועוד חזון לימים " ,מחכים ומצפים ,לשעת הכושר במהדורות הבאות ,לקנא את
קנאת הדקדוק ,ולתקן גם את נקדישך ונעריצך ,לפי הכללים ,ואז הסידור המדויק,
כבר יתאים ,לכל בני מבחר העמים ,והכל יירשם לזכות ישיבת "כסא רחמים".
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נקוד וטלו"א
ועוד הערימו ,שבהרבה מקומות ,בצד הנוסח החדש ,כתבו את הנוסח הישן
בסוגריים קטנות ,זעירות – טלאי על גבי טלאי) .ראה צילום(
וכתבו והבוחר יבחר ...ופשוט הוא ,שסוף דעתם ,כאשר יפשה הנגע ֿ "הסידור
המדויק "  -ויתבדר בעולם .הרי ממילא כל המוסגר ,דינו להיות מוחלט ,להוציאו
מחוץ למחנה ה "סידור המדויק" .וזה ברור.
קטע מתפילה
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כו

קטע מברכת המזון

חי העולמים
 ¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁנוסחאות שנחלקו בהם המדקדקים הקדמונים ,גדולים ועצומים.
כמו חי העולמים )בברוך שאמר ,ישתבח ,בורא נפשות( אם לומר חי בפתח או
בצירי .והוכרע הדבר בקהילות ספרד לומר בפתח .וביותר שהניקוד בפתח ,יסודו,
עפ"י חכמת האמת ,וסודו רם ונישא לחכמי הקבלה .ואחרי כל הדברים האלה ,אין
הם נרתעים לעקור בג' מקומות ,נוסח המנהג ,התפוס מדורי דורות.

ברוך שאמר
 ,¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁחלק ההמצאות וההתחכמויות ,בכמה מקומות ונביא דוגמא אחת,
הנה הגירסא המפורסמת והידועה ,בכל קהילות ספרד )עפ "י ספר הכונות( ,לומר
ב"ברוך שאמר " המהולל בפה-עמו .לרמז שיש בברכה זו פ "ז תיבות גימטריא
"בפה" .ועפי "ז כתב ) ·" Ó‰Â ‡" Ó‰סימן נא סק "א( לנקד בסגול תחת הפה‡Â‰ ÔÎÂ .
·) ,ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ ÈÏ· ˙Â‡Ò¯È‚‰ ÏÎוכן הוא בקהילות אשכנז  -חסידים (.אומנם כל-זה
אינו תואם לכללי הדקדוק ,דכיוון שבא בסמיכות ,צ "ל בפי-עמו ,וגם כאן אין אנו
חוששים למשפט הדקדוק כיון שיש כוונה בדבר .אבל בה "סידור המדויק " )קונטרס
לאוקמי גירסא אות לט( הציק לו הענין ,ומסר-נפשו לקנא קנאת הדקדוק‡ÈˆÓ‰Â .
ÂÏ ÂÓ„˘ ,˙Â‡Ó‚Â„ ‡È·‰Â ,‰¯Èˆ· ‰Ù‰ „˜Ï ,ÌÏÂÚÓ ÚÓ˘ ‡Ï˘ ¯·„ Â˙Ú„Ó
‰ÏÈÓ ,ÔÈ‡Ó ˘È ‡ÈˆÓ‰ ,‡ËÁÓ„ ‡ÙÂ˜· ‡ÏÈÙ ÏÈÈÚ .˙ÂÎÈÓÒ ÔÂ˘Ï ‰Ê Ì‚˘ ,˙ÂÈ‡¯Î
 ˜" ‰Ï· ‰˘„Áשלא היתה ולא נבראת! )עיין בזה בפרוטרוט במהדורא קמא תחת הכותרת
למשל ולשנינה(.

והיותר מתמיה ,שבתחנון ,גירסתנו המפורסמת ,היא  ,ÔË˘-‰Ù ÌÂ˙Áוהנה,
הוא מצהיר בכ "מ שיש לקיים הגירסא ,אם אפשר ,ובכאן תיקן פיֿשטן ,והיה לו
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לקיים הגירסא ולנקד בצירה כפי מה שהמציא .הראית לדעת ,שאינו חושש
לכלליו .והרי שוב ,דסידורו שלו ,מזויף מתוכו.

שער הכוונות
 ,¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁמה שכתב שם בקונטרס אות מה) .הרי לשונו(:
מה .אהבת עולם :מהר והבא עלינו ברכה ושלום )מהרה( .תיבה זו נראית ככפל
לשון ויש לדלגה .ואע"פ שבשער הכוונות גרס לה ע"ש ,בעניותנו לא מצינו לה
חבר בשום מקום לומר ומהר מהרה .ובפרט בזמננו שרוב החזנים אינם
מדקדקים במבטאם ואומרים "ברכה ושלום מארה )באל"ף( רח"ל ,הא ודאי שב
ואל תעשה עדיף.

והנה מה שהחליט בדעתו ,שזהו כפל לשון ,אינו מוכרח כלל ,וגם לו יהא
כדבריו אינה עילה להכחיד נוסח המהרח"ו .ואדרבא ,עיין ב "לוח ארש" להיעב"ץ
סימן שצ"א שהכפל במלות מתדמות בא לנחץ הענין ולחזקו וכמו" :וכל הרשעה
כולה " ,ואכמ "ל.
‡·‰Ó ,˙Â˘ÚÏ ,‰˜ÊÁ Â„ÈÂ ,·¯ ÂÁÂÎ ‰ÓÎ ,‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ ,ÂÈÏÚ ‡ÈÏÙ‰Ï ˘È ˙‡Ê Ï
˘ÂÈÏÚ Ì˜ ‡Â‰ ‰‰Â ,‡" ÚÈÊ Ï‡ËÈÂÂ ÌÈÈÁ Â·¯ „Ú ÂÈÙÏ˘ ÌÏÂÚ ÈÏÂ„‚ ÏÎ Â˘Ú ‡Ï
· !.(È" ¯‡‰ ˙Ï·˜) ‡"ÚÈÊ Â" Á¯‰Ó‰ ˙Ò¯È‚ Â˙ÂÈÚ· ÏË·Ó ,„È ÈÁÓ·Â ,È„ÈÁÈוביותר,
דאם הציק לו כ "כ כפל הלשון ,היה מן הראוי עפ "י דרכה של תורה ,לחפש
בגירסאות הקדומות לתקן עלֿפיהם כמו למשל גירסת האבודרהם ֿ והבא עלינו
שלום מהרה,ÂÏ˘ ÍÂ˙· ‰˘ÂÚ‰ Ì„‡Î ,‰ÏÈÙ˙‰ ˙Â‡ÁÒÂ ÍÂ˙· ‰˘ÂÚ ‡Â‰ Ï·‡ ,
˙‡ ˜ÁÂÓ Ï" Á¯ ‰¯‡Ó ÌÈ‡Ë·Ó‰ (!·Â¯) ÌÈÊÁ‰ Œ ¯Â„‰ ˙ˆ¯Ù ¯Â„‚Ï ˙Â˜˙ Ô˜˙ÓÂ
) !¯‰Ó‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÓÂ ‰¯‰Ó‰ואף ,שעדיין לא העלה ארוכה של ממש לפירצת
החזנים שהרי בתוך תפילת י"ח שהיא עיקר תפילת החזן ,אנו מזכירים שמונה
פעמים מהרה ,ואותם ,השאיר על מתכונתם.(Â‰Â·Â Â‰Â˙ È¯·„ ÂÏ È¯‰ ,
אחרי שנתפרסמו הדברים שבקונטרס ,הראו לנו ,שבפירוש החסיד יעב"ץ
)הראשון ,מגולי ספרד ,לפני יותר מחמש מאות שנה( במסכת אבות פרק ד' משנה ח'
בסופה ,כתב ביאור על כפל הלשון וזה לשונוÈÎ ¯Ó‡È ,‰˘ÈÁ‡ ‰˙Ú· '‰ È‡" :
·ÂÓÎ ,ÌÈÓÈ ‰ÓÂÏ˘˙ „Ú ‰‡Â· ˙ÏÈÁ˙Ó ¯Á‡˙ ‡ÏÂ ‰¯‰Ó Ï‡‚ ,‰ÏÂ‡‚‰ ˙Ú
˘˜¯,ÌÈ˘Â ÌÈÓÈ Â¯·ÚÈ Ì˙ÂÎÏÓ· Â·˘È˙È˘ „Ú Ì˙ÂÎÏÓ ˙ÏÈÁ˙Ó˘ ÌÈÎÏÓÏ ‰
‡·ÂÈÚ· ‡ÏÙ˙ ÔÎÏÂ 'È‰˙ '‰ ˙‡Ó ÈÎ .ÔÈÚ Û¯‰Î '‰ ˙ÚÂ˘˙Â ÔÎ ‰È‡ Â˙ÏÂ‡‚ Ï
ÔÂ˘‡¯‰ ,‰¯‰Ó 'Ï˘Â ‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·‰Â ¯‰Ó ÌÈÏÏÙ˙Ó Â‡ Ê"ÚÂ ‰˙Â¯È‰ÓÏ
 " È˙˘¯ÈÙ˘ ÂÓÎ ,‰˙Ú· ‰˙Â¯È‰ÓÏ '·‰ ,ÔÓÊ‰ ˙Â¯È‰ÓÏעד כאן.
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והרי לך נוסחתנו המפורסמת ,נוסחת המהרח "ו .מקוימת מלפני מאות בשנים.
וגם הרי לך ביאורה בצידה,˘ÓÓ ˘Â¯ÈÙ‰ ‰ÊÏ˘ ˙Ó‡·Â ,ÔÂ˘Ï ÏÙÎ Ô‡Î ÔÈ‡˘Â .
˙‰"·Â ,‰ÏÂÙÎ ‰·È˙‰˘ ¯·„‰ ËÈÏÁ‰Ï ÔÈ‡˘ Â·˙Î˘ ‰Ó· ,‰Â˘‡¯· ÂÂÂÎ
˘.‰ÏÂ„‚‰ Â˙Ú„Ï ÔÂÂÎÏ ÂÈÎÊ
וכעין זה פירש הגר "א באדרת אליהו )דברים ל'( על נוסח הקדיש- ‡Ï‚Ú· :
במהרה ,שימהר הקב "ה להביא הגאולה - ·È¯˜ ÔÓÊ·Â .וגם הגאולה גופא יהי' הכל
בזמן קרוב ,שהגאולה תהיה בהרבה ענינים כמו תחה "מ וגוג ומגוג ויהי' הכל בזמן
קרוב זאח "ז.‰¯‰Ó ¯‰Ó· ı" ·ÚÈ „ÈÒÁ‰ ¯Â‡È· ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ‡" ¯‚‰Ó ÂÏ È¯‰Â .

שער התקנות
האומנם אחרי כל הדברים האלה עדיין הם בשלהם ,שחזרו וכתבו ,כי כח להם,
לעקור דבר בשוא "ת והרי לשונם) :ויען שמואל עמוד שכ"ו( "Ï"ÊÁ È¯‰˘ „ÂÚÂ
·'‰Ï ˙Â˘ÚÏ ˙Ú ÌÂ˘ÓÂ ‰¯ÈÊ‚ ‰ÊÈ‡ ÌÂ˘Ó ˙" ‡Â˘· ‰¯Â˙-¯·„ Â¯˜Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ
ÔÈ‡ ‰¯Ó‡ Ï"Ê È" ¯‡‰ ÂÈ·¯˘ È¯Á‡ ˙Ó‡·˘ ¯Ó‡ Ì‡ Û‡ ÈÓ-ÈÎ‰Â .‰ÓÂ„ÎÂ
„Á‡Â ,Ó" · ‰¯‡Ó Â"Á ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰¯‰Ó ÌÂ˜Ó·˘ ‰Ê ÂÈ¯Â„· Ó" Ó ,ÂÈ¯·„Ó ˙Â˘Ï
) ‰··¯Óאצלינו הספרדים?! אתמהא  -המערכת( מדקדק בלשונו לומר מהרה לנכון
בה"א ,ורובם ככולם אינם מבחינים בין ברכה לקללה היאמר רבינו האר "י לאומרה
הס כי לא להזכיר ,ובודאי בכה "ג שוא "ת עדיף בצירוף שאין אנו מבינים טעם
הכפילות " עד כאן .דבר שפתיים אך למחסור.
·˜ Ì‚˘ ·˙ÂÎ‰ ‡È·‰ Â" Î Í¯Î " Ï‡¯˘È ¯Â‡" ı·Âלהגר"ז הוקשה כפל הלשון
ומ"מ העיד שבסידור הרב מאז ועד היום הגירסה מהר ....מהרה.

עלינו לשבח – ולא גורלנו
„¯ÙÒ ˙ÂÏÈ‰˜· ,ÌÂ‚Ó‚ ÈÏ· Ï·Â˜ÓÂ ÒÂÙ˙ ÁÒÂ‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È˘ ¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ
 ,„Á‡Î ÊÎ˘‡Âכמו בעלינו לשבח ֿ שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם .והוא
מתקן  ‡ÏÂ -גורלנו ככל המונם) ,שם אות עו(.
·˙Î ÈÎ " ‡ÏÂ" ˙·È˙ ÛÈÒÂ‰˘ ‡Ï‡ ÔÂÎ ÏÚ ˙·˘ÂÈÓ Â˙Ò¯È‚˘ ‰„ÂÓ ‡Â‰ Ì‚Â
˘) .˘" ÈÚ ÂÓÚË ‰Ê ,ÈÙË ÛÈ„ÚÂ ¯¯Â·Ó ÔÂ˘Ï ‡Â‰ Ê" ÈÚוסותר עצמו מיניה-וביה שהרי כתב
שם בדף מ"ב שהוא בורח מלשנות גירסא ישנה אם אפשר וזה לשונו "שכל המקיים נוסחא ישנה
בדברים של טעם ושכל ישר יבורך מפי עליון ותומכהו מאושר"(.

והנה אחר זמן איקלע לידן ספר "לדוד שיר " שנדפס מקרוב על השבח הנורא
"עלינו לשבח " ,אשר חיברו יהושע בן נון ,והביא שם מספר מנחת אהרן )לר' יעקב
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פארדו כלל י "ז( וזה לשונו הטהורÌ‰Ó Ê" Î ,˙ÂÓ˘ „"  ‰Ê‰ Á·˘· ˘È˘ Ú„Â" :
·¯‡˘ÂÈÏÚ - Ï˘Ó Í¯„ ,˙" ¯Ó ÍÙÈ‰Ï Ì‰˘ ‡Ï‡ ˙Â·È˙ ÈÙÂÒ· Ê" ÎÂ ,˙Â·È˙ - È
'‚ ˙Â·È˙-ÈÙÂÒ ÂÁ ,ÔÈÂÂÎ˙ ˙" Ò·Â ,¯˘ÂÈ· ˙"¯‰ ÏÏÚ ,ÔÈÂÂÎ˙ ˙" ¯· ÔÂ„‡Ï Á·˘Ï
˙„Ú ,Ú¯ÙÓÏ ˙" Ò·Â ¯˘ÂÈ· ˙"¯‰ ˙Â·È˙ '‚ ÏÎ Í¯„‰ Ê"Ú ÔÎÂ 'Â‚Â ÌÈ¯ÎÊ‰ ˙Â·È
˘·˘„Â˜‰-˙ÂÓ˘ Î"Î ÌÂ¯‚‡ ‡Ï˘ ÌÏÂÎ ·Â˙ÎÏ ÈÂˆ¯ ÔÈ‡˘ ˙ÂÓ˘ „" ÌÏÂÎ ÔÈ
Í¯ˆÂ‰˘ ÔÂÂÈÎ ,˙ÂÓ˘ „"  Â· ˘È Ì‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ÔÈ‡ Î" ‡ ,ÒÂÙ„‰ ˙Ú· Ï‚¯ ÛÎ ÒÓ¯ÓÏ
‡˙ÂÓ˘ Î" Î ‰· Ô˜È˙˘ ‰ÓÈ˙ ÔÈ‡ ,‰˜ÊÁÂ ‰ÏÂ„‚ Î"Î ‰ÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ (Ú˘Â‰È) Ê
ÂÁÈ¯ÈÂ ˘"ÓÎ ÂÁÈ¯È· ˙˜ÊÁÂÓ ‰˙È‰˘ ‰ÙÈÏ˜‰ ÁÎ ÚÈÎ‰ÏÂ ÏÈÙ˘‰Ï ÌÈ˘Â„˜‰
,ÌÂÈ‰ Â˙Â‡· ÂÊ ‰ÙÂ¯˙Ï Í¯ˆÂ‰ Î" ‡ ÛÂ˘ÈÎ‰Â ‰‡ÓÂË‰ ˙ÂÁÂÎ È"Ú ˙¯‚ÂÒÓÂ ˙¯‚ÂÒ
." ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚÏ „¯ÂÈ ÚÙ˘‰ Î" ÈÚ˘ ÔÏ È‰‡ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰Î Ì‚Â
ומאליו מובן ,שעפ"י הדברים האלה ,הרי מה ששינה להוסיף תיבת "ולא "
חמור מאוד ,שבעתיים ,שהרי הוא מקצץ בשמות הקודש שבנוסחתנו ,ואעפ "י
שכתב שנמצא כן בקלף ישן נושן בכת "י ,וגם בנוסחאות תימניות ,מה יתן ומה
יוסיף זה ,אחר שבפי רוב רובו המכריע של כלל ישראל שגור נוסח דידן ,ואיך
מלאו לבו לקום לעשות מעשה ולשלוח יד בשבח הנורא הזה) ,ועיין בספר
המאמרים  -מאמר החכמה גירסת האלוקי הרמח "ל  -וגורלנו(.
ועוד שבנוסחתנו קנ "ב תיבות כמו שכתבו ר "י החסיד ו'הרוקח' וזה לשונו:
",Ô-Ô· ÔÈÈÓÎ „Â·Î· ÍÂÏÓ˙ „Ú ÂÈÏÚ ÔÓ ˙Â·È˙ ·" ˜ (ÔÂ Ô· Ú˘Â‰È) „ÒÈÈÂ
 " ˙Â·È˙‰ È„ÂÒÈ Ô-Ô· ÈÎ ÔÂ· 'Â ¯ÒÁÂואם כך איך הם מעיזים להוסיף תיבת 'ולא'  -ומשנים
המניין לקנ"ג תיבות" ,ותהיינה ידיו מסולקות מנכסי הקדש ממון גבוה קדשי שמים.
ולא יהא לו עסק בנסתר ובמופלא ממנו ונעלם " )לשון היעב"ץ לקמן(.
וב'ויען שמואל' עמ' ש "ל הוסיפו "ראיה ניצחת "" :ועוד הוסיף מרן הגאון ראש
הישיבה שליט "א בע "פ ,שהמתבונן יראה שנוסח עלינו לשבח מחובר במשקל
הקדמון שכל משפט שבו בנוי מארבע תיבות ,כיצד? עלינו לשבח לא'דון הכל/
לתת גדולה ליוצר בראשית /שלא עשנו כגויי הארצות /ולא שמנו כמשפחות
האדמה /שלא שם חלקנו כהם /ולא גורלנו ככל המונם /שהם משתחוים להבל
וריק /ומתפללים אל-אל )במקף כתיבה אחת( לא יושיע /ואנחנו משתחוים לפני
ממ"ה הקב "ה )זהו עיקר הענין ואינו בא בצורה זו( .ואח"כ ,שהוא :נוטה שמים
ויוסד ארץ .../והאמת יורה דרכו " .ולא נתקררה דעתם מההברקה הזאת עד שיצאו
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בקללה נמרצת "ÏÎÎ ÂÏ¯Â‚ È‰È ÌÂÓ‰ ÏÎÎ ÂÏ¯Â‚Â ‡˜Â„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÚ¯Ó‰Â ˘˜Ú˙Ó‰Â
 ." ...ÌÂÓ‰עכ"ל.
ותשובתם בצידם שהם עצמם הדפיסו בסדורם) ÌÂÓ‰-ÏÎÎ ÂÏ¯Â‚ ‡ÏÂ :עם

מקף כדרך " " ÏÎקמוצה בתנ"ך( - ...וא"כ אין כאן אלא ג' תיבותÚÈ˘ÂÈ ‡Ï Ï‡ Ï‡ ÌÈÏÏÙ˙ÓÂ ,
)בלי מקף(  -ויש כאן ה' תיבות .ושוב בסמוך באופן שרירותי שמו מלת "˘" ‡Â‰
לבדה .ראה גם ראה איך שהם דוחקים עצמם להעמיד שינוייהם בהברקה של הבל
אשר רוח עברה בה ואיננה  -והכל כדי שיעלה בידם לסתור נוסח הנהוג והמקובל
בקהלות אשכנז וספרד.
וכבר הראית לדעת כי נסתבכו ונלכדו במוקשי חידוש זה שחידשו ,ודבריהם
הבל .ועתה נוסיף שהברקתם זו הראו לנו בדברי נתן העזתי תלמיד ש "ץ ]ראה
צילום לקמן[.

והאמת לאמיתה שעצם הרעיון הוא זר ,שרחוק לומר שיהושע בן-נון ייסד את
עלינו לשבח על משקל זה שנתחדש בזמן הפייטנים בזמן הגלות ,ולא נהגו בו
כלל בתקופת הנביאים ואחריהם וכמו שכתבו רבי שלמה פרחון ורבו )ריה "ל -
מחבר הכוזרי(:
והרי דברי הקדמון רבי שלמה פרחון )ספר מחברת הערוך ד' ע "ב ה' ע "א(:
ומשום זה הטעם לא נהגו ישראל מעולם קודם שנתערבו בגוים ולמדו
ממעשיהם לעשות פיוטים והחרוזות ואמרים שקולים מפני שלשון עברי אינו
כלשונות אחרים ואילו היה החרוז והמשקל טוב היו עושין אותו בני קרח ודוד
מלך ישראל ושלמה בנו שהיו משוררים כי עשו השירים והנגונים והשירות כגון
על מחלת לענות ואל הנחילות ועל עלמות שיר ועלמות לבן ולמנצח בנגינות ,ואיך
לא היו עושין שיריהם חרוזות ופיוטים שקולות? וכי אנו בעניות דעתנו בדורותינו
נוכל לעשות פיוטים חרוזות והם לא ידעו? אבל בודאי אחר שגלינו מארצינו
וראינו הערבים עושין חרוזות ופיוטים שקולים עשינו אנחנו כמותן והשחתנו את
לשון הקדש והכנסנוה במקום צר שלא יתכן לה להיות...
ועי' עוד בספר הכוזרי מאמר ב' סי' ס "ט ואילך דברים נפלאים מדוע לא נמצא
בכתבי הקודש חרוז ומשקל ,ע "ש באורך ותרווה נחת.

ברכת אשר יצר
·¯ - ¯ˆÈ ¯˘‡ ˙Îנוסחת כלל ישראל מקדמת דנא ללא יוצא מהכלל ·ÏÎ
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אחד ÏÎÏ ÂÂ˘ÓÂ -
אחד מהם והוא משנה ַ ַ
˜ ,ÔÓÈ˙Â ÊÎ˘‡ ,„¯ÙÒ ˙ÂÏÈ‰שאם יסתם ֶ ָ
) ÌÈÚÂË Ï‡¯˘Èעיין מכתב בפרוטרוט לקמן תחת הכותרת "לעקומי גירסא "(.

שעה שוועת בני עמי
נוסח השגור בפי כלל ישראל נער וזקן ,טף ונשים והוא נוסח הפייטנים
הקדמונים ,ובשרירות-לב הם משנים שעה Ïשוועת .וכמו כן שעה נאסר אשר
נמסר  -כן הנוסח בספרד ואשכנז כאחד והם משנים שעה Ïנאסר .ועושים זאת
בעשרות מקומות ,גונבים לב בני ישראל מבלי להודיעם )עיין מכתב בפרוטרוט
לקמן " -המחזורים המדויקים "(.

קוממיות במדינתנו?
 .Âˆ¯‡Ï ˙ÂÈÓÓÂ˜ ÂÎÈÏÂÈ - Ê" Ó‰·· ÔÓÁ¯‰והוא משנה "·ארצנו ,שכך צריך
לומר בארץ ישראל )שם אות צט( .˙Â¯Â„ ‰ÓÎÓ ,¯·Î ‰ÈÂÁ„˘ ,‰ËÈ˘ È"ÙÚÂ ,ולכן
ב'אהבת-עולם' גם הוא גורס קוממיות Ïארצנו ,גם בארץ ישראל .וזה לשונו "Ó"ÓÂ
··ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ .Â· ˜„˜„Ï ‰Î¯· ÁÒÂ ‰Ê ÔÈ‡˘ ,Âˆ¯‡· ¯ÓÂÏ ÛÈ„Ú ÔÓÁ¯‰· Ê" Ó‰
 " Ì‰È˘ „È ‡ˆÂÈעכ"ל .חוכא.
ולדעתו שאין לדקדק בהרחמן כל כך ,אם כן מה זה ענין לירא שמים .ועוד,
דהיא הנותנת ,שלא לעשות תרתי דסתרן  -שתי נוסחאות בשני מקומות .ואף
שדבריהם דברי תוהו ,יש להתריע ,כי מי יודע עומק מחשבותיהם לפרוץ היום
מעט ,ומחר מעט וסוף דבר יבואו להגיה גם באהבת-עולם ·ארצנו .ודי למבין.
האומנם גם לשיטתו ,לא נזהר במלאכת שמים ,דכיון דטורחים הם להפיץ
הסידור בתפוצות .היה לו לציין לכל הפחות ,שבני חו "ל יאמרו קוממיות Ïארצנו,
והוא סתם הדברים .ואולי ,החליט בדעתו ,שכיון שקמה לה ה "מדינה " אזי ,בכ"מ
צ"ל ·ארצנו .רחמנא ליצלן מהאי דעתא  .3ולעמוד על כל שינוייו החמורים יש
להאריך הרבה ואכמ "ל.
 .3אחר זמן הראו לנו בעיתון "הצופה" ˘.Âˆ¯‡· ˙ÂÈÓÓÂ˜ :¯ÓÂ‡ ‰È‰ ‡Â‰ Ô¯Â‚ ‰ÓÏ˘ ÈÊÎ˘‡‰ ¯"‰¯‰
עוד ראינו בשו"ת "יצחק ירנן" )ח"ב תשובה כ"ז( ,לא' מראשי הישיבה שפסק ˘˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ· ÁÏ‚˙Ó‰
‡ !ÍÂÓÒÏ ÈÓ ÏÚ ÂÏ ˘È˘ Â„È· ˙ÂÁÓÏ ÔÈגם גלוי וידוע מהשתתפותם בעצרת ה'ימין' לפני שנים בב"ב ,וכך
נאם הרב הנאמ"ן בנוכחות א .ש .שר"י "!È·¯Á ˜È¯‡" ?ÔÈÓ ‰¯Â˙‰ ÔÓ .˘ .‡" :ודי בזה.
עתה ראינו ·"‡) ‚"Ò˘˙ ÊÂÓ˙ "‰¯Â˙ ¯Âעמוד תרעא( בזה הלשון" :חידה ב'È„ÚÂÓÂ È‚ÁÂ ÈÓÊ ÚÂ„ÈÎ :
˙"‡· ÊÓ¯ ‡ˆÓ ...˙ÂÚÂ·˘ ÁÒÙ„ '· ,·‡· ‰Ú˘˙ ÁÒÙ„ '‡ - ˘"· ˙"‡· ‰Ê ÂÊÓ¯Â .ÁÒÙ· ÌÈÈÂÏ˙ ‰˘‰

לב

לגדור פרץ

בהלל גמור ובהודאה
עוד נדהמנו לגלות שיש מקומות ששינה את הנוסח המקובל ולא גילה טעמו,
לא ידענו מה היה לו .כמו בנוסח "על הנסים " :בהלל והודאה וכנוסח הגמרא
במסכת שבת )כא ע"ב( ,והם מוסיפים בהלל ‚ ¯ÂÓוהודאה ,נוסח שאין לו יסוד
מבוסס בקהילות ספרד ללא יוצא מן הכלל ובכל סידורי טוניס .הנה הוסיף בדפוס
תיבה אחת מדעתו ,זה כוחו ,לשנות ככל העולה על רוחו.
אחר זמן כתב שבעיר אחת במרוקו נהגו כן וכן מצא בסידור של רבי יעקב רקח,
ועדיין לא גילה לנו מי המלאך )מיכאל או גבריאל( שגילה לו שזהו הנוסח
"המדוייק" ,ולעקור את הנוסח המפורסם בקהילות ספרד שבכל העולם כולו ,וכמו
הנוסח הפשוט שבגמרא.

סידור "עבודת-השם" )הספרדי-חולון(
ובעוה"ר ,אחרי שהחלו הם ,לפרוץ-גדר המסורה המפורסמת ,והמקובלות ,באו
אחרים אחריהם ,וכבר איש הישר בעיניו יעשה ,כמו שראינו שערוריה ,סדור
" " Ì˘‰-˙„Â·Úועוד .אשר אימצו רוב מחידושיו-שיבושיו של הרב הנאמ "ן ,וחלק
הזניחו ,מין שעטנז וערבוביא ,וגם הם כתבו כמנהג הספרדים ועדות המזרח .ואין
איש שם על לב ,נפתים והולכים ,אחרי עריכה נאה וכריבה נאה ,ועוד יפוייםÛÂÒ .
„·¯.ÂÎÂ˙Ï ··¯˙˘ ‰Ó ,‰˜È„· ÔÂÚË ,‰Ê‰ ÌÂÈ‰Î ˘„Á ¯Â„ÈÒ ÏÎ ,
ויש להתבונן ,ולחקור פשר-דבר ,מניין שאב עוז ותעצומות ,להחליף ולשנות,
להמציא המצאות ותקנות ,ואפילו לחלוק ולבטל קבלת המהרח "ו זיע"א
המפורסמת ,ואפשר הוא סבור ,שהוא ,חד בדרא בחכמה זו ,אחרי שפנתה אליו
הוצאת "אשכול " לתקן ולהגיה סדר "סליחות אשכנז " והדפיסוהו עפ "י תיקוניו
והגהותיו )והוא כמראה אשר הראית ב'הסידור המדויק'(.
גם ראינו בהקדמה ל "תיקון סופרים המדוייק " בהוצאת "כסא רחמים " כותבים
כך )עמוד ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊÓ ‰ÓÂ„˜ ˙¯ÂÒÓ ‡È‰ " ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ" Ï˘ ‰‡È¯˜‰" :(13
 !" ÌÈÈ˜ ‰È‰ואם כן ,מי יערוב לבו לחלוק.
ב"ויען שמואל " )עמוד ש"ד( הוסיפו להוכיח שבשמים אשרו וקיימו נוסח
·"˘ ‚ÌÈ¯Â˘˜Â ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÓÊ· „ÈÓ˙ ÌÈÏÁ Ì‰ Ì‚˘ ¯"‡· Á"Î· ÏÁ˘ ÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈÏÂ ÊÂÓ˙· Ê"È ÌÂˆÏ Ì
 "ÁÒÙ‰ ‚Á ÈÓÈÏעד כאן.
על-אף הביקורת החריפה הם עומדים בשיבושם אבל נאלצו במהדורות האחרונות להוסיף בסוגריים )בחו"ל
 -לארצנו(.
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"הסידור המדוייק" הרי לשונם‰˘ÂÏ˘Î ÛÏÂÚÓ ·Î˘˘ È„Â‰È ‰È‰ ·Â¯˜ÓÂ" :
ÂÈ¯·„ ÍÂ˙· ¯Ó‡ ¯¯ÂÚ˙‰˘ Ú‚¯·Â ÌÈÈÁÏ ¯¯ÂÚ˙‰Â ÈÈÏ˜ ˙ÂÂÓ· Ú" Ï ÌÈ˘„ÂÁ
˘˙· " ÁÈÏˆÓ ˘È‡" ¯Â„ÈÒ· ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈÓ˘· ÂÓÓ ÂÚע"כ.
ודע ,דנראה פשוט לכל בר דעת ,שבדורנו השפל ,יתמי דיתמי ,כמעט לא שייך
מש"כ החיד "א ,בספרו "טוב עין" סימן ז' עי "ש ,ואדרבא ,דבריו בספרו "יוסף אומץ "
סימן י' ,שלא לשנות מהנוסח השגור בפי רבבות רבבות אלפי ישראל ,וכמו
הדוגמאות הנזכ "ל הם יותר ויותר ברי-תוקף בדור הזה ,וזה ברור לכל מעיין.

סידור "שערי-תפילה"
אין חדש תחת השמש .קרה ל "הסידור המדויק" מה שקרה להסידור
"שערי-תפילה " מהמדקדק המפורסם באשכנז ,ר' שלמה זלמן הענא ,מקרה אחד
לשניהם .ומצאנו אודותו באריכות מאמר נכבד "בצפונות " )ניסן תשנ "א( מהרה"ג
ר' דוד יצחקי מבני-ברק ,וראינו להעתיק משם דברים ,ללמד בני-התורה קשת
לדעת אשר לפניהם.
והרי לך משם לשונו של ה "נודע ביהודה "...ובעו "ה נשתבשו ספרי התפלה מאד
וכבר קמו אב ובנו ר' אליה ור' עזריאל וילנא זה רבות בשנים והדפיסו סידור
ודקדקו בו לפי כחם ולפי ידיעתם„‡Ó ‚ÏÙÂÓ ‰È‰˘ ÏÂ„‚‰ ˜„˜„Ó‰ Ì‰È¯Á‡ Ì˜Â .
·Â˙‡˜ ·Â¯Ï ÌÓ‡ .‰ÏÙ˙ È¯Ú˘ Â‡¯˜˘ ¯Â„ÈÒ ÒÈÙ„‰Â ,‰ÓÏ˘ ÔÈ· ÏÚ· ,ÂÊ ‰ÓÎÁ
·‡ÈÎ .‡˙˘·˘ ‰È˙ÙÈ¯Á ·‚‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ .ÔÂ„Ê· ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ ‰È˘ Â‰ÂÓ„˜˘ ÂÏ
.ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˜„˜„Ó‰· ¯ÎÊ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÏÎ ‡ÈˆÓ‰Ï ÂÈÈÚ· Ï˜ ‰È‰
 .˘„ÈÁ˘ ‰Ó ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ÂÊ ‰ÓÎÁ· ‚ÏÙÂÓ ‰È‰˘ Û‡ ÔÎÏÂובאמת קם אחריו הרב
המאור הגדול זקן מופלג בתורה ומופלג בחכמה זו ,הוא המנוח מוהר "ר מרדכי
דיסלדארף ז "ל .וכתב קונטרס השגות על סידור שערי תפלה " .ע "כ.
ועוד הרי לך משם לשון היעב "ץ..." :והריני מודה בקנס להפטר מעונש זה .ידע
הקורא כל-אשר איננו נקוד כראוי ,גנוב הוא אתי מבית תפלתו של ר' זלמן הענא,
המדקדק ,הידוע בצערים" ,צערי-תפילה " הידועות ,בסמכי עליו ולא חשתי לדקדק
אחריו הרבה ,כי אמרתי בלבי הנח לו שהוא בעל מלאכה אחת ...אך את חטאי אני
מזכיר ,וחסרוני אני מכיר¯ÂÎÓÏ „Â˘Á‰ ˙‡ ÔÈÓ‡‰ÏÂ ÁÂË·Ï È˙È˘Ú ‰ÙÈ ‡Ï ÈÎ ,
."...˙ÂÚÂ·ˆ ÏÂÒÙ ÔÂÂ‚· ‰Ó‰Â ,·ÂË ˙" ÈÏÎ˙ Ì˘Ï ,˘È·ÎÚ È¯Â˜Ó ÔÈ‚Â¯‡ ÔÈËÂÁ
והנה המדקדק הנ "ל ,לקח הסכמות מגדולי הדור ,וביניהם ה"חכם צבי " והעיד
היעב"ץ על הסכמת אביו ,שהיא מזוייפת ,בראיות ברורות ומוצקות ,ובמאמר שם
הוכיח בטוב טעם ודעת על עוד זיופים ".

לגדור פרץ
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 ואחרי דבריו,"  אחרי דבריו המפורשים של ה"נודע ביהודה,ÔÂ‰Ó˙ ‰‰Â
( טורח הרב הנאמ "ן במכתב למערכת "צפונות " )תמוז תשנ"א,הנוקבים של היעב "ץ
 המעוררים גיחוך אצל כל, בדברי הבלים,לסנגר על "גדול מדקדקי אשכנז " כלשונו
 כאילו, לפני הקוראים, שנתנו מכשול מבלי משים, על במה תורנית, ולפלא.הקורא
.¯ÙÎÈ ·ÂË‰ '‰Â .ושלום- חס,יש צד שני

צער"י תפילה
 ודבריו שם,"  כולו השגות על "שערי תפילה,והנה "לוח ארש" של היעב "ץ
 הנוגעים במדויק, והרי לך מלשונותיו הטהורים, קילורין לעיניים,בהקדמה
·Â¯˜Ó ˘„Á ,ÒÙ„ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„Ò È„ÈÏ ÔÓ„Ê ,ı" ·ÚÈ ÌÂ‡... :" ל"הסידור המדויק
Â· È˙‡ˆÓ ‰‰Â ,¯Ú˘Ï ¯Ú˘Ó Â· È˙¯·ÚÂ ,‰ÏÈÙ˙-È¯Ú˘ ÌÈ‡¯˜ ˙Â‰‚‰ ÌÚ ,‡·
ı¯ÙÂ Ò¯‰ ,¯Úˆ‰ ÂÏ˘· ,¯Ú˘‰ ı˙ ,Ï" ˆÊ ÂÈ˙Â·¯Â ÂÈ˙Â·‡ ÌÂ¯Ú˘ ‡Ï ÌÈ¯·„
,‰ÁÓÂ ÍÙ‰ ÂÈ˜ÊÓ ÂÈ„È· ˙ÂÒÂÙ˙‰ ˙Â˘È ˙Â‡ÁÒÂ ˘·È˘ ,‰ÏÓÁ ÈÏ· ¯„‚‰
¯Â˙ÒÏ ÂÏ˘ ÂÈ‡˘ ÌÂÁ˙· ÒÎ ,ÂÁÂÎ ÂÊ ,¯·‚ ‰‡˙˙ ,¯·‚ ÌÈÏ‡„ ÏÎ ,‰ÁÊ‰ Â˙Ú„
„ÎÏ ,˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÂÈ˙È‡¯ .ÂÁÂ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ ˙Â˘Ï ,˙Â˘¯· ‡Ï˘ ,˙Â·ÏÂ
‡È‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡ È˙˜„· ÔÎ-ÏÚ .ÂÁÂÓ· Â˜ ¯˘‡ ˙ÂÈÂÚË‰ ,È˘Â„ÈÁ-È˘Â·È˘ ,È˘˜ÂÓ·
Â˙ÏÈÙ˙ ˙È· ˜„· È˘„˜· ,ÌÂÓ ÏÈË ‡Ï˘ ,‰· ¯‰Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯˙ÂÈ·Â ,ÌÈÓ˘-˙Î‡ÏÓ
.ÌÈ˙Ù˘ ·È·
 הבקיאים בשימוש הלשון הקדוש דבור על,ואף אם מעטים הם בדורנו זה
 ועוד ימצאו יחידי סגולה היודעים, לא אלמן ישראל, שבח לקל יתעלה,אופניו
ÔÂ„Ï ‡ÏÂ ,Â˙‡ÓÂ ÂÓÓ ‡Â‰ ˜¯ ¯·„ Ì‡ ,Â˙Ú„ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÂÏ ‰È‰ ‡ÏÂ .להכריע
˘„˜‰ ÈÒÎÓ ˙Â˜ÏÂÒÓ ÂÈ„È ‰È‰˙Â ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÓÂ¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯·„· È„ÈÁÈ·
...ÌÏÚÂ ÂÓÓ ‡ÏÙÂÓ·Â ¯˙Ò· ˜ÒÚ ÂÏ ‡‰È ‡ÏÂ ,ÌÈÓ˘ È˘„˜ ,‰Â·‚ ÔÂÓÓ
ÈÎ¯„· Á˜ÙÏ ÔÓˆÚ ÌÈÚ˜Â˙‰ ,ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÈ„ È˙·˘ Ô˜˙Î ÌÈ˘ ÂÈ‰ ‡ÏÓÏ‡Â
ÌÈÈÂÈ˘‰ ÔÂ·ÏÚÂ ,ÌÈÚ·Â˙ ÂÏ ÂÈ‰ È‡„Â ,ÌÈÚÂË ˙Â¯ÓÒÓ· ˙ÂÙÂÒ‡ ÈÏÚ·Â ,ÌÈ·¯‰
ÌÈÁÏÂ˘‰ ÏÚ ÌÏÂÚ ÈÂ‡‚Ó ÌÂ„˜ Ì¯Á ˘È ¯˘‡· ,ÌÈÚ¯Ù ÂÓÓ ÂÈ‰ ,ÌÈÚËÂÓ‰
,˙ÂÓÈÚ ÍÂ¯· Ï˜Ï ‰Î¯·Â ‰˘Â„˜ È¯·„· ,¯ÓÂÁÂ Ï˜Â ,˙ÂÓÂ„˜ ˙Â‡ÁÒÂ· Ì‰È„È
˙ÂÈ˙Â‡‰ ÏÎ· ,˙Â·‚˘Â ˙Â˜ÂÓÚ ˙Â„ÂÒ ˙Â„ÂÒÈ ÏÚ ,Ì‰È¯·„ Â„ÈÓÚ‰ Ì‰È˜˙Ó˘
." ...ÌÈ‰Â·‚Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÚËÏ ,„Â‡Ó ÔÂÂÎÓ ÔÈÓÂ ¯ÙÒÓ· Â‡· ÌÏÂÎ˘ ,˙Â·È˙‰Â

לה
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 לשון חכמים לחוד- לשון תורה לחוד

Â˙Âˆ¯· , צרף צרוף, וכור לשו "א. זה המצרף לכז "ב, שעל חנם יגע,וצריך שתדע
ÔÂ˘Ï ‚‰Ó ÏÚ ÁÂÓ‰ ,ÈÈÓÎÒ‰ ˜Â„˜„ Í¯„ ÏÚ ˙ÂÎ¯·‰Â ‰ÏÈÙ˙‰ ÔÂ˘Ï ÏÎ ·Ò‰Ï
ÂÈÏÚÓ Â‰˜ÈÁ¯‰ ,ÂÈ˙Â·È˙· ÍÏÂ‰ È˙Ï· ,Ì‰· ‡ˆÓ ¯˘‡ ÏÎÂ ,‡¯˜Ó·˘ ˘„Â˜‰
È˜˙Ó Ï" ÊÁ˘ ‡Â‰ ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚ ÈÎ ,‰¯ÈÁ·‰Â ‰ÏÈÚ‚‰ ËÙ˘Ó ,ÂÏ ‡ÏÂ ,Â· ÏÚ‚Â
ÔÂ˘Ï Â¯Ó‡ ÂÈÏÚ˘ ,ÌÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ÔÂ˘Ï‰ Â˙Â‡· ÌÎÂ˙· Â˘Ó˙˘ ˙ÂÎ¯·‰Â ˙ÂÏÈÙ˙‰
Â‡ ,ÌÈÏÚÙ·Â ˙ÂÓ˘· ,ÌÈÏ˜˘Ó‰ ÈÎ¯„· Ì‡ ‰ÊÂ ,„ÂÁÏ ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘ÏÂ ,„ÂÁÏ ‰¯Â˙
 אעפ"י- ˙ )פירושÂÓÏ˘‰ ÏÚ ˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï ÌÚ„È· ,ÌÏˆ‡ Â‡ˆÓ ˙Â˘„Á ˙ÂÏÓ·
ÌÈ·Â¯˜ ÂÈ‰˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ È˘‡ ÁÎ ÏÂ„‚˘ ÏÈÏÚ· ‰‡¯Â ('שידעו לה"ק וגו
¯ˆ˜ ÔÂ˘Ï ¯ÂÁ·Ï Ì‰Ï ¯˙Â‰Â ,‰ˆÚ ‰˙Â‡· ÌÈ‡È· ‰ÓÎ Ì‰ÓÚ ÂÈ‰ Ì‚ ,‰‡Â·Ï
ÏÚ ÂÓÈÎÒ‰ ÌÈÓ˘‰ ÔÓÂ ,˙‡Ê ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó ÔÎ‡... :ÔÓ˜Ï ·Â˙Î‡˘ ÂÓÎ ÌÈÓÚÙÏ
¯ÂÒÈ È˙Ù ÈÓ ,ÌÓÚ Ì˜ÂÓÈÂ ÌÓÚË ,‰¯Â˙ ÔÂ˘ÏÓ Â˙Â˘Ï ,ÌÂ˘Ï „ÁÈÈÏ 'Â‚Â Ì‰È„È
, קצרה יד לשוננו, ביחוד שבכמה מקומות...Ì‰È„È ÏÚ ˜ÈÊÁÈ ‡ÏÂ Ì‰È¯·„Ó
 כדבר איש אלקי, ועל כרחנו נבקש מהם חסרוננו,הנשארת מעט מזער בידינו
ÂÏ‡ Ï˘ È‡‚· ¯ÙÒÏ ‚ÈÏÙ‰˘  בפירושו בפתיחה למסכת תרומות,הרמב "ם ז"ל
. עד כאן," È‡„Ó ÌÈÓÎÁ˙Ó‰

חולה-רעה
ÌÈÎÏÂ‰‰ ,ÌÈÚÂ˙ ÌÚ‰ ‰‰Â ,ÌÈËÂ˘‰ „ÂÎÏÏ ˙¯ÂÓÎÓ ˘¯Ù" ובסיום ההקדמה ז"ל
ÈÙÏÎ ÌÈ¯·„ ÁÈË‰ ÈÎ ,‰ÏÙË ‰ÁÈËÂ ,‰ÏË· ‰ÁÈ˘· ÌÈÎ˘Ó ÂÈÂ˙Ù ¯Á‡Â ,ÌÈÎ˘Á
,ÌÈÏÎÓ ÔÈ‡Â ‚ÚÏÈÂ ,‰Ï·˜ È¯·„ Ì‰È¯·„ ÏÎ˘ ,Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ „È· ‡ˆÓ ˘Â„˜ ‚‰Ó
‡ÏÂ ,‰Ï‡˘‰ ÔÂ„Ï ÌÈÚ‚Â ÌÈ‡˘ ÌÈÈÚ·Â ,ÌÈÏ·‰Â ˙ÂÓÂÏÁ ·Â¯· ÈÎ ,‰ÓÎÁÓ ‡ÏÂ
ÈÎ ,˙ÂÂˆ˜· ÌÈˆÂÙ‰ ,Ì¯Ó˘È '‰ ,‰Ê‰ ·¯‰ ÌÚ‰ ÏÚ ËÙÂ˘Â ¯˘ ,ÂÓˆÚ Ì˘˘ ,„ÂÚ
ÈÏ˜ ÈÎ ,‰ÏÂÁ ‰Ú¯ ÂÊÂ ,‰ÏÈÏÁ ÌÈ¯ÊÂÁ ÒÂÙ„‰ È¯ÙÒÂ ,‰ÏÂ‚‰ ÏÎ Ï‡ ÂÈ¯·„ ÁÏ˘
ÊÂÁ‡Ï ,˙‡ËÁÓ È˘˘ÂÁ ÔÎ-ÏÚ ,‰ÏÚÓ‰ È˘‡Ó ˙ÂÓÎ· ÌÈ·Â¯Ó ÌÈ˙Ù‰ ˙Ú„‰
. עד כאן." ‰˜È˙˘‰ ÍÏÙ·
‰·¯‰ ‡ˆÓ‡ ‡Ï ,È˙Ú„È Ì‡Â" :ובסיום ההקדמה ל "לוח ארש " חלק ב' זה לשונו
,ÔÎ˘ŒÏÎ ,˙Â‡¯ ‡ÁÈ˘ÓŒ˙Â·˜ÚÓ ˙Â˙Â‡ ‰·¯‰˘ ,ÊÏ‰ ÌÂ˙È ¯Â„· ,˙ÂÚÓÂ˘ ÌÈÊ‡
È·Ï ,ÚÈ„Â‡Â ¯ÈÎÊ‡ Ù"·Ú ,˘È‡ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Ï„˙˘‰Ï ¯·„· ÏÂ„‚ ·ÂÈÁ È˙È‡¯˘
,ı¯Ù· Ï"Ê È˙Â·‡ Â„ÓÚ ¯˘‡Î '‰ ˙¯Ó˘Ó ÏÚ „ÂÓÚÏ ,ÈÏ‡ ÌÈÈÊ‡ÓÏÂ ,ÈˆÏÁ È‡ˆÂÈÂ
." 'Â‚Â '‰ ˙‡ „Â·Ú È˙È·Â È‡Â ,˙ÂÚ¯Ï ÌÈ·¯ È¯Á‡ ÂÈ‰È ‡Ï˘

לגדור פרץ

לו

גזירה דרב"ה
,‰ÈÎÂ· È‡ ‰Ï‡ ÏÚÂ" :ונסיים במה שסיים החיד"א בתשובתו הנ"ל בריש דברינו
‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘ ,Âˆ¯È Ì‰ÈÙ·Â ,ÏÙË‰ ÌÈÁ˜ÂÏÂ ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÁÈÓ˘ ,ÌÂ˙È ¯Â„ ÏÚ
,˘‡· ¯ÚÂ· È·ÏÂ ,˙Ó‡‰ ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰Â ÌÈÚÂË Ï‡¯˘È ÏÎ˘Â ,ÌÈÂÓ„˜‰ ÂÚ„È ‡Ï˘
ÂÈ‰Â ,˙Â¯ÂÂÚ ÌÈÈÈÚ ÁÂ˜ÙÏ ,ÂÓÁ¯È ·Â˘È ,˙Â¯Â„‰ ‡¯Â˜ ,‡ÂÂÚ¯ ‡‰È ,˙Â¯Úˆ· ÍÏ‰Â
Â¯ÊÁÈ˘ ÌÈ˘Ó‰ ÂÏ‡ ÏÚ ,‰" ·¯„ ‰¯ÈÊ‚ ¯ÊÂ‚ È˙ÈÈ‰ È‡„Î ÈÈ‡„ ‡ÏÂÏÂ ,˙Â¯Â‡ÓÏ
ÔÓ ¯˙ÂÈ ,˜Â„˜„‰ ÌÈ-È„¯ÂÈ Ì‰ ÈÎ ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÎÓÒÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ‚‰ÓÏ
ÔÓ ÂÓˆÚ ‡ÈˆÂÈ Ï‡Â Ï‡¯˘È ÏÎÎ ‚‰È ‡Â‰ ˘Ù ÏÚ· Ì‡ ·Ï ÂÏ ˘È˘ ÈÓÂ .ÌÈÂ˘‡¯‰
. " עד כאןÏÏÎ‰

U
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לז

שינוייו של נתן העזתי  -עלינו לשבח חרוזות של ד' ד'
„Ú¯‚Â "‡ÏÂ" ˙·È˙ ÛÈÒÂ‰Â ÊÎ˘‡Â „¯ÙÒ ‚‰Ó ‰È˘ ÔÎÏÂ „"„ Ï˘ ˙ÂÊÂ¯Á Á·˘Ï ÂÈÏÚ˘ ı"˘ „ÈÓÏ˙ È˙ÊÚ‰ Ô˙ ˙Ú
˙.Ô‡Î· ‡·ÂÓÎ Ï·Â˜Ó‰ „¯ÙÒ ÁÒÂ· ÌÈÈÂÈ˘ „ÂÚÂ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÎ ˙ÁÒÂ ‡Â‰˘ "„ÒÂÈÂ" ˙·È

„ˆ¯ ÈÓÚ ‚" Ï˘˙ ÌÈÏ˘Â¯È Â‰È· ¯È‡Ó Œ ÔÂÂÈ· ˙È‡˙·˘‰ ‰ÚÂ˙‰
][ÔÂÈÈÏÈ‡‡ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÈÙÓ È˙ÊÚ‰ Ô˙ ˙Â‚‰‰

] [1מג ,א[ ממעל' החכם השל' כמהר"ר שלמה אאילייון נר "ו שהיה חבר ללמוד
עם החכם כמ' אליה מוייאייון.
 [2ששמע מהרב שכשאדם לומד זהר מעלים עליו כאלו קרא מקרא משנה גמרא
והכל ) 1רח"ס80 ,ב(.
] [3מג ,ב[  *1עוד שמעתי ממע' החכם הנז' שהר "ן היה אומ' עלינו לשבח בסדר
זה שיהיו כל החרוזות מד' תיבות בזה עולה לגל "י ,שעכ"ה ,ולא שכ "ה ,ששח "כ ,2
ולא  3גורלינו ככל המונם ,שהם מל "ו  ,4ומתפללים לאל לא יושיע ,אבל אנחנו
מודים ומשתחוים  ,5לפני ממ "ה הב "ה ,שהוא נשו "א וכו'  ,6הוא אלקינו ואין עוד 7
אמו "ז  ,8ככתוב בתורה וכו' ] 9ר "ת וס "ת עד[) .כ"י ניוֿיורק50 ,א; רח"ס80 ,ב; פריימן .(98
 [4הסוד שאין להסיר התפילין אלא עד אחר על כן נקוה לך לפי שעלינו לשבח
ועל כן נקוה לך הם שני עדים שמעידי' על התפלה ועל התפילין ולכן עלינו לשבח
מתחיל בעי "ן ומסיים בד' שהוא ואין עו "ד .וכן על כן נקוה לך מתחיל בעין ומסיים
בד' וא "כ הם שני עדים .ולכן צריך לומר על כן ולא ועל כן כמו שבדפוס )כ"י ניוֿיורק,
שם; רח"ס ,שם; פריימן שם( .10
 [1ר' הנהגות מוג'אג'ון  [*1 .6פיסקה זו כחובה בכתב-ידו של הסופר [2 .לתת גדולה
ליוצר בראשית ,שלא עשאנו כגויי הארצות .ולא שמנו כמשפחות האדמה ,שלא שם חלקנו
כהם [3 .תוספת היא של נתן העזתי [4 .משתחוים להבל וריק .ולהלן במקום :אל אל ―
לאל [5 .במקום :ואנו משתחוים [6 .מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,שהוא נוטה
שמים וארץ [7 .השמיט המילה אחר [8 .אמת מלכנו ואפס זולתו [9 .לא מצאתי נוסח
זה בסידורים .שמא ראוי להביא עדותו של ר' יעקב נאג'ארה על ש"צ שבעת שמל את בנו
ישמעאל אמר עלינו לשבח וציווה "ללובשי הצניף ]המומרים[ שיאמרו עלינו לשבח בקול גדול
עם היהודים לצד מזרח ולא יעשו חשבון מהגוים הרואים" )ספונות ,ה ,עמ' רנז(.

והנה בנוסחתנו קנ "ב תיבות כמו שכתבו ר "י החסיד ו'הרוקח' וזה לשונו:
"וייסד )יהושע בן נון( קנ "ב תיבות מן עלינו עד תמלוך בכבוד כמניין בן-נן וחסר ו'
בנון כי בן-נן יסודי התיבות " ˙·È˙ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈÊÈÚÓ ˜ÈÈÂ„Ó‰ ¯Â„ÈÒ‰ ÍÈ‡ ÍÎ Ì‡Â
'ÔÂÈÚ¯ ÏÏ‚· Â‡ ¯˙ÂÈ ¯¯Â·Ó ‡‰È ÔÂ˘Ï‰˘ ÏÏ‚· ˙Â·È˙ ‚" ˜Ï ÔÈÈÓ‰ ÌÈ˘ÓÂ - '‡ÏÂ
 - " ˙ÁˆÈ-‰È‡¯" ‰Ê˘ Â·˙ÎÂ '„ '„ Ï˜˘Ó Ï˘ ¯Êונתן העזתי נשמ "ר מזה הוסיף ג'
תיבות וגרע ג' תיבות בנוסח ספרד...

לגדור פרץ
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לעקומי גירסא
הקדמה למכתב הבא
אחד
נוסח כל כלל ישראל ספרדים ,אשכנזים ותימנים לומר בברכת אשר יצר ֶ ָ
מהם  -אמנם לדעת "הסידור המדוייק" אין זה אלא טעות המדפיסים כי לפי
אחד מהם" ֿ ויש להפליא עליהם הפלא ופלא שכל המדפיסים
הדקדוק צ"ל " ַ ַ
והמעתיקים בכל העולם הושוו בטעות זו ,וכל ישראל טועים גמורים.

 מכתב שנדפס בקובץ "בית הלל" -לכבוד מערכת קובץ "בית הלל" הנכבד,
בקובץ "בית הלל" אלול תשס"ב יצא הרב יוסף חיים מזרחי שליט"א ,להגן על נוסח כל
אחד מהם" .אך בקובץ "אור תורה"
הסדורים הישנים של כל העדות ,שמנקדים ב"אשר יצר" ָ ֶ " -
טבת תשס"ג ,יצא הכותב נגדו )בדרך עקיפין( להגן על שינויו בסדור "המדוייק" איש מצליח,
אחד מהם" בשני פתחי"ם.
"ַ ַ
תוכן דברי הכותב ש"אחד" הנמשך לתיבה שלאחריו דינו להינקד בשני פתחי"ם ,ותמך דבריו
ע"פ הרשב"ם ועוד ובדיקת המקרא .ואע"פ שבכל הסדורים איננו כן כהודאת הכותב בראש
מאמרו ,מ"מ כתב זה לשונו "אין להשגיח בספרי הדפוס אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם".
בכך דוחה לא רק הסדורים הספרדים ,אלא גם סדורי אשכנז ותימן ,וגם אלו שנוקדו ע"י גדולי
המדקדקים כגון רבי שבתי סופר ,רבי אליה ורבי עזריאל ווילנא ,הריעב"ץ ,רבי וואלף
היידנהיים ,עבודת ישראל ותיכלאל עץ חיים מרבי יחיא צלאח .גם לחם הבכורים שהוא נר
לרגלם ,לא הגיה כאן ]אע"פ שראה דברי רז"ה כדלקמן[ .הרי כל אלו הם לפניו כקליפת השום.
ואע"פ שאין דעת רש"י )במדבר טז,טו( כדעתו  -כתב לדחות שפירוש רש"י הוא נגד דקדוק
המקרא )בניגוד למש"כ הריעב"ץ והרוו"ה( .ואע"פ שגם אונקלוס וגם חז"ל פירשו הפשט כרש"י
 כתב לדחות שדרך אונקלוס וחז"ל לפרש נגד הניקוד והטעמים .ואע"פ שרוו"ה טען בצדק שגםטעמי המקרא שחיברו "אחד מהם" יחד תומכים ברש"י ,הכותב דוחה דבריו באמת הבנין
שבידו .גם במילואים שם ניסה להתחמק מהפסוקים המורים נגד כללו  -והתעלם לגמרי מעוד
כ 20-פסוקים הסותרים כלליו על פניו] ,ויקרא ז,יד; יד,ל; כה,מח; במדבר לו,ג; לו,ח; שמואל א טז,יח; כו,כב;
שמואל ב ב,כא; מלכים ב ג,יא; ד,כב; ז,יג; יז,כז; יז,כח; ישעיה ו,ו; יחזקאל יט,ג; יט,ה; איוב לג,כג; קהלת ז,כח;
אסתר ז,ט; נחמיה א,ב; יא,א[.

כללו של דבר ,הכותב חייב להצדיק שינויו בכל מחיר ,ולהתנכל לכל מי שעומד בדרכו  -חז"ל,
טעמי המקרא ,אונקלוס ,רש"י ,כל הסדורים וגדולי המדקדקים  -ובלבד לעקומי גירסא להוציא
ישן מפני חדש .ומצא לו משענת הקנה הרצוץ המדקדק רז"ה ,שגדולי המדקדקים כבר היכו לו
על קדקדו על זיופיו ועל עזותו נגד הקדמונים ,כמבואר בהקדמתנו ללוח ארש פרק א' ע"ש.
והנה המעיין במכלול לרד"ק )דף קפה( שהוא עצמו מביא ,יראה שדעתו שמשקל הרגיל של
אחד הוא בסגו"ל וקמ"ץ ,וכשיבוא בסמיכות ]בלי מ"ם או שאר אותיות השימוש אחריו[ ,יבוא
בשני פתחי"ם ,ובמעט מקומות גם בלי סמיכות יבוא בשני פתחי"ם .ומבואר א"כ ש"אחד מהם"
דינו ע"פ משקלו הרגיל בסגו"ל ופת"ח .ובאמת הרד"ק ,רבי יונה אבן ג'נאח ורבי שלמה פרחון
)מחברת הערוך( בשרשים שלהם שורש "נשא" פירשו לא חמור אחד מהם נשאתי  -שלא העמיס
והטעין משאו על חמור אחד מהם .וכן פירש הראב"ע על הפסוק .הרי בבירור שפירשו כרש"י
אחד מהם" הם מחוברים .וכן רבי סעדיה גאון פירש כרש"י .גם מאחר שיש מקרא מלא
ש" ֶ ָ
כניקוד הסדורים ,ואין ניקודו זר כנ"ל ,מה לו להתחכם עליו .ולא עוד אלא בלשון חז"ל ודאי
אחד בסגו"ל וקמ"ץ כמורגל בפינו .ואין המקום והזמן גורמים להשיב תשובה
מסתבר שאומרים ֶ ָ
מפורטת על כל דבריו  -אך יספיק המקצת למעיין הנבון .ועי' עוד מה שמחיתי על השינויים
החמורים היוצאים מבית מדרשו של הכותב ,בקובץ "אור ישראל" גליון כה ול'.
החותם בכאב לב על הזלזול בקדמונינו ובמסורת כל כלל ישראל ,ד .י – .בני-ברק

מאמרים ומכתבים
לשונות התפילה-לשון מקרא בלבד?
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דברים נמרצים ממהדיר 'לוח אר"ש' עמ' תקצ"ג
ומדי דברי בו זכור אזכרנו עוד ,מה שבספר ויען שמואל הנ "ל בעמ' רצג האריך
מאד להביא ממרחק לחמו ,מפי קמאי ובתראי כרוכלא אזיל למיחשב גברי
דתפלותינו נתקנו בלשון מקרא דוקא .וז "ל שם‰ÚÂ·˜‰ ‰ÏÙ˙‰˘ ‰ÈÓ ÚÓ˘Â" :
."‡¯˜Ó ÔÂ˘Ï· ‰ÏÂÎ ‡Ï‡ „ÂÓÏ˙ ÔÂ˘Ï ·Â·¯ÈÚ ‰· ÔÈ‡Â ˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï ˙ÂÁˆ· ‰ÏÂÎ
עכ"ל  -ועל דרך זה הולך כל אריכותם .ועל סמך יסוד זה בסידור שלהם התירו
לעצמם לתקן מה שלפי דעתם אינו מתאים ללשון מקרא.
אך מה שקרוב מאד בפיהם הוא רחוק מכליותיהם ,שלא ידעו ולא יבינו שאיננו
מברכים " ," ÌÈ¯Ó˙ ˙ÂÙÎ ˙ÁÈ˜Ï ÏÚולא " ," ˙ÂÙËÂË ˘Â·ÁÏולא "" ‰ÎÂÒ· ˙·˘Ï
ולא " ."ÔÂÈˆÏ Â˙ÈÎ˘ ·È˘Ó‰וכבר האריך בזה רבינו הריעב "ץ בהרבה מקומות
בלוח ארש ,עי' בהקדמתו ובסי' נח ,וב]סי' תע[ הולך ומונה יותר ממאה דוגמאות
של לשון חז "ל בתפלותינו .ועי' בהקדמתנו פרק ג' אות נא ובמה שצייננו .כי
באמת נוסחי תפלותינו · Ï" ÊÁ ÔÂ˘Ïעלו אתנו מבבל  -בלול במקרא ],˙ÂˆÓ‰ ‚Á
ובנוסח אשכנז המהולל ·¯ ·Âהתשבחות  -עי' לוח ארש סי' רצו[ ,בלול במשנה
) - ·ÏÂÏ ˙ÏÈËעי' לוח ארש ]סי' תע אות א'[( ,בלול בתלמוד ] ÏÂÊÏÊהורים
ומורים[ ,ותרגום ]על הנסים ועל  .[Ô˜¯ÂÙ‰ולא עוד אלא שבספר הנ "ל כתבו בשם
רבותינו ,שהתפלות הן בלשון מקרא בלבד ,והעלימו עין שאותם גדולים עצמם
כתבו בהדיא שיש בהן לשונות חז "ל ,כמו האבודרהם שכתב כן בהרבה מקומות,
כגון אצל המחזיר שכינתו לציון שכתבÏ"Ê¯ È¯·„Ó ‡Â‰ ¯ÈÊÁÓ‰ ÔÂ˘ÏÂ" :
˘˘˙.4 "‰·¯‰ Â· Â˘Ó
 .4וגם רבי שבתי סופר עצמו כתב בהרבה מקומות בסידורו שהלשונות הן לשון חכמים או לשון תרגום
כגון אצל הוידוי דיו"כ בעמ'  699ש ˙Â˘ÙËÂ ¯Â‰¯‰הוא לשון תרגום ˙„ÈÚÂ ,זנות וˆ¯ ˙Âעין לשון חכמים.
וכן בעל הנסים עמ'  161כתב בשם האבודרהם ש" "˙Ï˜Ï˜Âהוא לשון חכמים ,והוא עצמו טוען שהוא
לשון תרגום .וכן בצלותי דאמוראי בעמ'  173כתב ש" "‡ÈÏÓÙהוא לשון חכמים .וכן בעמ'  29כתב
מהרש"ס בשם התשבי ש"‚· Èהמזבח" הוא לשון חז"ל .ובעמ'  30כתב ש" "Ô˙ÈÏהוא מקור בלשון רז"ל.
ואצ"ל אצל הריעב"ץ שהאריך בזה מאד כנ"ל ,וכן הרחיד"א ביוסף אומץ סי' יא ולחם ביכורים מכשירים
לשון חז"ל לבוא בקהל .והגר"א באו"ח סי' תרס"ח ס"א הביא ראיה מחז"ל ששמיני עצרת נקרא חג  -אע"פ
שלא נקרא כן בלשון מקרא .ואע"פ שאי אפשר להתכחש לעובדא שתפלותינו הם בלשון חז"ל הבלול כנ"ל,
מכל מקום נזקקו להביא ראיות מלשון מקרא ,שרוב לשון חז"ל שבתפלותינו לקוחה ממנו ,ואפילו אותן
לשונות שאיננו יודעים להן מקור בלשון מקרא ,מ"מ ילכו בעקבותיה ע"פ רוב .ואעפ"כ בהרבה מקומות
השתמשו בלשון חז"ל ודקדוקו בניגוד לדרך המקרא.
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ועפ"ז מבואר דכהיום שברור לנו שכל כלל ישראל ממזרח שמש עד מבואו -
מתימן עד ארצות אשכנז ,ומעדות המזרח עד עדות המערב  -נהגו מעולם
אמית וכו'  -אלא שבאשכנז בדורות
נקדיש ,למען
נעריצ,
להשתמש בצורת
ָ
ָ
ָ
האחרונים שינו  -א "כ ברור שזהו דרך חז"ל כמו שכתב בהשגות רבי מרדכי
דיסלדארף סי' קיד ע "ש ,וכבר הביאו הם בעצמם כן )בעמ' שט( בשם תלמידי
מנחם )תשובות תלמידי מנחם עמ'  .5 (43,44ויתר על כן כבר כתב הריעב "ץ בלוח
ארש סי' קעו ,שתיבה ארמית שנמצאת אפילו פעם אחת בלשון עברי ,נשפוט מזה
היותו עברי אע"פ שאין דרך המקרא לדבר כן על הרוב .ופוק חזי מתיבת ‡Â
שבאה רק פעם אחת במקרא )ירמיה מב,ו(  -ובספרינו רק בכתיב ולא בקרי,
ואעפ"כ הביאו הרד"ק במכלול דף קצ ע"ב בכלל לשון המקרא ,שחז"ל השתמשו
אמית
נקדיש ,למען
נעריצ,
בו הרבה ]ואף הרגילו בה בתפלותינו[ .וא "כ גם
ָ
ָ
ָ
וכו' שמצינו להם סייעתא במקרא כמו שהם עצמם הביאו בעמ' שיח )ובלוח ארש
]סי' תעז ס"ג[( ,נאמר שגם הוא על דרך המקרא אלא שלא מצינו כן בתנ "ך אלא
מעט מזעיר .ופשוט שזהו טעמם ונימוקם של אותם גדולי המדקדקים שהזכיר
הרחיד "א ביוסף אומץ סי' י' כמו שהזכיר בשם הרב בנימין איספינוזא .וא "כ אע"פ
שבאשכנז כיון שנהגו נהגו ,הבו דלא להוסיף עלה אצל הספרדים שלא נהגו כן.
ואין שום קושיא ממה שלפעמים משתמשים בדרך לשון מקרא ,ולפעמים על דרך
חז"ל  -כי שניהם כאחד טובים ואחוז מזה וגם מזה אל תנח ידך .ופוק חזי איך
שבנוסחאות התפלה שלא הוגהו ע"פ המתחכמים ,משתמשים פעם ב"אנו" ופעם
ב"אנחנו" ]כגון בנוסח נשמת[ ,ובברכת רצה אנו אומרים בתחילה והשב את
העבודה ,ובסוף אנחנו אומרים המחזיר שכינתו ,ורבים דכוותייהו כמבואר לכל
המתבונן במה שמוציא מפיו.
וכבר הארכתי יותר מדאי מעבר הראוי למסגרת זו  -ודיינו ללמוד מכאן שכל
חידושיהם טעונים בדיקה .ואין להתפתות אחרי שיחה נאה והברקות נוצצות
אמית וכו' ואח"כ
ֶ
] .5ובחינם פלפלו שם להמציא מהרהורי לבם שכל כלל ישראל נהגו עד אז לומר
נשתבשו ,ישתקעו דברים בטלים הללו ולא ייאמרו  -ואדרבא ברור מדבריהם שגם בתפלתם נהגו כדרך לשון
חז"ל .והויכוח בין דונש )תשובות דונש עמ'  (64 ,63למנחם ותלמידיו הוא האם מלשון חז"ל והתפלות יש
רגלים לדבר שגם בלשון מקרא ניתן לומר כן ,ולפרש ע"פ זה לשון הפסוק[ .ואין ספק שאילו ידעו זאת כל
אלה המגיהים ע"פ מקרא ,לא היו מעלים על דעתם להגיה להתחכם על תקנת חז"ל כמבואר בדברי
הריעב"ץ עצמו בהרבה מקומות )עי' לוח ארש חלק א' ]סי' תעז ס"ב ד"ה והארכנו[ וח"ב סי' ד' ]קמא[,
לט -מא וסי' פב(.

מאמרים ומכתבים
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במבט שיטחי ,ואריכות מופלגת וסימוכים )כביכול( מכל עבר .והלואי שילמדו שלא
לזלזל במסורת כלל ישראל ,ובמקום להשקיע כחות להחזיק ביד סתירתה ,בדברים
שאינם עומדים תחת הביקורת ,היה ראוי להם לטרוח ליישב הנוסחאות הישנות
בכל כחם כדרך כל החכמים האמיתיים ,וכאשר יראה המעיין בחיבורים אלו
שלפנינו .נקוה כי די בזה לסתום פה שטן ,שלא יסטין על נוסחאות קדמוניות
מקובלות התפוסות בידי רבים ושלמים מקהלות הקדושות ויסודתם בהררי קודש.
כי עכ "פ זה ברור שחייבים אנו למשכוני נפשין אפילו בדרך רחוקה )כמ "ש בלוח
ארש ]סי' תעז ס "ב ד "ה והארכנו[(  -וכ "ש כאן שכבר הראיתיך לדעת שדרך הקודש
יקרא לה  -ליישב נוסח קדמון.
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על המחזורים 'המדוייקים'
לשונות הפייטנים הקדמונים התפוסות בידינו מאות בשנים בפי כל כלל ישראל
ובכל-מקום עד היום הזה ,קמו עליהם חכמים בעיניהם לתקנם ולשנותם ,הרי
מכתב התובע עלבון השינויים.

מכתב-לכבוד הרה"ג שליט"א שלום וברכה!
אחדשו"ט ,הנני להגיש לפניכם את רשימת השינויים שעשו בסידור "איש מצליח" כלפי שורש
"שעה" שהוסיפו "ל" או "אל":
במחזור לראש השנה:
 (1בפיוט "בן אדם" )בסליחות( אנא שעה שמך  -יודעי לשמך.
 (2בבקשת "אבינו שבשמים" )בסליחות( :שעה את שועתנו  -אל שועתנו.
 (3בתחינה ליום חמישי בסליחות )לרבי שמואל( :שעה נודד מקינו  -לנודד.
 (4בפזמון לפני ברהמ"ז )לבא"ח ,מלשון חכמים ח"א סימן י( :שעה שועתי  -לשועתי.
 (5בפיוט "ה' יום לך אערוך תחינה" )לריה"ל( :שעה קולי ושועתי  -לקולי.
במחזור לכיפור:
 (6רשות לסדר העבודה )לרשב"ג( :שעה שיחי כפיחי  -לשיחי.
 (7בבקשת או"א תאיר אורנו :תשעה שועתנו  -אל שועתנו.
 (8בפיוט ישראל עבדך )מחברו לא ידוע( :אנא שעה שועתם  -אל שועתם.
 (9בפיוט אנשי חסד )לר"מ אבן עזרא( :קולם ישעה  -לקולם) ,אע"פ שהקו"ף מסימן משה
קטן ,הם מוסיפים למד  -לקולם ,מבהיל הרעיון!!!(
 (10בפיוט יה שמע )לריה"ל( :דמעת פניהם תשעה  -לדמעת) ,אע"פ שהדל"ת מסימן יהודה,
הם מוסיפים למד  -לדמעת ,מבהיל הרעיון !!!(.
 (11בסליחות למוסף :שעה שועת דלים ומילולם  -כנ"ל.
כל אלו מה שתפסו עיני רק מהמחזורים לר"ה וכיפור ,לבד מהסידור לימות החול )אולי יש
עוד( .והאיש התמים עומד מול המחזור וחושב כי כך יצא מתחת ידי המחבר ,כי אינו יודע שכאן
יש תיקון! הרי הדבר זועק עד לשמים.
לא זכור לי כדבר הזה מעולם בקהילות הספרדים ועדות המזרח .אם זה מרן החיד"א או
ה"בן איש חי" או הגר"ח פאלאג'י שתיקנו מעט תיקונים ,אבל לתקן כ 100-תיקונים בכל מחזור
 לא נשמע כזאת!יש לכת"ר להעיר כי המעט "תיקונים" )כ 25-בכל מחזור( שנכתבו בראש המחזור בקונטרס
"לאוקמי גירסא" הרי הם רק ככיסוי לעינים ,וכביכול שאר המחזור הוא כמו בסידורים
הרגילים והנפוצים ,בזמן שבכל מחזור ישנם קרוב ל" 100-תיקונים" ממשיים )לבד מתיקוני
הכינויים לזכר( ,אשר ברובם אינם מוכרחים ובחלקם אינם נכונים .מן הצדק היה שיכתבו ליד
כל שינוי את סברתם וטעמם ,ואז המתפלל היה יודע איזה מחזור עומד לנגד עיניו ,לא "המחזור
המדוייק" אלא "המחזור המתוקן" אשר מתקן בלשון הבקשות של הקדמונים ומרן החיד"א
ומרן הגרי"ח כבשלו ,כאילו המחזור שלו .שומו שמים!!!
מנאי הצב"י י.ח.מ .ירושלים
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אחר זמן ראינו שכבר עמד בכל זה במחזורים "עוד יוסף חי" )לר"ה הערה (2
הרי לשונו :אנא שעה שמך יודעי  -כן הוא בכל הנוסחאות בלא למד בשמך.
וכן בהמשך "דמעת פניהם תשעה" "שעה נודד מקינו" וכן הוא בסליחות
לתעניות · ÌÈÓÈ˙‰Â ÌÈÊÎ˘‡‰ ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙Â‡ÁÒÂ ÏÎכמו שעה שוועם,
שעה באי באש ובמים ,שעה נאסר ,שעה שוועתינו ,שעה שיות נדחות ועוד
וכן דרך כל הפייטנים הקדמונים הקלירי ,רבי דונש בן לברט ,רבי יהודה הלוי,
רבי משה אבן עזרא ,רבי שלמה אבן גבירול ועודÈÏÂ„‚ ÏÎ˘ Í¯Â‡· ˘" ÈÈÚÂ .
¯ÈÚ‰ Î" ÂÈÏ ¯ÂÊÁÓ·Â .‰ÏÈÏÁ Â˙Â˘Ï ‰Ê ÁÒÂ· ÂÚ‚ ‡Ï ,ÌÏÂÚÓ˘ ÌÈ˜„˜„Ó‰
) ˙ÂÏÈÙ˙Ï ˙ÂÈÂ˘¯·Â ÌÈËÂÈÙ· Â˘·È˘˘ Ì‰Ï˘ ÌÈ˘Â·È˘ „ÂÚ ÏÚ ¯È„‰Ó‰כגון
הערה  4,7,ו 5-ועוד(.
בשבט תשס"ד חזרו תלמידי השיטה הזו לטעון בלהט )בקובץ "יתד המאיר" -
צפת( שכל הפייטנים הקדמונים טעו וכל ישראל אחריהם טועים גמורים.

ומכאן מודעא רבה לבני אשכנז
מודעא רבה לבני אשכנז
כי סליחות ליטא הוצאת "אשכול" שנמסרו להגהה 'מדוייקת' לר"י "כסא
רחמים" יש בהם שנויים
)דוגמא :עמ' ח' ומה יעצור כח ,הגיה ומי נגד כל הכ"י; עמ' י"א לשמה
ולעיזה ,והגיה למטה נ"א לשמה ולמיזה  -נוסחא שלו ,בדויה מליבו(.
וכולו טעון בדיקה כי הם חשודים לשנות ולהחליף וכבר ידענו מגדולי
תורה שהכריזו כן ברבים.
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כתבי הקדש ה"מדוייקים"
הקדמה
הנה רבותינו בכל הדורות הפליגו מאד בחומר הגהת ספרים מסברא בכל ספרי
הקודש ,ק"ו ובן בנו של ק"ו כמה חרדו בגשתם אל קודש הקדשים תורה נביאים
וכתובים .והנה יסוד היסודות מה שהשרישונו רבותינו שהדורות הולכים
ומתמעטים ואנחנו מה לעומתם .לא דעת ולא תבונה לנו .ועד האידנא לא היה
עולה על דעת מאן דהו ]זולת מבקרי המקרא שכל העולם כולו דומה אליהם
כמישור[ לגשת להגיה אפילו נקודה או טעם אחד ,בלי לבדוק בספרים מדוייקים.
ומה נורא הדבר שבתוך מחנינו ,התחילו לפרוץ גדר המקרא ,ולהגיה בסברא נגד
כל הספרים אשר מעולם ,ואף עדות הקדמונים  -ולקרוא אחריהם טועה .ולעיל
הבאנו לשונם שיש בכוחם לעקור בשוא"ת וכאן העמיקו סרה ,לעקור בקום
עשה .כה עשו בתיקון סופרים המדוייק ,וכה כתבו בהקדמתם לתהלים המדוייק
הרי לך לשונםÈÏÏÎ ˙‡ ¯˙ÂÒ˘ ¯·„ ÒÙ„Â‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ· Â‡ ·Â¯· Ì‡Â" :
 ." ‰Ë˜‰ Â˙Ú„ ÈÙÏ ‰" Ú· ÂÒÙ„‰ ,˜Â„˜„‰דברים אלו חמורים ומזעזעים ,כי
דעתם הקטנה ,מתכחשת ,בטלה ומבוטלת ,למושכל הראשון שבפי המדקדקים
"כי יד הקבלה איש מפי איש תקיפה על כללי הדקדוק" )מנחת – כליל ,וכמוהו
כתבו היעב"ץ ושערי אפרים עיין לשונם הטהור לעיל עמוד י"ט(.
וזה לשון המאירי בקרית ספר )הקדמה ד"ה וכן נתחדשו( :שאע"פ שאין אנו
בקיאים בחסרות ויתרות "" ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ ˙Â‡È˜· ÍÏ ÔÈ‡ ˙˜ÂÏÁÓ Â· ÔÈ‡˘ ÏÎ
ופשוט דה"ה והוא הטעם לטעמים ולנקודות.
והרי לך דברי הקדמון רבי יקותיאל בן יהודה )בהקדמה לספרו "עין הקורא"(:
"˜ÂÚ¯‚Â ÂÙÈÒÂ‰Â ,‰È˜Á ÂÙÏÁÂ Â¯·Ú ¯˘‡ ‡¯˜Ó‰ È¯ÙÒ È‡¯˜· È˙‡˜ ‡Â
‡Â‚Â‰ ÌÈÂ‚È‰ ˙‡Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÂ˙Á˙Â ‰ËÓÏ ÌÈÂÈÏÚ ÂÈÎ˘‰Â ,˙Â·È˙Â ˙ÂÈ˙Â
,¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ¯˜ÚÏ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙‡ ,¯˜˘ È¯·„ ,·ÏÓ Â¯Â‰Â Â‚Â‰ ...‰ÏÈÒÓ‰ ÔÓ
,ÌÈ·ÂËÂ ÌÈ¯˘È ÌÈ¯ÙÒ· ÌÙÈ˜˘‰ „Ú ,ÌÏÓÚ ˙È·˘‰Ï ,‰ÓÎÁ· ÏÂÓÚÏ Â‡ÓÈÂ
·Â¯ ˙‡ ,‰ÈÓ¯· Â˘ÚÂ ,‰È‡¯‰ ÔÓ ÌÓˆÚ Â¯ËÙ ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÈ·‰‡‰Â ÌÈÓÈÚ‰
." ...Ì˙ÏÂÚÙ· ÌÈ·¯ ÂÚËÈ‰Â Ì˙È· ÏÚ ÌÚ˘‰· ,Ì˙Î‡ÏÓ
ואף שהדברים חמורים מצד עצמם ,הדבר חמור שבעתיים כשנעלה על דעתנו,
שהתלמידים השותים ,כששומעים שגורעים ומוסיפים ,יבואו להגיה גם הם ואין
מכלים ,ותפוג תורה ח"ו .ובפרט אצל בני ספרד שהקפידו על לשונם ,וספרי ספרד
מפורסמים בדייקנותם כמש"כ הרמב"ן ושאר גדולים .לכן חשנו ולא התמהמהנו
לפרסם חומר הדברים לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל לבל ישובו לכסלה.
וביותר שכבר ראינו הוצאות ספרים שונות שבתום-לב נוטלים מהם
רשות ,להדפיס על פי "החומש המדוייק" "התהילים המדויק" .הוי! מה
רב וגדול המכשול.
המערכת

מאמרים ומכתבים

מה

"תיקון סופרים" "המדוייק" איש מצליח  -ספר מוגה )מוטעה( ע"פ סברא
][ÌÈ¯ÙÂÒ ÒÂÈÎ ¯Â„Ó ‚"Ò˘˙ ˙·Ë 'Ï ÔÂÈÏ‚ "Ï‡¯˘È ¯Â‡" ı·Â˜Ó

בעקבות מאמרנו בגליון כ"ה" ,הסדור "המדוייק" איש מצליח  -האם יש לקבל
המון

שינויו? "  ,6אברך יקר העיר תשומת לבנו שבתיקון סופרים "המדוייק" איש מצליח ,הגיה המקרא ע"פ

סברא גרידא .ולא די בזה שהלכו בדרך מבקרי המקרא להגיה תורתנו הקדושה מכח קושיא ,אלא גם גנבו את לב
בני ישראל ,כי העלימו מעין הקורא שה"נוסח המדוייק" שלהם המתיימר להיות "מסורת קדומה מזמן שבית
המקדש היה קיים" 7

 -איננו אלא מה שבדו מלבם.

וכבר כתב הרדב"ז )ח"א סי' שלו( ..." :אין לנו להניח קבלת קריאת אבותינו
ורבותינו וכל הספרים הנמצאים בידינו מאלף שנים עד היום  ."...ע"ש שסיים:
"ודברים פשוטים הם כי אין לנו לעזוב תורת אבותינו וכל הספרים והמסורה
מפני דעתו של החזקוני".
על כן אמרתי כלה שעיניה טרוטות ,כל גופה צריכה בדיקה ,ובדקתי בתקונם פה
ושם כמדלג על ההרים .ואכן נודע הדבר ,שכמעשיהם בסדורם שעשו בו כבתוך
שלהם ,כן מעשה תקונם דורשים וגורעים ומוסיפים כרצונם ,בסכינא חריפא
מפסקי לקראי .לכן עתה באתי קודם כל לבאר חומר הענין ,ואח"כ להציג כמה
פרטים במה מצינו ב"תקונם" .וכיון שעשו מעשיהם בסתר ,ולא נודעו כל
שינוייהם כדי לשרש אחריהם ולציינם בגליון ,אין ספק שהספר טעון גניזה,
והמחזיק בתקונם עובר על "אל תשכן באוהליך עולה".

הגהת ספרים מסברא עבירה גמורה היא וראוי לנדות עליה
‡ .כתב רבינו תם בהקדמתו לספר הישר חלק החידושים È˙‡¯˜ ¯˘È‰ ¯ÙÒ" :8
·˘ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙Ò¯È‚Â ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÚÂÓ˘ Â· ˙¯˘È ÏÎ È„Â˜Ù ÈÎ ÔÚÈ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Ì
‡˘¯ ËÏ„ ‚"Ú‡Â ...ÌÈ¯ÙÒ È‰È‚Ó ˙‡¯˜Ï ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ ÌÈ˙Â˘ ÌÈ˙È‡¯ ÈÎ .ÌÏÂÚÓ
¯·ÂÚÓ ‡Ï ,ÈÂ‰˙ ÈÎ‰Â ÈÎ‰ „ÂÓÏ˙ ˘·˘Ó„ [Ô‡Ó] ÏÎ ‰ÏÂ‚‰ ¯Â‡Ó ÌÂ˘¯‚ ÂÈ
‡Ò¯È‚ ‰È‚‰ Ì‡ ‰ÓÏ˘ ÂÈ·¯ Ì‚ ÈÎ .Ì˘‰ ‡¯È ÏÎÏ [ÔÎ] ÔÎ˙È ‡ÏÂ ...˘·˘ÏÓ
·¯˘‡ ÂÈ˘Â¯ÈÙ ÈÙ ÏÚ Â‰È‚‰ ÂÈÓÈÓ È˙Â˘ Ì‡ ÈÎ .‰È‚‰ ‡Ï Â¯ÙÒ· Ï·‡ .‰È‚‰ Â˘Â¯ÈÙ
ÂÓÓ ‡Â‰ ˜¯ ¯·„ Ì‡Â ...˜ÁÓÈ Ï‡ ÌÈ¯ÙÒ· Í‡ ...ÂÈÈÁ· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Â·Ï Â‡ÏÓ ‡Ï
˘"ÎÂ ...ÌÈ¯·„‰ ˙˙ÈÓ‡ „ÂÚ ÂÚ„È ‡Ï ÌÂ‰È‚‰Â ÌÈ¯ÙÒ‰ Â˘·˙˘ Â" Á Ì‡Â ...‡Â‰
˘ÌÈ·¯Ï ÚÈ„ÂÓ È‡ „ÂÚÂ ...„ÂÓÏ˙‰ ˙¯·ÒÂ Â˙ÚÂÓ˘ ¯Â˙ÒÈ ‡Ï Ì„‡‰ ˙¯·Ò ÍÂ˙Ó
.9 " ...˙Â˙ÈÈ¯·‰ ÍÂ˙ÓÂ ‡˙ÙÒÂ˙‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ¯ÙÒ‰ ‰È‚‰Ï ‡Ï˘ ÚÈÓ˘ÓÂ
] .6נדפס בקובץ 'לגדור-פרץ' מהדורה ראשונה  -מופיע במאגר 'אוצר החכמה'[ .7 .לא פחות ולא יותר
 -כך התפארו בהקדמתם עמ'  13טור ב'!  .8מהדורת ירושלים תש"ם עמ'  .9 .9ועי' עוד בתשובתו
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 והרב המובהק המקובל רבי מנחם די לונזאנו בהקדמתו לספר המעריך.·
˜¯Ù· ‡¯˙·Ï ÂÈ˘Â„ÈÁ· Ï" Ê Ô" ·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ" :]ב"שתי ידות" וויניציאה שע"ח[ כתב
ÈËÈÈÏÂ ‰ÈÏÚ ˙Â„Ï ÈÂ‡¯Â ‡È‰ ‰¯È·Ú 10 ‡¯·ÒÓ ÌÈ¯ÙÒ ˙‰‚‰ (. )ב"ב קלדÔÈÏÁÂ ˘È
˙˜ÁÂÓ‰ „ÈÂ ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê· Ï" Ê „" ·‡¯‰ ·˙Î ¯È„Ó‰ ˜¯Ù·Â Ï" ÎÚ .‡‰ÈÂ ‡‰È Ô·¯ ‰ÏÚ
Â¯˜ÚÂ Â˜ÁÓ˘ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ¯ÙÒÏ ÈÏ ˘ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÈÙ¯Â˘Î ÌÈ¯ÙÒ‰ È˜ÁÂÓ˘ ıˆ˜È˙
Ì˙‡Â ‰‚˘ÓÂ ˘Â·˘ ‡È‰˘ Ì˙‰‚‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÏÙÏÂÙÓÂ ˜„˜Â„Ó ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÔÓ
 וכן פסק הרמ "א ביו "ד סי' רעט ס "א שיש חרם קדמונים." Ï" ÎÚ Ì˙‚Â˘Ó ÔÂÏ˙
 ובביאור הגר"א שם הביא מדברי הרמב "ן הנ "ל שהיא,להגיה הספרים ע "פ סברא
.עבירה גמורה וראוי לנדות עליה
„ÂÚ È˙È‡¯ ‡¯¯‚ ·‚‡Â" : ומהרש "א בהקדמתו לחידושי אגדות שלו כתב.‚
‡È˘Â˜ ÍÂ˙Ó Ì‰Ï ‰‡¯˘ ¯Â„‰ ÈÓÎÁÓ ˘È˘ ˙ÂÎÏ‰· Ì‚ Ú‚Â‰ ¯·„· ¯ÈÎÊ‰Ï
ÒÈÙ„Ó‰ ÏÚ·Â Â˙Ú„ ÈÙÏ ˙Â˘È‰ ˙Â‡ÁÒÂ ˘·˘ÏÂ ˙" Ù‚· ‰È‚‰Ï ‰Ó ˜Â„˜„Â
˙Â¯Ó‚· ÒÂÙ„‰ ÍÂ˙· ‰‡È·ÓÂ ˙È˙ÈÓ‡ ‡È‰ ÈÎ Â·Ï· ·˘ÂÁ ÂÊ ‰"‰‚‰ ‰‡Â¯‰
¯ÂÓ‚ ˙ÂÚË Ì‰· ‡ˆÓÈ ÂÏ‡ ˙Â‰‚‰· ·ÈËÈ‰ ÔÈÈÚÓ‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ˘„ÁÓ ÌÈÒÙ„‰
‰ÓÎ Â‡ˆÓ ÌÈ˘„Á ÌÈÒÂÙ„· ÈÎ ˙Â˙ÎÒÓ ‰ÓÎ· ˙Ó‡· ÈÏ ÚÂ„È ¯˘‡Î ˘Â·˘Â
ÔÈÈÚÓÏ ¯ÂÓ‚ ˙ÂÚË Ì‰ Ï·‡ ˘¯Â˘Â ¯˜ÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÔÂÚ¯‚·Â ¯ÒÂÁ· ˙" Ù‚· ˙Â‰‚‰
ÏÚ „¯ÁÂ ‡¯È‰ ÏÎÏ ˘ÈÂ ‰" ‰‚‰ ÈÏ· Ì‰ ˙Â¯˘È ˙Â˘È‰ ˙Â‡ÁÒÂÂ Í¯Âˆ‰ ÏÎ Ì‰·
ÌÈÓ ˙‡ „ÂÓÏ˙‰ ÈÓÓ ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Â˙˘È ÔÙÂ ‰Ê· ¯¯ÂÚ˙‰Ï '‰ ¯·„
‰"‰‚‰ ÌÂ˘· ÁÈ‚˘È ‡Ï˘ ÒÈÙ„Ó‰ ÏÚ·· ¯ÂÚ‚ÏÂ ˙ÂÁÓÏ ÂÏ ˘ÈÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯¯‡Ó‰
‰˘È‰ ‡ÁÒÂ ÁÈÈ ‰¯Â¯· ‰"‰‚‰ ÂÏ ‰‡¯ ‰È‰È Ì‡ Ì‚Â ÏÎÏ ‰ËÂ˘ÙÂ ‰¯Â¯· ‰È‡˘
. עכ"ל.11 " ÔÂÈÏ‚· „ˆ‰ ÔÓ ‰" ‰‚‰ „ÈÓÚÈÂ ‰ÓÂ˜Ó·
 ורבי מרדכי דיסלדארף ]מגדולי הדור בזמן הנו"ב[ כתב בהשגותיו סוף סי' כג.„
¯·„ ˙Â˘Ï ÌÈÓÂË‡‰ ÂÈ··Ï ÏÚ ‰ÏÚ ÍÈ‡Â" :בענין הגהת ניקוד התנ"ך מסברא
Ì‡ Â"Á ˙„‰ ÏÂ˜Ï˜Ï ˘ÂÁÏ ˘ÈÂ .Ï" Ê ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙Ï·˜ ‚ÈÒ‰ÏÂ Â‰Â‡ˆÓ ¯˘‡Ó
˙Áˆ ‰·Â˘˙ ÌÈ˘ÈÁÎÓÏ È˙·˘‰ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰Â .Í" ˙· ˙ÂÚË ÌÂ˘ ÂÈÏÚ ˜ÙÒ
 אך ע"פ ספרים ישנים מותר כמו שעשה מהר"ם די.10 .הנדפסת אצל הגהות מרדכי סוף פרק כירה
לונזאנו עצמו בספרו "אור תורה" ]אשר כל ישראל ילכו לאורו בתקון ספר תורה[ בהגהת התורה ע"פ
נפתלי-אשר ובן- מסורת ס"ג לתורה של הרמ"ה חילופי בן, כתבי יד ישנים,הערות המסורת
‡Ï" : שכתב35 ' וראיתי בהקדמת אחד ממהדירי ספרי ראשונים המפורסמים ב"ראש דבר" עמ.11 .'וכו
ÊÂÊÓ ¯È‡Ó ‚"‰¯‰ Î"˘Ó ÏÚ ÂÎÓÒÂ ˙ÂÚ·Â¯Ó ÌÈÈ¯‚ÂÒ· ÔÂ˜È˙ ÏÎÂ ˙ÂÏÂ‚Ú ÌÈÈ¯‚ÂÒ· ˘Â·È˘ ÏÎ ÔÓÒÏ ÂÈˆ¯
ÏÎÂ לבנה
ָ ÈˆÁ· ˘Â·È˘ ÏÎ ÌÈ˘˙ Ì‡„ ,‰˘„Á‰ Â˙¯Â„‰Ó· ÌÈ¯È·‡ ÌÁÏ ¯ÙÒ ¯È„‰ÓÏ Â·˙ÎÓ· ‡"ËÈÏ˘
. וכדי בזיון וקצף לזלזל בשאט נפש בחרם הקדמונים."‰·Ï·˘ ˙Â¯ÊÂÓ Í· ÂÁÈ˘È לבנה
ֵ ÈˆÁ· ÔÂ˜È˙

מז

מאמרים ומכתבים

ÂÈ„È·˘ ‰¯Â˙‰˘ ÌÈ„ÂÓ Ì‰˘ ÍÂ˙ÓÂ .Ô‰· Â¯˜Ù˘ ˙Â‡¯˜Ó‰ „Â˜ÈÂ ÌÈÓÚË‰ ÍÂ˙Ó
ÈÏ ˙Â„Â‰Ï ÂÁ¯ÎÂ‰ ÔÎÏ .ÌÈ‡È·‰ ÈÙÓÂ ÈÈÒ· ÂÈ˙Â·‡ ‰ÂÏ·˜ ¯˘‡Î ‰˙ÈÈÂÂ‰· ‡È‰
‰ÏÈÏÁ ÂÈÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÙÒÂ Ô‡ ÌÂ˜È ÍÈ‡Â .˙Â‡¯˜Ó‰ Ô˙Â‡·˘ È˙Ó‡‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ
 ובסוף סי' קצב." ÌÈ˘È ÌÈ¯ÙÒ ÏÎ· ˙ÓÎÒÂÓ‰ ‰„Â˜ ÌÂ˘ ÂÏÈÙ‡ ˙Â˘Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎÏ
." Í" ˙ È¯ÙÒ ÏÎ· ÌÎÒÂÓ˘ „Â˜È ÌÂ˘ ˙Â˘Ï ‰ÏÈÏÁ Ï·‡" :כתב
‰ÎÏ‰ ·È˙ÎÂ È¯˜ ‡È‰˘ ‰·È˙ ÏÎ" : וראה עוד בשו"ע או "ח סי' קמא ס"ח.‰
„Á‡· ‰˘ÚÓÂ .¯Á‡ ÔÈÚ· ˙È¯˜Â ‰¯Â˙· ‡È‰˘ ÂÓÎ ˙·˙Î ‡‰˙˘ ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ
Ì‰¯·‡ ¯" ¯‰Â ·‰Â·‡ ˜ÁˆÈ ¯" ‰ ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚ ÈÙ· ‰·Â˙Î ‡È‰˘ ÂÓÎ ‡¯˜˘
‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰¯ÂÒÓ‰ ÈÙÎ ‡¯˜È˘ Â· Â¯˙‰Â ,Ï"Ê Â· ÈÒ‡Ï‡Â Ï‡ÂÓ˘ ¯" ‰Â ÈÒ‡Ï‡Â
."‰·È˙‰ ÔÓ Â‰Â„È¯Â‰Â Â‰Â„Â
ÌÈÓÎÁ˙Ó‰ „Á‡ ‰˘Ú˘ ‰Ó ÏÚ ‰Ï‡˘" : ובשו "ת רדב "ז חלק ד' סי' קא.Â
[. ]זוהר חקת קפד‰" Ú È‡ÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ Ï˘ ˘¯„Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ ‰È‚‰˘
ÏÎ˘ ÈÙÏ ‰˘˜ ¯·„‰ ‰È‰Â ...Â" ‡Â· ‡ÏÓ ‡Â‰˘ Â˙Â‡ ‡¯È˙ Ï‡ ˜ÂÒÙ ÏÚ ·˙Î˘
.ÌÈÏÂÒÙ Ì˙Ú„Ï ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙Â¯Â„· ÂÈ‰˘ ÌÈÂ‡‚‰ ÏÎ ÈÓÈ· Â·˙Î˘ ÌÈ¯ÙÒ‰
Ï˘ Â˘¯„Ó Â‰Ï ÛÈ„Ú ÈÎÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ‰È‚Ó‰ ÏÚ È˙‰Ó˙ :‰·Â˘˙ .È˙Ú„ ˙Ú„Ï ˙Èˆ¯Â
· ]ב"ר פס"א ס"דÈ˙Î Ì˘‚ÏÙ Â· ·Â˙ÎÂ ÂÈ„È· ¯˘‡ ‰ÎÂ¯Ú ‡¯Ó‚Ó ¯˙ÂÈ Ï" Ê È" ·˘¯
ÌÓ˘‡Â ÌÎÈ˘‡¯· ÌÓÈ˘‡Â ÔÎÂ ‡ÏÓ ‡È‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ·Â [ו,ועי' מנ"ש בראשית כה
ÌÂÈ· È‰ÈÂ ÔÎÂ .‡ÏÓ ·Â˙Î ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ·Â [יג,· ]דב"ר פ"א ס"י ועי' מנ"ש דברים אÈ˙Î
·Â˙Î ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ·Â [א,· ]במדבר רבא פי"ב ס"י ועי' מנ"ש במדבר זÈ˙Î ˙ÏÎ ‰˘Ó ˙ÂÏÎ
" ...˘¯„Ó‰ È"ÙÚ ‰È‚‰Ï ˘È„ È¯·Ò„ Ì˙ÂÚË ÈÙÏ ‰Ï‡ ÏÎ ˙‡ Â‰È‚‰ ‡Ï ‰ÓÏÂ .‡ÏÓ
„Á‡ ÈÎ Â¯ÓÂ‡· È„ÈÁÙ‰ ‰È‚Ó‰˘ È" ÙÚ‡Â" :ע"ש שהאריך וסיים וזו לשונו
‡Ï .¯Â‰ ‡È‚Ò ‰˘Ú˘ „Ú Â˙˘Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰ÏÁ˙· ¯˘‡Î ¯ÙÒ‰ Ô˜È˙ ÌÈÓÎÁ‰Ó
‡Ï˘ È„Î ‡Ï‡ ‰˘ÂÚ È‡ ‡·‡ ˙È· „Â·ÎÏ ‡ÏÂ È„Â·ÎÏ ‡Ï È˙¯Ó‡Â ÂÈ¯·„Ï È˙˘˘Á
ÂÊ ‰ÓÂ‡ ÔÈ· Â‡˘ ˘"Î ˙Â¯Â˙ È˙˘Î ÂÈ˙¯Â˙ ‰˘Ú˙ ‡ÏÂ Ï‡¯˘È· ˙Â˜ÂÏÁÓ Â·¯È
‰˙Ú Ì‚ ‰ÓÂ ÂÈˆ¯˘ ‰Ó ‰· Â‰‚‰Â ÂÚ¯‚Â ÂÙÒÂ‰Â ‰¯Â˙· ÂÙÏÁ‰ Â‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡˘
‰È‚Ó‰ ˙È·Ï ÈÓˆÚ· È‡ È˙ÎÏ‰ ÔÎ ÏÚÂ .‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ˜ÂÏÁ ÂÈ˙¯Â˙ È¯ÙÒ Â‡¯È Ì‡
‰ÏÁ˙· ¯˘‡Î ‰¯Â˙‰ ˙¯ËÚ È˙¯ÊÁ‰Â Ì˙Â‡ È˙˜˙Â ÌÈ‰‚ÂÓ ÌÈ¯ÙÒ '‚ È˙‡ˆÓÂ
ÏÚ ‡Ï‡ ˘¯„Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒ ‰È‚È ‡Ï ·Â˘˘ ÂÈÏÚ È˙¯Ê‚Â ÌÈ¯ÙÒ‰ [¯˙ÈÎÂ] (¯˙È·Â)
 ]או ע"פ ספרים מדוייקים הנתמכים ע"י הערות המסורת כאשר עשה בעל ידÌÈ¯ÙÒ‰ ·Â¯ ÈÙ
סמכא דוגמת- או ע"פ ספר מפורסם למוגה ע"י בר,רמ"ה בספרו "מסורת סייג לתורה " ומנחת שי
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בן-אשׁר אשר סמך עליו הרמב"ם וכל כלל ישראל אחריו ‡Â‰ ÈÎ È˙ÁË· Í¯·˙È ÂÈÏÚÂ [12
ָ ֵ
ספר
 " :·Ï ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈע"ש.
 .Êוהריעב "ץ ב "מגדל עוז" בית המדות עליית הדקדוק )דף פג (:כתב על המדקדק
רז"הÌÈ˜ÈÈÂ„Ó‰ ˘„Â˜ È‡¯˜Ó È¯ÙÒ· ÂÏÈÙ‡˘ ,ÂÂÚ‚˘ ÁÎ ‰ÚÈ‚‰ ‰ÓÎ „Ú ‰‡¯Â" :
ÂÓÎ ÌÂÓÈÈ˜Â ÌÂ¯˘‡˘ ˙¯ÂÒÓ ÈÏÚ·Ï ‡ˆÓ˘ ÈÏÂÏ ,Ì˙ÂÚË‰Ï Â„È ÁÏ˘ ËÚÓÎ
˘ÂÏ˘ ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ˘ ˙ÓÁÓ ˙ÂÚË ÂÈÈÚ· ‰È‰˘ ,˙Î¯· ˘‚„ ÔÈÚ· ÂÓˆÚ ÏÚ „ÈÚ‰
˘‰· ÂÏÈ‡Î ,ÂÒ ÌÈ¯‰Â ÂÈ¯ÙÒ· ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ˘ÈÚ¯‰˘ ‰Ï˜ ‰ÚÂ˙ ÔÈÚ· ‡ˆÓ
˘È ÈÎÂ ,‰Ê· ˙Ó‡‰ ÔÂÈÎ˘ ÂÈ¯·„Î ‰È‰È ÂÏÂ .ÂÒÂÓÏÂ˜Ó ‰·ÊÚÈ ‡Ï ÔÎ ÏÚ ˘„Á ÌÏÂÚ
„ÂÓÏ˙‰ ÈÏÏÎÓ Ì‰ ÌÈ·ÂË‰ ?ıÂÁ Ô‰· ¯Ó‡ ‡Ï˘ ˜Â„˜„‰ ÈÏÏÎ ÏÎ· „Á‡ ÏÏÎ ÂÏ
˘·¯Ó‡˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÏÏÎ‰ ÔÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡ (.ÊÎ ÔÈ·Â¯ÈÚ) Ï" Ê¯ Â¯Ó‡ ˘Â¯ÈÙ
·¯˘Ù‡ È‡Â ,È¯Ó‚Ï ÌÈÓÏ˘ÂÓ ÌÈ‡ ·Â¯‰ ÈÙ ÏÚ ˜Â„˜„‰ ÈÏÏÎ Ï·‡ .ıÂÁ Ô‰
:·Â¯‰ Í¯„ ÏÚ ‡Ï Ì‡ ËÏÁÂÓ ÏÏÎ Ì‰· ‡ÈˆÓ‰Ï
‡·ÌÈÏ·‰ Â„ÈÏÂÈ ·Â¯· ÔÂ˘Ï‰ È‚‰ÓÂ ˜Â„˜„‰ ÈÁÂÓÏ ÌÈÓÚË‰Â ˙Â·Ò‰ ˙˘È¯„ Ï
‚„‰Ë˜ ‰ÚÂ˙ ¯Á‡ ‡·‰ Á ‡Â˘Ó ˙Â˘ÚÏ Â˙Î‡ÏÓ· ¯„‚˙Ó‰ ‰Ê ·˘Á˘ ÂÓÎ ÌÈÏÂ
˘¯Á‡ ‰„Â˘ÁÂ ‰Ú ‰ÏÂÎ ‡È‰˘ ˙ÂÓÎ ‰Ï˜ ‰ÚÂ˙· Â˙‡ˆÓ‰ ÈÙÓ - Ú ‡"Â
בּנגפּוֹ
הפכּי )בראשית יט,כא( ְ ָ ְ
˘¯‡ִ ְ ָ ÂÓÎ ‚‰Ó Â˙Â‡ ÌÈ‚‰Â ÌÈ‡˘ ˙ÂÏÓ ‰·¯‰ ÂÈ
)שמות יב,כז( ·¯.Ï" ÎÚ ." ÁÂ¯ ÔÂÈÚ¯ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ÔÎ ÏÚ Ì˙ÏÂÊÂ ˙Î
 .Áובלחם הבכורים ]מראב"ד האי ג'רבא שבתוניסיה[ בהערותיו לתהלים קן )דף רכז
ע"א( כתב על המגיה מסברא "·¯· ‚„ " ÂÏבמקום "·¯ ‰ÓÎ ¯ÓÂ‡ È‡Â" :" ·¯Î
‚Ï"Ê ÌÈÂ˘‡¯‰ ˘" Ó ÚÂ„È ¯·ÎÂ Â˙¯·ÒÓ ‡¯˜Ó ‰È‚Ó˘ ‡¯·‚ È‡‰„ ‰ÈÏÈÁÂ ‰È¯·Â
." ...‡¯˜Ó ˘" ÎÂ ‡¯·ÒÓ ÌÈ¯ÙÒ ‰È‚Ó‰ ÏÚ ‰ÈÓÚ„Â Ï" Ê ‡" ·˘¯‰ ‰"‰
 .Ëואין צורך להאריך עוד ,שכל בר-דעת מבין שהגהת מקראי קודש מתורתנו
הקדושה על פי הסברא ,היא חמורה מאד .ועל זה ידוו כל הדווים על דור שפל
כזה ,שיקום אדם לשבש אפילו מסברא מעליא ,כל ספרי המקרא המדוייקים ]וגם
בלתי מדוייקים[ שבידינו בדפוס ובכתב יד  -ובפרט שכבר אושרו על ידי גדולי
הדורות .וכבר נפסק ביו "ד רע "ט ס "אÂ˙Â‰˘‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰‚ÂÓ ÂÈ‡˘ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ" :
." ÌÈ¯ÙÒ ¯‡˘Ï ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .Ê‚È Â‡ Ô˜˙È ‡Ï‡ ,ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ó ¯˙ÂÈ
 .12עי' אור ישראל גליון ט' עמ' קסט; גליון י' עמ' קמט ,קנ; גליון יד עמ' רג ,רד  -וצריך לתקן שם "רק
 ÌÈ¯ÙÒ‰הנ"ל ."...ועי' לקמן הערה .19

מאמרים ומכתבים

מט

"תיקוני" התיקון המדוייק המיוסד כביכול על מנחת שי ,לחם הבכורים והרב מצליח מאזוז
 .Èבלי להודיע שהגיהו ,גנבו את לב בני ישראל והדפיסו ˘· ÌÈÓÚÙ Úתיבת
"האהלה" מלרע ,מה שלא נמצא כן בשום חומש או תנ "ך ידוע .וכל כך למה ,כדי
ָ ֹ ֱ ָֽ
שלא תבוא חטף באות גרונית אחרי ההטעמה בניגוד לכללי הדקדוק .והנה לחם
הביכורים עצמו שהעיר על זה ונטתה דעתו כן ,בהערותיו על התורה לא העיז
לשנות ,וכתב בהדיא בפרשת וירא שהיא מלעיל .ואעפ "כ לא נרתעו מלהגיה על פי
סברא זו .ולא עוד אלא הגהתם זאת מנוגדת לכלל הידוע שכשתבוא ה "א בסוף תיבה
במקום למ "ד בתחילה ,אזי תמיד המלה היא מלעיל - Â˜„ˆÈÂ Ì‰È„ÈÚ Â˙È ‡·¯„‡ .13
"האהלה" .14 È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· Ú¯ÏÓ
ָֽ ֱ ֹ ָ ÂÒÈÙ„‰˘ ,‡ÎÓÒ-¯· ÌÂ„˜ „Á‡ ˘ÓÂÁ ÏÚ ÂÚÈ·ˆÈ
האהלה מלרע  -ובלי שום נימוק .וכן בשאר
בפרשת וירא בראשית יח,ו הדפיסו ָ ֽ ֹ ֱ ָ
16
התורה  15ובהפטרת בשלח  -סך הכל שבע פעמים  -הדפיסו האהלה מלרע.
ושמעתי ממגיד אמת שטעמם ונימוקם ע "פ ספר לחם הביכורים .ואכן בסוף שער
המלעיל ומלרע )דף סא וסב( נתקשה בתיבה הזאת  -איך יתכן להיות מלעיל כיון
שיש אחר הטעם חטף  -והרי הכלל בידינו הטעם מבטל את החטף שלאחריו.
ולבסוף מסיק שבאלו ובתיבת "צוערה " דלקמן הספרים מוטעים ,והעיקר כמו
הספרים שמצא הרב לומברוזו  17שהם מלרע .אך הלחם הביכורים עצמו בהגהותיו
סלת למנחה על סדר הפרשיות פרשת וירא כתב·Â˙Î˘ ‰Ó 'ÈÚÂ ÏÈÚÏÓ ‰Ï‰‡‰" :
‡ˆ - " „" Ò· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÈÏהיינו דבריו הנ "ל בלחם הביכורים .הרי שהלחם
הביכורים עצמו למעשה לא מלאו לבו להגיה הספרים שש פעמים בתורה ופעמיים
בתנ"ך .ואע "פ שכתב שם בלחם הביכורים דף סא ע "ב שהספרים המוטעים של
הרב לומברוזו צדקו  -הרואה יראה שרק כתב כן על צוערה  - 18והלחם הביכורים
 .13ויש לחוש לשינוי ענין ,שבזה שטעמו מלרע אין לו משמעות של למ"ד בראש תיבה כדכתב הלחם
הבכורים ב"שער לתיבה הצריכה למ"ד בתחלתה" )דף צג( .14 .כי אמנם יש קצת חומשים בלתי
מדוייקים שבטעות נדפסו מלרע באיזהו מקומן ,אבל תשובתן בצידן בכל שאר המקומות שהדפיסו מלעיל
כראוי .15 .וכן הדפיסו בסדורם איש מצליח בקריאת התורה דשני וחמישי לפרשיות וירא ויתרו  -ושוב
בלי שום הערה למעיין .16 .בראשית יח,ו; כד,סז; שמות יח,ז; לג,ח; לג,ט; במדבר יא,כו  -ועוד שתי
פעמים בנביאים :בהפטרת בשלח  -שופטים ד,יח; ועוד ביהושע ז,כב .17 .אע"פ שהרב לומברוזו עצמו
כתב שהספרים שנמצאו מלרע הם מוטעים .18 .וז"ל בענין צערהÈÎ ÏÈÚÏÓ ‰ÏÓ‰Â È"„ˆ· Ù"Ò‰" :
 "...‰Ï‰‡‰ ÔÎÂ Ì·Â¯ ÌÈÚËÂÓ ÌÈ¯ÙÒ‰Â ÏÈÚÏÓ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏÂ ÛÒÂ ‡"‰‰ובהאהלה כתבÌÚË ÌÚË‰ Ï"ÊÂ" :
·‡Ì‡Â ÌÚË ‡Ï‡ Â· ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯Úˆ ÔÎÂ ÌÈÓÚË È˘ ‡ÏÂ Ù"Ò ˙ÏÓ ÂÏ ÔÈ‡Â „"ÓÏ· Ì˘Â‰˘ ÂÓÎ ‡ÏÂ Û"Ï
˙ "ÏÈÚÏÓ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏÂ Ì‰· ÛÒÂ ‡"‰‰ ÈÎ ˙ÂÚËÂÓ ÌÈÓÚË È˘ Ì‡ˆÓעכ"ל .הרי נראה שרק דימה צערה
לאהלה ששניהם הם מלעיל לפני חט"ף ,אבל לא כתב שמצא ספרים כן אצל האהלה  -שהרי כתב "ואם
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לפום ריהטא הבין כן גם על האהלה .ובודאי נתיישב בדעתו שלא כתב כן על
האהלה ,ואי אפשר להגיה כן מסברא.
ולא עוד אלא מצינו לרוו "ה בחומשו תורת הא'לקים בשום שכל לבראשית יח,ו
)הובא במסורת הקריאה שם( שכתבÔÂ‰ÏÂÎÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡· ÔÎ ÔÈ·È˙Î ‰˘˘ ,‰Ï‰‡‰" :
,19 Ô„˜‰ ‰˘Ó È·¯ ¯Ó‡ÈÂ .ÏÂ‚Ò ÛËÁ· ‡" ‰‰Â Û" Ï‡· ‰È‚‰ ÔÂ‰ÏÂÎ·Â ,Â" ÈÂ ÌÈ¯ÒÁ
 ÂÓÎ Á˙Ù ÛËÁ ˙ÏË·Ó ˙Ó„˜ÂÓ ‰È‚ ÏÎנשבענו אנחנו שמענו ידענו˙ÏÓÂ ,
ÔË˜ Á˙Ù ÛËÁ· ÂÂˆ¯Â .Á˙Ù ÛËÁ·Â ˙Ó„˜ÂÓ ‰È‚‰ ÈÎ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‰‡ˆÈ ‰Ï‰‡‰
]˘ ."[ÏÂ‚Ò ‡Â‰ובעין הקורא שם כתב] ÌÈÓÙÒ‡· ÔÎ ‰Ï‰‡‰" :כלומר כתבי יד
ספרדיים[  ." ÏÈÚÏÓ ÌÚË‰˘ Ù" Ú‡ ‡" ‰‰ ˙Á˙ ÛËÁהרי ע "פ שנים קדמונים ]מלפני
כ 700שנה[ יקום דבר  -מלבד כל הספרים המדוייקים כגון כתב יד בן-אשר  20וחומשי
רוו"ה וקורן ושאר כל החומשים המצויים  .21וכן הסכימו האחרונים  22עם הודאת
בעל דין של הלחם הבכורים עצמו.
ומה שנתקשה מהכלל  -כבר כתב הריעב "ץ הנ "ל ]אות ז[ שאין למדים מן
הכללות .ולא עוד אלא הלחם הבכורים עצמו בדף יב ע "א ובצג ע "א כתב שכשתבוא
ה"א הנוספת בסוף התיבה במקום הלמ "ד בראשה כמו חרנה ,סדומה ,מצרימה,
תמצאם ,"...ולא כתב שהספרים מוטעים בזה כמו אצל צערה .וגם קשה איך ישתבשו הספרים בשמונה
מקומות? ועי' לקמן הערה  .19 .16דרכי הניקוד והנגינות הנדפס בסוף תנ"ך מקראות גדולות דפוס
ווארשא דף ג' ע"א; מהדורת בודאפעשט תרפ"ט עמ'  .56ועי' עוד דברי רוו"ה בחומשו מאור עינים ויקרא
צערה „‡¯ÈÂ 'Ù
האהלה ָ ֲֹ ֽ Ì‚ ÂÈ¯ÙÒ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏÂ) Ù"Á·Â ˙Ó„˜ÂÓ ‰È‚‰ ÈÎ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‰‡ˆÈ
יא,לוָ ֱ ֹ ָ ˙ÏÓÂ... :
] („·Ï ‡"Â˘ ÌÈ„˜Â ˘ÈÂ ÌÈ¯ÙÂÒ‰ Â˜ÏÁ ‰Ê·˘ ‡Ï‡ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‰‡ˆÂÈ ‚"Î Ë"Èאבל לכו"ע הוא
מלעיל[ .20 .אמנם לדאבוננו חלק החומש חסר  -אך נשארו שני המקומות שבנביאים .21 .לפום
ריהטא בדקתי הספרים שבאו בהשג ידי :חומשי העמק דבר ,תורה תמימה ,חומש עם מלבי"ם ,מחוקקי
יהודה" ,תאג'" ירושלים תרנ"ה ,מקראות גדולות ווארשא )עם מסורה קטנה וגדולה( ,מקראות גדולות
הרגילות ,מקראות גדולות "רב פנינים" ,חומש עם "מסורת מדוייקת" ירושלים תשל"ח ,תנכי"ם הרגילים
"לעטעריס" ,תנ"ך ג' גדולי אשכנז רב יצחק דב הלוי במברגר וכו' )משנת תר"ל( ,תנ"ך עם מנחת שי )דפוס
ראשון מנטובה תק"ב( .אך מצאתי בתנ"ך אמסטרדם תס"ה שבפרשת וירא הדפיס "האהלה" מלרע  -אך
בכל שבעת המקומות האחרים הדפיסה מלעיל .הרי בודאי אין כאן אלא טעות סופר ,או שינוי מכוון של
המגיהים הנוצרים המועדים לכך  -אלא שלא הצליחו להשוות מדתם .ואמנם יש רגלים לדבר שהרי הדפיסו
גם צערה מלרע ,וכן "הפכי" ו"נגפו" בלי דגש בפ"א  -עי' לקמן אות יא ויב .וכנראה שספרים כיוצא
באמסטרדם הנ"ל הטעו לבעל "לחם הבכורים"] .שוב הגיע לידי ספר "תקון סופרים"  -ומבואר שם
ש"האהלה" היא מלעיל ובחטף סגול בכל מקום בספרים המדוייקים ,אבל "צערה" בדפוסים שלפניו בשני
"מתגים" בצד"י וברי"ש )כי כלם נמשכו אחרי טעות דפוס וויניציאה( .אך האריך שם להביא עדויות ספרים
מדוייקים ,ולהוכיח ש"צערה" צ"ל מלעיל .ע"ש באורך .ומבואר א"כ טעמו של הכרעות הלחם הבכורים
כמו ששיערנו כנ"ל[ .22 .הרב רפאל חיים באזילה בהכרעותיו שבסוף תנ"ך מנחת שי דפוס ראשון; ר"י
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המלה היא תמיד מלעיל .הרי כללי הדקדוק סותרים אהדדי ,ואוקי חד בהדי חד
ואוקי הספרים בחזקתם ש" " ‰Ï‰‡‰היא מלעיל .ועי' לקמן בסמוך אצל צערה.
"צערה" מלרע ע"פ הסברא
 .‡Èבפרשת וירא בראשית יט,כג גם כן הדפיסו תיבת ֲֹ ָ
הנ"ל  -והתעלמו ביודעים ממה שבכל הספרים המדוייקים הוא מלעיל .אלא שכאן
העירו בשולי העמוד] ‡ÈÚ‚" :מתג[ ·ˆ„ "ÌÁÏ ·¯‰ ˙Ú„Î) ˘"È¯· ‰È‚‰ ¯˜ÈÚÂ È
 ." (ÌÈ¯ÂÎ·‰אך כאן ב "ˆ " ‰¯Úסמך בעל לחם הבכורים על הספרים המוטעים 23
שנזדמנו לו ,ותמך הטעמתם ע"פ סברתו הנ"ל ע "ש .הרי שאע "פ שמצאו בכאן קצת
סמך ,מ"מ בעיקר תמכו הגהתם על סברתם הנ "ל  -וכן לא ייעשה.
הנה גם כאן בעין הקורא עשאו מלעיל .וכתב רוו"ה בשום שכלÔ"ÈÚ‰ ‰¯Úˆ" :
·¯ÒÓÂ „"  Ï˘Â Ë"Ó¯ Ï˘ „È ·˙Î ‡¯˜Ó· Î" Î ,„·Ï È" „ˆ‰ ˙Á˙ ‰È‚‰Â Á˙Ù ÛËÁ
ÔÈ‡Â ˙Ó„˜ÂÓ ‰È‚ ¯Â·Ú ÌÓÚËÂ „·Ï ‡Â˘· Â˙Â‡ ÔÈ„˜Â ˘È ,Ï" ÊÂ ÔÂÈÏ‚· ÂÈÏÚ
Ì˙Â‡ ˙ÂÚË ÔÈ·˙ ‰ÊÓÂ .‡Â‰ ÔÂÎÂ Ï"ÎÚ ‰Ï‰‡‰ Ï˜˘Ó ÏÚ ‡È‰˘ ·Ï ÏÚ ÔÈÓÈ˘Ó
‰Â„˜ ÔÎÏÂ Á˙Ù ÛËÁ‰ ¯Â·Ú· ÏÈÚÏÓ ‰È‚‰ ÔÂÎÈ ‡Ï˘ Â·˘Á ÈÎ Ú¯ÏÓ ÌÈ„˜Ó‰
ÌÈ¯ÙÂÒ ÔÂ˜˙ ÏÚ· ‰ÏÚ‰ ÔÎÂ ,‡Â‰ ˘Â·˘Â Ú¯ÏÓÂ ÏÈÚÏÓ ‰·È˙‰ ‰¯‡˘Â ,Ú¯ÏÓ
)רבי שלמה דובנא(ÛËÁ‰ ÏË·˙ ‡Ï ÌÏÂÁ‰ Ïˆ‡ ˙Ó„˜ÂÓ‰ ‰È‚‰˘ ‰‡¯Â .
 ".Á˙Ùעכ "ל .וכן כתב במסורת הקריאה בקיצור .וכן הוא בשאר הספרים
המדוייקים וכנ "ל .וכן העיד רבי יעקב ספיר בקונטרס "מאורות נתן"  24בשם כת"י
בן-אשר  .25וכן מצאתי עדות מפורשת של המסורת  26המונה "ˆ " ‰¯Úבכלל התיבות
בטעם מלעיל וה "א בסוף ולית דכוותייהו בתנ "ך.
"הפכי" הכ"ף בלי דגש ,וכהודאתם בניגוד
 .·Èבפרשת וירא יט,כא הדפיסו ָ ְ ִ
לנדפס "·] ." Ô¯Â˜ Í"˙·Â ÌÈ˘ÓÂÁ‰ ÏÎוהמנחת שי העיר על הפכי" :הה"א בקמץ
לבד והוא חטוף" .ולא העיר על דגש הכ "ף ,כי נדפס בדגש כהוגן בדפוסי וויניציא
"הפכּי ,והכ "ף דגושה[ .ולמרות
שהגיהם .אכן בכ "י קדשו של הערותיו ,העתיק ָ ְ ִ
לומברוזו הנ"ל; מסורת הקריאה; תקון ברדיטשוב במבוא הניקוד עמ'  4אות ז'; רוו"ה .23 .עי' לעיל
הערה ˙ÂÚÒÓ‰ ¯ÙÒ ÏÚ·] ÌÏ˘Â¯È ˘È‡ ¯ÈÙÒ ÈÂÏ‰ Ô˙ ¯"¯‰ÂÓ· ·˜ÚÈ ÈÙ ¯·Ú ÏÚ ¯È‡‰ ¯˘‡" .24 .16
‡·¯˙Î ‡¯˜‰ ‡·Âˆ Ì¯‡· ¯˘‡ ˘Â„˜‰ Í"˙‰ ¯ÙÒ ˘„˜‰ ˙¯‰Ë ÂÈÊ ‰‚ÂÓ ˙ÂÈ˙Ó‡ ˙Â‰‚‰ [¯ÈÙÒ Ô
˙ ."...‰¯Âהקונטרס כולל מאות עדויות על נוסח בן-אשר בתורה הפטרות ומגילת אסתר ,ונדפס ב"לשוננו"
כרך חמישים חוברת שלישית ורביעית ניסן-תמוז ה' תשמ"ו .25 .וכן הוא בכ"י לנינגראד המפורסם ,כ"י
ששון  1053ו 507ובתקון ברדיטשוב הנ"ל„È-·˙Î· ·˜ÚÈ Ô· Ï‡ÂÓ˘ È„ÈÓ ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂ„‚ ‰¯ÂÒÓ‰" .26 .
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שתקונם מיועד לכל עדת ישראל כי תורה אחת היא לנו  ,27כפו כגיגית נוסח הלחם
הבכורים על כל כלל ישראל.
הנה בלחם הבכורים בהערותיו לפרשת וירא כתבÛÂËÁ ı" Ó˜· ‡" ‰‰ ÈÎÙ‰" :
 .28 " ‰Ù¯ Û"Î‰Âאך הר "מ מאזוז בהערותיו ללחם הבכורים )עמ'  26לדף קה ע"ב(
כתב(Â"ˆÈ) ‡" ÂÓÓ È˙ÚÓ˘ ÔÎÂ ,‡¯˜ÓÏ Ì‡ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ Â¯ÂÂÈÏ ˘ÓÂÁ· ‡Â‰ ÔÎ" :
·˘.‰ÊÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ·" Ú Á" Û„ ÌÈÙ· ÏÈÚÏ ÔÈÈÚÂ ,Ï" ˆÊ Ô‰Î ‰ÚÂ˘È '¯ ÌÎÁ‰ Ì
‡· ."‰˘Â‚„ Û" Î‰ ÈÎÙ‰ Ô¯Â˜ Í"˙·Â ÌÈ˘ÓÂÁ‰ ÏÎ· Ïעכ "ל .ובתקונם השמועה
מהחכם ר' ישועה כהן כבר הפכה ל "מסורת" כי כתבו בהערת שולייםÈÙÏ" :
." ‰ÈÂÙ¯ Û" Î‰ Â˙¯ÂÒÓ
ואילו בענין בנגפו )שמות יב,כז( כתב הלחם הבכורים )דף נז ע"ב(È˙È‡¯Â" :
¯Á‡ÏÂ .‰˘Â‚„ ‡" Ù‰ ÂÙ‚· Ï" ÊÂ ·˙Î˘ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÙ‚· ˜ÂÒÙ ÏÚ È˘ ˙ÁÓ ·¯‰Ï
 " ...‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì‰ ÂÏ‡Î ÌÚË ‡Ï· ÂÈ¯·„ ·˙Î ‰ÏÈÁÓ‰ומסיק שהוא רפה 29
דוגמת חבריו הרבים הדומים לו .ובהערות הרמ"מ שם כתב‡¯Â˜ (Â" ˆÈ) ‡" ÂÓÂ" :
‡‡È‰˘ ¯‡Â·Ó ,‰˘Â‚„ ‡" Ù‰ È˘ ˙ÁÓ ·¯‰ ·˙Î„Ó ‡·¯„‡„ ÂÓÚËÂ ,˘‚„· ‰˙Â
„‚] ‚‰Ó‰ ÍÙ‰ ‰˘Âכלומר הדרך הנהוג במקרא לפי הכלל[‡È‰˘ Â„È· ÔÎ ˙¯ÂÒÓÂ ,
„‚ ." ‰˘Âוכן הדפיסו בתקונם .הרי שאע"פ ש"בנגפו" הוא ממש דומה ל"הפכי"
הנ"ל ,לא השוו מדותיהם ,וביטלו דעת הלחם הבכורים מפני המנחת שי .ולמה אם
כן גבי מלת "הפכי" הנ"ל ,התעקשו לקיים דעת הלחם הבכורים נגד מסורת כל
הספרים וכנ "ל ,וכדרך שנצטווינו ללכת אחרי רוב הספרים המדוייקים .30
גם רוו"ה בתורת הא'לקים כתב" :הפכּי¯ÒÓÂ È" Î· Ì‚ ÌÈ˜ÈÂ„Ó‰ ÏÎ· ˘‚„ .
‡"Ù‰ (Ê" Î ·" È ˙ÂÓ˘) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÙ‚· Â‰ÂÓÎÂ .Ô„˜‰ È" ·‰È Î" ÎÂ ,˘‚„Â ˙ÈÏ ÂÈÏÚ
בשכבו
־
„‚ ." ˘Âושם כתב יהב"יÏ˜˘Ó ÏÚ ˙ÂÙ¯‰Ï ‰È„ ‰È‰Â ‰˘Â‚„ ‡" Ù‰ ÂÙ‚·" :
 "ÓÏשמות יד,כה )עמ'  - (324ומצויין שכן הוא הניקוד והטעמה במקור .27 .וכן הדפיסו הפטרות גם
לפי מנהג אשכנז .28 .כנראה ששוב דפוסי אמסטרדם המשובשים ]כנ"ל הערה  [16היו בעוכריו .ועי'
בשער בג"ד כפ"ת )דף נז ע"ב( שכתב שהמקור וציווי יבוא רפה אחרי שו"א נח להבדילם מן הכינוי המדבר
בעדו והנסתר  -ולפי זה יהיה פ"א הפכי בלי דגש .ובהערות הרמ"מ לדף נז ע"ב עוד יצא לתמוך דבריו
ע"פ רש"י נחמיה ג,יז  -אלא דבאמת אין משם ראיה] .וכן ידוע שאחרי שו"א שבא אחרי מה שמכנה
המדקדק רז"ה "תנועה קלה" ,בדרך כלל יהיו בג"ד כפ"ת רפים .עי' דברינו ב"שערי דמעות" על "שערי
תפלה" סי' רנ )נדפס יחד עם לוח ארש מהדורת "אוצרנו"([ .29 .ושוב בודאי הסתמך על דפוס אמסטרדם
או כיוצא בו כנ"ל .30 .כאשר כתב הרדב"ז הנ"ל ושאר הפוסקים וכדרך שעשו חז"ל ]ירושלמי תענית
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בנקבו-שם( " .ובמסורת הקריאה כתב‡"‰‰ .ÈÎÙ‰" :
־
בכתבו )הערת רוו"הÔÎÂ :
־
·˜ÌÈ¯ÙÂÒ ÔÂ˜˙‰ ˙Ú„Ï ÈÎ Û‡ Ï" ÊÂ ÏÈÏÎ ˙ÁÓ‰ ·˙ÎÂ .Á ‡Â˘· ‡" Ù‰Â ÔË˜ ıÓ
„‚ ‡Â‰ ÈÎ ÈÙ¯· È˙„˜ ‰Ê ÏÎ ÌÚ ,˜Â„˜„‰ ÈÏÏÎ Ù" Ú ÔÂÎ ‡Â‰ ÔÎÂ ˘‚„· Û"Î‰
ÈÏÏÎ ÏÚ ‰ÙÈ˜˙ ˘È‡ ÈÙÓ ˘È‡ ‰Ï·˜‰ „È ÈÎ ¯‡Â·Ó ¯·ÎÂ ÌÈ¯ÙÒ‰ ÏÎ ˙Â‡ÈˆÓ
ÂÈÏÚ ¯ÒÓÂ È" Î· Ì‚ ÌÈ˜ÈÂ„Ó‰ ÏÎ· ˘‚„· Û" Î‰ Ï" ÊÂ ·˙Î ‰" ÂÂ¯Â .Ï"ÎÚ ˜Â„˜„‰
ÈÎ‰Â .Ï" ÎÚ ˘‚„ ‡" Ù‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÙ‚· Â‰ÂÓÎÂ ,Ô„˜‰ È" ·‰È Î" ÎÂ ,˘‚„Â ˙ÈÏ
˜] ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈ¯ÙÒ ‰‡¯ ‡Ï ÏÈÏÎ ˙ÁÓ ÏÚ· ·¯‰ ÈÎ ÔÈËאמר ד"י כי אם דפוסי
אמסטרדם וכיוצא בהם  31שנחשבו בימיו כמדוייקים[ ולא כ"י ולא ידע ,ורוו "ה כתב שכ"ה
בכל המדויקים ומכל שכן שמסר כן במסרה כ "י בודאי הכי עבדינן " .עכ"ל .וכן העיד
בקונטרס "מאורות נתן " בשם כת "י בן-אשר ,שהפ "א דגושה  ,32וכן כתבו רשב"ם ,33
הריעב "ץ במגדל עוז הנ"ל ]אות ז[ ומהר "י צאלח בחלק הדקדוק ]התימני[.
מתגים ה"זרים" וגעיות השו"א
 .‚Èבתנ "ך ישנם הרבה מתגים שבאים בלי כלל יציב ופשוט ,שנראים כזרים
בעיני הרבה מהמדקדקים  .34והנה בתקון "המדוייק " ניכר שבשיטתיות נשמטו
הרבה מהמתגים האלה  -אע "פ שהמנחת שי ולחם הבכורים ]שעליהם מושתת תקונם
כביכול[ העידו בהדיא שיש מתג באותם מקומות .הרי שוב עשו בתקונם כבתוך
שלהם וזרקו מסורת המקרא אחרי גבם.
הרי כאן רשימת מקצת המתגים שהשמיטו בניגוד לעדותם המפורשת של
המנחת שי ולחם הבכורים ויהב"י הנקדן בעין הקוראֽ :תדשא ) 35בראשית  36א,יא(;
פ"ד ה"ב; מסכת סופרים פ"ו ה"ד[ .31 .כנ"ל הערה  .32 .16וכן הוא בכ"י לנינגראד המפורסם ,כ"י
ששון  1053ו .33 .507בספר "דייקות מרבנו שמואל" ירושלים תש"ס עמ'  .34 .19ויש חומשים שע"פ
הפירוש המסולף של רז"ה בדברי ה"אור תורה" )כמבואר בהקדמתנו ללוח ארש פרק א' אות יח ]עמ' ,([35
השמיטו הגעיות והמתגים שהיו נראים בעיני המדקדקים האחרונים כזרים  -דהיינו געיות השו"א והמתגים
שבאות לפני אות דגושה או שו"א נח .ואין זה כוונת האו"ת כמו שהעיר רוו"ה בשום שכל ד,יט ע"ש.
ובספרו משפטי הטעמים דף ס' ע"ב כתב על המתגים הללו¯˙ÂÈ‰ ÌÈ¯ÙÒ· ÌÈ¯˘Â‡Ó Ì‰˘ È¯Á‡... :
ÈÏ·Ó ¯˘‡ ,ÌÈÂ¯Á‡‰ È¯·„· ˙ÂÚ˘Ï ÔÈ‡ ÔÎÏ ,ÌÈÂÓ„˜ ÈÂÓ„˜Â ÌÈÂÓ„˜‰ ÈÙÓ ÌÈÓÈÈÂ˜Ó Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó
...ÌÈÊÂ¯‰Â ÔÂ˘Ï‰ ÈÂ‡‚ ,ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÏ·‚ ¯˘‡ '‰ ˙ÏÁ· ÁÙ˙Ò‰Ó ÌÂ˘¯‚ÈÂ ,ÌÈÂÙˆ‰ ÂÏ‡ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙ÏÂÎÈ
גם רבי שבתי סופר בהקדמה כללית שלו פרק ג' העיד שבימיו החזנים עדיין נהגו בקריאת הגעיות
כמשפטן) ‡ÈÚ‚·" .35 .מתג( ) ."‰¯ÒÓ‰ Ù"Úלחם הבכורים( .וכן רוו"ה בחומש תורת הא'לקים בשום
שכל הביא בשם טוב טעם ומקנה אברם שהוא במתג .גם במאורות נתן העיד שהוא במתג בכ"י
בן-אשר .36 .גם בקריאת התורה שבסדורם איננו.
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ֽבשתי ) 37ויקרא יג,מח ֽ ;(38ובשכבך ) 39דברים ו,ז  ;40יא,יט ֽ ;(41ובהקבץ
ב,ח  .(43וכן נדפסו בחומשי רוו "ה ותנ "ך קורן המדוייקים.

42

)אסתר

רבבות אפרים )דברים לג,יז .(44
ולאידך גיסא הוסיפו מתגים נגד דעתם כמו ִֽ ְ
 .„Èגם רוב געיות השו"א נשמטו בשיטתיות בניגוד למנחת שי.
ע"פ הבדיקות שלי ,מצאתי חמש געיות שו "א בספר בראשית במנחת שי  45והם:
ְ ֽואת רסן )י,יב(; ְ ֽואת פתרסים )י,יד(; ְ ֽואת האנשים )יט,יא(; ְ ֽואת הצמידים )כד,ל(;
ְֽשלמים ) 46לד,כא(  -וכולם ]חוץ מכד,ל  [47הם בגעיא גם בעין הקורא וחומשי רוו"ה
ותנ "ך קורן  .48ובאמור כא,י ֽ ֲאשר  49ובחקת יט,ט ְ ֽוהיתה נשמטו גם בתקון וגם
בסדורם .ואע "פ שלא נזכרו בלחם הבכורים ,אך גם לא כתב לשוללם .והנה
בפרשת תרומה שמות כה,לג הם עצמם הדפיסו ְֽמשקדים בגעיא )וכנזכר במנחת
שי( ,אע "פ שלא נזכר בלחם הבכורים.
 .ÂËבהקדמה לתקונם עמ'  32כלל לב כתבו‰·È˙ ˘‡¯· ‡Â˘‰ ÌÚ˘ ‡ÈÚ‚" :
·‡] Á˙Ù ‡Â˘ ÂÓÎ ‡Â‰‰ ‡Â˘‰ ˙Â¯˜Ï ‰כלומר חטף פתח[('Á,'‚ ‰È¯ÎÊ) ÂÓÎ ,
ְֽשמע-נא" .ואם באמת קבלה היא נקבל  -אבל אם לדין יש תשובה  -שהרי מדברי
הלחם הבכורים ]התוניסאי[ עצמו ]דף מו ע"א[ יוצא שקריאת שוא געיא  50היא או
כפתח ממש או כסגול ממש  -אבל כחטף פתח לא שמענו .ובכל אופן בודאי לא

 .37וכן העיד בדרכי הניקוד והנגינות של רבי משה הנקדן )מהדורת בודאפעסט עמ'  .38 .(69ונזכר בלחם
הבכורים דף מז ע"א ופו ע"ב .39 .וכן ר' אליה בחור הזכיר מתג זה בספרו טוב טעם פרק ז' ורבי שבתי
סופר מפרעמיסלא בהקדמה כללית לסדורו עמ'  27ובקריאת שמע שבתוך הסדור .40 .גם בקריאת שמע
שבסדורם שנדפסה עם טעמי המקרא ומתגים ,נשמטו .41 .המנחת שי העיד שכן הוא גם
לבן-אשר .42 .גם בתנ"ך רבי שלום שכנא יעלין העיד שבכ"י בן-אשר הוא במתג) .ספר היובל לרב
מרדכי ברויאר עמ'  .43 .(345לחם הבכורים דף צ' ע"ב וצא ע"א .44 .ע"ש במנחת שי ,ובלחם
הבכורים כתב שם ."ÏÂÏÎÓ· ˜"„¯ Á ‡Â˘· ˙"È·‰ ˙‡È¯˜" :ועל כרחך לפי זה א"כ אין מתג בבית
וכדמוכח בספר המכלול )דפוס ליק דף עא ע"ב ועב ע"א( .גם בכ"י בן-אשר מסר עליו חטף  -כלומר שהוא
בלי מתג )דלא כחבריו ֽרבבות אלפי ישראל וכו'( .45 .וכולם הם בגעיא גם בתנ"ך הר"מ ברויאר ע"פ
כתב יד לנינגראד המפורסם ושאר כתבי יד עתיקים הקרובים לכת"י בן-אשר .46 .וכ"כ בספר זכרון לרבי
יוסף קמחי עמ'  19ובאוצר נחמד הכוזרי מאמר ב' סי' פ' דף צא ע"ב בשם ר"א בחור .47 .והעיד במנחת
שי שהוא במתג גם לבן-אשר .48 .וכן הם בגעיא בחלק הדקדוק של מהרי"ץ ,חוץ מיט,יא ולד,כא  -שלא
נזכרו .אבל גם הם נמצאים בגעיא ב"תאג'" ירושלים תרנ"ה וב"מסורת מדוייקת" של רבי יוסף
צובירי .49 .וכן הוא במחברת כתרי תורה עמ' לג; עין הקורא ומהרי"ץ .50 .בקריאתו הפשוטה  -אבל

מאמרים ומכתבים

נה

טוב עשה לסתום דבריו ]המיועדים לכלל הצבור[ נגד המדקדקים קדמאי  51ובתראי
שכתבו שבבוא געיא לצד השו "א תקרא פת "ח ]או סגו "ל[ בהרחבה  -ולא כחטף
פת"ח .וחוששני שגם כאן אין כאן קבלה אלא שינוי מסורת הקריאה ע "פ סברא
כדי שלא לקרות שו"א כתנועה ממש .53
52

 .ÊËבכללי הדקדוק בהקדמה עמ'  32כלל ל' כתבו] ‡ÈÚ‚" :מתג[ ˘‰ÚÂ˙ ÌÚ
˜˙ÁÓ‰ Ì˘·) 'ˆ Û„ ÍÈ¯‡Ó‰ ¯Ú˘ ÌÈ¯ÂÎ·‰ ÌÁÏ· Î" ÎÂ .Á ‰È¯Á‡ ‡Â˘‰ ,‰Ë
הלוים" .ועל פי זה
˘ְ ַֽ :‡Ó‚Â„Ï .˙ˆ˜ „ÈÓÚ‰Ï ˜¯ ‡ÈÚ‚‰Â .˘"Ú ˙Â˜ÊÁ ˙ÂÈ‡¯· (È
המלאה,
המבקשיםְ ַֽ ,
בתקונם עשו כל השואי"ם שאחר פת"ח מתוג  54נחים כגון ַֽ ְ
הצפרדעים  -והכשילו גם מדפיסים אחרים שסמכו לתומם על תקונם "המדוייק".
ַֽ ְ
והנה לא דקו בדעת המנחת שי ,שהרי הוא כתב בהמשך שם בהדיא שיש הרבה
שואי"ם נעים הבאים אחרי חיר "ק קטן הנמשך במתג  - 55אלא שהמנחת שי לא
ידע דרך סלולה להגדיר מתי הם נחים ומתי הם נעים .אך אחרי פת "ח מתוג
החליט המנחת שי השו "א לנח  .56ומ"מ הרואה יראה שהלחם הבכורים העתיק
דברי המנחת שי בזה בהסתייגות ,ובמקומות אחרים  57כתב בהדיא להניע שו"א
גם אחרי פת "ח מתוג בכגון דוגמאות הנ "ל  -וכן הוא דעת הקדמונים 58
יש אופנים אחרים לפני אות יו"ד ולפני אותיות אהח"ע  -ומקריאות אלו התעלמו בתקון שם לגמרי.51 .
רוו"ה בחומש מאור עינים בראשית מג,כא בשם טעמי המקרא לבן-בלעם; רד"ק במכלול ליק קלט ע"א;
מאירי בקרית ספר ראש חלק תקון סופרים בראש שער בתכונת קריאת השבא )דפוס איזמיר דף ד' ע"א(;
מחברת כתרי תורה )מחברת התיג'אן הערבית( ]בני-ברק ה' תש"נ דף לג ע"א[ .52 .מפרשי הכוזרי אוצר
נחמד וקול יהודה מאמר שני סי' פ' )דף פט ע"ב ,צ' ע"א( בשם ר' אליה בחור; רבי שבתי סופר בהקדמה
כללית לסדורו מהדורת אוצרנו עמ'  ;29מנחת שי בתהלים סח,כז ובשאר מקומות; לוית חן דף כד
ע"א .53 .עי' הקדמתנו ללוח ארש מהדורת "אוצרנו" פרק א' אות יח )עמ'  .54 .(34 ,33פרט כמובן
"הללוּ" .55 .ועי' מנחת שי שופטים ה,יב .56 .המנחת שי
לפת"ח מתוג שלפני אותיות הדומות כגון ַֽ ְ
לא נחית לחילוק שבין הגעיות הכבדות שדרך לבוא אחריהן שו"א נח לבין הגעיות הקלות שהדרך לבוא
אחריהן שו"א נע ]עי' סדור עבודת ישראל עמ'  ,[83 ,82ולכן נסתבך בראיות שהשו"א נח  -ואין כאן
המקום להאריך בכללים הללו .57 .דף לב ע"א; סה ע"ב והערותיו לשופטים טז ומלכים
ב,ב .58 .בן-אשר בהרבה מקומות בכתב יד "כתר ארם צובה" ובדקדוקי הטעמים המיוחס לבן-אשר
מהדורת בער-שטראק עמ'  33והעתיקו רוו"ה במאור עינים שמות ד,יט; מסורת מדוייקת שמות ו,כז בשם
מחברת התיג'אן; מחברת כתרי התורה )הוא מחברת התיג'אן הערבית הקצרה מתורגמת ללשון הקודש
הוצאת מכון פעולת צדיק בני-ברק תש"נ( פרק ה' וע"ש באורך בלעומת המחברת; טעמי המקרא המיוחס
לבן-בלעם בשער השו"א; ר' יהודה אבן חיוג' בשער השוא הנע והנח )ר' יהודה אבן חיוג' בשלשה ספרי
דקדוק לייפציג תר"ל עמ'  .(130וכן נראה לדייק מהמאירי בקרית ספר חלק התקון סופרים דף ד' ע"א ]כעין
דברי הלוית חן בהערה הבאה[ .וכן משמע מיהב"י הנקדן בסוף שער המתיגות שלו )נדפס ב"לשוננו"
בּסערה )מ"ב,ב,א( נראה שהמתג מניע
טבת-ניסן תשי"ח( .גם מהרד"ק במכלול דף מא ע"ב דפוס ליק גבי ַֽ ֳ

לגדור פרץ

נו

והאחרונים  .59ולא נעלמו דברי הלחם הבכורים ]ושאר מדקדקים[ מעיניהם
המשוטטות למרחק  - 60אלא ודאי דשוב העדיפו להשען על בינתם נגד קבלת
הקדמונים .אך הלחם הבכורים עצמו כבר כתב בדף מד ע "א‰ÏÈÁÓ‰ ¯Á‡ÏÂ" :
]Ì‰ÈÏÚ ·˙Î˘ ˙ÂÏÓ· Ê" ÎÚ ˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„˘ Ù" Ú‡˘ ¯ÓÂ‡ È‡ [È˘ ˙ÁÓ‰Ó
·¯‰ Ï˘ ˙Â˜ÙÒ ÈÙÓ ˜"„¯‰ Ï˘ È‡„Â ÁÈ‰Ï ÔÈ‡ Á˙Ù ‡Â˘· Ì‰˘ ˘Â¯ÈÙ· ˜" „¯‰
." ...˜Â„˜„‰ ˙Î‡ÏÓ· ÏÂ„‚ ÌÎÁ ‰È‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰Ó ‰È‰ ˜"„¯‰˘ ¯Á‡ È˘ ˙ÁÓ
Ì˙¯·Ò Ù"Ú Â˘Ú ÌÂ˜˙·˘ Â„ÓÏ Ï" ‰ ÏÎÓ È¯‰ ,ÔÈ˙Á ‡‰·Â ÔÈ˜ÏÒ ‡‰· .ÊÈ
Ì‰ÈÏÚ˘ ‰‡È¯˜‰ ˙¯ÂÒÓÂ ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó‰ ÌÈ¯ÙÒÏ „Â‚È·Â ,ÂÏ˘ ÍÂ˙· ‰˘ÂÚ‰ Ì„‡Î
.‰‚ÂÓ ÂÈ‡˘ ¯ÙÒ ÔÈ„Î ÂÈ„Â - ÏÏÎ ÌÂ˜˙ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚ - ÂÒÒ·˙‰ ÏÂÎÈ·Î

U
השו"א .גם רבי משה הנקדן בדרכי הניקוד והנגינות מהדורת בודאפעסט תרפ"ט עמ'  72כתב שבמילות
המבקשים וכו' " ."ÂÈ¯Á‡˘ Ì"ÓÏ ¯·Á˙˙ ‡Ï˘ È„Î ‡ÈÚ‚· Ô"È‡‰‰ Â„ÈÓÚ‰עכ"ל .ושמע מינה
כמו ַֽ ְ
שהשו"א נע .גם בחיבור קדמון על הגיית השו"א )"לשוננו" תש"ג-ד כרך יב עמ'  153בכלל התשיעי(:
",‰˘Â‚„ ‰ÏÓ· ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙Â‡‰ ‰È‰˙Â ,‰ÏÓ· ‰È˘‰ [˙Â‡‰] Ì"Ó‰ ‰È‰˙Â Ì"Ó ˙Á˙ ‡ˆÓÈ ¯˘‡ ‡Â˘ ÏÎ
המקנּא" )במדבר יא,כח( .ועם כי יש חילוקים בפרטים  -אבל
ֵ ַ ְ ַ ÂÓÎ Á˙Ù· ‡ËÂ·È Ì"Ó‰ ˙Á˙ ¯˘‡ ‡Â˘‰
הצד השוה שבכולם הוא כי מדרך המתג להניע השו"א גם אחרי פת"ח .ועי' ספר הניקוד האשורי עמ' ,71
 72ואכמ"ל יותר .59 .ר' אליה בחור בפרק שירה ]קול הקורא פרק יב ס"ג )סדור מהרש"ס כרך א' עמ'
 ;[(181סדור רבי שבתי סופר הקדמה כללית עמ'  36ובמקומות רבים בביאוריו על גוף הסדור כגון עמ' 93
המכסה והמיחלים וכן עמ'  118המלמד ועמ'  120המרחם; סדור ר' עזריאל ור' אליה ווילנא במקומות הנ"ל
; לוית חן דף ח' ע"א מבואר שבלי המתג השו"א נח  -וא"כ עם המתג נע .וכן מבואר מדף ט' ע"א .ובדף
קה ע"א מבואר ש"המצפצפים" המ"ם בשו"א נע ]מפני הגעיא[ .וכן מהר"ם די לונזאנו באור תורה העיד
בכמה מקומות על החטף פת"ח כגון בשמות ז,כט שכל הצפרדעים הה"א בגעיא והצד"י בחטף פת"ח;
ויקרא ו,יט המחטא; יד,יא המטהר .וכן דעת הרוו"ה בשום שכל יח,יז; כז,לח .וכן מבואר בחלק הדקדוק
של מהרי"ץ בהרבה מקומות ,ועי' במדבר ה,כז .וכן ר"י מאלצן בסדור הגר"א "אשי ישראל" ,מסמן שו"א
נע אחרי מתג בה"א הידיעה כנ"ל .60 .כאשר יראה המעיין בהערות על כל ספר לחם הבכורים ,ובהקדמה
והערות לתקון שמביאים מדברי המדקדקים הראשונים והאחרונים המפוזרים ,כגון ראב"ע בספר צחות,
יהב"י הנקדן ]הנדפס בחומשי מאור עינים לרוו"ה  -או הנדפס מחדש בשם חומש עין הקורא[ ,ושתי ידות
למהר"ם די לונזאנו ,ערוגת הבושם ,סדור רבי שבתי סופר מפרעמיסלא ,דקדוק הגר"א .גם עין רואה
ההסכמה על מחברת כתרי תורה הנ"ל והסכמות והערות על שאר ספרים.

מאמרים ומכתבים

נז

ואל בינתך אל תישען
בעקבות פרסום המאמר הנ"ל פנתה המערכת לאחר זמן בשאלה להרה"ג מחבר
המאמר אם זכה לתגובה והשיב לנו :שבאו להתנצח עמו וזה תורף תשובתםÂ‡ˆÓ :
)‰È‚‰Ï ÏÂÎÈ " ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ" È" ¯ Ì‚ ÔÎ Ì‡ .˙Â‡¯˜Ó‰ ‰È‚‰ Ì" ·˘¯‰ Ì‚˘ (Ì˙·‰ ÈÙÎ
!‡¯˜Ó‰

מכתב-לכבוד שלוכט"ס,
מאז לא נתקבלה שום תגובה במערכת "אור ישראל" אלא שתלמידי ישיבת "כסא רחמים"
באו אלי בעצמם להתנצח .אך לא די שלא קיימו בעצמם יישב בדד וידום כי נטל עליו ומודה
ועוזב ירוחם ,אלא אף טענו כך חובתנו וכך יפה לנו ,לעזוב מקור מים חיים ,התורה המסורה לנו
מסיני] ,כעדות כל הספרים ממזרח שמש עד מבואו ,וכעדות הקדמונים והאחרונים[ לחצוב להם
בורות נשברים אשר כרו במשענתם משענת הקנה הרצוץ סברת לבם .ולא ישיבו אל לבם מאמר
החכם מכל אדם ואל בינתך אל תישען )משלי ג,ה( ,כי לבנו אינו אפילו כמלא נקב מחט סידקית,
ואין אנו אפילו כאצבעתא בקירא לסברא .וכ"ש במקראי קודש ,שכל דבר הנראה זר בעינינו אם
ריק הוא ממנו הוא .וכבר כתב הרמב"ם בפרק ח' מהל' מעילה" :ודבר שלא ימצא לו טעם ולא
יידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ,ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו ,ולא תהא מחשבתו בו
כמחשבתו בשאר דברי החול" ע"ש.
והרצו לי טענתם בפיהם ,כי ניקוד המקרא מותר להגיה מסברא ,והביאו מקור מרשב"ם על
זועמה )במדבר כג,ז( .ואם הרשב"ם יכול להגיה מסברא גם ראש הישיבה יכול להגיה!!!  -אפילו
בניגוד לכל הספרים ועדות הקדמונים והאחרונים!!! והנה לחם הבכורים )לפני כמאתיים שנה(
שהוא נר לרגלם בכל מקום ,לא היה עוז להגיה מסברא  -עד שקם בדורנו...
והנה כל בר-דעת מבין שאין שום נפקא מינה בין להגיה אות או להגיה ניקוד ,שכל דקדוקי
תורה ומקרא סופרים ניתנו מסיני מרועה אחד .וכבר הבאתי כן בהדיא בראש מאמרי מגדולי
האחרונים .ואע"פ שאין אנו בקיאים בחסרות ויתרות וכ"ש בניקוד ,אך "כל שאין בו מחלוקת
אין לך בקיאות גדולה מזו" )קרית ספר למאירי בהקדמה שלו(.
והנה זה לשון הרשב"ם שם" :זעמה נראה לי בפתח שהוא לשון ציווי אבל זועמה מלאפום
]כלומר בחול"ם[ משמע נקבה זועמת ,כמו אש אוכלה ,והיא שופטה את ישראל" .אך אין להם
מזה ראיה כלל:
א .הרשב"ם כתב לשון נטיית דעתו ,ובכל אופן אין מכאן ראיה ששינה הלכה למעשה בספרים
)עי' לשון רבינו תם ומהרש"א שהעתקתי במאמרי(.
ב .ייתכן מאד שהיו הספרים שלפני הרשב"ם חלוקים בניקודם כאשר כתב הריב"ש בתשובה סי'
רפד בענין קריאת "דודיך" ובאבקת רוכל סי' ד' ]שהרי מצינו הרבה שינויים אצל הקדמונים אפילו
בשינויי אותיות ומלים וכ"ש בניקוד[ .ועל מחלוקת זו כתב הרשב"ם שניקוד הפת"ח נראה לו.
ג .והוא עולה על כולן  -שהם עצמם ראו שהלחם הבכורים שם הביא דברי רשב"ם אלו וכתב
עליהם..." :ומשמע שבא להגיה הפסוק והוא פלא" .הרי דעתו בבירור שמן הנמנע להגיה הפסוק
מסברא ]כדעת כל הקדמונים שהבאתי במאמרי[ ,וא"כ השתומם על דברי הרשב"ם ]וברור שיש
לחפש יישוב כנ"ל[ .וברור בלי ספק שדעתו הלכה למעשה שאסור להגיה אפילו הניקוד מסברא.
וכ"ש בדורנו ובנידון דידן שגדולי הראשונים והאחרונים וכל הספרים קיימוהו ואשרוהו.
וה' יגדור פרצות הורתנו וירום קרן צדיקים
י .ד .בני ברק
‰Ê· ·˙ÂÎ‰ Ì˘ ÌÈÈÒÂ „"Ò˘˙ È¯˘˙ "Ï‡¯˘È ¯Â‡"· ˙ÂÎÈ¯‡ ¯˙È· ÌÒ¯Ù˙‰ ‰Ê ·˙ÎÓ˘ ÂÈ‡¯ ‰ÒÙ„‰Ï ÍÂÓÒ
.‰‚ÂÓ ÂÈ‡˘ ¯ÙÒ ÔÈ„Î ‰ÊÈ‚Ï "ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó‰ ÌÈ¯ÙÒ‰" ÌÈ„ ÔÈ„ ˙È· ÂÈ‰ ÌÂ˜È˙Î ÌÈÓÊ·˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â" :ÔÂ˘Ï‰

לגדור פרץ

נח

רשימה חלקית
של השינויים שב"סדור המדוייק"
„ÁÈ Ì‚ ÊÎ˘‡Â „¯ÙÒ ˙ÂÏ‰˜ ÏÎ· Ï·Â˜Ó‰ „‚ ‡Â‰ ˘‚„ÂÓ‰
'‰ÚÂË' ˙Á‡‰ ÏÚ ‡¯Â˜ ‡Â‰Â ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙Â‡ÁÒÂ‰ È˙˘˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È
˙ÌÂ˜Ó· - E˙¯Â
∆
)˙,E˙¯Â
¿
]¯ÎÊÏ ÁÎÂ ÈÂÈÎ· ÌÈÂÈ˘ Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â¯˘Ú „·ÏÓ ‰Ê ÏÎ
.[(CÓÏÂÚ
»
ÌÂ˜Ó· - EÓÏÂÚ
∆
,EÓÏÂÚ
¿
˙;C˙¯Â
»

סדורים רגילים
אחד מהם
 .1יסתם ֶ ָ
אחד מהם
ִיפּתח ֶ ָ
ַ ֵ ָ .2
ֵ .3אי אפשר להתקיים
 .4וצאצאי צאצאינו
צרכּי
 .5שעשה לי כל ָ ְ ִ
ֶעשׂר תקונין
ֶ .6
 .7קראת אותו ישראל וישורון
 .8ושתבנה ביהמ"ק
חרב ביהמ"ק
ֵ ָ .9
 .10כמו שנאמר ונשלמה...
שׁיּרי הדם
ֵ ְ ִ .11
הדּשׁן
ֶ ַ .12
 .13יסוד הדרומי
ָ .14טעוּן אחר
וּבוֹשׁת פנים לגן עדן
.15
ֶ
ÂÓÚ ‰Ùa
∆¿ ÏÏÂ‰Ó .16
ַ .17חי העולמים )ג' פעמים(
) .18ישתבח( נצח גדולה גבורה
 .19ומעולם ועד עולם
 .20מהר והבא עלינו ברכה ושלום מהרה
 .21מארבע כנפות כל הארץ
 .22וכן כתוב ע"י נביאך
 .23וחננו מאתך
 .24וקבצנו יחד...
שׁאתּה
 .25מודים ֶ ַ ָ

הסידור המדוייק
אחד
ַַ
אחד
ִיפּתח ַ ַ
ַָ
ִאי
נוסף וצאצאי עמך ישראל
צרכי
ְָ ָ
עשׂר
ֲַ
קראת שמו
ותבנה ש' נמחק
חרב
ַָ
נמחק
שׁירי
ְ ֵָ
הדּשׁן
ַָ ֶ
דרומי ה' נמחק
טוֹען
ַ
וּבוֹשׁ
בּפה
ְֵ
ֵחי
וגבורה ו' נוסף
עד ו' נמחק
מהרה נמחק
כל נמחק
ככתוב
חננו ו' נמחק
וקבצנו מהרה יחד
שׁאתּה
ַָָ

מאמרים ומכתבים
סדורים רגילים

נט

הסידור המדוייק

בהלל גמור ובהודאה
 .26בהלל ובהודאה
ושפתי
 .27ושפתותי מדבר מרמה
חסום פי-שטן
 .28חתום פה שטן
תעשה לנו
 .29לא כחטאנו עשה לנו
תגמל עלינו
 .30ולא כעוונותינו גמל עלינו
את נמחק
 .31ונתן לנו את תורתו
וארעא נמחק
 .32קדם אבונא דבשמיא וארעא
קודש נמחק
 .33היום יום ...בשבת קודש
 .34שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ולא גורלנו נוסף
נמצא ומשגיח
 .35שהקב"ה מצוי ומשגיח
ָבּ
 .36ואין אנחנו יכולים ליגע ִבּי
לידתן
לדתּן
 .37בשעת ֵ ָ ָ
ְִ ָ
הגּפן
הגּפן
ֶַָ
 .38בורא פרי ַ ֶ ֶ
ונא נמחק
 .39ונא אל תצריכנו
קוממיות בארצנו
 .40הרחמן ...קוממיות לארצנו
 .41רוב רבי רבבות פעמים
פעמים נמחק
 .42שעה שועת בני עמי
שעה לשועת
 .43מדלות תבצעני
מדלות תמלטני
 .44שעה נאסר אשר נמסר
שעה לנאסר
 .45א"מ חדש עלינו שנה טובה
טובה ומבורכת
 .46א"מ כתבנו לחיים טובים
טובים וארוכים
 .47מלכותיה קאים לעולם ולעולמי עלמיא מלכותיה )קאים(
!!!???˙Â·È˙‰ ‡Â¯˜Ï ÂÚ„È ‡Ï ¯" ·„Ó· ÂÚË Ì‰È·¯Â Ì‰ÈÓÎÁÂ ‰Ó‰ Ï‡¯˘È ÏÎ
)('È 'ÈÒ ‡"„ÈÁ¯‰Ï ıÓÂ‡ ÛÒÂÈ

U
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ס

נספחים
חניכי השיטה הזו גם הם מראים אותותם ,מרעישים את העולם בחידושים,
בתקיפות ,ועומדים על שלהם בכל מחיר] ,וכבר התריעו ע"ז בשו"ת יבי"א
ובבטאון 'קול תורה'[ ,והדוגמאות למכביר והרי אחדות מהן.

בעל שו"ת 'יצחק ירנן' טוען בתוקף במאמר )ב'אור-תורה'( „Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ ı˜ÂÚ
¯"˙ ] !‡¯· ‡ÏÂ ‰È‰ ‡Ï -עיין בזה בקונטרס 'לגדור-פרץ' מהדו"ק עמ'  .[23ועוד לו
בתשובה נחרצת ,שמי שלא ספר העומר כלל כגון חולה שהבריא באמצע הספירה
או גר וכיוצא בו ,ממשיך לספור עם ברכה.‰Î¯· ÈÏ· ¯ÂÙÒÏ Ï‡¯˘È ÏÎ ‚‰Ó „‚ ,
"תנאים" לקבלת גר
והאחרון הכביד ,ספרו של חה"כ )לשעבר( חיים אמסלם בשם 'זרע ישראל'
על ענייני גרות ,עם הסכמת מורו ורבו הרב הנאמ"ן בראש הספר .והרי קטע
ממנו המופיע בעמ' עד"ר:
„˙È˜ÏÁ ˙ÂÂˆÓ ˙Ï·˜· ˙Â¯‚‰ ˙¯„‚‰· ‡" ËÈÏ˘ ÊÂÊ‡Ó ¯È‡Ó '¯ ÔÂ‡‚‰ ¯" ÂÓ ˙Ú

וברוח דברי אלה כתב לי גם מעלת מו "ר הגאון האמיתי ראש הישיבה הנאמ"ן
שליט"א )הרב מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים( ,בעקבות דברים בענייני גיור
ששלחתי אליו ,וזה לשונו... :אבל קשה מאד להתיר גיורים שימשיכו לנסוע בשבת
ולאכול טרפה ולהעמיד עץ אשוח בתחילת השנה האזרחית וללכת לכנסיה וכו'.
צריך למצוא גבול וגדר לדברים האלה שממנו אין לזוז ,למשל :לאכול כשר ,ולא
לאכול חמץ בפסח ,ולצום בכיפור ‰ÈÒÎÏ ÒÎÈÏ ‡ÏÂ ,˙·˘· ˘Â„È˜ ˙Â˘ÚÏÂ ,וכו'.
 .Ì˙Â¯È‚ Ú˜ÙÂ˙ ‰Ê ÏÚ Â¯·ÚÈ Ì‡˘ Ì‰Ï ÚÈ„Â‰ÏÂומסתמא הרה"ר שליט"א ימצא
את שביל הזהב בכל זה ,עכ "ד ודפח "ח.
ושם בהערה  9כתב כך :ונשאלתי על דברים אלה של מו "ר נר"ו ,מדוע הזכיר
רק קידוש בשבת ,ולא הזכיר לתנאי של שמירת שבת ,דלכאורה הרי מומר לחלל
שבת הוי מומר לכל התורה כולה ,ומה מועיל קידוש בשבת ,והדלקת נרות לאשה
וכדומה אם מחלל שבת?
והשבתי ,שנלע "ד שדברי מו "ר ועט "ר נר"ו נאמנו מאוד בזה ,וכל הדברים הללו
שהזכיר בכלל מנהגי יהדות הם שהגר צריך לנהוג בהם ,שבזה מראה שקבל עליו
יהדות ועול תורה ,ואפי' שבענין חילול שבת הרי הוא נכשל ,דינו ככל יהודי הנכשל
בחילול שבת ובודאי שאין מתבטלת גירותו וכו' כל שהתכוון ליהדות ולהכנס
·' ,'È„Â‰È ‚ÂÒהוי יהודי ,ואין אפשרות לבטל גרותו ,וכו' ,ע "כ.

מאמרים ומכתבים

סא

והאריך שם לבאר כוונתו ·' ,'È„Â‰È ‚ÂÒדהיינו דוגמת חלוני מסורתי שמקיים
דבר קל שקשור לשבת כגון קידוש והד"נ אף שמחלל שבת ,עיי "ש באורך מה
שדימה זה לתשובה שבתשב"ץ ,ודימויו הבל  -לא קרב זה אל זה.
ועוד שם חידושים מחודשים על ענייני גרות ,וכל גדולי התורה ומועצת חכמי
התורה חרצו דינו ב'גילוי-דעת' כלשונם‡Ï˘ ‰¯Â˙· ÌÈÙ ‰Ï‚Ó ‡Â‰˘" :
 ," ‰ÎÏ‰Îוללא הועיל ,לא נסוג מדעתו כמלא נימה ,ומפיץ ספרו בכל בתי-הדין
לגיור המפוקפקים ]דוגמת הב"ד של חיים דרוקמן אשר תעתע גם ברבנות והיה חותם על
תעודת גרות על-אף שלא השתתף כלל בהרכב ולכן ביטלו גרות שנעשתה אצלו לפני  35שנה.

ובגליון 'בית נאמן' ]מס'  48הערה  [8מתמה איך אפשר לבטל גרות שלפני  35שנה[ ,ונעשה
הספר אצלם כאבן יסוד רחמ "ל] ,מחמת תפוצת הספר הוציא לאחרונה ספר
'קיצור זרע ישראל'[ .הקב "ה יגדור פרצותינו.

A
על אופן רעיונותיהם וצורת דרשותיהם בע"פ וביאוריהם הזרים בכתובים יש
באמתחתנו דברים ארוכים ועמדנו בפני שיקול כבד  -אוי לי אם אומר אוי לי
אם לא אומר .והכרעת-חכמים היתה שמן ההכרח להביא לפחות דוגמאות
בודדות וידע הקורא נאמנה ,שיש כהנה וכהנה דוגמאות רבות עד מאודÏÚÂ .
.'ÔÓ‡ ˙È·' ˙ÂÂÈÏ‚· ‰ÏÂÎ

על שמשון שופטן של ישראל
איתא סוטה י' ע"ב" :אמר רבי יוחנן שמשון דן את ישראל כאביהם
שבשמים ,שנאמר דן ידין עמו כאחד וכו' " .פירש רש"י – "כאחד .כיחידו
של עולם במשפט צדק " .ולעיל מינה שם בגמרא" :ויקרא שמשון אל ה'
ויאמר זכרני נא וכו' .אמר רב אמר שמשון לפני הקב"ה רבונו של עולם,
זכור לי עשרים שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר
לי מקל ממקום למקום .ובמהרש"א פירש שאפילו שוחד קל כזה לא
קיבלתי.
ÌÏÂÚ È„ÂÓÚ ˙ÂÏ„‚ ÏÚ ‰‚˘‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ ˙Â„ÂÒÈ‰ „ÂÒÈÎ ÂÈ„È· ÒÂÙ˙‰ ÏÏÎ
˘·ÌÈ¯ˆ‰ ÂÈ‚˘ÂÓ· ËÂÙ˘Ï ÂÏ ‰ÏÈÏÁÂ Ì‰È˘ÚÓ· ‰·‰ ÂÏ ÔÈ‡Â ˘„Â˜‰ È·˙Î
.ÂÏ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Â

לגדור פרץ

סב

והרי דברים שנאמרו ברבים בשיעור מוצאי שבת) :ונדפסו בגליון "·" ÔÓ‡ ˙È
מספר  27ל' אב תשע "ו(:
ט .אבל יש דרך שמצאתי אותה בחנות של מישהו שהיה לו שם קטע מעיתון,
וכתוב שם שיש כתב יד של מחבר אחד לפני ארבע מאות שנה )מתקופת רבי חיים
ויטאל( שנדפס מחדש ,ושם הוא נותן סימן פשוט מאד לדעת אם שמות החתן
והכלה מתאימים או לא )ובזכות הסימן הזה עשיתי שלום בין שתי משפחות שהיה
ויכוח בין בני הזוג( .מה הסימן? ˙˜ ‰ÏÎ‰Â Ô˙Á‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ Áבלבד )בלי שם
האמא ובלי התאריך בעברית ולועזית וכו'( Ì‰Ï˘ ‡È¯ËÓÈ‚‰ ˙‡ ·˘Á˙ ,ותחבר
אותם ביחד ˘Ï˘Ï ‰Ê ˙‡ ˜ÏÁ˙ Î" Á‡Â ,ותראה כמה נשאר )לא התוצאה אלא
השארית( ,·ÂË ‡Ï ‰Ê 1 ˙È¯‡˘ ¯‡˘ Ì‡ ,כי אחד זה פירוד "עלמא דפרודא " )זוהר
בראשית דף כ "ב ע"א ,ועוד( ,„‡Ó ·ÂË ‰Ê 2 ˙È¯‡˘ ¯‡˘ Ì‡Â ,כי שתים זה זוג
אז הם "זוג מן השמים") 0 ¯‡˘ Ì‡Â ,כלומר זה מתחלק לשלש בדיוק( .ÈÂÈ· ‰Ê
ושאלו אותי :אתה מאמין בזה? אמרתי.‰Ê ˙‡ È˙‡¯˜ Ï·‡ ‰Ê· ÔÈÓ‡Ó ‡Ï È‡ :
ובערך עשרים זוגות שבאו לידי ראיתי שזה ככה ,שאם השמות היו מתאימים הם
נישאו ביחד ,וב "ה יש להם כמה ילדים ומשיאים אותם בנחת ובשמחה .8
ושם בהערה  8זה לשונו :והשבוע עשיתי חשבון על שמשון ואשתו המרשעת
דלילה" ,שמשון " זה  696וביחד עם "דלילה" זה ) 775ניקח את הדל "ת של דלילה
ונעביר לשמשון זה יוצא  ,700נשאר ליל "ה שזה  ,75וביחד זה  ,(775ותחבר את
הספרות ביחד זה יוצא  ,19תזרוק את התשע נשאר .ÂÏ˘ Ô·¯ÂÁ‰ ‰Ê Î"‡Â ,1
ובאמת ) ÔÂ˘Ó˘· ‰‡Â¯ ‰˙‡˘ ‰‡¯Â‰ ˙Â˘ÙË‰שופטים ט "ז( ,שארבע פעמים
אשתו מרמה אותו והוא יודע שהיא מרמה אותו ,כשהיא אומרת לו" :הגידה נא לי
במה כוחך גדול" )שם פסוק ו'( ,ובפעם השלישית הוא אומר לה" :אם תארגי את
שבע מחלפות ראשי עם המסכת " )שם י "ג( ,ופתאום הוא רואה את עצמו כשהוא
ארוג ,והיא אומרת לו" :פלשתים עליך שמשון " )שם י "ד( ,האינך מבין שהיא אמרה
להם שיעשו את זה? ועוד החצופה אומרת לו" :זה שלש פעמים התלת בי " )שם
ט"ו( ,הרי היא התלה בך ורוצה להרוג אותך ארבע פעמים! אבל הוא היה שבוי
למראה עיניו ולא יכול להחליט עד שנפל ביד הפלשתים .ולכן אדם יידע שלא יקח
סתם ככה אשה ואח "כ יתחרט .עד כאן פטפוטיו על שמשון שופטן של ישראל,
רחמנא ליצלן.

A

מאמרים ומכתבים

סג

בגליון "בית נאמן" )מס'  49אות ד'( ז"לÏ·‡ „Â‡Ó ‡ÏÙ ¯·„ ‰Ê ÔÂÈÚ‰" :
 ," Ï‡¯˘ÈÓ „Â·Î ‰Ï‚ Ï‡¯˘ÈÓ ÔÂÈÚ‰ „·‡ ˙ÂÂÂÚ· ÌÂÈ‰והאריך שם בדוגמאות
הנוגעות לשינוייו .וכל דבריו סחור סחור ואינם ממין הטענה ,כי טענת
הטענות עליו איך הוא מקעקע מסורות מקויימות על-ידי גדולים ועצומים
שבכל דור ודור והאלוקי האר"י ותלמידו מהרח"ו מכללם ,ומה הוא לעומתם.
על-כל זה אין לו שום מענה.
והמובן מאליו שהעיון נשתייר במקום אחד בישיבת 'כסא רחמים' .ובספר
'ויען שמואל' )ח"ג עמ' שמ"ז( כתבו בזה"לÏÎÓ ÌÈ˘‡ ‰¯˘Ú Â˜ÈÊÁÈ „ÂÚ :
˙ÂÁ˙ÈÂ ÂÓÓ Â˘˜·ÈÂ 'ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ' ˙·È˘ÈÓ ÔË˜ „ÏÈ ÛÎ· Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ
 .'ÂÎÂ ,ÔÂÈÚ‰ ˙¯Â˙ Â„ÓÏ :ÂÈÙÏושם בגליון הנזכר )אות ט'( :אבל בני אדם
לא חושבים אלא שהם כותבים ומדפיסים בלי לעבור ע"ז ...והרמב"ם כתב
על אנשים כאלה שאינם יודעים להתבונן 'שלח חושך ויחשיך' ,ע"כ.
ויש איתנו דוגמאות עד בלי די על כח העיון ,ועל הכותבים ולא חושבים .ונציג
אחת בלבד.

מסמרים בכותל המערבי
)(ÌÈÏ˘Â¯È "ÂÁ¯Ê ˙Â¯Â‡Ó" ÔÂÎÓ È"Ú Ï"ÂÈ ·˜ ÔÂÈÏ‚ ‡"Ú˘˙ ¯ÈÈ‡ 'Ë "¯Â‡ È‰ÈÂ" ÔÂÏÚÓ

שו"ת שנשאל והשיב מו"ר גאון-עוזנו הרב מאיר מאזוז שליט"א
א .מה שנוהגים הבאים לכותל המערבי ,להניח שם פתקים עם בקשות ,האם
יש עניין בזה?
תשובה :יש עניין בזה .Ï˙ÂÎ· ÌÈ¯ÓÒÓ ÌÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰ ÌÚÙÂ ,ונרמז מנהג זה
בספר חרדים )הובא בספר "חק לישראל " פרשת ויחי( ,וזו לשון הרב ספר חרדים,
שם בפרשת ויחי ,יום א' ,וממקורו הוא בדף ע "א ע "ב' :תקע יתד חזקה אצל
כותל מערבי'.
והרי צילום מספר החרדים ,וישפוט נא הקורא!
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רבי אלעזר הקליר והמשכילים
(„"Ò˘˙ "ÍÓ‡ ˙¯Â˙ Lhz
„·¯ƒ Ï‡Â") ¯ÙÒ· ‰Â¯Á‡Ï ÌÒ¯Ù˘ ÔË· È¯„ÂÁ ÌÈ

והרי הדברים ככתבם וכלשונם ÌÓ‡" :היו פייטנים קדמונים שקדמו לחכמי
ספרד ,והם יוסי בן יוסי ור' אלעזר הקליר ,אבל שפתו קשה מאד להבנה ,ובנויה
על מדרשים ,ואיננה מרוממת נפש הקורא הפשוט ,מסורת בידי ראשונים :בשעה
ששר ר "א הקליר "וחיות אשר הנה מרובעות לכסא " ליהטה אש סביבותיו ,אולם
אנו לא נרגיש בזה .לעומת זאת כל השרים "שנאנים ,שאננים ,כניצוצים ילהבו "
לר' שלמה בן גבירול )בשחרית יוהכ"פ( אם רק מביני עברית המה  -מרגישים אש
מלהטת בבית הכנסת וארבע מחנות מלאכים סביב להÂÏ˘ ÌÈËÂÈÙ‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ...
Ì‰· ÌÈÁÓÂˆ ÂÈ‰ ‡Ï - ÌÈÊÎ˘‡‰ ÂÈÁ‡ È¯ÂÊÁÓ· ÌÈ¯Â„ÒÂ ÌÈ¯Â‚˘ ÌÈ‡¯Â ÌÈÓÈÏ
 ."ÌÈ·ÈË·¯ÒÂ˜ ‡ÏÂ ÌÈÓ¯ÂÙÈ¯ ‡ÏÂ ÌÈÏÈÎ˘Ó ‡Ïעכ "ל .מבהיל על הרעיון.

A
ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא  -ווזווז
]ˆ[‡˜ 'ÓÚ ÌÈËÙÂ˘ ˙˘¯Ù ‰ÓÁ‰ ¯Â‡ ¯ÙÒ ÍÂ˙Ó ËÂËÈ

מלמד שמושיבים דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר )רש "י( ולא ידעתי
פירושו ,כיון שמנינו ב "ד בכל עיר ועיר הרי בתי דינין רבים בכל שבט ושבט ,אולי
בא לומר שאם היתה עיר אחת לשני שבטים כירושלים שיש בה חלק ליהודה
ובנימין שיושיבו בה שני בתי דינין )הרמב"ן( וכן כתבו התוספות סנהדרין )טז(:
בד"ה שופטים ע "ש .ומכאן מקור מפורש לשני רבנים ראשיים בא "י אחד ספרדי
ואחד אשכנזי.
וידוע מה שכתוב בספר שיחת חולין של ת "ח שרוב האשכנזים הם משבט
בנימין ולכן חותמין "הקטן " ,ורוב הספרדים משבט יהודה ולכן חותמים "הצעיר "
)וזה רמז הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום( וכ "ה בפירש "י שופטים )כ,מה(
במוסגר וזו לשונו :אליה גילה לבעל מגלה עמוקות שאותם המאה )משבט בנימין(
הלכו וישבו במדינת רומי ואשכנז ע"כ .ולפ"ז יהודי אשכנז ואיטליה הם משבט
בנימין וע"ע במדרש תלפיות ערך גימטריאות בשם ספר כח ה' )לתלמידו של
היש"ר מקנדיא( וזו לשונו :ושמעתי מרבי שרוב האשכנזים משבט בנימין הקטן
שבשבטים על כן משתמשים הרבה במספר קטן ע"כ) .ולא בחנם קראה רחל
לבנימין בן אוני ,ולבה ניבא ולא ידע מה ניבא על השואה בעוה"ר(...

מאמרים ומכתבים
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ולכן בהיפרד יונתן מדוד אמר לו :ה' יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד
עולם )שמואל א' כ' מ "ב( (ÊÂÂÊÂÂ) ÊÂÊÂ - ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â ÈÚ¯Ê ÔÈ·Â ˙" ¯ ÈÎ !‡ÏÙ ‰Ê ‰‡¯Â
 ,ı¯‡· ‰Ù ÌÈÊÎ˘‡Ï ÚÂ„È ÈÂÈÎ ‡Â‰Âויונתן שהיה משבט בנימין ציוה לדוד שהוא
משבט יהודה שה' יהיה בינינו ובין זרענו עד עולם שלא נבגוד איש באחיו ,וליכא
מידי דלא רמיזא באוריתא.
)מרן ראש הישיבה נאמ"ן ס"ט(

A
בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז  -מר"ק ח"ם
בקיץ תשס"ג נערך ביד-אליהו כנס ענק ולפני יותר מרבבה ובנוכחות תלמידי
חכמים נשא דברים לבאר ההבדל בין יהדות ספרד לאשכנז .יהדות ספרד ‰Ú„ -
‡ .˙Áכולם מכבדים את התורה כולם מכבדים תלמידי חכמים וכו' .משא "כ יהדות
אשכנז  .˙ÂÚ„ ‰ÓÎ -זה לשונו )קלטת(..." :אחינו האשכנזים שיהיו בריאים עבר
עליהם הרבה צרות ,הרבה יסורים ,הרבה תלאות ,הרבה גירושים לכן יש בהם כמה
דעות  -על כל שני יהודים שלוש דעות .יש להם דעות שסימנם העיקרי Ì"Á ˜" ¯Ó
מה זה  ,Ì" Á ˜"¯Óהמ' משכילים הר' רפורמים הק' קונסרבטיבים זה לבד ...וÌ"Á
 חסידים ומתנגדים ".שורש ההבדל ,לדבריו ,תלוי בשיטה .שיטת חכמי ספרד נגד פורקי עול סרבנים
ומשיחי שקר  -דרכי נועם .וזה לשונו" :גם קוב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו לא
מברכים ולא מקללים" .וממילא ומאליו הכל דועך ונשכח ;...שיטת חכמי אשכנז
זה לשונו" :נידויים חרמות מלחמות ורדיפות וחשדות וכו' " ובעיקר כלפי משיחי
שקר )ומיליו ירמזון למלחמותיו של מרן בעל ה'אבי עזרי' במשיחיסטים(.
תגובת המערכת:
מן המפורסמות ,שלדאבוננו ,אצלנו  -בכל ארצות ספרד ,פעלה חברה
)ה'אליאנס'( תחת השם "כל ישראל חברים"  ,˙Á‡ ‰Ú„ -ותחת שם זה הצליחו
לעשות שמות וחרבן ,בתמימותינו ,ולעקור הדת .ואת אשר הותיר ה'אליאנס'
כמעט כילו הרשעים העמוקים מקימי המדינה ,ושוב ,בתמימותנו ,כשהעלום לארץ
בסיסמת .„Á‡ ÌÂ‡Ï -
לולי ה' שהיה לנו ,ולכלל ישראל ,ולא השבית לנו גואל  -מרן החזו "א זיע "א -
איש אשר רוח אלוקים בקרבו ,ואשר בחכמה עמוקה ונפלאה ,הצליח לנווט את
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היהדות כאן בארץ .ומדד במידה מדוקדקת וחמורה  -עד כמה להתבדל ולהתרחק
מהרשעים ,ועד כמה להיות עמם ,לצורך מלחמת קיום היהדות  -ומי הוא זה אשר
יכחיש את השמש בצהרים.
וכמו-כן ,גדולי הדור שאחרי החזו "א ,ושאחריהם עד היום הזה ,מלומדי מלחמה
לעמוד בפרץ .חושבי מחשבות ,ועורכי מערכות בסוגיא העמוקה והסבוכה הלזו -
ההתבדלות מן הרשעים ועוד סוגיות חמורות )כמו משיחיות-השקר שעדיין שיריים
ממנה מרקדים ביננו( הם הם ,שהעמידו ומעמידים אותנו ואת כלל היהדות בקרן
אורה  -והפורש מהם כפורש מן החיים.
ועינינו נשואות  -בדור תהפוכות  -לשוכן מרומים .הוא יושיענו  -מהר ובמהרה
 תשועת עולמים ,ומלאה הארץ דעה  -את ה'  -כמים לים מכסים.˙Ú" ·Ï˘Â
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