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הקדמה
החשיפה
י'גילו ה'מאמינים ו'ינוחו ה'מדקדקים ,בהיגלות נגלות צדקת דרכם של רבותינו
חכמי ישראל ,מעתיקי השמועה ונאמני המסורת ,המחזיקים בכל עוז בנוסחאות
ובנקודות ,של התפילות והברכות ,הפיוטים והמשניות ,כפי מה שהנחילונו
אבותינו ולמדונו רבותינו מדורי דורות ,ולא חשים ולא מתרגשים לרחשים
ולקולות ,מאותם חכמים האדוקים בדקדוק ובמסורות ,שבאים בטענות ויגונות,
ומאיימים בחמורות ,כנגד אותם אמרות טהורות ,איש מפי איש מקובלות,
בירושה ונחלות.
ובדורנו אנו ,רצתה ההשגחה העליונה לחשוף ולגלות ,באמרות ה' אמרות
טהורות ,לבאר וליתן מענות לכל אותם הטענות ,ע"י דברות קודש חוצבי להבות,
שהיו עד עתה בכתב יד גנוזות ,של חד מן קמאי מגדולי המאורות ,החכם הכולל
רבי בנימין איספינוזא זיע"א ,שחי ופעל באותם הדורות ,בהם החלו כמה חזנים
להבעיר המדורות ,ובראשם החכם המדקדק רבי יעקב בשן זצ"ל הוגה רעיונות,
שחיבר בזה קונטרס "ישרש יעקב" לשטוח הטענות ,בו מורה ובא לשרש אחר
הנוסחאות המקובלות ,ואת כל מה שאינו מכוון עם הסברא והדקדוק להגיה
ולשנות ,ובא חכם בדורו הוא גברא רב"א הנזכר במלבושי קנאות ,וחיבר מחברת
קודש אחת כולה אמרות טהורות ,להבת שלהבת גחלים לוחשות בוערות ,כנגד
דרכו של הקונטרס ישרש יעקב מכוונות ,ללמד ולחדד את יסודי היסודות ,של
עם הקודש למוד מהמורות ,שלא ליפול בשברי בארות ,אשר לא יכילו מי זכיות,
לסמוך חלילה על עיונים וסברות ,כנגד הנהגתו העליונה של אל דעות ,לצאן
קדושים עם אמונות ,ע"י שלוחיו הנאמנים חכמי הדורות ,ובה במחברת הוסיף
ללבוש קנאות ,להדוף כל אותם הדברות והטענות ,של באי כח הדקדוק
והמסורות ,אחת לאחת בדבריו הם באות ,ומחי להו מכמה זויות ,במגמת קודש
לסקל המכשולות ,ולחזק היסודות של עם אמונות.
וכבר באותו הדור דור דעה כפי רוחב הלבבות ,באו עליו בהסכמות נלהבות ,רבים
מחכמי שערי עירו והסמוכות ,והוסיפו משלהם דברות קודש חוצבי להבות,
לעודד ולחזק אותם יסודות ומענות ,והכי קרא שמו "יסוד הקיום" ויהי למאורות.
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ואמנם לא נדפס כלל עד לפני שנים ספורות ,והיה בכת"י במקומו ולא נמצא כלל
בתפוצות ,ולכן במשך הדורות לא הובהרו אותם היסודות ,ולא לכולם נודעו
אותם מענות ,וזה שגרם להתעוררות כמה חכמים מדקדקים בסוף הדורות ,לחזור
ולדון להכריע ולשנות ,מאותם טענות שראו בישרש יעקב ובכמה הרחבות
ותוספות ,ומתחזקים בדבריהם מחוסר תשובות וקוצר מענות ,כפי שתמצא
להחכם המדקדק בעל לחם הביכורים זצ"ל מלפני כמאה שנה ,ואחריו בן דורנו
החכם המדקדק רבי מאיר מזוז נר"ו ר"י כסא רחמים בין כתביו פזורים אחת הנה
ואחת הנה ,ואשר קיבץ וסידר השיטה בשנת תש"ס אחד תלמידיו הוא הרה"ג ר'
אליהו מדאר נר"ו בקונטרס איש מצליח ,ולעומתם משיבים יתר החכמים ומנהיגי
הקהילות ,מדברי הרמב"ם פוסק הדורות ,שהקבלה והמעשה הם עמודים גדולים
בהוראה ובהם ראוי להיתלות ,אף אם אנו טעונים מנגד בהשערות וסברות ,ולא
יורדים לסו"ד הנהגת סיבת הסיבות.
והנה דבר ה' אלינו בסוף הדורות ,וגילתה ההשגחה העליונה מאותם מעיינות
גנוזות ,שעליהם סמכו ידיהם גדולי ומנהיגי אותם הדורות ,דור דעה אשר
מנשרים קלו וגברו מאריות ,ובאותם מעיינות נמצאו מבוארות ,השקפות טהורות
בקיום היהדות מהיסודות ,ובשורש העניין אם בכלל נכון להעלות על הדעת
לשלוח יד ולהגיה בנוסחאות ,ומתי כן מצינו שיש לשקול ולדון בסברות ,ואיה
הדרך מכאן ועד ההכרעה למעשה לבא ולשנות ,ואף גם זו צריכה רבה על שלחנם
של מלכי רבנן שבדור להעלות ,ולכוף להכרעתם והסכמתם כל השיקולים
העיונים והסברות.
עוד באותם גנוזות תשובות ניצחות ,ומענות בהירות כספירים מאירות ,על כל
קוץ וקוץ שסברו בהם המגיהים לשנות ,וגדולה תשוב'ה של חכם גברא רב"א
זיע"א באותם הדורות ,שמגעת להשיב מאליה על כל יתר הטענות שהוסיפו
המדקדקים הבאים אחריו זמן רב בסוף הדורות.

ההתעלמות
ברם דא עקא ,שבאים תלמידים ותלמידי תלמידים שכנראה לא שימשו כל
צרכם ,וקשה עליהם להיווכח ולקבל האמת מפי האומרה ,בפרט כאשר ע"פ
האמת צריכים הם להודות לחולקים עליהם ,שעד היום טעות היתה בידם בכל
מה שתקעו והריעו ותקעו בהכרח להגיה ולשנות ע"פ הדקדוק ,ומטשטשים
ומעלימים דברי אלקים חיים מציבור ההמונים.
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ואף גם זאת ,למען כבודם וצדקת רבם נר"ו ,מחזקים דבריו בדברים דחויים
בחוברות ומאמרים ,ומדחי אל דחי יוצאים לטפול עלילות ולהטיח אשמות
בתלמידי חכמים חשובים ישרים ותמימים ,ולצערנו לא נבצר מהם ליתן למרמס
גם את כבודם של גדולי החכמים עיני העדה והרועים ,והכל בעבור הכבוד
המדומה להשאר תמיד הם הצודקים ,הענוותנים והנרדפים ,ולעולם אינם טועים,
וגם חלילה אינם מטיחים ומאשימים...
ובעוונותינו וענוותנו (ע"פ רש"י וחת"ס גיטין נו .ד"ה ענותנותו) ,הציבור הרחב
הקדוש והיקר אינו מודע למציאות כפי שהיא באמת ,והרוח רוח של דופי
וקטגוריא בתלמידי חכמים אט אט מחלחלת ,ומתפשטת והולכת בקרב כמה מן
ההמון התמים ,ופעמים נשרשת להעמיק הפגמים גם בין לבות תמימי התלמידי
חכמים.
הן אמת שהי"ת יודע ועד ,מביקוש האמת והצדק ,ודרך היושר והענוה,
שמאפיינים ומכוונים את כל אורחותיהם של אותם החכמים שבאמת נרדפים,
שומעי החרפות ומקבלי הבזיונות ,ומאמינים בהשגחת עילת העילות ,ולעומתם
ההשגחה העליונה נאמנת לנאמניה ,ובה בשעה מקיימת בהם מאמר הכתוב
"ועליו יציץ נזרו" ,מתחילתו לסופו עם כל הפסוקים שקדמו לו.
אולם מאידך כלפי הרוח התועה שהולכת ומחלחלת בעוז ותעצומות ,מוטלת
האחריות על מי שבאמת יודע ,להודיע ולהיוודע לבאר ולגלות ,ואינו רשאי
לאגור דבריו ולכבוש נבואתו לצד המכשולות.

חובת השעה
ולכן ראינו בעצמנו חובה קדושה וכמו הכרח וצו השעה ,לסדר ולערוך מאמר
בדברים ברורים ,כשלחן הערוך פרוסים ומסודרים ,בלי להתפתות ולרדת
להפללות שוליים ולהכפשות אישיים ,רק ללכת בדרך הישרה והנכוחה ,שאותה
לימדונו ובה הדריכונו רבותינו מעתיקי השמועה ,להתמקד בעיקר ובגופי תורה,
ולזנוח כל הטפל והנסרך מן היצר הרע ,והעיקר לשמור על כבודה של תורה
והדרה ,גם בתוך כל המחלוקת והתבערה.
ובאמת שכך נעשה לפני כמה שנים ,שכבר נכתב המאמר הזה המובא בפנים,
והרי הוא במתכונתו מודפס לפנינו ללא תוספות וחידושים ,אלא שעד היום הזה
לא נדפס והופץ בציבור כדבעי מכמה חששות ,רק נשלח לאותם הסוברים
לשנות ,וכן לתלמידים הנלהבים שכותבים נחרצות ,ועד היום לא נתקבלו מהם
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כלל תשובות ,על אף הדיבורים וההבטחות ,שיעמדו על הדברים להשיב אל
המחבר נכוחות .אבל עתה כאשר האמת כבר נרדפת מכמה פנים ,ונעשית
מטושטשת אצל הציבור התמים ,ראינו לחלץ חושים ,ולהדפיס ולהפיץ
בכתובים .אלא שהתאמנו את המבוא של רקע המחלוקת בעריכה מחודשת כפי
רוח התקופה ,על מנת שיובנו על מכונם כמה יסודות נאמנים וענינים חשובים.
ועל כן נדע את אשר לפנינו .שבתחילה נציגה נא בבהירות כמבוא למאמר ,את
רקע המחלוקת( ,מתחילתו לפני כמאתיים חמישים שנה בקרב עדות המזרח ,ועד דורנו
אנו) ,ע"פ מה שביררו וחקרו בזה המוציאים לאור של הספרים ישרש יעקב ויסוד
הקיום מהדורת תשס"ה ,ושירטטו וערכו הדברים בהקדמתם שם בזהירות יתירה
מכל נטיה ונגיעה לכאן ולכאן (וביניהם עצמם היו חילוקי דעות קיצוניות ,שכל אחד
נטה להסכים לצד אחר ,כך שיצא ביניהם דבר מתוקן ונקי מנטיה טבעית תלי"ת) .וזה
כאמור נעשה בעריכה מחודשת.
לאחר מכן ניגש לגוף המאמר ,שבו פרוסים בקצרה ובבהירות ,כל טענות
המדקדקים שבאו בחיבוריהם עד היום הזה ,ואליהם סמוכים להם המענות מהרב
יסוד הקיום שכללו תשובות לכל הטענות של הבאים אחריו כאמור( ,ובציון
המקורות לחפצים בהרחבה) .ובזה מסתיים עיקר המאמר למביני דבר.
אולם עבור אותם שעדין ירגישו צורך לדעת מה בכל זאת ממשיכים לטעון אותם
התלמידים ,מחשש שמא באמת דבריהם אכן צודקים ומובנים ,לפיכך לא נוכל
להתעלם מן הצורך להוסיף בנפרד חוברת "נספח" למאמר ,ובאותו נספח נציגה
נא מעיקרי טענות התלמידים שעליהם הם חוזרים באופנים שונים ,ואת מקצת
הדברים שכבר נשלחו אליהם בעבר להשיבם מכמה פנים ,ונראה באצבע היאך
חוזרים על אותם עיקרים בלבושים שונים (גם הם גם רבם הגאון נר"ו בעלונים
הנדפסים  ,אלא שכנראה צ"ל שלא מראים לרבם כל דברי המשיבים ,רק מה שחפצים
ודברים דחויים) ,ומתעלמים מן התשובות וכן מיתר הטענות לגופן של דברים.

באופן שכל מבקש אמיתות פני הדברים ,יווכח בעצמו בלי פרשנות והסברים ,את
מי מנחה ומכוונת תומת ישרים ,ומי מבקש לדבריו סנגורים ,מי הולך בדרך נכוחה
כפי הנחייתם והנהגתם של דורות ישרים ,ולאור ההשקפה הטהורה שנחלו וינקו
מתורת קדמונים ,ומי ההולכים בדרך לבם ע"פ דמיונם ושיקול דעתם כנגד
דברים מסורים ,מסירי שפה לנאמנים מבלי משים ,ולוקחי טעם זקנים.
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שם החיבור
שם החוברת "לדקדק באמונה" ,עלה בדעת המחבר ,אחר התמונה הכוללת
שנתקבלה בדעתו מדברי רבותינו ,שיסוד ושורש המחלוקת של הרב יסוד
הקיום ,מרן החיד"א ,ועמם כלל חכמי הדורות ,בעצם בעבור המלחמה על הגדר
לאמונת ישראל ,הכוללת בתוכה אמונת ההשגחה ואמונת חכמים .ועל כן יותר יש
לעורר את העם "לדקדק בגדרי האמונה" ,מאשר לדקדק בנוסח התפילה,
ובודאי שיש לדחות כל הדקדוקים בעבור הדקדוק בגדרי האמונה.
זאת ועוד ,שגם הבא לעמוד על הנוסח המדוקדק יותר בתפילה לפי הכללים,
צריך לזכור את הכלל הגדול" ,לדקדק בנוסח התפילה באמונה" ,ור"ל ,מתוך
אמונה צרופה בהשגחה העליונה ,שמנהיגה אותנו ע"י חכמי ישראל הנאמנים,
מעתיקי השמועה דור אחר דור ,וחלילה מלפקפק "מעצמנו" ,מתוך שיקולים
וסברות וכללים שלמדנו ,על אשר מסרו בידינו ונחלו לנו באופן ברור ללא ערער
ומחלוקת .כי לא דבר ריק הוא ,ואם ריק הוא ממנו הוא ריק .ואדרבא ,ע"י
שיתייגע להבין אמיתת הנוסח המסור ,יתקיים בו יגעתי ומצאתי האמן ,ויזכה
לירד לסו"ד קדמונינו ולעוד כללים יקרים חדשים גם ישנים.
ויה"ר שנזכה כולנו לעבדו יתברך שכם אחד ,עם אחד כאיש אחד בלב אחד,
שפה אחת ודברים אחדים בנועם אמרות טהורות ,גם תשקוט המחלוקת ויפרה
השלום בלבבות ,להיות כלי מחזיק ברכה דלעילא ,שפעת הגאולה השלימה באור
יקרות ,יעלו ויתקבלו התפילות ,ויחיש בנין קדשנו ותפארתנו תל-פיות ,בב"א.
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1

 1כפי שמתבאר בחלופת מכתבים שבין החכם המדקדק רבי יעקב בשן לגאון יעב"ץ בספרו לוח
ארש ,ובתשובת נודע ביהודה (סי' ב) ,ובקונטרס ישרש יעקב ,ובקונטרס יסוד הקיום,
ובהסכמותיהם ,ובתשובת הגאון חיד"א ז"ל ביוסף אומץ (סי' י) ,וב דברי הרב יריעות האהל ,ובספר
לחם הביכורים שער הכינויים ,ובקונ' איש מצליח (שבסוף ויען שמואל התש"ס) ,ובדברי מרן הראשון
לציון שליט"א בספרו עין יצחק ח"א (עמ' תקכג) ,וח"ג (עמ' תרל) ,ובין דבריו של החכם המדקדק
רבי מאיר מזוז נר"ו באו"ת ניסן-אלול תשס"ט[ .וכל אלו ויותר מהמה נקבצו בספר אחד ע"י הר"ר
דוד סטבון מקרית ספר (מחב"ס עלי הדס) ,והר"ר משה דידי מאלעד ,הי"ו ,בתוספת הקדמה יקרה,
השיגם מידם ותעיין עליהם ותרו"ץ].
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רקע המחלוקת
מבוא
א) הנה עיקר ענין המחלוקות בנושא זה בקרב עדות המזרח ,נפתח לפני
כמאתיים וחמישים שנה ויותר (משנת תקי"ח לערך) ,כאשר כמה מדקדקים וחזנים
בעיר המבורג ,ראו בנוסחאות וגרסאות שהיו שגורים בלשון העם ,בתפילה
בברכות בפיוטים ובמשניות ,כמה וכמה פרטים וכללים ,אשר לפי דעתם לא
היו נכונים וחלקם אף לא ראויים כפי משפט לשון הקודש ע"פ כללי הדקדוק.
ונפשם איותה לתקן המעוות ,וליישר ההדורים ,על מנת שתהיה הקריאה בכל
אלו נקיה משיבושים ומהודרת בצחות משפט לשון הקודש ,כאשר ראוי לעם
הנכבד ,ובפרט כאשר מדברים לפני מלכו של עולם .וכפי הנראה ,שראש
המעוררים לזה היה החכם המדקדק רבי יעקב בשן זצ"ל ,ובעקבותיו נתעוררו
עוד כמה אשר ראו בזה מלאכת קודש[ .ומן הרקע הידוע אודות מהר"י בשן הנזכר,
מוצאו מאמשטרדם ,ובשנת תקי"א לערך הגיע להמבורג ונתמנה שם למו"צ ואב"ד .והוא
ממגיהי הספה"ק מסילת ישרים ,עי' בפתיחותיו ובחתימת רמח"ל שם בסוה"ס].

ראשית הויכוח
ב) אולם אך כאשר התחילו בהפצת עניין זה ,וכמו כן כשנהגו כך בפועל
בעלותם לפני התיבה כשליחי ציבור וכדומה ,קמו עליהם כמה מן תלמידי
החכמים וראשי הקהילות לאמור ,מהו זה שאתם באים לשנות מהנהוג
והמקובל לנו מאבותינו ,ונהגו כך גם החכמים שקדמונו ואין פוצה פה ,ובאיזה
כח אתם עושים כן ,האם חכמים אנו מכל אשר קדמונו ,וכיוצא באלו הטענות.
וכך נמשכו מחלוקות והקפדות בין אותם חזנים ומדקדקים לבין שאר החכמים
על ענין זה.
ובתוך כך עסק מהר"י בשן ז"ל הנזכר ,בחליפת מכתבים עם הגאון יעב"ץ ז"ל
אשר באלטונא [שאף הוא הלך בדרך זו להגיה כפי הדקדוק ללא חת במדינות
אשכנז ,ועשה סידור תפילה בדרך זו ,וכבר נודע במידת עוזו בביטויו ולשונותיו
התקיפים והנחרצים כנגד טעות הנראית בעיניו] ,ובהם הציע לפניו כמה וכמה
הגהות ותיקונים בנוסחאות השגורות ,כדי שיחווה דעתו ויעמידהו על האמת
בהם.
ובאחד המכתבים (ח' אלול תק"ך ,לוח ארש סי' תעח) ,הסביר מהר"י בשן לגאון
יעב"ץ את הסיבה שמכביד עליו באותו מכתב בזה"ל :וכמעט גרשוני ע"י
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השררה לבל אתפלל בימים הנוראים (כחזן) אא"כ אחזיק בקריאתם המשובשת
וכו' ,ועתה אמרו לי קצת מהזקנים שאבקש סיוע וכו' ,ואם יסכים לדעתי תהיה
זאת לי לעדה וכו' .ע"כ.
גם עוד חכם בשם רבי שמואל פלאג'י ז"ל שלח בעצת מהר"י בשן (בשנת תקכ"א
לערך) לשאול בענין זה את החכמים ,ובחר לשאול אף הוא את הגאון יעב"ץ וכן
את הגאון נודע ביהודה .ושם הגאון יעב"ץ חיזקו בהגהותיו לפי דרכו.
והגאון נודע ביהודה השיבו (חאו"ח סי' ב) ,שמלבד הגהה אחת שהיא פשוטה
וברורה ,שאת שם אדנות יש להטעים מלרע ,הנה שאר ההגהות ששלח אליו
אינם מוכרחות ,שאף שבודאי צחות לשון הקודש היא יותר כמו הגהותיו ,אבל
מ"מ האומר כנהוג לא משתבש ,ודלא כמו שעלה בדעתו שזה שיבוש ושיש
בזה חירוף וגידוף וכו' .וסיים שעכ"פ ראוי שלא להחזיק במחלוקת עבור ענינים
כאלו ,ואת והב בסופה ,אמת ושלום שפטו בשעריכם .עכת"ד.

החיבור "ישרש יעקב"
ג) והנה בשנת תקכ"ח נדפס חיבור הנקרא "ישרש יעקב" על שם רבי יעקב
באבאני מתושבי אר"י ,ובדף השער מבואר שהוא שאלה אשר נשאל החכם
הנזכר מאת אחד מתלמידיו ,על בחור שהחליף כמה שינויים בברכת המזון,
ותשובת החכם עליה ,ושע"י כן נתגלגלו הדברים ,שהאריך הרחיב באותה
תשובה להוכיח שאין לסמוך על ספרים הנדפסים ,וכן לא על המורגל בלשון,
והרבה בראיות ,ובדוגמאות של טעויות שצריכים להגיה מן המורגל .ע"כ.

זהות מחברו והסכמותיו
אחר זמן נתברר בהחלט ,שבאמת החיבור הנזכר אינו לר"י באבאני ,אלא כפי
הנראה מכמה גורמים ומצביעים ברורים שהוא ממהר"י בשן ז"ל הנזכר ,ולא
הדפיסו על שמו מחמת החשש מהמתנגדים לדרכו.
ועל חיבור זה ישנם ב' הסכמות מסיבה מענינת ,כמבואר בתוכן ההסכמות.
שלא היה אפשר להדפיס אותו חיבור ,מסיבת הסכמת קהילת אלטונא שאסרו
להדפיס שום ספר בלתי רשות פרנסי הקהילה והסכמת הרב היושב על כסא
ההוראה .ועל כן נמצאת שם הסכמה אחת ממהר"י בשן ז"ל הנזכר שכפי
הנראה הוא עצמו המחבר ,ואחר כך הלך מהר"י בשן ז"ל עם הסכמתו זאת ,אל
הרב דוד ברלין ז"ל שהיה יושב על כסא ההוראה ,והיו ידידים טובים ,והעיד
לפניו שעבר על כל הספר ולא מצא בו דבר בלתי מתוקן ,ואז הסכים אף ר' דוד
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מברלין ז"ל על החיבור ,כמו שהסביר כ"ז בדברי הסכמתו ,וכתב שם שהוא
מסתמך על עדותו של ידידו מהר"י בשן ,שחיבור זה אין בו דבר שאינו מתוקן.

חיבור "יסוד הקיום"
ד) והנה אך יצוא יצא קונטרס ישרש יעקב הנזכר והתחיל להיוודע ,נתחבר
כנגדו בשנת תקל"ב חיבור הנקרא "יסוד הקיום" ,מאת החכם המדקדק רבי
בנימין איספינוזא זצ"ל ,אשר לבש אותו רוח קנאה ,וייחד חיבור שלם הנזכר,
שבו יצא לטעון בשצף קצף על המחבר ישרש יעקב ,והתרעם עליו בלשונות
קשים כגידים ותקיפות נוראה[ .ומן הרקע הידוע אודות מהר"ב איספינוזא הנזכר,
מוצאו מעיר תונס בקהילה הליוורנית ,גדל והתמסר לתורה על ברכי רבו המובהק מוהר"ר
יצחק לומברזו זצוק"ל בעל זרע יצחק על הש"ס ,ושימש אצלו בביהכ"נ שליח ציבור י"ב
שנה כשהוא יוצק מים על ידו .היה מקורב ומתכתב בכבוד גדול עם חכמי תוניס ,הגאונים
רבי נהוראי ג'רמון רבי יוסף זרקא ורבי נתן בורגול ועוד כהנה זצוק"ל .אחר זמן עבר
לליוורנו ונתמנה בין דייני העיר ,כאשר משם המשיך עם קשרי הידידות וההתכתבות עם
החכמים בתפוצות וביתר שאת ,כמבואר בתשובת מהר"י זרקא אליו בספר יוסף חי (דף
מב ):בתחילתה ובסופה ,ועוד .גם נמנה בין השרי'ם המסכימי'ם על ספרים חשובים ,כגון
על הספרים בני יהודה וכן וזאת ליהודה להגאון רבי יהודה עייאש זצ"ל ,וכן על ספרו
הראשון של הרב חיד"א שער יוסף .וכן על ספר בני שמואל להר"מ עדאווי (הספר הראשון
מחכמי תונס שנדפס) ,וספר פי צדיק להר"מ יאפיל ז"ל ,בשורה אחת עם יתר חכמי ליוורנו,
ע"ש .וכפי הנראה שבדורו של הרב חיד"א כבר נשתייך הוא לבין חכמי הדור הקודם,
ובשם הגדולים מזכירו כשהוא כבר לאחר פטירתו .חיבר ספרים רבים אשר עודם בכ"י
ולא נדפסו ,ביניהם ,ספר בית העזר -פירוש על ראב"ע לנביאים וכתובים ,וציין אליו הרב
חיד"א בשה"ג מערכת ספרים או"ב .ספר ידים רפות -ח"א על לשונות הרמב"ם וח"ב
שו"ת .ספר נופת צופים -ח"א על מגילת אסתר והגדה של פסח ח"ב דרושים ח"ג ליקוטים
ע"ס הפרשיות .ספר שער בנימין -דיני ס"ת בדרך שיר .ספר נוה צדק -עניני ביהמ"ק .וכן
ספר יפה נוף שכן נדפס בליוורנו תקל"ג -הכולל ז' קונטרסים בדרך שיר על חכמת
הדקדוק ואיסורי החלבים ועוד .ועד אחרון ספר יסוד הקיום הנוכחי ,שלא נדפס מעולם
עד מקרוב ממש בשנת התשס"ה ,וכדלהלן בעה"י].

ובחיבור זה עמד על כל טענותיו "הכלליות" של הרב ישרש יעקב ,שהביאוהו
לדרך זו של ההגהה והשינוי מהמורגל ,לעקרם מן השורש ,וכן הוסיף להשיב
"בפרטות" על כל תג ותג מדבריו בגופם של ההגהות שראה לכתוב ,ובכך לא
השאיר פינה שלא עמד עליה ושיש בה מקום טענה ,ולעומת זאת טען והכריח
להיפך הגמור מדבריו כפי הנראה ביד רמה.
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מגמתו והסכמותיו
והנה עיקר הטעם לדרך בה בחר הגאון רבי בנימין איספינוזא הנזכר בחיבורו,
להעיר ולהדוף דברי המחבר ישרש יעקב בסגנון כה תקיף ,היתה משום שלפי
דעתו ראה בטענותיו ורוח דבריו ,שמנסה להציע דרך חדשה שהיא בחזקת
סכנה ומגמה קלוקלת בעבור הנהגת הדור.
ולכן חיבור זה נתקבל בעידוד גדול אצל חכמי אותו הדור ,ועל פתחו ניצבים
שמונה הסכמות מחכמי הדור ההוא רבני תוניס וליוורנו ,ובהם י"ב חכמים
שבטי יה עדות לישראל ,אשר מהללים בקול גדול שלמדו זה החיבור וראו בו
שהדברים נכוחים דבר דבור על אופניו( ,זולת חכם אחד שכתב שלא זכה לעבור על
הדברים אבל סמך ידיו עליו ביודעו ומכירו וכו' ע"ש) ,ושמלאכה רצויה ויקרה עשה,
ותועלתו מרובה ,ואף הוסיפו מדנפשייהו דברי חיזוק לגופו של ענין ,בדברים
כדרבנות ,כל חד כפום שיעורא דיליה.

הבהרת מחברו
אולם זאת נמצא בסוף מכתבו אל הגאון מהר"י זרקא זצ"ל
הקיום) ,שכפי הנראה מהר"י זרקא העיר לתשומת לבו שכתב בסגנון מדאי קשה
כנגד המחבר ישרש יעקב ,והשיבו המחבר יסוד הקיום בזה הלשון :ואפריון
נמטייה למר ,שהעירני על הדברים קשים שדיברתי נגד המחבר ספר ישרש
יעקב ,כי נחמתי כי עשיתים .ומה גם כי שמעתי שהחכם הנזכר נפטר לבית
עולמו ,וחיים לכל ישראל שבק ,שרי ליה מריה .והשם יתברך יודע כי לא
לכבודי ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא שלא ירבו מחלוקות בישראל ח"ו.
ומרוב שיחי וכעסי דברתי עד הנה .ולכן חלותי היא ,שאם עדיין נשאר הספר
הנזכר בידו ,שיצוה לאחד מתלמידיו להעביר הקולמוס על אותם דברים קשים
שבאו בספר הנזכר ,ויצוה להעתיקם בלתם וכו' .עכ"ל[ .ואפשר שמחמת כן לא
(ונדפס בסו"ס יסוד

נדפס עד שנת התשס"ה ,מאפס הפנאי לסננו מאותם דברים קשים .ודי בזה .שוב השתא
הכא בשנת תשע"ז ,שח לי אחד המו"ל ,שהשיג עותק של כת"י יסוד הקיום במהדורה
שניה שנכתבה בחיי המחבר ,ואולי ע"י המחבר עצמו ,ובה הרבה השמטות מהלשונות
הקשים ,וכן הרבה תוספות ושינויים חשובים בגוף המו"מ .ועוד חזון למועד יש כוונה
להדפיסו אי"ה].

אם תעירו...
ה) והנה לאחר איזה זמן ,שוב נשאל הגאון חיד"א ז"ל בפתגם דנא ,שאיזה
חזנים רוצים לשנות קריאת כ"ף הכינוי כפי משפט לשון הקודש ,ע"פ המבואר
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בחיבור ישרש יעקב ,ואילו לעומתם קמים ואומרים אל לנו לשנות ממנהג
אבותינו ורבותינו בידינו ועל לשוננו .והשיב הגאון חיד"א ז"ל בתקיפות רבה
ובדברים נוקבים ,חשובים ויסודיים ,והזכיר מזה החיבור יסוד הקיום בהערצה
רבה ,והרים קרנו של הגאון המחבר למעלה ראש עד שקראו בתואר "הרב
הכולל" ,והוסיף שכל חכמי אותו הדור העריצוהו וקילסוהו על הפעולה
הגדולה והחשובה שעשה בחיבורו ,לעמוד בפרץ כנגד אותם שסברו להגיה
ולשנות כנגד המקובל לנו מאבותינו ורבותינו.
וראינו להביא קטעים עיקריים מדבריו של מרן החיד"א בנושא זה ככתבו
וכלשונו בשו"ת יוסף אומץ (סי' י ,בהשמטת מה שאינו צריך כ"כ) ,מאחר שבעבר
כשלא הובא מציטוט לשונו ,במחשבה לסמוך על המעיין שיפתח בפנים,
המציאות הוכיחה שהרבה לא פותחים בפנים לעיין ,וחסר להם מהיחס הנכון
וההתרשמות האמיתית של דברי רבותינו ,שאליהם נחשפים כדבעי רק בתוך
המקורות .ולכן הבאנו כאן מה שצריך מדברי מרן החיד"א בזה ,וז"ל:
שאלה :המנהג הנהוג מימי קדם שלא לחוש אם נקרא כינוי השם ליחיד זכר
נמצא בקמץ ושוא ,וכן בכנוי הפעלים וכו' כגון באהבה כמצות רצונך ,כמו
שכתבת עלינו בתורתך ,על ידי משה עבדך ,וכגון נקדישך ,ונעריצך ,וכמו שנדפס
בכל הסדורים והמחזורים ,וזהו הנסח השגור בפי כל העם זקנים עם נערים טף
ונשים .והנה מקרוב עלה בלב מקצת חזני זמנינו משכילים ומבינים אף בדקדוק
לשון הקדש להגיה קריאת כל הכינויים הנ"ל בשוא וקמץ ,כפי מ"ש החכם
כמה"ר יעקב באבאני בספר ישרש יעקב בשם הראב"ע ובשם הרד"ק ובשם ספר
בנין שלמה ,וכפי מה שתקן הרב יעב"ץ בעמודי ושערי שמים ,כי גמרו אומר כי כן
ראוי על פי חכמת הדקדוק .ולחזנים אחרים קשה עליהם לשנות המנהג
שהסכימו בו כמה רבנים ,ועשו מעשה בעצמם ברדתם לפני התיבה ,ואם לפי
הפשט נראה טעות אפשר שלא יהיה כן לפי הסוד .באופן שזה אומר ככה ונותן
טעם לדבריו ,וזה יורד אחריו להתפלל ואומר ככה ונותן אמתלא לדבריו .והמון
העם מרננים על זה לאמר תשוו מדותכם ,אם הנוסח הראשון ישר והגון כלך
אחריו ,ואם הנוסח השני טוב ממנו נלך אחריו ,כי כלנו חפצים לדבר צחות ע"ד
הכון לקראת אלהיך ישראל ,ונראה בזה כאגודות אגודות ח"ו .יורינו המורה דרך
זו נלך ,א :אם טוב להשוות החזנים שכלם יאמרו בנסח אחד .ב :ומי יבטל דעתו
מפני דעת חברו .ג :ואם יש לכוף על זה ,ושכמ"ה.
תשובה... :זאת היתה לי קצרן של דברים ויהי הקצר אמיץ כי קצר מן המצר
ונתתי שלום בארץ יהא שלמא רבה .ואני אענה דהגם דזמנין דמשכחת גורעין או
מוסיפין או משנין איזה תיבה או תיבות ויש להם על מה שיסמוכו ,וכמ"ש מרן
טו
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בתשו' אבקת רוכל בסימן כ"ח ,וכמו שכתבתי אני עני בקונטריס טוב עין סימן ז'
עיין שם באריכות .מ"מ נדון שלנו שרוצים לשנות התיבות התדיריות והמורגלות
בפי כל המון ישראל אנשים ונשים וטף ,ולשנות נקודתן שינוי מורגש ,וכל העם
מקצה יחדיו ירננו מרננו אבתרייהו ונעשה הדבר חוכא ואיטלולא ,והם משתררים
גם השתרר ופערו פיהם שכל ישראל המה וחכמיהם ורבניהם טעו במדבר לא
ידעו לקרות התיבות .הא ודאי אינהו הוא דקטעו בנקודות הקצף עושי חדשות
ומזלזלים לאלפי רבבות ישראל ויש לבטל דעתם ולכופם לכבוד ה' ותורתו וכבוד
גדולי ישראל ,ראשונים ואחרונים רבים ועצומים ,מאריות גברו חשיבי דרומאי,
אשר קטנם של תלמידי תלמידיהם עבה ממתניהם של אלו המשנים וכו'.
ועדותי זו כי בעה"ק ירושלים ת"ו ששם הורתי ולידתי וגדולי מן הארץ ,ובעה"ק
חברון ת"ו אשר גרתי בה .ועברתי בארץ מצרים ואגפיה ,ובקושטנדינה רבתי עם
רבתי בדעות ,ואיזמיר עיר המהוללה ,ותונס מתא מחסיא ,ובכל ערי איטאליא
ואמשטרדם ושאר עיירות ,וכלם עונים ואומרים נקדישך וכיוצא כמנהג קדום.
ובכל העיירות האלה מעיד אני גדולה ראיה ושמיעה .וידענו נאמנה שבשאר ערי
טורקיאה וארם צובה וארם דמשק וערי פרס וערי מערב הפנימי ,כלם אומרים כן
כנדפס בסדורים .וכבר נודע דבערי איטאליא היו רבנים גדולים ומדקדקים
עצומים ולא שינו המנהג ,ובפרט בעיר מנטובה יע"א שם היו הרב הגדול הרמ"ז
ז"ל והרב הכולל מהר"י בריאל ז"ל שחיברו ספרים בדקדוק והחזיקו במנהג
העולם.
והני חזני הבאים ישרש יעקב אגיד להם ,כי זה עני ר"י באבאני הנדפס קונטריס
ישרש יעקב על שמו ,אינו המחבר ,אלא מדקדק אחד ירא להזכיר שמו ,ונתן
הכסף לרי"ב שידפיסנו על שמו ,וזה אמת וצדק .ובו בפרק שנדפס קונטריס
ישרש יעקב ,היה בחיים חיותו "הרב הכולל" כמהר"ר בנימין איספינוזא זלה"ה
"שהיה מדקדק גדול" ועשה חיבורים על פירושי הראב"ע ז"ל בנביאים וכתובים
"מלבד חכמתו בתלמוד ושאר חכמות" .וקנא לה' וחיבר קונטריס גדול שמו יסוד
הקיום ,לשרש שרשיו של קונטריס ישרש יעקב הנז' ,וכתב שאין לסמוך עליו,
והוא רצה לשרש סדר התפלות ,ועשה כמה שינויים שעלה מספרם מ"ב ,וגם יד
ה' היתה בם להומם ולאבדם .והאריך מאד על כל דבריו .ועל נקדישך ונעריצך
וכו' כתב וז"ל ,בקצור הקבצו ושמעו וכו' ההיתה כזאת בימיכם לחשוב כל עדת
ישראל טועים בדבר שבקדושה ,וראוי לגעור בו בנזיפה .ופוק חזי מ"ש רז"ל
בענין הלל הזקן עם בני בתירא על קרבן פסח שדוחה שבת וכו' ,ואמר הנח להם
לישראל שאם אינם נביאים הם בני נביאים וכו' ,וכמה הלכתא גברוואתא איכא
למשמע מהאי עובדא וכו' .על כן כל דבר שהוא מורגל בפי הצבור ראוי לסמוך
עליו כאלו הם דברי נביא ,דודאי סירכייהו נקטי ואזלי ,שכן הלל הזקן סמך עליהם
טז
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ולבסוף נמצא שכך היא ההלכה .זהו קיצור תורף דבריו במה שנוגע לעניננו" .ושם
הסכימו עמו כמה רבנים ,רבני תונס ורבני ליוורנו ,והרב המובהק כמה"ר יוסף ן'
סאמון ז"ל".
ועל אלה אני בוכיה על דור יתום שמניחין העיקר ולוקחים הטפל ,ובפיהם ירצו
שהם ידעו מה שלא ידעו הקדמונים ,וכל ישראל טועים והם ידעו האמת ,ולבי
בוער באש והלך בצערות ,ואולם דק קנה זה יעצור עצרת הדברות ,יהא רעוא
קורא הדורות ,ישוב ירחמנו לפקוח עינים עורות ,והיו למאורות .ולולא כי איני
כדאי ,הייתי גוזר גזירה דרב"ה על אלו המשנים שיחזרו למנהג כל ישראל ,ולא
יסמכו על עצמם כי הם יורדי ים הדקדוק יותר מהראשונים .ומי שיש לו לב ,אם
בעל נפש הוא ינהג ככל ישראל ואל יוציא עצמו מן הכלל ,ושומע לנו ישכון בטח
ישמע אל ויענם ,והיה זה שלום .מאת הצעיר וזעיר חיים יוסף דוד אזולאי ס"ט.
ועתה אמת אגיד כי בהגיע זה כתב ידי יד כהה על ריב בני ישראל ועל נצותם,
למעלת השואל ,הרצה דברי לפני גדולים ראשי ישראל ,ואינהו משפירי להודיע
חיבתם ,קיימו וקבלו והסכימו שיחזרו הכל למנהג כל ישראל זאת לדורותם .דלא
להשנאה והיתה הרוחה אור במושבותם .וגם ה' יתן הטוב יהי שלום בחילם שלוה
בארמנותם .ונעתור להם משובצים זהב במילואותם ותפארת בנים על אבותם.
בני עליה זרעא מעליא בני שם למשפחותם .והשקט ובטח עד עולם בחצריהם
ובטירותם .כי"ר.
עד כאן לשון קדשו של מרן החיד"א זיע"א הצריך לענינינו.
גם בשו"ת רב פעלים (ח"ב סימן כה) נשאל על מנהג עדות המזרח בניקוד ברכת
בורא פרי הגפן ,שאומרים בתיבת הגפן הגימ"ל בסגול במקום בקמץ ,וע"פ
כללי הדקדוק צריך להיות בקמץ .והביא מדברי מרן החיד"א ,ומדברי הגאון
החסיד רבי אליהו מני זיע"א ,וזה לשונו:
שאלה... :גם ילמדנו רבינו בענין ברכה של בורא פרי הגפן ,ששמענו מפי מדקדק
אחד שאומר שצריך לומר הגפן בקמץ תחת הגימ"ל ,ואנחנו וכל העולם נוהגים
לומר בסגול ,ועל זאת אמר לנו הרב מהר"ר אליהו מני אב"ד דעה"ק חברון שאין
הולכים במטבע תפלה אחר לשון הדקדוק ,כי כן כתב הרב חיד"א בספר יוסף
אומץ ,על כן יורינו מה נאמר בקמץ או בסגול.
תשובה... :ואשר כתבתם שאמר לכם הרב החסיד מורנו הרב רבי אליהו מני נר"ו,
שאין הולכים בנוסח התפלות כפי דקדוק לשון המקרא ,כי כן כתב הרב חיד"א ז"ל
ביוסף אומץ ,כן הוא ,כי הגאון חיד"א ז"ל בספרו יוסף אומץ ,שנשאל שם בשינוי
נקודות איזה תיבות וכו' ,שרוצים לשנות ע"פ הדקדוק .והשיב וכו' (כאן הביא חלק
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נכבד מלשון מרן החיד"א הנ"ל ,וסיים) ,ולפ"ז ברכת פרי הגפן ,שכל קהילות ישראל
אנשים ונשים וטף אומרים בסגול ,כך ראוי לנהוג ,ואין אנחנו משגיחים על משפט
הדקדוק שיש במקראות וכו' .ודע ,כי מלבד הך דנקדישך ונעריצך ,יש כמה מלות
בתפלה וברכות שאין אנחנו נוהגים בהם ע"פ משפט דקדוק המקרא ,ואזכיר
קצתם והם בבהמ"ז ,ועל הכל וכו' מודים לך ומברכים את שמך ,וכן רחם וכו'
ישראל עמך עירך כבודך היכלך מעונך דבירך ומלכות בית דוד משיחך ,וכן
בברכת ההפטרה באליהו הנביא עבדך ,ובמלכות ב"ד משיחך ,וכן בתפלה להודות
לך ולשבחך ולפארך ולרוממך ,וכן באהבה כמצות רצונך ,כמו שכתבת עלינו
בתורתך ע"י משה עבדך ,וכן קדש שמך בעולמך ,צפניה חוזך ,וכן בברכת ברוך
שאמר נגדלך נשבחך ונפארך ונרוממך ,וכן בברכות ק"ש ,ובמוסף ר"ח ובסליחות
של כיפור ותפלת ראש השנה וכיוצא בזה ,הנה בכולם אנחנו אומרים כפי מה
שאנחנו נוהגים בנקדישך ונעריצך ,שהוא הפך משפט תורת הדקדוק של המקרא.
עד כאן לשון קדשו השייך לענינינו.

ואם תעוררו...
ו) שוב לאחר זמן ,נתעורר בענין זה החכם המדקדק רבי שאול הכהן זצוק"ל,
בעל ספר לחם הביכורים ,בהגיעו לעסוק בספרו הנזכר בשער הכינויים ,שם
מדבר באופן הביטוי של כף הכינוי הנ"ל ,שהוזכרו בדברי הישרש יעקב ,היסוד
הקיום ,החיד"א ביוסף אומץ ,ובתשובת רב פעלים הנזכרת ,כגון אנחנו מודים
לך ,ומברכים את שמך ,וכו' .האם לנקד הכ"ף הסופית בשוא כמנהג העולם ,או
לשנות לקמץ כפי הדקדוק.
ובדבריו הביא שראה בילדותו ספר ישרש יעקב ,וראה טענותיו ישרים לפי
כללי הדקדוק ,והעתיק שם כמעט את כל הקונטרס ישרש יעקב ,ושוב הביא
את עיקר דברי מרן החיד"א בשו"ת יוסף אומץ הנ"ל .וכתב שם (דף כב ).בזה"ל:
ואנכי איש צעיר וכו' ,גברא רבה קחזינא ותיובתא לא קחזינא ,שהרי לא השיב הרב
חיד"א ז"ל על דברי ספר ישרש יעקב שום תשובה ,גם לא כתב במה דחה הרב
מוהר"ב איספינוזא דברי הספר הנזכר ,כי לפי הנראה לעין כל קורא דדברי הספר
הנזכר הם דברים נכוחים ונכונים ממקראי קדש ,מדברי זקני לשון הקדש
והמדקדקים ,וצריכים אנו למודעי במה נדחו דבריו ,ובמה הושמה לאל מלתו.
וקודם כל דברי וראשית אמרי אני מתאבק בעפרות רגלי הרב הנזכר מופת הדור
והדרו ,ועמו הסליחה לשרי לן מר וכו' ,אפס כי תורה היא וללמוד אני צריך .והנה
אמרו רז"ל בש"ס (ב"ב קל ):דאמר ליה רבי פלוני לרבי פלוני ,כשיבא פסק דין שלי
לפניכם ותמצאו בו קושיא ופירכא ,אל תקרעו אותו ,ואל תלמדו ממנו ,אל תקרעו
אותו שאם הייתי שם הייתי אומר לכם הטעם ,ואל תלמדו ממנו שאין לדיין אלא
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מה שעיניו רואות .ע"כ .וכדבר הזה וכחזיון הזה אנכי איש צעיר רואה בענין הזה,
ודבריהם בש"ס יורונו וכו' ,ולכן לא יסמוך וכו' ,וגם לא ידחה דבריו בשתי ידים,
לפי שאפשר שאלו היה שם היה משיב ומקיים דבריו.
והנה בנידון דידן ,כיון דדברי ספר ישרש יעקב נראים נכונים בטעמם ,וה"ה הנזכר
דחה דבריו בלא שום תשובה מדידיה ,ולא מהרב מוהר"ב איספינוזא ,א"כ מוכרח
עלינו נלך אחר דברי ספר ישרש יעקב דנראים נכונים ,עד שנראה במה נדחו
דבריו ,כיון שהרב חיד"א סגר עלינו את הדלת ,ולא הודיע אותנו מה תשובה משיב
על ראיות ספר ישרש יעקב ,והרי הוא כמבואר וכו'.
וספר יסוד הקיום שחיבר מוהרב"א ז"ל לא זכינו לו ,וכבר שלחתי עליו לליוורנו ב'
פעמים והשיבו לי שאינו נמצא שם כלל .הן אמת שהספר הנזכר רמזו הרב הנזכר
בספרו יפה נוף בזה הענין בעצמו בשימוש הכ"ף לנוכח ,אבל הוא ברמז בעלמא
ולא דיבר מאומה .ולכן כל זמן שלא ראינו תשובות מוהר"ב על ראיות ספר ישרש
יעקב ואנו רואים דברי ספר ישרש יעקב נכונים בטעמם ,אנו מוכרחים נלך
אחריהם ,עד שנראה במה נסתרו דבריו.
ואני מודיע לכל רואה דברי אלה שלא כתבתים אלא לעצמי ולא לאחרים ,וכ"ש
שירא אנכי להכניס עצמי בין ההרים הגדולים .עם כל זה לא משכתי קולמוסי כי
קנא קנאתי לכבוד תורתנו הקדושה וכו'.
עד כאן לשון קדשו של הגאון לחם הביכורים הצריך לנו.

דרך מסויגת וזמנית
נמצינו למדים בדברי הרב לחם הביכורים הנזכרים ,שאחר שראה בדברי הגאון
חיד"א ז"ל ,שבספר יסוד הקיום דוחה כל דברי הישרש יעקב ,וחיפש אחר
הספר יסוד הקיום ,ע"מ להשקיט את רעיוניו מפני טענותיו של הרב ישרש
יעקב ,ולא השיגו ,מאחר שעדיין לא נדפס מעולם .לכן הסיק ע"פ הגמרא (ב"ב
קל ,):דגבי דידן יש לנו לתפוס כפי הנראה לעינינו.2

 2ואחר המחי"ר כראוי ,לכאורה יש חילוק מהותי ,דבגמ' איירי ביודע הראיות של החכם הקדום
ורואה שהם מוקשים ,ואנו אומרים שמא אם החכם הקדום היה שומע הקושי שיש בדבריו היה חוזר
בו ,ומסכים שאי אפשר לומר כדבריו .אבל בנידון שלנו זה הפוך ,שהחכם הקדום הוא הרב חיד"א
ומוהר"ב איספינוזא כבר ראו הקושי ועמדו עליו ודחאוהו בשתי ידיים ,ואדרבא אנו אלו שלא יודעים
ראייתם וטעם דחייתם ,וממילא איך שייך לומר אם היו שומעים הטענות שמא היו חוזרים בהם,
והרי שמעו ודחו ,אלא שאנו לא זכינו לראות מהי דחייתם ,ובזה נאמר בפה מלא דמסתמא
ומסתברא טובא אילו ידענו אנו מדחיותיהם וראיותיהם מסתמא שוב לא היו דבריהם מוקשים
בעינינו .ודו"ק.
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והדגיש ,שכמובן באם ימצא החיבור יסוד הקיום ונראה דבריו מתקבלים ,או
אם יקום מי שישיב על דברי ישרש יעקב בדברים נכוחים ,נקבל האמת
בשמחה ממי שאמרה.
עוד שם בשער הכינויים ,אחר הדברים הנזכרים ,שוב הוסיף לטעון ולהרחיב
ממין טענותיו של המחבר ישרש יעקב ,ובזה נתחזק אצלו הצד לשנות ולהגיה
הקריאה בכ"ף הכינוי ,כפי משפט לשון הקודש היוצא מן המקראות ,דוקא
לעצמו ולא לאחרים ,ועד שנראה במה נדחו והיאך נסתרו דברי הישרש יעקב.

דרכם של המדקדקים בדורנו
ועל פי כלליות דרכו של הרב לחם הביכורים ,ראה לצעוד אחריו ובעקבותיו
בדורנו אנו החכם המדקדק רבי מאיר מזוז נר"ו ר"י כסא רחמים ,אבל ביתר
שאת וביתר עוז .ומידי פעם מבאר שוב שביבי שיטתו בזה בשער בת רבים בין
כתבי העיתים ,זעיר כאן זעיר שם ,ועם הזמן הגדיל לעשות והדפיס סידורים
ומחזורים ושאר ספרים ,המסורים ביד ההמונים ,ערוכים כולם כפי ההגהות
והשינויים ,בניקוד ובנוסחאות שכתבו אותם בעלי החיבורים ,ישרש יעקב ולחם
הביכורים ,וכן הוסיף להגיה ולשנות ע"פ דרכם בשינויים נוספים ,מכח כמה
סברות ושיקולים ,ונתן בהם שמות ותארים ,הסידורים והחומשים המדויקים.
ונתבארה שיטתו באופן מסודר ע"י תלמידו הרה"ג ר' אליהו בנימין מאדאר נר"ו
בקונטרס איש מצליח ,ונדפס בסוף ספר הזיכרון ויען שמואל ח"ג (התש"ס),
אחר שקמו כנגדם כמה מעוררים ,והרב הנזכר ערך השיטה ע"מ להשיב על
הדברים .ושם יראה הרואה ,שאחזו בדרכו של הרב לחם הביכורים והרב ישרש
יעקב ,עם תוספת עוד איזה הרחבות ,ממין הטענות והראיות שכבר באו בדברי
החיבורים הנזכרים.
אבל בכל אלו כאמור ,לא השיבו ולא דחו כלל את הטענות והתשובות אשר
באו בספר יסוד הקיום על הישרש יעקב ,לא בלחם הביכורים ,לא בין כתבי
הגר"מ מזוז ,ולא בויען שמואל הנזכר .מאחר שכאמור עדין לא נדפס ספר יסוד
הקיום ,וממילא לא ראוהו מעולם ולא ידעו מדרכו ותשובותיו.

דעת כלל חכמי הדורות
ז) כל כנגד זה ,כלל חכמי הדורות לא קיבלו דברי הבאים ישרש יעקב להגיה
ולשנות ,אלא החזיקו בדגל המסורת כדבריהם וכדעת של הרב יסוד הקיום עם
חכמי דורו ,ועל צבא תהילתם מרן החיד"א זיע"א .מהם אלו שכבר הזכרנו
למעלה ,הלו המה הגאון החסיד רבי אליהו מני זיע"א ,ואתו עמו הגאון הרי"ח
כ
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הטוב זיע"א בשו"ת רב פעלים הנזכר .וכן העלה הגאון תעלומות לב בתשובה
ח"ד (סי' מב) ,שהביא מדברי הרב לחם הביכורים ועוד ,והשיב על הדברים ,ולא
קיבל הכרעתו ,וסמך בכל כוחו על דברי הגאון חיד"א ז"ל ,ע"ש .וכן שמעתי
מתלמידי חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל שכן דעתו .גם הגאון המדקדק רבי
יוסף עזרא זליכה זצוק"ל ,ידועה היתה שיטתו בניגוד לשינויים הנזכרים ע"פ
הישרש יעקב והנמשכים אחריו ,וכמה פעמים אמר בשיעוריו שאין לספרדי
להתפלל בסידורים שעשו שינויים ,ובפרט בכינויים ,כי בזה הוא מוציא לעז על
אבותיו ורבותיו.3

דעת מרן אביר הרועים זיע"א
ועד אחרון ,להבדיל בין החיים לחיים ,מרן רבנו הגדול ,ראש ממשלת התורה,
אביר הרועים ,רבנו עובדיה יוסף זיע"א ,שחשף זרוע קדשו וגילה דעתו הבהירה
בכל הנושא הזה ,מריש מקדם ,בספרו חזון עובדיה פסח (הל' ליל הסדר ,קדש,
הערה כב) ,וכדרכו בקודש בקיצור נמרץ ,אך בבירור מוחלט ,ע"פ דברי רבותינו
מעתיקי השמועה ,וזה לשונו:
הנה מנהג אחינו האשכנזים לסיים בברכת הגפן הגימל בקמץ ,ומנהג הספרדים
ורוב עדות המזרח לכל תפוצותיהם לומר הגימל בסגול .טעמם של אחינו
האשכנזים מובן וכו' .וראיתי להגאון מהרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ב (סי' כה)
שנשאל על מנהג כל העולם הספרדים לומר בורא פרי הגפן ,הגימל בסגול ,שזהו
לכאורה שלא ע"פ הדקדוק ,והשיב שכבר מצינו יוצאים מן הכלל וכו' ,והרה"ג
אליהו מני ז"ל אמר ,שאין ללכת במטבע התפילה והברכות אחר הדקדוק ,וכמו
שכתב החיד"א בשו"ת יוסף אומץ (סי' י) בענין נקדישך ונעריצך ,שאין אומרים
הכף סופית בקמץ ,אלא בשוא .עכת"ד .וכ"כ בשו"ת שמן רקח תליתאה (סי' לב
א"ב) ע"ש .וע"ע בשו"ת תעלומות לב ח"ד (סי' מב) .וידידי הרה"ג ר' יעקב גולדמן
שליט"א כתב אלי טעם נאה למנהג הספרדים וכו' .נמצא שמנהגנו נכון ויציב.
ושלא כאיזה חכמים בעיניהם מהספרדים שמתחכמים לשנות ממנהג אבותינו,
להראות עצמם שהם בקיאים בדקדוק ,וכל המשנה ידו על התחתונה ,וידינו על
העליונה .ושוב בינותי שאין טעם זה מספיק וכו' .ומכל מקום אין לנו להתחכם
לשנות המנהג ,וכמו שכתב מהרש"ל (בתשובה סי' צח) ,הובא באבני נזר (או"ח סו"ס
יד) .ושומע לנו ישכון בטח.
עד כאן לשון קדשו הצריך לנו.
 3ושיבדלו לחיים טובים וארוכים ,כן מורה ובא הג"ר בן ציון מוצפי שליט"א ,והעידו בפנינו שממאן
להתפלל בסידורים שעשו השינויים .גם שמענו מתלמידי חכם שלום כהן שליט"א ראש ישיבת
פורת יוסף ,שממאן להתפלל בסידורים שעשו אותם השינויים .ועוד כיוצא בהם.
כא
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נמצאו מבטו ודרכו ברורים ונהירים ,כפי נאמנות המסורת ,וע"פ מסקנת כל
חכמי הדורות לאורך ההיסטוריה ,ע"פ דרכם וכפי רוחם של מרן החיד"א זיע"א
וחכמי הדור של בעל יסוד הקיום .וע"ע בשמן רוקח ובתעלומות לב שהזכיר
בדבריו ,ע"ש( .ובמה שרמז בלשון הנז' בעדינות ,כי הספרדים שמתחכמים לשנות המנהג יש
להם לחוש בעצמם מה באמת מניע אותם לזה ,באמת זכה לכוין בזה לדברי הרב יסוד הקיום
עמ' צד ,ע"ש .ואכ"מ ).וכך היה מורה ובא .ואמר לי ת"ח שזוכר משיעורו ביזדים

ּטּובָך" ולא טוב
לפני כעשרים שנה שאמר ,שישנם סידורים ששינו "שבענו ִמ ֶ
עשו ,ושלא לילך בדרך איתם וכו' ,ע"כ.4
וכן מורה ובא ממשיך דרכו מרן הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א
שלא להימשך אחר אותם הסידורים שעשו שינויים ,לפי שבמטבע התפילה אין
אנו הולכים בהכרח ע"פ כללי הדקדוק שבמקראות ,ולכן יש להמשיך
בנוסחאות המסורות לנו מדורי דורות ללא שינויים ,כמו שכתבו רבותינו מאורי
הדורות ,מרן החיד"א הגאון רב פעלים וכל סיעתיה .וכבר ביאר משנתו בכמה
מקומות ,ובעיקר בספרו הנכבד עין יצחק ח"א (עמ' תקכג) ,וח"ג (עמ' תרל) ,ע"ש.

מסקנת דרכם של כלל חכמי הדורות
נמצינו למדים ,ששאר החכמים המתפרסים על כלל הדורות מאז ועד היום ,אף
ששמעו וראו מטענות הישרש יעקב ולחם הביכורים ,ומדברי הגר"מ מזוז נר"ו,

4

גם כאשר הוצרך למי שיגיה את הסידור יחוה דעת ,ועוד כמה חיבורים (כגון מגילת רות מגילת אסתר
והגדה של פסח שהודפסו בחזו"ע) ,בחר דוקא בחכם המדקדק רבי יוסף חיים מזרחי נר"ו (המו"ל של הסידור
עוד יוסף חי ושאר ספרים של הגרי"ח זצ"ל) ,שהוא מחשובי המדקדקים בדורנו ,והוא דבק בכל עוז בשיטתם
הנ"ל של מרן החיד"א והגרי"ח זיע"א שלא לשנות בנוסחאות ע"פ דקדוק לשון הקודש( .וכעת סמוך
להדפסה הראוני שהוציא ספר חזון יוסף ,ובו קונטרס מיוחד על ההשכלה והדקדוק ,ובו השיב מלחמה שערה בתשובות
מקיפות וניצחות ובטוטו"ד על טענות הסוברים לשנות ,ובכמה דברים שוה דרכנו לדרכו .וכן בניו של מרן זיע"א אחריו בחרו
דוקא בו להגיה להם חלק מספריהם ,כגון ילקוט יוסף המנוקד ,טהרת הבית הקצר המנוקד ,הלכה ברורה המנוקד ,ועוד) .גם
בספר "רבנו"( ,והוא יומנו האישי של הרה"ג ר' אליהו שיטרית נר"ו ,מסדר כתבי מרן זיע"א במשך כעשרים שנותיו
האחרונות ,והיה כותב מידי ים ביומו זכרונות ורשמים מדברי רבנו שבאותו היום) ,כתב בתאריך ו' תמוז תשס"ד,

בזה הלשון :והזכיר רבנו את הסידור איש מצליח ,שמגדירים אותו "סידור המדוייק" ,ועושים שם
שינויים ממה שאנו רגילים כל הזמן בתפילה ,כגון מלים שמסתיימות בכף סופית שוא ,ובסידור איש
מצליח כתבו לומר בכף סופית בקמץ ,וכן על זה הדרך בכמה מקומות ,וגם מזה לא היתה דעת רבנו
נוחה ,כי למה צריך לעשות שינויים ממה שאנו רגילים כל הזמן .והוסיף רבנו שיש בזה גם קצת
גאוה ,לומר שזה רק המדוייק ,וזה לא טוב לבלבל ככה את האנשים .והוסיף אח"כ רבנו שהחיד"א
עליו השלום כתב ,שבזמננו (הכוונה עוד בזמנו של הרב חיד"א) לא שייך ענוה ,רק מספיק שנדע את מיעוט
ערכנו .עכ"ל.
כב
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כל אחד בדורותיו הוא ,מכל מקום לא נטו אחריהם כלל ועיקר ,אלא להיפך,
תפסו והחזיקו בדברי הגאון חיד"א זיע"א בשתי ידיים ,וסמכו עליו סמיכה בכל
הכח ,לפי שהיה מופת הדורות ואביר הרועים ,אשר ממנו תוצאות חיים ,וגם
שכבר הוסיף מרן החיד"א להביא בדבריו הנלהבים ,מדעתם ורוחם של שאר
חכמי אותו הדור והשרי'ם המסכימים.
ובפרט בעניני הנהגה והשקפה ,שאינם תלויים כל כך בקושיות ותירוצים ראיות
ודיחויים ,אלא בהיבט כללי ונרחב ,הבחנה עליונה והרגש נלבב ,אשר מקורו
טהור בהופעת רוח ממרום ,רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה ,רוח דעת ויראת
ה' ,אשר מופיעה ונחה על משיחי השם מנהיגי צאן מרעיתו ,מאת ה' מן
השמים.
ולכן נתקבל בדעת כלל חכמי הדורות בקרב עדות המזרח עד דורנו אנו באופן
ברור ,שאין רוח חכמים נוחה מדרך זו של שינוי מבטא כ"ף הכינוי ,וכן שאר
ביטויים ונוסחאות אשר נתפשטו ונקבעו לנחלת הכלל אף בין החכמים עיני
העדה ,שסמכו בפשיטות ובנאמנות על דברי מרן החיד"א הללו ,ותפסו דבריו
גם בזה למורה דרכם ,ולא ראו בדברי אותם מדקדקים סיבה נכונה לנטות
מדרכו והכרעתו הברורה והנחושה בכי הוא זה.

התגלית -פתרון החיד"א
ח) והנה בזמננו זה רצה הקב"ה לזכות את ישראל ,והאיר ובא לראשונה לבית
הדפוס הספר המיוחל "יסוד הקיום" מקרוב ממש (בשנת התשס"ה) ,ע"י הני תרי
צנתרי דדהבא הר"ר דוד סטבון ,וידידינו הר"ר משה דידי ,הי"ו ,וברוב טובם
וחסדם צירפו כל הכתוב בענין זה לספר אחד ,וכך נקבצו ובאו בספר הכולל
הזה ,החיבור ישרש יעקב ,יסוד הקיום ,חליפת המכתבים בין מהר"י בשן לגאון
יעב"ץ זצ"ל מתוך הספר לוח ארש להיעב"ץ ,תשובת הגאון נודע ביהודה,
תשובת מרן החיד"א ,שער הכינויים אשר בלחם הביכורים לרבנו שאול הכהן
זצוק"ל ,ודברי מהר"ר שמ"ח גאגין ביריעות האהל .ושם עמם הקדמה יקרה
ובירור מתומצת ומקיף בענין ,כיד ה' הטובה עליהם.5
 5ובאו"ת ניסן תשס"ט (עמ' תקפב) כתב וז"ל :והיום נתהפכו היוצרות וירדה חכמת הדקדוק אצל
הספרדים מטה מטה ,לא ידעין ולא בעאן למנדע .ויישר כחו של ידידנו ר' דוד סטבון הי"ו ,שהדפיס
ספר ישרש יעקב וספר יסוד הקיום ודברי היעב"ץ והנוב"י והחיד"א ויריעות האהל ולחם הבכורים
הנוגעים לזה הכל בכרך אחד .והמעיין יראה כל הדעות שם ,איש על מחנהו ואיש על דגלו ,ואח"כ
אפשר להתווכח .ועל זה נאמר (איוב יח ב) תבינו ואחר נדבר .עכ"ל .וכשראינו זאת בזמנו רכשנו הספר
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ואחד הרואה דברי הספר יסוד הקיום ,יווכח היאך השיב ממש על כל הטענות
והראיות שבאו בישרש יעקב אחת לאחת ,וכמו כן ימצא בכלליות דבריו
תשובות לכל מה שבא אח"כ בלחם הביכורים ,ובקונטרס איש מצליח הנ"ל ,וזה
מחמת שהספר הנזכר לא היה למראה עיניהם.

המבוכה
והנה בירחון או"ת ניסן תשס"ט ,התייחס החכם המדקדק רבי מאיר מזוז נר"ו
לספר יסוד הקיום ,אחר שראהו ,אבל עדיין לא כתב תשובה על כל מה שטען
ביסוד הקיום כנגד דרכו של הישרש יעקב בטענות ברורות .וכמו כן לא דחה
באו"ת את עצם התשובות שהשיב ביסוד הקיום על טענות הישרש יעקב .אלא
רק כתב באו"ת כנגד הרב יסוד הקיום בחמת זעם ,ושלל אותו מכל וכל ,מחמת
שהרבה לדבר בתקיפות נוראה כנגד הישרש יעקב כאמור .והוסיף שם באו"ת,
שמרן החיד"א טעה במחבר יסוד הקיום ונמשך אחריו ,שבאמת אינו מדקדק
כלל וכו' ,רק חזן שנעשה דיין .ולא נח מלשפוך זעמו על מחבר יסוד הקיום עד
שקראו כמה פעמים בשמו ללא תואר רב ,ובסגנון שאינו מכובד כלל בלשון
המעטה .והביא ג' הערות על דברי הרב יסוד הקיום ,בדבר ניקוד של כמה
תיבות במשניות ,להוכיח שאינו מבין בדקדוק.6
ובתחילה חשבנו להביא מעיקר לשונו שם באו"ת ,אולם מכיון שהיא חמורה
מדאי כנגד גברא רב"א בעל יסוד הקיום מלפני מאתים וחמישים שנה ,ובפרט
שסמכו עליו חכמי דורו מרבני תונס וליוורנו בכל הכוח ,והיה נמנה על חכמי
מסקרנות ,ונדהמנו מאמיתת דרכו של מרן החיד"א ,ודרכה של נאמנות המסורת ע"י ההשגחה,
ונולד הקונטרס שלפנינו.
 6וכששאלתי לאחד הק שורים בהוצאת הספר יסוד הקיום ,והוא משומעי לקחו של הגר"מ מזוז
נר"ו ,האם הרב מזוז כתב בגליונותיו וכדומה תשובות ודחיות לדברי הרב יסוד הקיום באופן נקודתי,
השיבני שבזמנו הביא להם כמו ד' ה' הערות כלליות על הספר להדפיסם בתוך הספר ,מעין מה
שכתב באו"ת הנ"ל ,אבל לא תשובות נקודתיות באופן מסודר ,אבל אח"כ שוב ביקשמהם שלא
להדפיס הערותיו בספר .וכשהוספתי לשואלו מה דעת הרב מזוז לגבי ההסכמות הרבות והחמות
שיש ליסוד הקיום ,השיבני שאחר צאת ספר יסוד הקיום לאור ,דיבר אתו הרב מזוז בטלפון
כשעתיים בחמת זעם על הרב יסוד הקיום ,ובין הדברים כשהוזכרו הרבנים המסכימים ,התבטא
כלפיהם כנראה מתוך כעס בביטוי חמור מאוד חלילה וחס ,ואין כדאי לחזור כאן על הדברים ,ואין
אדם נתפס בשעת כעסו ,אבל בודאי שהיו גדולים וקדושים ועצומים ,ואין צריך להעיד על השמש.
וסמוך להדפסה הראוני ספר חזון יוסף לידידינו הרה"ג ר' יוסף חיים מזרחי נר"ו ,ובו קונטרס
ההשכלה והדקדוק ,ושם שלח לעיין בספר ארזי הלבנון אודות מעלתם של כמה מהחכמים
המסכימים הנ"ל ,ועוד .ועל אחד מהם כבר התבטא מרן החיד"א בתשובת יוסף אומץ הנ"ל "הרב
המובהק" ,וזה לגבי דורו של הרב חיד"א ,ודי בזה.
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אותו הדור שקדם למרן החיד"א ,ובין השרי'ם המסכימים לחיבורים של גדולי
הפוסקים והמחברים ,וחיבר בעצמו כמה חיבורים חשובים ונרחבים ,בעיון
הש"ס ,בהלכה ,ובדקדוק ,וכמו שהבאנו למעלה (אות ד) אודותיו בקצרה ,ומרן
החיד"א ביוסף אומץ (סי' י) הנזכר ,וכן בשם הגדולים ,סמך לו תואר "הרב
הכולל" ,וכן מעיד עליו בהערצה שם "שהיה מדקדק גדול ועשה חיבורים על
פירושי הראב"ע ז"ל בנביאים וכתובים" ,ועוד הוסיף להעיד ,שזה "מלבד חכמתו
בתלמוד ושאר חכמות" ,וכן מוכח מלשונות חכמי דורו שכתבו כלפיו בלשונות
הערצה והתבטלות ,וכן מדברי מהר"י זרקא בתשובה ,שהיה מגדולי רבני תונס
באותו הדור ,וכנ"ל (אות ד) מהמקורות.
ובאמת מה לנו לנסות לשקול צדדים בכל זה ,שכבר ראה מרן החיד"א זיע"א
בעצמו להצביע על דעת התורה הנכונה כלפי זה החיבור ,וזה בכל רוח דבריו
שם ,עד שסיים בדבריו כלפי יסוד הקיום" ,ושם הסכימו עמו כמה רבנים ,רבני
תונס ורבני ליוורנו ,והרב המובהק כמה"ר יוסף ן' סאמון ז"ל" ,עכ"ל .הרי שצפה
שיבואו כאלה שיפקפקו בנאמנותו וסמכותו של המחבר והחיבור יסוד הקיום,
ולכן דאג להקדים תרופה למכה בכל מילי קטנ'י ,עד שיצא הספק מן הלב.
והרי מדובר כאן "ברבני תונס"" ,ורבני ליוורנו" ,של "לפני כמאתיים וחמישים
שנה" ,והם שנים עשר במנין ,ומעריצים בקול גדול ,גם על גופן של טענות
שהשיב שם ,וגם על כלל רוח הדברים הנוקבת ,והוסיפו אף מדידהו ,וזה מחמת
שהבינו שכך צריך לנהוג בזה בתקיפות ולא בנחת בהוראת שעה ,וההכרח לא
יגונה אם לא ישובח ,למגר ולהדוף דרך סכנה ומגמה קלוקלת שיש באותה
דרך ,של הגהות ושינויים מסברא ושיקול הדעת נגד המקובל והמסור.
ולכן בעניותי לא מצאתי מקום למשקל דרכו ויחסו של החכם רבי מאיר מזוז
נר"ו לתשובותיו וטענותיו של הרב יסוד הקיום ולדרכו דרך הקודש ,וכ"ש
שתמהתי הרבה על דברים הקשים שנכתבו שם באו"ת בחמת זעם כלפי חכם
בדורו רב רבנן מלפני כמאתיים חמישים שנה ,פוסק חשוב ומדקדק עצום ,כפי
שהעידו עליו חכמי דורו שבודאי בקיאי טפי מנן עשרת מונים לפחות.
ובאמת שלמעשה אנו באים בזה לדברי הרב לחם הביכורים ,ע"פ הגמ' (ב"ב קל,):
"שכשיבא פסק דין שלי לפניכם ותמצאו בו קושיא ופירכא ,אל תקרעו אותו,
שאם הייתי שם הייתי אומר לכם הטעם" ,וסיים "שלכן לא ידחה בשתי ידים,
לפי שאפשר שאלו היה שם היה משיב ומקיים דבריו".
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חששות מרן החיד"א -בזמנינו
והנה שם באו"ת ,הוסיף לבאר חששותיו של מרן החיד"א מללכת אחר
המדקדקים ,לפי השערתו ,7וכתב שהוא כפי הנראה בשביל ג' טעמים ,וכאומר,
דלדידן שכבר אינם קיימים אותם טעמים ,שוב אין בעיה להגיה ולשנות.
ונביא הסיבות שכתב שם אחת לאחת ,לעמוד על הבירור אם עדין יש לחוש,
אף למטוניה שאלו הם הטעמים והסיבות של מרן החיד"א שהתנגד .וזה לשונו:
ובאמת נראה טעמו של מרן החיד"א שצווח כי כרוכיא על בעל ישרש יעקב
מכמה סיבות.

א -חילול ה'
א .כי עשו המשנים רעש גדול ,ואמרו שחכמי הדור טעו במדבר וקריאתם
משובשת וכו' ,וזה גרם חילול ה' בעיני המון העם .ע"כ.
אולם גם למטוניה ,אם נבוא חשבון לכאורה נמצא דאדרבא ,צריכים אנו
להמשיך בהוראתו של מרן החיד"א בזמנינו ביתר שאת .שהרי סיבה זו עדיין
קיימת ובמלא עוזה ,שכמה וכמה בפרט מן התלמידים שעושים רעש גדול
מאוד ללמד דרכם ולהדריך בשיטתם ,הרבה יותר מהרעש שהיו יכולים לעשות
בימים ההם .וכותבים וגוללים במאמרים וחוברות ועלונים ועוד ,את כל
טענותיהם והצדקותיהם לשיטתם ,כנגד כל מי שעומד בדרכם ,ושופכים בתוך
שטף דיבורם כל מה שנמצא בכריסם ,מהשלכות המחלוקת והתככים שבאו
בגין הויכוחים על שיטתם ,ומהרהרים בקול גדול את כל ההשערות שיש להם
על זולתם ,ומותחים ביקורת על ימין ועל שמאל בכל מי שטועה לפי דעתם,
ולא חוסכים לטפול ולהעמיס בביקורת עניינים שוליים וריקים ואישיים דבר
גדול ודבר קטן ,וכתבים אלו וביטויים כאלו מטילים דופי וקטגוריה בין ת"ח
חשובים ,כאילו הם שיטחיים ,או חסרים ביראת שמים ותיקון המידות ,לפי
דעתם.
ולא אחת שמותחים ביקורת כזו גם כלפי אותם שנמנים בין גדולי החכמים
שבדור עיני העדה ,אשר אליהם עיני הציבור נשואות ,אם בדברים ישירים אם
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כי לפע"ד מרן החיד"א נוקט שלא לשנות גם בלי כל החששות הללו (זולת הראשונה שהיא אכן חלק די
מהותי) ,וכמבואר בספר יסוד הקיום כולו ,ובעיקר בפרק א ופרק יב ,שבאופן עקרוני יסודי ההנהגה

שבעם ישראל ע"פ ההשקפה הטהורה ,שבכיוצא באלו אמרו שלא לשנות ,ע"ש בהרחבה ,וכן
תדקדק ע"פ הנ"ל בתשובתו ביוסף אומץ ,ותיוכח .ואכ"מ.
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בעקיפין ,ומשוי להו שאינם מבינים כלום בדקדוק ,ואינם מבינים את טענות
המדקדקים ,ואינם פותחים המקורות ,ואינם מעיינים לפני שמשיבים .וכן
מטילים דופי בכל חכם שמורה להמון להמשיך במסורת ,ושמזהיר שומעי
לקחו מללכת אחר השינויים .ואת כל אלו מפיצים בכל מפתן ,שיקראו בו נער
וזקן יניק ולאו דוקא חכם .היש לך חילול ה' גדול מזה?!
זאת ועוד בעיקר דרכם הולכים ממש בדרכו של הישרש יעקב ,שאליה כ"כ
התנגדו הרב יסוד הקיום וחכמי דורו ומרן החיד"א זיע"א ודגרירי אבתרוהי,
שהרי דרכם ליישב ולהצדיק שיטתם בהסברה והוכחה ,בבארם שלפי האמת
לא צריך לחוש במה שכך נהגו קהילות ישראל המה וחכמיהם ,ומה יש בזה,
והרי כולנו בני אדם ועלולים לטעות ,גם אנחנו גם חכמינו ואף גם דורות
קדמונים ,ובתוכם גם דורות ראשונים .ומחנכים ללמוד ע"פ התובנות הללו,
ולכתוב נכוחות אף כנגד מעונות אריות .ומונים ומביאים דוגמאות של טעויות
בדברי הקדמונים והראשונים ,שנראים לפי שיקול דעתם וסברתם כטעות ,ובזה
מראים באצבע שאין עוד מה לחוש מהמנהג וההרגל ,ולא ממה שהיה מצוי
כתוב לפני כל העם המה וחכמיהם ,אלא יש למעיין לבחון בעין שכלו בעיון
בשיקול ובסברא ,ולהחזיק בהבנה שעלתה בידו כעיקר אף כנגד הכל,
ושהקדמונים כנראה טעו מאיזה סיבות .ובפרט אם אכן מצליח למצא לטעותם
של הקדמונים איזה סיבות והשערות בשיקולים וסברות.
גם יש ליתן על לב ,שבאופן טבעי סגנון כתיבתם וביטויים נעשה בדרך צחות
ולשון חלוטות ,וזה טוב ונכון כשבאים ליישב דברי קדמונים מקושיות של
אחרונים( ,ומשיבים בדברים מבוססים ואיתנים ע"פ המקורות) ,אבל כאן אדרבא הוא
להיפך ,שמבלי משים מחליטים מעצמם בקלות פרטים וכללים ,וגם כשנמצאו
מוקשים עושים סנגורין ,וכל זה בלשונות חלוטין גם כנגד פירושים והגיגים
מקובלים מחכמים גדולים ,ולפעמים מדורות קודמים( ,וכ"ז בסיבת התחושה
שאנו יכולים לדעת בדרך הדקדוק ,והעיון ,יותר מהקודמים ,וממילא זו המציאות שאנו
אלו שבאמת זכינו לידע ולהבין מה שלא זכו אותם חכמים קדמונים) .ובפרט שלרוב

החלטות אלו אינם אלא מסברות ושיקולים חדשים ,ובמקום שהיו צריכים
להציע דבריהם בלשון מסויגת ועל דרך אפשר ,והרבה יותר לחשוד עצמם,
ופעמים לתלות החיסרון בהבנתם ,ולדבר בסגנון כניעה וביטול( ,ולכל היותר
לסיים באין לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ולעצמם ולא לאחרים להורות) ,לצערנו נעשה
להיפך ,ונפתים בלהט להשיב או להעיר בדרך בטוחות ,ולדבר גבוהה כמפי
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הגבורה ,ולמי שאזנים לו לשמוע ולב להרגיש ,מבחין בזה לשון מדברת
גדולות ,ושורש פורה לכמה מכשולות שא"צ למנות.8

ב -דעת הרוב
עוד כתב באו"ת בטעמו של מרן החיד"א בסיבה השנית וז"ל:
ב .כי סמך ראשו ורובו על ספר יסוד הקיום שחשב אותו למדקדק גדול ,ולא
ידע כי רבים אשר אתנו מאשר אתו ,והם דונש בן לברט ,ור' יצחק דמן עכו,
ומהרי"ל ,ור' שבתי פרמיסלא ,וכל רבני דורו ,והיעב"ץ ,והנוב"י ,והגר"א ,ועוד.
ע"כ.
והנה מ"ש שרבים עם הישרש יעקב מאשר עם הרב יסוד הקיום ,מלבד שלהלן
במאמר הויכוח (אות טז) יתבאר אי"ה בדעת ר"י דמן עכו ,ודעת מהרי"ל ,שלא
דברו כלל מצד הדקדוק ,ואדרבא מדבריהם מבואר להדיא שמצד הדקדוק לא
היה צריך לחוש ,ע"ש .וכמו כן שם במאמר (אות י) יתבאר שאין להסתייע
מדבריהם של ר' שבתי ,וחכמי דורו ,ומהיעב"ץ ,הנו"ב ,והגר"א ,להכריע בויכוח
שלפנינו בקרב עדות המזרח ,כנגד המקובל והמסור בידינו ,ורב המרחק בין
הנידונים ,עיין שם ותיוכח ,כי אין כאן מקומו .9זאת ועוד ,שדעתו של רבי שבתי
וחכמי דורו וסידורו פשיטא שהיו ידועים למרן החיד"א יפה יפה ,וגם את דעת
היעב"ץ הזכיר להדיא בתשובת יוסף אומץ הנ"ל ,ועם כל זאת לא ריכך דברותיו
 8וזכר לדבר ביטול קבלת מצוות בגירות לעיכובא ,ללא חת כנגד כל זקני ההוראה ומנהיגי האומה
שמתנגדים ,כי כך מבין בעיונו .וכמו כן קבלת הוראות הרמב"ם למעשה להחמיר ולהקל בברכות
לבטלה ועוד איסורים ,נגד כוה"פ ומרן הש"ע ,וכל מאורי האומה הראשונים וחכמי הדורות ,בתואנה
שאחר העיון שלנו ,נמצינו אנו היורדים לסוף תוקף גדלותו ונוראותו של הרמב"ם יותר מן
הראשונים ,ומכאן יורים זיקי אש בלשון מדברת גדולות כנגד רבנו הרא"ש ושאר ארייתא גברוותא
אשר תצלנה אוזן משמוע .ולא שתים לבם לשלוח יד בכללי פסיקה בעלי אחריות כ"כ מקיפה
ונוראה ,ומניאים אף דעת רבם לדעתם ,עד שצריך רבם להכחישם מעל גבי ירחונים וכתבי העיתים.
 9וכן מ"ש מדונש בן לברט ,במחכ"ת אינו ענין לנ"ד כלל ,שבתשובות תלמידי מנחם ותלמיד דונש
(עמ'  34והלאה) ,מבואר ,שמנחם פירש במקרא עצמות "חונך" כלו' החונים עליך ,ודונש השיגו דא"כ
היה צריך להיות הכ"ף סופית בניקוד קמץ ,והרחיב לבאר מזה בדוגמאות שכן הוא דרך הניקוד
במקרא אצל תיבות "הענינים" ,ורק בתיבות "פועל שעבר" וכדומה הכ"ף בניקוד שוא ,ולכן בתיבת
חונך שהכ"ף מנוקדת בשוא אין לפרש חונה עליך כדברי מנחם .ע"כ .ומבואר דלא איירי כלל מענין
הניקוד בתפילה ,אלא על כללי הניקוד במקרא ותו לא מידי ,ובעיקר כללי הניקוד במקרא בכ"ף
הכינוי ,גם הרב יסוד הקיום מודה ,רק שמבאר דאין להקשות מכללי דקדוק המקרא שהוא לשון
תורה ,לנוסח התפילה המסור והמקובל בידינו שהוא בלשון חכמים ,דלשון תורה לחוד ולשון
חכמים לחוד ,ולשון חכמים הרבה בנויה על משקל לשון ארמית .ובאמת שדונש בעצמו כתב שם
בהמשך דבריו ,שעל המשקל הזה (של אשר ציוך וכשמעתו ענך ,שהכ"ף מנוקדת שוא) נבנתה הלשון ארמית,
ע"כ .ונמצא שאדרבא מדבריו סיוע לדברי הרב יסוד הקיום.
כח

נשמע

לדקדק באמונה  -שינויי נוסחאות בתפילה

קולם

כלל וכלל בשביל שכך דעתם ,וזה מתאים יפה למבואר להלן במאמר שאין
להסתייע מדעתם לנידון שלנו ,ע"ש .עוד יש להוסיף ,שלאור המבואר שם
במאמר ,אם באנו למנין ,אדרבא יש למנות עם הרב יסוד הקיום ,גם את דעת
רבנו יצחק דמן עכו תלמיד הרמב"ן ,רבי נהוראי ג'ארמון ורבי פנחס ג'רמון
מגדולי רבני תונס ,ורבי אברהם כלפון בס' לקט הקציר ,וכאן נוסיף גם את דעת
מנחם בפירושו (שעליו השיג דונש) ,ותלמידי מנחם בתשובותיהם על דונש
(כמבואר בתשובות תלמידי מנחם עמ'  ,10)44ע"ש .ואכמ"ל.
אולם בלאו הכי ,הרי דעת שפתיו של מרן החיד"א ברור מללו ,שבא מכח
המקובל והמסור בידינו ,ושכן נוהגים כל הגלילות והתפוצות וכו' מבני עדות
המזרח ,והאריך הרחיב שזהו מיסודות ההנהגה ודרכי ההוראה שלא לפקפק
מכח חכמתנו ושיקול דעתנו על המקובל והמסור אצל קהילות ישראל ,כמו
שמבוסס בהרחבה ביסוד הקיום לאורך ולרוחב ,ושלכן גם אם היינו מעמידים
למנין היאך נוטה דעת רוב המדקדקים בכללי ביטוי כ"ף הכינוי מצד כללי
הדקדוק ,ומגלים שהרוב סוברים כהישרש יעקב ,עדיין היה עלינו לעמוד
איתנים בקבלה שקיבלנו מרבותינו ולעשות מה שהנחילונו אבותינו מצוקי ארץ
לענין מעשה בתפילה ,שאם קבלה נקבל ,ודלתי תשובה ננעלו (יבמות עו :וכריתות
טו ,):שהקבלה והמעשה הם עמודים גדולים בהוראה ,ובהם ראוי להיתלות
(רמב"ם פ"י משמיטה ויובל ה"ו) ,וכל המשנה ידו על התחתונה (ועי' במשנה ספ"ט
דנגעים) ,ושאף אותם שכבר נהגו בשינוי ,ראוי להם שיחזרו למנהג ישראל ,וככל
דברי האיתנים שכתב בזה ,והרי הוא כמבוא'ר.

 10שכתבו אליו" ,ועוד אחרי כי הללך (כלו' אתה רגיל להלל) המשנה בספרך ,והבאת אותה להיות לך
לעדה ,השיבות עליה כדברך זה (כלומר הסברת מעלתה בזה) כי אנשי בית שני אשר היו לפנינו אנשי
סברא ,ובעלי משנה לא נסדרה משנתם ולא נאמר תלמודם כי אם על הסדר הזה ,אמך בנך פעלך
עונך (הכ"ף בניקוד שוא) ,והיה עליך להצדיקם בזה כאשר הצדקת אותם בענינים ובפירושים ,ולא יהיו
דבריך זה את זה מכחישים" ,כלומר שהם דוחים דבריו אפילו לגבי כללי הניקוד שבמקרא ,דלעולם
שפיר דמי לנקד הכ"ף בשוא ,וק"ו שלגבי ניקוד התפילה יסכימו דשפיר דמי לנקד כן[ .ומה שהביאו
ראיה מהמשנה ולא מן התפילה ,ולמ ד מזה באו"ת לעיל מיניה דבתפילה היו מנקדים הכ"ף בקמץ,
לפע"ד אחר המחי"ר אינה טענה כלל ,שהרי הקדימו מדוע מביאים ראיה מהמשנה" ,אחרי כי הללך
המשנה בספרך" וכו' ,כלומר מפני שדונש רגיל לשבחה שבעליה היו בעלי סברא ,ולהביא ממנה
ראיה ,ולכן הביאו ממנה דוקא שתהיה להם לעדה ותל"מ].
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ג -חשש מרוח זרה
עוד כתב באו"ת בטעמו של מרן החיד"א בסיבה השלישית וז"ל:
ג .כי מרן החיד"א חי בתקופת נצני ההשכלה הארורה ,ובפרט בהיותו בחו"ל
בארצות החופש והדרור ,ראה פרצות גדולות בחומת הדת ,ורמז מזה בכמה
מקומות בספריו וכו'( .כאן הביא כמה דוגמאות שלכאורה נרתעו מרן החיד"א ועוד חכמים
לשנות כמה מנהגים ,וכתב שזה היה מהחשש הנ"ל ,וסיים) ,וב"ה בימינו התורה עולה
כפורחת ,ומאות אלפים חוזרים בתשובה ,ותורה מחזרת על אכסניא שלה,
והרבה מנהגים בהלכה נשתנו ע"פ ראשונים שלא כדעת החיד"א והבא"ח ,כגון
שב' זוגות תפלין הם מטעם ספק ומניחים אותם בזה אחר זה ,שלא כדעת
הבא"ח והחיד"א .ולברך על נרות שבת לפני ההדלקה ,שלא כהבא"ח והחיד"א.
לומר בקדיש לעלם ולעלמי עלמיא בוי"ו ,שלא כהבא"ח והחיד"א ועוד
אחרונים רבים .ולסחוט לימון בשבת בפשיטות לא לתוך סוכר ,שלא כהבא"ח
והחיד"א .ושלא לעמוד בעשרת הדברות ,ע"פ תשובת הרמב"ם שנתפרסמה
בשנת התרצ"ד ,שלא כמנהג הקדום מדורי דורות שקיימו אותו בשו"ת דבר
שמואל והחיד"א ,ועוד ועוד .ורק בענייני דקדוק אין רוצים לשמוע ,ומוחים
במי שאומר נכון ע"פ ראשונים ואחרונים .עכ"ל.
אולם במחילת כבודו ,מאן לימא לן דהאידנא לא מצויה רוח זרה ,ואף ביתר
שאת בדורינו אנו דור החופש והדרור ,שכבר ניבאו לנו חכמינו ברוח קדשם
במשנה שחוצפא יסגא ,והמלכות תהפך למינות ,ואין תוכחה ,בית ועד יהיה
לזנות ,וחכמת סופרים תסרח ,יראי חטא ימאסו ,האמת תהא נעדרת ,נערים פני
זקנים ילבינו ,זקנים יעמדו מפני קטנים ,בן מנוול אב ,פני הדור כפני הכלב,
והבן אינו מתבייש מאביו.
ולכן לא פלא שאין שום מרות מחייבת אפילו אפס קצה ממה שהיה בדורות
עברו של הגאון חיד"א ואחריו ,ומעתה כיצד נוכל להחליט שבזמנינו אין את
החשש שהיה בזמן מרן החיד"א מרוחות זרות שנושבות (אם אכן זה היה חששו של
מרן החיד"א ,שכאמור גם על זה יש לפקפק לפי המבואר במקורות).
ואנו רואים בעינינו איך שכל אחד עושה ככל העולה על רוחו בשם
הדמוקרטיה המדינית ,ולצערינו הולכת ומתפתחת ומקבלת גיבוי ועוצמה גם
"הדמוקרטיה התורנית" ,אם כלפי עסק התורה ,ומתבטא בכללי פסיקת ההלכה
ודרכי ההוראה[ ,כאילו איננו משועבדים לכל אשר קדמונו ,וכ"ש לא לחוש לדעתם של
חכמי הדור עיני העדה] ,ואם בעניני השקפה והנהגה בבית ובמדינה[ ,שאנו שומעים
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מכל עבר ,אני לא מסכים עם מהלך פלוני ,אני לא מקבל השקפה פלונית ,לדעתי צריך
בכלל להנהיג בצורה כזו או אחרת ].ונרקמים להם דעות מדעות שונות ומשונות,

בדוגמת הרפורמה וההשכלה בנוסח של דורנו ,עד שמתגבשים להם מהלכים
וגישורים קשים מנשוא ,אם בהנהגה המדינית[ ,על קדושת הר הבית בשביל
הקיצוניות הימנית ,או על חילול המוני של יום השבת הקדוש חלילה וכדומה ].ואם
בעולם התורה ובהיכלי הישיבות ,בענייני השקפות ,ובפרט ע"י מי שמוגדרים
כתלמידי חכמים או לפחות רבנים ,שמנסים להשפיע הגיגי דעתם[ ,מי על הגיוס
לצבא ,או על ההשתלבות בעבודה ,ומי על פילוג המחנות "לשם שמים" בתחילה בתואנה
שמטעים או משתלטים על חכמי הדור חלילה ,ושחכמי הדור מאמינים וסומכים על כאלו
שאינם ראויים  ,ואותם לשם שמים "הם המבינים" וממילא מחוייבים לפעול ,והכל ע"פ
שיקול דעתם ,היפך דעת כלל חכמי ישראל שמנגדת לכל מהלכם .ואח"כ מתקדמים
לצפצף בקול גדול כנגד כל ממסדי הכשרות העומדים תחת פיקוחם של חכמי ישראל,
ומשם להחליש ולהשפיל ולמחוץ חלילה את כבוד חכמי ישראל בריש גלי וכינויי שמות
גנאי ,ואת כל כבודה והדרה ותוקפה של תורה ואמונת חכמים מקרב ההמונים ,בדברי
לצון ושחץ ,והכל לשם שמים ,בהבנה שכולם עובדים לבעל ,ורק אנו האמיתיים והיודעים
והצודקים והעובדים בלתי לה' לבדו .וכן ע"ז הדרך ,וכל הדרכים כשרות ,לפי שהכל
באשר לכל מוסבר ומנומק בשיקולים חזקים ,והגיונות נלבבים ,מדוע כך טוב וכך נכון,
ולא היה אמור בכלל להזיק למה שהיה קיים ,אם רק היו סומכים עלינו ולוקחים את
הדברים ברוגע ובהבנה .]...וכך שיבושים משיבושים שונים ,והשמים בוכים ואין

מנחם...
וכך על ימין ועל שמאל ,זה מחזיק בקיצוניות ימנית וזה נוקט בקיצוניות של
השמאל ,ודרכה של תורה לא ימין ולא שמאל ,וגם לא אמצע ופשרה ,אלא כל
נידון מערכתי מדיני לגופו של עניין ,כמה מועיל וכמה מזיק לפי המציאות
ברוחניות ובגשמיות ,וזה ע"פ שיקול דעתם והכרעתם של חכמי ישראל רועי
ישראל כפי הרוח אשר נחה עליהם ,רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה ,רוח
דעת ויראת ה' ,מאת ה' מן השמים ,אפילו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל
שהוא ימין.

בין שינוי מסורת לשינוי מנהג
ובענין מה שסיים שם באו"ת ,שבשאר דברים לא חוששים לשנות המנהגים
דלא כמרן החיד"א והבא"ח ,ורק בדקדוק לא שומעים ,במחילת כבודו אבל לא
דמי כאוכלא לדנא ,דהיא גופא קשיא ,מדוע ולמה באלו שומעים ולא חוששים
ובזה חוששים ולא שומעים ,ואפילו מרן החיד"א שינה הרבה כנודע (עי' חזו"ע
שבת עמ' קפה ,ועוד).
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אלא ודאי שיש חילוק מהותי ,שבאותם מנהגים ששינו ולא חששו ,פשוט שני
הצדדים הם הם דברי רבותינו גופייהו ,שנחלקו מלכתחילה באותו נידון עצמו,
אלא שפשט המנהג במקומות מסויימים כאחד הצדדים החולקים ,באופן שלפי
הצד השני הם נוהגים איסור ,או שעושים דיעבד ,או שאינם יוצאים י"ח,
וכדומה .ולכן אף שאין אחר המנהג כלום ,אולם חכם בדורו שרואה מנהג שיש
בו שמץ של איסור ,ודבריו נשמעים ,ראוי שישנה המנהג לטובה אליבא דכ"ע.
ואין לחוש לשינוי מסורת ,כי אדרבא המסורת היא שדבר זה במחלוקת שנוי,
ושהרשות לסמוך על המנהג לקולא ,אבל ירא שמים יחוש ויעשה אליבא דכ"ע.
ועוד יש שמשתנה המנהג לאחר זמן מחמת שנשתנה ההרכב של המניעים
המביאים להכרעה ההלכתית ,כגון שנוספו נתונים בידיעת המציאות ,או נתגלו
עוד דעות של פוסקים ,או שנשתנה המציאות ,וכדומה .באופן שאנו צריכים
לדון ולהכריע בהם מחדש ע"פ כללי הפסיקה ,לאור הרכב הנתונים החדש.11
ולעומת זאת ,מה שבענייני דקדוק אין רוצים לשמוע ,ואדרבא מוחים במי
שאומר לשנות ע"פ ראשונים ואחרונים ,אין זה אלא כאשר כל המניע להגהה
והשינוי ,בא מכח שיקול הדעת של חכם או מדקדק ,שיושב לעצמו ועולה לו
בסברא ,או לפי כללים שלמד בספרי רבותינו וכדומה ,שבמקום זה ובתיבה זו
אין ראוי להיות הנוסח כך אלא כך ,והניקוד צריך לשנות כך ,וכן ע"ז הדרך.
כלומר לעשות שינויים בגלל סברות ושיקולים עצמיים ,כנגד נוסח וניקוד

 11ולכן לגבי הכוונה בשני תפלין שהאחד כרצועות בעלמא לא קשיא מידי ,שזו מחלוקת כללית
ועניפה בכל פלוגתא שבין הפשטנים למקובלים ,ודעת רו"כ הפוס' וחלק לא מבוטל מן המקובלים
שהעיקר כמו הפשט ,כמבואר בשו"ת יבי"א ח"ב (סי' כה) ועוד ,ודלא כדעת הגאון חיד"א והבא"ח
בזה ,לכן אין כאן שינוי מהמסורת ,רק כל חד לשיטתיה אזיל ,ושינוי המנהג לטובה להציל מחשש
איסור בל תוסיף והרי הוא כמבוא'ר .ומה שמניחים אותם בזאח"ז ,אינו עניין של הלכה אלא עצה
נכונה ,מפני שהמקום בזרוע מצומצם וקרוב שלא לצאת י"ח ,כמבואר ביבי"א ח"א (סי' ג) .ולברך על
נרות שבת לפני ההדלקה ג"כ הוא מחלוקת קדומה בדין זה עצמו (אם בכלל יש ראשונים שסוברים מן הדין
לברך אח"כ) ,ושינוי מנהג לטובה להציל מחשש איסור ברכה לבטלה לדעת רו"כ גדולי הראשונים.
ומה גם שנתברר האידנא דליכא למ"ד שמקבלים שבת בברכה ,רק לכל היותר בהדלקה .ואכמ"ל.
וה"נ לענין וא"ו דלעלם ולעלמי עלמיא שבקדיש ,שרו"כ הקדמונים גרסו בוא"ו ,וכן משמע שהיה
שגור בפיהם ,ומרן החיד"א והבא"ח נמשכו אחר מהר"ש ויטאל שתיקן ע"פ הסוד ,ושינוי המנהג
האידנא לחזור למנהג הקדום כדעת רו"כ רבותינו הקדמונים שכתבו בזה עצמו בוא"ו ,וכבר תורץ
הענין בב"י גם ע"פ הקבלה .ולסחוט לימון בשבת בפשיטות ,אין בזה שינוי מנהג ,ומרן החיד"א
במחב"ר סי' שכ סק"ב לא כתב אלא 'שהנכון' לעשות באופן שיועיל גם לדעת היעב"ץ שחלק על
מרן .ושלא לעמוד בעשרת הדברות ,הוא שינוי מנהג לטובה לחוש לדעת הרמב"ם בתשובה
שנדפסה לאחרונה שכתב בחומרא כנגד מנהג זה גופיה ,ופשוט.
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נקודתי שנהוג ומסור בידינו ,זה בשום אופן לא ,ויש להתנגד להנהגה כזו בכל
התוקף והעוז.
אבל כאשר רואה בספרים קדמונים שהנוסח או הניקוד בידם היה שונה במקום
זה ובתיבה זו בדיוק ,ולכן שוקל ומעיין לפי הסברא ושיקול הדעת איזה מהם
יכשר ,אם הנוסחא שבידינו ,או הנוסח הקדום שמצא כעת ,בזה אה"נ רשאי
להכריע לפי שיקול הדעת וע"פ הכללים איזה מהם לבחור .וכמ"ש בזה מרן
הב"י בשו"ת אבקת רוכל (סי' כח) ,ומרן החיד"א בשו"ת טוב עין (סי' ז) ,ובשו"ת
יוסף אומץ (סי' י' הנ"ל) ,וזוהי דרכו של מרן רבנו הגדול זיע"א בשו"ת יביע אומר
ח"ח (חאו"ח סי' יא) ,ובחזו"ע ימים נוראים ועוד ,וכפי אשר עיני המעיין תחזינה
מישרים.
עד כאן שירטוט ועריכת רקע והשתלשלות המחלוקת בענין ההגהות
והשינויים בנוסח התפילה בקרב עדות המזרח .ובכך מתקבלת צורת הדברים
באופן ברור יותר.

המסקנה המתקבלת
ט) ונמצאת המסקנה המתקבלת מכל ההיסטוריה ,שבמשך הדורות כבר כמה
פעמים התעוררו מקצת מן המדקדקים ,ונמשכו אחר המתעוררים הראשונים
מהנכתב על ספר ישרש יעקב ,לתקן הנוסח ולשנות מהמורגל בכוונה רצויה
לדבר בצחות לשון הקודש לפני אדון הכל .וכנגדם בקודש עומדים כלל
החכמים במשך הדורות ומחזיקים בדברי מרן החיד"א ויתר חכמי הדור ההוא
רבני תוניס וליוורנו של לפני כמאתים וחמישים שנה ,שהיו נחושים בדעתם
ותקיפים בדבריהם כנגד הנכתב בס' ישרש יעקב ,שלא לשנות מהנוסח השגור
בביטוי כ"ף הכינוי והדומה ,וזה מחמת שהכירו הפרשה מקרוב ,וידעו את רוח
הדברים ,ואף גם ראו בעיניהם היחס של זקני הדור ומנהיגיו באותה תקופה
שנתעורר ענין זה ,והמכה בפטיש הוא מה שלמדו בספר יסוד הקיום בכל מה
שהשיב בפועל על כל טענות הרב ישרש יעקב ,ואדרבא הוכיח והכריח בדווקא
שלא לשנות ,היפך שיטתו של הרב ישרש יעקב.
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ולעומת זאת ,כל מי שבא לאחר מכן לטעון שיש להגיה ולשנות ע"פ הישרש
יעקב ,לא ראה את כל זה ,ולא שמע מכל אלה ,לא את תשובות הרב יסוד
הקיום לטענות הישרש יעקב ,ולא את טענותיו הוא כנגד כלל שיטתו
והשקפתו של הישרש יעקב ,ולכן לא נחה דעתו מטענות הישרש יעקב
שנראות בעיניו נכונות.
ונמצאת לפנינו דרך פשוטה וקצרה ,והיא לעמוד על עיקרי הטענות והתשובות
שיש לכל צד ,ולראות בעינינו היאך הדרך ישכון אור .וזה החילי בס"ד.
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מאמר הויכוח
חלק א
צדדי המחלוקת אם נכון להגיה בנוסחאות

והנני לסדר לך בס"ד את עיקרי ה'טענות' הנזכרות בכלל דברי המדקדקים הסוברים
לשנות ,ולסמוך אליהם ה'תשובות' ע"פ המתבאר בספר יסוד הקיום ,ועם זה
משולבות עיקרי 'טענות' הספר יסוד הקיום להעמיד הנוסחאות המקובלות .ובין
הדברים אוסיף במוסגר בתכלית הקיצור איזה הערות הארות ותוספות הנראים
לפע"ד שיש בהם תועלת בס"ד .ואין כוונתי לעסוק בכל הענינים שדברו בהם ודנו
עליהם בספרים הנ"ל ,וגם במה שכן אתעסק אין כוונתי להרחיב ,רק ללקט בקצי'ר
את עיקרי הדברים מה ששייך להגהות ושינויים מהנוסח המקובל בכלל ,ואח"כ
בחלק ב' מה שקשור לאופן מבטא כ"ף הכינוי בפרט( .וכל שאציין עמוד בסתם ,הוא לפי
העמודים שבספר הנזכר ,הכולל ישרש יעקב יסוד הקיום וכו' ,שאפשר להשיגו אצל הרבנים
המוציאים לאור הנ"ל).

סיבות כלליות שראוי לשנות ,והמענה עליהם (מתוך החיבורים יש"י ויסו"ה):
טענה א (עמוד ז) :רוב ספרי תפילותינו עלו כולם קמשונים מרוב הטעויות אשר נפלו
בדפוס ,מסיבת התרשלות המגיהים ,קוצר ידיעתם בחכמת הדקדוק ,והעדר
בקיאותם בכתבי הקודש ,שעל הרוב הם נערים אשר לא הגיעו עדיין לידיעת ההגהה
הראויה ,שמעתיקים מספר ישן בלתי התבוננות אם המילות והנקודות כתקנן .וכמו
כן רוב העולם אינם משגיחים על מלמדי תינוקות אם הם ראויים ואם הורגלו בלמוד
הילדים ,ולפעמים קצתם בלתי הגונים לכך ,מחמת העדר ידיעתם ,ומכשילים את
תלמידיהם במקום שהיה להם לנקותם משיבושיהם.
תשובה (עמוד צז) :המכוון מהקדמתו זאת הוא ,שמה שקיבלנו מקדמונינו הוא שיבוש

וטעות ,אם מחמת המדפיסים אם מחמת מלמדי תינוקות ,כדי שאח"ז יורה לנו תורה
חדשה שחידש מדעתו וכו'.
והרואה בדבריו אלה יראה שאינם לעזר ולא להועיל ,יען הב' דברים שהזכיר פה,
תיקונם תלוי ביד החכמים וראשי הקהל שבכל עיר ועיר .ולכן ,אם בעניין הטעויות
הנמשכים מהמדפיסים היה לו לסדר טענותיו לפני מעלת הרבנים ה' עליהם יחיו
שלא יתנו רשות להדפיס שום ספר סידור תפלה או מקראות עד שיהיו מנוקים מכל
סיג כפי ראות עיניו כיון שהוא בקי בהגהת ספרים כמ"ש אח"ז ,שהרי דבר ידוע
ומפורסם לכל שאין יכולת ביד שום מדפיס להדפיס שום ספר מבלי הסכמת
החכמים שבאותה העיר .וכן נמי בעניין מלמדי התינוקות הראויים לכך ,הדבר תלוי
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ג"כ ביד ראשי הקהל בהסכמת הרבנים לקרב או לרחק .וא"כ כיון שהמגיה (מהר"י בשן
זצ"ל) העומד בהסתר פנים הוא מעיר אמשטרדם יע"א עיר גדולה לאלקים במלאכת

הדפוס ,וכל הספרים יוצאים מתחת ידי מעלת רבני הק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו
המסכימים בהדפסתם וכו' ,א"כ כל התרעומת הנז' הוא עליהם .והיה לו להתווכח
עמהם על זה ,ומתוך הויכוח יתברר האמת .ומה גם שמדפיס הספר הנזכר (ר"י
באבאני) ,הוא מתושבי אר"י ,א"כ למה לא סידר דבריו אלה לפני רבני אר"י תובב"א,
כיון שידוע שרוב העולם ככולו נמשכים אחר הוראתם ,כי מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים .ולמה העלים עיניו ויצא לחוץ ידבר בחבורו זה ,אשר עיקר המצאתו
הייתה להמשיך לב ההמון ,שכן כתב 'ומצוה גדולה אצלי להמשיך לב ההמון בדברי
פיוס וריצוי כדי להנהיגם' וכו' .ומה יעשו אלה הצאן אשר אין בידם תלוי התיקון הזה,
והם נמשכים אחר ראשיהם זקניהם ושופטיהם במצות הבורא יתעלה "לא תסור מן
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" .נמצא שכל דבריו אלה הן להג הרבה יגיעת בשר
וכו'.
ומהתימה עליו (על הרב ישרש יעקב) שהרי כתב על הר"י לומברוזו וז"ל :והאריך (הר"י
לומברוזו) בדברים וחשב שהגיע אל נקודות האמת ,ולפי דעתו השיג דבר הנעלם מעיני
כל חי ,ודבר זה מגונה בעיני מאד ,ורעה חולה לסמוך האדם על דעתו ולהגיה המקרא
ע"פ סברתו ,לא ראיתי זולתו מי שמלאו לבו לעשות כן ,והיה לו לפחות להראות
הגהתו לחכמי דורו לראות אם יסכימו בדבר ,אלא שסמך על רוחב בינתו והתחכמותו
ולא חשש לשאול מה בפיהם ,שאילו עשה כן בלי ספק היה מזכיר ומפרסם הסכמת
הרבנים בשמותם כדי לאמת דבריו .עכ"ל (הישרש יעקב).
הביטו וראו אם כל התוכחה הזאת שייכת על דברי עצמו בכל מכל כל ,וק"ו ב"ב של
ק"ו ,אם על תיבה אחת דמסתברא כדברי הר"י לומברוזו בהצטרפות שהוא הלשון
המורגל בפי העולם ,מה יענה על הגהותיו שחידש הוא שרוצה להפוך יותר ממאתים
תיבות בנוסח תפילותינו ללא שום חשש והסתייגות ,ועדיפא מינה ,שכבר לפי מה
שהוגד לנו בהיותו באמשטרדם יע"א התחיל לבצבץ הגהותיו ,ולא נתקבלו דבריו
והשתיקוהו ,ולמה לא הביא דברי חכמי דורו (שלא הסכימו עמו) ,ואדרבא הטיח דברים
כנגדם( .ומכאן תשובה לפליאת הרב לחם הביכורים בדף כג רע"א על הגאון חיד"א ,שהקשה 'מאי
נ"מ מי חיברו' ,אבל באמת כוונת יסוד הקיום הייתה להראות ,שלדעתו ,הנהגתו ודרכו של מחבר
היש"י אינם בתמימות ,רק מעיקרא הם בהתחכמות כנגד הנראה לחכמי אותו הדור ,ושממילא יש
להתייחס אליהם בהתאם).
טענה ב (עמוד ח) :קצת אנשים קשה עליהם לעזוב השיבושים אשר נתגדלו עליהם,
ואע"פ שהאומר הוא גדול ובקי בעיניהם אינם שומעים ,וזה פלא גדול ,שהרי בשאר
לשונות אין מנהגם כן ,אלא כשאדם רגיל כמנהג אנשי דורו ויבוא בקי בלשון ויבאר
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שזהו טעות במשפט הלשון ,מיד סרים אל משמעתו ,וכ"ש אם יביא להם ראיה
מהמילון ,ובודאי הדין עימהם ,כי יותר יודע חכם אחד ובקי במלאכתו מהרבה אלפים
מההמון( .ומעין זה כתב הגאון יעב"ץ ,כמובא שם עמוד רא).
תשובה (עמוד צט) :הנה מלבד שלכאורה אחד הרואה הדברים ימצא שאין הגהותיו
נכונות כמו שאני עתיד לבאר (להלן בספרו) ,עוד יראה שרוצה להכריח כל תפילותינו

על דרך הכתובים ,ובורח מלשון חכמים .שהרי יש כמה משניות וברייתות שהורסים
כל בניינו ,או שלא ראה אותם ,או שהעלים עיניו מהם .ובפ' ראשית הגז (חולין קלז,):
כאשר עלה איסי בר היני ,מצאו לר' יוחנן שהיה שונה לבנו בלשון המשנה 'רחלים'.
א"ל תשנה לו בלשון 'רחלות' ,א"ל אני שונה לו כמו שכתוב בפסוק 'רחלים' מאתים,
א"ל "לשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמן".
והנה ידוע שרוב התפלות והברכות שתקנו חז"ל הם בלשון חכמים ,וכדלהלן .ובכלל,
הא לך משנה ערוכה (פ"א דפרה מ"א) ,א"ר יהושע אני לא שמעתי אלא ְשלָשית ,אמרו
לו מה הלשון שלשית ,אמר להם כך שמעתי סתם .אמר בן עזאי אני אפרש וכו' .ומי
לנו גדול מרבי יהושע שהיה אב"ד ,ור"ג הנשיא קרא לו רבי בחכמה ,ועם כ"ז לא רצה
לזוז מהלשון המקובל אצלו בתיבת שלשית ,וכן מהלשון כרם רבעי ,אע"פ שהם
מילות זרות ולא ידע פירושן ,ולא שינה לומר שנשתבש בה המלמד הראשון,
ואדרבא החזיק בהם ושנאן בלשון עצמו שקיבלם מרבו.
ואחריו כל אדם ימשוך שלא לשנות שום דבר מהמקובל והמורגל בפי הכל אע"ג
שלא ידע פירושו .ואדרבא מחוייב ללמד זכות ,ולטרוח ולקיים המקובל כמו שעשה
בן עזאי ,בתיבת שלשית ,ורבעי ,שפי' אותם בפירוש מתיישב על דעת התנאים .וכל
זה נעלם מעיני המגיה ,גם נעלם ממנו מ"ש הרמב"ן (ב"ב קלד" ).שהגהת הספרים
מסברא עבירה גמורה וראוי לנדות עליה".
ומה שתמה על שבשאר לשונות נוהגים להיפך .וכן שומעים לחכם שאומר לשנות,
הנה אין הוא מבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור .שהרי גלוי
ומפורסם שיסוד אומתנו הקדושה והנבחרת הוא הקבלה (מדור דור) ,והוא הודה והוא
זיוה והוא הדרה (של אומתנו) .ואע"פ שיבואו כל רוחות שבעולם אין מזיזים אותם
מאמונתם הנצחית ומושרשת בשרשי הצדק ועמוד האמת ,כדכתיב 'שפת אמת
תיכון לעד'.
ואינם מתפתים אחר הדעות האנושיות כשאר לשונות אשר הם בנויות על סברת
הראש והכרס ,ונתהוו אחר בלבול הלשונות בדור הפלגה .ולכן אם יבא חכם שידע
להמתיק ולהמליץ דבריו יותר מן הראשון ,יתרחקו מן הראשון ויפנו אליו עורף ולא
פנים .וכן אם יבא אחר ג"כ אחריו .והיינו דכתיב בהו 'ועד ארגיעה לשון שקר'.
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ומה לתבן את הבר ,לשוננו הקדוש שנתקדש בעשר קדושות והוא הלשון שנברא בו
העולם ,והוא נצחי ולא היה ולא יהיה בו שינוי כלל ,ובו ניתנה תורה לישראל ,והוא
הלשון אשר הנחילונו אבותינו בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ ,ומי הוא אשר יערב
אל לבו לומר ששקר נחלו אבותינו חלילה וחס ,ותלו בהו בוקי סריקי לומר שסמכו
על המדפיסים ועל המגיהים ועל מלמדי תינוקות ,כמו שכתב המגיה הזה בכמה
מקומות .ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש על סמך דעתו ומשקליו נגד קבלתנו
המוחזקת בידינו בחזקה שיש עמה טענה ונשתרשה באומתנו הקדושה.
ומה שגינה את אותם שאינם שומעים לקולו (כיעו"ש) ,אדרבא היה לו לשבחם בזה
שהוא סימן מובהק על חוזק אמונתם שלא נשתנית ולא תשתנה לעולמי עד .ואילו
היה יודע מעשה הגאון עם חכם מחכמי ישמעאל ,היה משבחם על מידה זו.
אמרו שגאון אחד היה לו ויכוח עם ישמעאלי מחכמיהם ,וכבר ידוע שהם מעלילים
עלינו שאנחנו הוספנו וגרענו ושינינו בתורת מרע"ה .ואחר שהביא הגאון כמה ראיות
להכחיש דבריהם ,אמר הגאון לישמעאלי' ,בא עמי ותראה ההבדל שיש בין אומתי
לאומתך ואתה בעצמך תודה על האמת שתורתנו לא נשתנת ולא תשתנה ולא תקבל
שינוי כלל' .וילכו שניהם יחדיו אל מקום שאין מכירים אותם ,ולבש הגאון מלבוש
ישמעאלי ,ויהי בדרך במלון חיבר הגאון מחברת אחת דברים שראה בדת שלהם
ובדה אותם מלבו ,והודיע אותם לישמעאלי שהם דברי בדאי .בבוקר נכנס למדרשם
וישב לדרוש להם אותם הדברים שבדה מלבו ,והיו שם אלפים ורבבות ,ואמר שהיה
יודע דברים על נביאם שהם נעלמים מעיני כל חי ,והתחיל לדרוש להם אותם דברים
ונשתהא בזה ב' או ג' שעות .ויתמהו כל העם על חכמתו והודו לו .אח"כ אמר לכל
השומעים 'כל מי שמאמין בנביא ילחוך בלשונו שפתו העליונה להורות מתיקות
דברי הנביא' ,ויעש כל העם כן .ולמחרתו שינו בגדיהם ונכנסו לבית כנסת של יהודים,
וקראו את הגאון לס"ת ,וקרא הגאון את התיבות על המזבח כשמבטא החי"ת בפתח
רגילה ונשמע כמו המזבחה ,וקמו כולם בזעקה גדולה לומר לו שיקרא בחטף פתח
שנשמע כמו המזבאח ,וכמקובל ,והגאון הוציא להם חומש והראה להם שהחי"ת
בפתח ,וחזרו לגעור בו שיקרא כמו שמקובל להם וחזר הרב לקרות כאמור ,וגערו בו
ורצו להורידו מהתיבה עד שהודה לדבריהם וקרא המזבאח .ולאחר שיצאו אמר הרב
לישמעאלי היאומן כי יסופר שהיהודים שינו שום דבר בתורתם אפילו אות אחת,
הלא ראית אתמול כל הכזבים שאמרתי לכל חכמי עמך ולא נמצא מי שיסתפק בהם
אע"פ שהמצאתים מדעתי ,ולבסוף ראית שהכרחתי אותם להיות שוורים בלחיכת
השפה ,והיום ראית בעיניך אצל היהודים שבשביל הברה אחת ששיניתי להם ,אע"פ
שכן כתוב בחומשיהם קמו כולם כנגדי פה אחד להיות הדבר נגד קבלתם ,ואיך
אפשר שאומה זו תקבל שינוי כלל .הודה הישמעאלי ונתגייר וקיבל עליו חברות.
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הרי ברור שמדה זו שנמצאת באומתנו שסומכים על קבלתם ואינם מתפתים לדברי
שום אדם עד שיתאמת הדבר אצלם בלי ספק ,עדות היא על חיזוק אמונתם.
טענה ג (עמוד ט ,וכן עמוד נ) :רוב העולם סוברים שהחכמות מצרניות זו לזו ושאי אפשר
לאחד מבעלי העיון שלא יהיה ג"כ בקי בחדרי הדקדוק ,וכיון שלא שמעו ממי שהוא
גדול הדור בעיניהם אינם מחשיבים דברי זולתו ודנים ומחליטים אותו למתפאר
ולבלתי יודע .והנה הנסיון הוכיח כמה פעמים שיש רבנים מובהקים שלא למדו חכמת
הדקדוק ,ואחרים שלא הגיעו למעלתם בחכמת העיון ובחכמות ,אלא היו שפלים
הרבה ממדרגתם ,העמיקו בחכמה זו ועשו פרי .אשר על כן אין להתפלא אם לפעמים
יארע שמדקדק יתקן ויגיה דבר שלא שמו לב אליו הרבנים ,שכל אחד חקר והפליג
עיונו במה שלבו חפץ .ולפעמים יארע כן אף ממדקדק למדקדק מחמת שהרבה
האחד לדרוש בו או שמצא מסרה אחת שלא ראה חבירו ,ואפי' באיש אחד יתכן
שהורגל בדבר מה ואח"כ הטיב עיונו או אחר העירו לזה ונתבאר לו מה שלא עמד
עליו קודם .ולכן אל תתמה ותאמר איך אפשר שכמה חכמים אשר קטנם עבה ממתננו
לא עמדו על הטעויות ולא ביארו ותיקנו אותם( .ומעי"ז כ' הג' יעב"ץ שם ,גם מדברי הרב לחם
הביכורים בדף כג ע"א מתבארת טענה זו .וכ"ה בקונ' איש מצליח הנד' בסוף ויען שמואל התש"ס).

תשובה :הנה דברים הללו מוסכמים הם ,ולכן אף אצל הרב המחזיק בדגל הקבלה
המסורה ,הוא הרב יסוד הקיום ,לא נמצא שהשיב עליהם .וכן הדגיש זאת הגאון
חיד"א להדיא בתשובתו בזה ,שאין זה ענין למה שפעמים מצוי שמשנים תיבה
ורשאי להגיה וכו' ,וכמבואר בתשובת אבק"ר סי' כח ,ובטוב עין סי' ז ,עי' עליו.
אולם חילוק אחד יש בזה בין הסוברים לשנות לבין החולקים ,שכפי הנראה הוא
בעצם השורש שהביא לכל המחלוקת הלזו .שהרב המגיה הנ"ל וסיעתיה תופסים
שכיון שהעלת בעיונך הגהה ולקחת בחשבון כל דברי הצד שכנגד ,עליך לחרוץ
משפט כפי אשר העלת בעיונך ,ואף להשפיע כן על ההמון כפי אשר תשיג ידיך,
ולהתאמץ כנגד מפריעך לחושבם לעיקשים וכו'.
ואילו המחזיק בדגל הקבלה המסורה טוען על זה ,שאף אחר כל עיונך עדיין אין לך
להתחיל להשפיע על זולתך לשנות כן וכ"ש לא אצל ההמון ,רק הנך רשאי לכל
היותר לנהוג כפי שעלה בידך בינך לבין עצמך ,להתהלך בתום לבבך בקרב ביתך
(ובאמת נראה שלא נפלאת דרך זו ממ"ש בלחם הביכורים דף ל ע"א סוף דיבור ראשון) ,ואף גם
בזאת לא אריך להישען על בינתך בפרט כנגד המקובל.
ולכן אם תחפוץ לזכות הרבים ,אדרבא הצע רעיונך לפני כלל החכמים ראשי הקהל
מנהיגי העדה ,והיותר שלם אם תשלחם אצל גדולי הדור עיני העדה אשר עיני העם
נשואות אליהם לשתות בצמא דבריהם אפילו על שמאל שהוא ימין ,והם יבחנו
וישקלו העניין כפי נכונותו ,הכרחו ,וחומרתו ,אם מצד גופן של טענות ואם מצד
ההשלכות הנלוות מהם ,וכיוצא באלו השיקולים אשר יתן ה' בדעתם .ואו אז אל
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מקום אשר תהא הרוח רוח אלהין קדישין ללכת ,ולפי העלות הענן מעל האהל ,כן
יסעו בני ישראל ,ובמקום אשר ישכון שם הענן ,שם יחנו בני ישראל (במדבר ט יז),
כאשר היתה באמנה איתם.
וכ"ש וק"ו אם כבר נודעו רעיוניו לפני מי מהחכמים ולא הסכימו עליהם ואף התנגדו
להם ,אם מחמת שפקפקו בעצם נכונותם ,ואם מחמת שמצאו מקום יישוב וביאור
לגירסא המקובלת ולא ראו 'הכרח' לשנות מהמקובל ,ואם מחמת שלא ראו בהם
חומרא כל כך ולעומת זאת חששו בהם מהשלכות חמורות יותר ,שבכל כיוצא בזה
שלא נתקבלו הדברים אצל החכמים בשופי ,כל המשנה ידו על התחתונה ,ואף בינו
לבין עצמו מן הראוי לחוש ולא להישען על בינתו ,כ"ש שאין נכון לו כלל ועיקר
לנסות להשפיע רעיוניו אצל ההמון.
זוהי עיקר הטענה והדרך ,כפי אשר יראה הרואה בחיבור יסוד הקיום שורש דברים
אלו בפרק ראשון ,וביתר פירוש וביאור ואף פירוט מעשי בפרק אחרון ,יעיין שם
וירוה צמאונו בו .וע"ע להלן בתשובה לטענה ט' ע"ש.
[שו"ר להרה"ג ר' אהרן בוארון נר"ו בשו"ת לב אהרן ח"א (עמ' צד) ,שהתייחס לטענה זו,
והשיב ממש באותה מטבע ,רק בהגדרה משלו ,וזאת בלי שראה ספר יסוד הקיום כפי
הנראה .וראיתי להעתיק מלשונו שהיא יסודית לפע"ד :ותורף ההסבר בזה ,שאדם שגדול
בתורה ובהוראה ,בידו מאזני היושר והצדק לשפוט אימתי המדקדקים כ"כ צודקים עד
שראוי לשנות על פיהם ממה שמוחזק ,ואימתי לא .ודי להם לשם כך בידיעותיהם
הכלליות בדקדוק .לכן ההכרעה מסורה בידם .ופעמים הרבה שבעלי דקדוק ירעישו על
נוסח או ניקוד מסוים שאינו נכון וכו' וכו' ,ובאמת אינם צודקים ,ואנחנו לא נדע מה נעשה.
לכן ראה הקב"ה צדיקים מועטים ,עמד ושתלן בכל דור ודור ,ומסר בידיהן צאן מרעיתו,
ולהם משפט הבחירה אם לקרב או לרחק ,ולא מפי בעלי הדקדוק אנו חיים .ובזה תבין
מ"ש הב"ח סי' מו "ועכשיו נהגו לשנות הנוסח ע"פ הסידורים הנדפסים מחדש 'ולא
שאלו פי הגדולים אשר בארץ' ועתידים ליתן את הדין .דלכאורה מה ענין הגדולים לכאן,
הרי רוב הגדולים אינם 'בעלי דקדוק' כ"כ ,אבל המכוון כאמור ,שדי לגדולים בידיעתם
הכללית בעניני דקדוק כדי לשפוט באיזו מדה להתייחס לכל דבר שיאמרו המדקדקים.
וז"ל הגרש"ז אויערבך זלה"ה בהליכות שלמה ח"א עמ' קב בענין שהגיהו הניקוד ע"פ
הדקדוק" ,כי הדקדוק היותר גדול וחשוב ,הוא לשמוע דברי חכמים אשר דעתם דעת
תורה" ,עכ"ד .ש"י מד"ן .וע"ש עוד].
טענה ד (עמוד ט) :ואל תשעה לדברי המתחכמים המזלזלים במה שלא השיגה דלות
שכלם ,ותולים עצמם בדרשת חכמים "אל תקרי 'ודגלו' עלי אהבה אלא 'ודילוגו' עלי
אהבה" ,כלומר שגמגום דבריו וטעו יותיו ערבים וחביבים לפני הקב"ה .שלא נאמרה
הדרשה אלא לגבי מי שלא הגיע לכלל ידיעה ,אבל אלו כבר הוזהרו מפי הלומדים
שטעות הוא בידם ונותנים כתף סורר ת ,הם בכלל אותם שנאמר עליהם כי דבר ה' בזה.
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הלא אם יארע להם צורך לבקש משרי המדינה ,הולכים אצל הבקי מבעלי הלשון
הצחה בדמים יקרים ,לסדר שאלתם שתהיה נקיה משיבושי הלשון והמכתב ,קודם
שיביאו אותה לפני המנהיגים ,ואינם חוששים כלל אל זה בהתפללם אל ה'( .ומעין דברים
אלו באו בדברי המדקדקים שאחריו הנ"ל).

תשובה (עמוד קג) :הנה אף אם באמת היו שוגים בלשונם ,הרי השערת המגיהים היא
שהטעויות נמשכו מחמת המלמד הראשון שקצרה ידיעתו וכו' ,א"כ היינו מאי
דקרינן בהו ודילוגו עלי אהבה( .כלומר שאף אותם שמחזיקים שלא לשנות מהמקובל הוא מכח
הש פעת קבלתם הנמשכת מהמלמד הראשון ,וחוששים הם שבשינויים מגרעות יתנו בקודש וכיו"ב,
וא"כ אף שלשיטת המגיהים תפיסה זו היא טעות ,עדיין אצל בעלי תפיסה זו האוחזים במקובל בתום
לבבם ,שפיר צריכים לקרא בהם אף המגיהים עצמם 'ודילוגו עלי אהבה' ).ונוסף על זה שכיון
שהוא דבר הרגיל בפי הכל ואומרים אותו בציבור ,הרי אמרו (ברכות ח ).שאין הקב"ה
מואס בתפילתן של ציבור( .ובודאי היינו במקום שאילו לא היו ציבור היה ראוי למאוס ).וא"כ

משתי סיבות אלו קרינא עלייהו ודגלו עלי אהבה ,כ"ש שמעיקרא רוב ככל ההגהות
אינם מוכרחות ולרוב אף דחויות ממש.
טענה ה (עמוד י ,כב) :אין לסמוך על קצת מילות הזרות היוצאות מכלל חברותיהן כי
בודאי באו כן להורות על דבר נעלם.
משל לרופא שמינהו המלך על השגחת בריאות בנו ע"פ הרפואה ,ויהי היום הרגיש
הרופא שינוי בדופק הבן וזרזו שישמר מבשר ויין ושישתה מרקחת מיץ השעורה עם
סמים ידו עים ושיאכל מין זרעונים בבוקר ובערב ושיתמיד בזה כ"א יום .ואחד מההמון
התחיל לגנות הרופא והחליטו לשכל ופתי שאסר לבן המלך המסעדים היפים
והטובים וציוהו לקחת תמורתם מאכלים גרועים ,ולעומת זאת כששמע חברו דבריו
חלק עליו ואמר שאין ראוי לשום אדם לסתור פי חכם ויחיד בדורו אלא נכון להתנהג
כמצוותו ולהרגיל עצמו לעזוב היין והבשר ולאכול הקטניות ומיץ השעורים כדעת
הרופא .והנה שניהם נואלו סכלו יחדיו .שהרי הרופא לא דיבר אלא כפי סיבת מה
אשר ראה בבריאות בן המלך ,ולא שלל הבשר והיין מצד עצמם לבן המלך בסתמא
כטעות הראשון ,וכן לא גינה הבשר והיין לבריאים כטעות השני .כן הוא ענין הזרים,
ראויים ונכונים לדבר המכוון בהם בלבד ולא לזולתו ,והמשכיל יבין .ולכן ראוי ללכת
אחר הרוב של המילות שאינן זרות ,ולא לצאת מדקדוק הלשון בשביל שנמצאו כאלו
זרות.
ויגעתי ומצאתי שהיא אחד מן הרשויות אשר התירו לעצמם הפייטנים המשוררים
כאשר לחצום דוחק השיר ,פעם בשביל החרוז ופעם להשוות היתדות והתנועות,
ונתפשט אצלנו עד שנחשבהו כפי משפט הלשון .אבל אין ראוי להשתמש בזה כלל.
ואיני חולק בזה ח"ו על המשוררים ,וחלילה לי לומר שסכלו דבר זה ,כי ודאי דעתם
רחבה מדעתנו ,והיו בקיאים במשפט הלשון יותר ממנו .אלא דעתי היא להראותך
שלא נהגו כן אלא מדוחק וצורך ,כי אין מנהג המשוררים להשתמש בזריות ,אלא
מא

נשמע

לדקדק באמונה  -שינויי נוסחאות בתפילה

קולם

כשאין יכולת בידיהם לתקן השיר באופן אחר כידוע לעוסקים במלאכת השירים.
ולפיכך בדברי התפילות שאין שם שום דבר המאלצנו והלוחצנו ,ראוי לשמור משפט
הלשון כפי הנמצא בכתבי הקודש( .ומעין דברים אלו באו בלחם הביכורים דף כט ע"ב ,וכן אצל
יתר המדקדקים הנ"ל ,והביאו ציטוים מראב"ע ,יעב"ץ ,ועוד ,שאין ללמוד מן הזרים ולהשתמש בהם ,בפרט
בדיבורנו לפני הי"ת).

תשובה (עמוד קד) :מלבד שזה סותר למה שראינו אף בדברי המגיהים עצמם,
שפעמים מחזיקים הנוסח המסור שאין הכרח להגיה ,אחר שנמצא כן איזה פעם
ושתיים בזרות שבמקרא ,כגון בחיבור ישרש יעקב בחילוף הראשון 'אנחנו' מודים לך
במקום 'אנו' ,שסייע נוסחת 'אנו' ממקרא 'אחד' ,ואף הוא רק על צד הכתיב אבל
הקרי 'אנחנו' ,ואעפ"כ סייעו וסיים בו שהאומר 'אנו' ודאי אין לערער עליו( .ויש עוד
כיו"ב בדברי המגיהים עצמם לא עת האסף ,ולדוגמא ראה בהגהה שניה של החכם נאמ"ן לשו"ת קמח
סולת חדאד סי' כא).

עוד בה שמשל הרופא ובן המלך שהובא אינו אלא לסייע החזקת הנוסח המסור ואף
אם רק בסיוע המילות הזרות .שהרי בן המלך הוא ישראל ,והרופא הוא הרב ומנהיג
הדור .וכשרואה הרופא שבן המלך כמעט נטיו רגליו מאמונת תורה שבע"פ ,מזהירו
שלא יתנהג ע"פ הפסוקים אלא בלשון חכמים ,וכמ"ש ר' יוחנן לאיסי אתנייה
'רחלות' אע"ג שלשון תורה הוא 'רחלים' ,כדי לעשות חיזוק לדבריהם יותר משל
תורה כדי להרגיל אותו לאמונת חכמים בתורה שבע"פ .והמגנה את הרופא על
שאסר לבן המלך את המאכלים המסעדים ,הוא המגיה .וחברו שחלק עליו ואמר
שאין ראוי לסתור דברי פי חכם וכו' אלא ראוי לסור אל משמעתו ולהתנהג במצוותו,
הוא כל מי שיש בו דעת ,שכן יאמר לו שאין ראוי לסתור דברי חכמים כמו שרואים
כמה פעמים אצל המגיהים שלא נמלטים מלשונותיהם השגות אפילו כלפי הגאונים
ודומיהם ומשוי להו טועים ,ולכן הראוי הוא לקחת דברי החכמים וגדולי הדור ולסור
אל משמעתם ולהתנהג כמצוותם .הרי לך ברור שהמשל הנזכר הוא ממש מוכיח
צדקת המחזיק במסור כנגד המגיה ,ודומה הוא בכל חלקיו ופרטיו ,ושאין להתנהג
כלשון המקרא הדומה לבשר ויין.
וראוי לדעת שאף שההגהות יהיו על לשון המקרא ,רצו חכמים לקיים דבר הרגיל עם
שלא נמצא כן בכתובים אלא בלשון רז"ל ,דאיידי דחביב עלייהו רצו להחזיק בו,
והנהיגו את קהילותיהם בו( .וכמארז"ל עה"פ כי טובים דודיך מיין ,חביבין דברי סופרים יותר
מיינה של תורה .ע"ז לה ,.ובירושלמי סנהדרין פי"א ה"ד ,ועבודה זרה פ"ב ה"ז ע"ש( ).ומעי"ז כתב
הגאון יעב"ץ ,הובא בעמוד קעז ,יעו"ש שכתב "אך אהבתי" וכו' .גם הגאון נודע ביהודה בתשו' או"ח
סי' ב השיב בזה בדברים ברורים ,הובא בעמוד רד).

ומהתימא להליץ על המשוררים לאמר שאם נשתמשו בזרים הוא עם דוחק השיר
וצורך השעה ,שהם דברים מגוחכים ,שאם כותבים "שהאומר כן דבר סרה נגד
מב
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השי"ת ,ושחלילה חלילה לדבר כן כלפי הי"ת ,ושהוא טעות בלשון שאסור לאומרו"
(כלשונות הרב יש"י) ,מי הכריחם לדבר סרה ואסור מפני דוחק השיר ,וכי כדאי הוא
דוחק השיר לחטוא נגד הי"ת ,והרי היו יכולים לעשות חרוז אחר שלא יהיה בו עוון
אשר חטא לפי דעתם השגויה של המגיהים ,וכ"ש בתחינות שאומרים בר"ה וביוה"כ,
שזה לא יאמר אותו אלא מי שאין לו מח בקדקודו ,וכ"ש שהם מ"ב תיבות (כמו
שמנאם שם) ,ואליהם לא שייך לייחס טעות אחר שמשקל השיר יכחיש זאת( .ואפשר
מטעם זה טענו המדקדקים על הפייטנים ,כמש"כ הרב לחם הביכורים דכ"ד ע"א .ומה שיישבם בלחם
הביכורים שם דכ"ט ע"ב ,הנה נדחה נמי מהמובא כאן).

ואדרבא הסברא מוכחת היפך דבריו ,שהמשורר יכול לתקן השיר כפי מה שרוצה,
אבל מסדר התפילה צריך שיתקן דבריו לפי הענין הרמוז באותו ענין( .עי' היטב בנפש
החיים ש"ב פי"ג ,ובדברי היעב"ץ עמ' קעז שגדול כח הניקוד מהאותיות וכו' ע"ש ,ובעמ' קן
שהמקובל יודע סוד וכו' .ואוקי באתרין ).ולכן החוב מוטל על כל חכם לטרוח ולבקש טעם

לאותה תיבה הרגילה בפי הכל ,אבל המליץ על המשוררים ומגיה בסדר תפילה הוא
מקרב את המרוחקים בזרוע ומרחק את המקורבים.
[גם ראה דברי הרד"ק (הובאו בעמ' קי) שנתן טעם לזרות שבמקרא ,שהם ע"מ שלא תתערב
ההבנה בדומה .וכתב היעב"ץ (הובא בעמ' קפב) שלשון חכמים לחוד ,ועלינו לסור
למשמעתם אפילו במקום שנראה ברור שהם מתנגדים ליסודות המדקדקים ,כאשר כה
עשו בהמצאת בנינים חדשים וכו' ,אעפ"כ אין לנטות ולסור וכו' .ודומיהם רבים בשמות
מלים ופעלים שחדשו סופרים ,כידוע לנו בלי ספק ,ועשו כל זה בחכמה מכוונת ,כדי
לברוח מרדיפת משמעות אחר זולתו ,מן התחברות אליו יעשה מרמה בהבנה" .לכן התרנו
לעצמנו לבקש פעמים דרכים רחוקים ,לקיים בידינו לשון רבותינו ומליצתם ,במקום שהם
בדוקים ,שכך חובתנו וכך יפה לנו .רק שיהא ודאי נוסח אמתי ידוע לרבותינו ז"ל ,אז החוב
מוטל עלינו לאשרו ולקיימו 'ואף בדרך הזרים' ,כדרך שעשיתי גם בלחם נקודים כמה
פעמים" .ע"כ .וראה ביסוד הקיום סוף עמ' קלא ,שעם כלל זה פירש כמה נוסחאות
השגורות].
טענה ו (עמוד מה) :ארבע עשרה טעויות מצאתי רק דרך העברה מבלתי שחפשתי
אחריהן (כגון שהדפיסו במשנה צריך במקום צריד ,שמונה במקום ַש ְמנה) ,ואין ספק אצלי
שהרוצה לבקש ימצא כהנה וכהנה .הנך רואה חכמים גדולים כאלו לא נמלטו משגגות
הרבה כיון שלא תיקנו ההעתק מקודם .ובודאי כי מעלתם גדלה בעיני מכל הבאים
אחריהם כי כל הספרים שנדפסו אחר כן נמשכו אחר מקרא זו ,ואם אולי תיקנו טעות
אחת עיו ותו חמש במקומה .אם לחכמים גדולים ובקיאים ארע כן ,ואם בארזים נפלה
שלהבת הטעויות ,מה יעשו אזובי קיר מגי הי ספרי תפילות ,שעל הרוב הם נעדרים
מדקדוק הלשון ומבקיאות המקרא .ולא כתבתי לך כל זה ,אלא כדי שלא תקשה עלי
מספרי תפילות המצויים בינינו שהם מלאים שיבושים וטעויות כמו שכתבתי( .ומעין
דברים אלו באו בדברי המדקדקים שאחריו הנ"ל).
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תשובה (עמוד קכד) :פתח בכד וסיים בחבית ,דמה ענין אלו התיבות עם הגהותיו ,למה
שהביא משם .שהרי אע"פ שטעו באותם תיבות ,כגון שהדפיסו במשנה צריך במקום
צריד ,שמונה במקום ַש ְמנה וכיו"ב ,אין זה מחמת שטעו אחר המורגל בפי ההמון
לגרוס באותן משניות ,שהרי ההמון גרס כראוי 'צריד' ,ורק המדפיסים טעו ,לסיבת
שכך היא שיגרת הלשון בדרך כלל שכתוב 'צריך' ו'שמונה' ,ואחר הרגל זה נמשכו
המדפיסים אף בדומה לו ,שבמקום צריד כתבו צריך ,אבל עם כל זה לא נמצא ולא
ימצא מי שיקרא נאכלות 'צריך' או רבה 'שמונה' ,ולכן הדבר ברור שהטעות עם
המדפיסים ויש לתקן בנדפס .וכבר נודע בפי הכל 'כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א
לספר בלי טעות' ,ואפי' בס"ת נמצאים כמה טעויות .אבל מה שייכות יש עם הגהותיו
שהוא טעות הנולד ממנו ,שזולת סברתו וטענתו אין שום מקור לומר שהנדפס הוא
טעות ,והרי אדרבא גם הגרסא המקובלת והמסורה בפי ההמון מפי מלמדיהם
ששמעו מרבותיהם והם מרבותיהם וכו' ,וגם הנדפס לפנינו ,הכל מכוון בדרך אחת,
א"כ בזה ודאי אמרינן שזוהי עדות גמורה שכך היא הגירסא הנכונה ,ושעכ"פ אפילו
אם היה מקום לספק ,למעשה אין לשלוח יד ,שכל המשנה ידו על התחתונה ,שחולק
על המסור לנו ומורגל בפי הכל להיותו מקובל איש מפי איש בכלל תושבע"פ( .ומעין
זה כתב הרב יריעות האהל דף פד ע"א ,הובא בעמוד ריא).

וזה מלבד מה שקדם ,שאם כוונתו לתקן העוות ,יש לו לסדר דבריו לפני רבותינו
בעלי ההוראה שדבריהם מקובלים אצל הכל כדברי משה ואהרון ושבעים זקנים,
וכמו שהוכיח הוא בעצמו את הר"י לומברוזו (כפי שהובא לעיל) .וכן הוא בר"ה (כה).
במשנה הלך לו אצל ר' דוסא וכו' ,אלא ללמדך שכל שלשה ושלשה שעמדו ב"ד על
ישראל הרי הם כבית דינו של משה .ע"כ .ואם ר' יהושע שהיה אב"ד הודה לדבריו
א"כ על כרחו של המגיה להודות לב"ד שבעירו.
תו אמרינן התם' ,אתם אתם אתם שלש פעמים ,אתם אפי' שוגגין ,אתם אפי' מזידין,
אתם אפי' מוטעים' .עוד שם ת"ר ,למה לא נתפרשו שמותן של זקנים וכו' ,ללמד
שאפי' קל שבקלין שנתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאבירים .ואומר אל
תאמר וכו' לשמוע לראשונים יותר מן האחרונים (תוס' שם) ,אל תאמר כך ,דאין לך
אלא שופט שבימיך .ואילו היה המגיה שם דברים אלו לנגד עיניו ,לא היה לו לפתות
ההמון ולהטותם מן הדרך הנכונה ,למרוד בראשי הקהל זקניהם ושופטיהם אשר
הי"ת מסרנו בידם ,וצוה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ואפילו יאמרו
על ימין שהוא שמאל( .ואף שאין הכרח דבכגון דא מיירי קרא ,מ"מ בודאי מהאי קרא יש ללמוד
אף לכגון דא את היחס וצורת ההנהגה הנכונים .ופשוט( ).ומעין זה כתב נמי ביריעות האהל שם).
טענה ז (עמוד מו) :ואל תחשדני ותחשוב עלי שאני הראשון האומר שנפלו שגיאות
בספרי התפילות ,אלא בכל דור ודור עמדו קצת מהמבינים והגידו לנו מה שנתגלה
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להם דרך העברה .והנה לך כמה דוגמאות מרבים וניכבדים אשר קדמוני ,שעמדו על
טעויות שראו בין ההמון ,ועמדו על הדבר לתקן ,כגון הראב"ע בתיבת ב'שבע' כלכלתנו
ולא ב'שובע' ,בברכת המזון 'זוננו' ולא 'זננו' ,ועוד .הנך רואה באמת שאיני הראשון
שאומר כי שגיאות הרבה נפלו ב ספר התפילות ,כי כבר קדמוני בזה רבים וניכבדים.
(וזוהי גם טענתו הא' של הרב לחם הביכורים (דף כג ע"א) ,הובא בעמוד רלא .וכן של הבאים לאחר מכן
הנ"ל).

תשובה (עמוד קכז ,קכה) :הנה כל מי שיש לו עיניים לראות יראה כמה רחקו דרכיו
מדרכי הראב"ע ז"ל ,שהראב"ע לא בא לחלוק על מה שהוא מורגל בפי הכל כמו
שעשה המגיה הזה בתיבות שהגיה ,אלא שהיו מקצת בני אדם בזמנו של ראב"ע
שהיו אומרים 'שובע' וכן 'זננו'( ,והיינו לא מחמת שכך קיבלו ועל דרך זו התחנכו ,אלא שהם
מתרשלים בהגייתם מליתן את הדעת לבטא כראוי וממילא אינם מבטאים כשורה ובאים לטעויות
'תשבחות'
ְ
חמורות בתיבות אלו ,וכמו שתעמיד אדם בימינו שיתן דעתו לומר 'סבתא' ולא 'ספתא',
'תשבחות'' ,נשבע' ה' לאבותיכם ולא 'נשבה' ,שאין מי שיעלה על דעתו
ָ
דוד בן ישי עבדך משיחך ולא
לטעון כנגד שכטעותו 'צריך' לומר או כך 'קיבלתי' ,ופשוט ).ולכן כתב ראב"ע 'שיטעו האומרים

כן' ,אבל אם היו דבר שהכל אומרים כן ,לא היה מכנה להם שם 'טעות' ,ואדרבא
מצינו שתמיד מעמיד דברי הקבלה ,שכן מרגלא בפומיה בכמה מקומות לומר 'היה
אפשר לנו לומר כך וכך אבל מ"מ הקבלה תנצח' .נוסף ע"ז שהרי הדפוס נולד יותר
משלש מאות שנה אחר הראב"ע ,ובזמנו הכל היו מתפללים ע"פ ,ולכן היה נמצא
הטעות במקצת אנשים .ואחר שנתהוה הדפוס העתיקו סידורי התפילות הנמצאים
בידינו ,מסדורי הגאונים כגון מחזור ויטרי וסידור רב עמרם גאון וזולתם ,ואותם
סידורים שהדפיסו הסכימו עליהם כל החכמים שבכל גלילות ישראל להתפלל כולם
בנוסח אחד( .מלבד איזה קרובות שחברו כמה חכמים והוסיפום קצת מהאשכנזים בסידורים ואין
פוצה פה).
טענה ח -הכלל העולה בשיטת המגיהים (עמוד יא) :קודם כל דבר הפשט מעליך מעיל
ההרגל וחולי המנהג שהוא המעיק הגדול ,ואח"כ קבל האמת מכל האומרה בזולת
הסתכלות מי האומר ,ובחן הראיות בכור שכלך אם ראויות הן לסמוך עליהן ,ושמור
מצות המדקדקים ללכת בעקבות המקרא .ואז בלי ספק תצליח ותשכיל( .ומעין דברים
אלו לכאורה יוצא מדברי המדקדקים שאחריו הנ"ל).

תשובה (עמוד קג ,קז ,קלט ,קיח ,קיד) :ראה אחי גם ראה כמה רחקה דרך זו מדרכי רז"ל.
תנן בפ"ה דעדויות (משנ' ו-ז) ,עקביה בן מהללאל העיד ד' דברים ,אמרו לו עקביא
חזור בך ,ונעשך אב"ד לישראל ,א"ל מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות
רשע שעה אחת לפני המקום .אמרו לו מעשה בכרכמית ,והשקוה ,אמר להם דוגמא
השקוה .בשעת מיתתו אמר לבנו ,בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר ,א"ל
ולמה לא חזרת בך ,א"ל אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים ,אני
עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן ,אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין,
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מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין .ע"כ .הרי שהשלם הזה צוה את בנו
לאחוז בדברי המרובין אע"פ שהם נגד סברתו .והמגיה הזה לא די שהוא חולק על
המרובים ,אלא שצוה לתלמידו שיסמוך על דעתו ויבחון הדברים בכור שכלו ,רחמנא
לצלן מהאי דעתא( .וכיו"ב נגידים ידבר הגאון חיד"א בתשובתו הרמת'ה יוסף אומץ סי' י,
בתחילתה ובסופה ,הובאה בעמודים רז ,רט).

נוסף על זה שצוה אותו ללכת בעקבות המקרא ,שדברים אלו ללא שום יסוד נכון
ובלי טעם וסברא ,ולמה לא הזהירו שילך אחר רז"ל בעלי הקבלה בתורה שבע"פ .וכל
הגהותיו הם בהנחה זו שהוא אדוק וקשור בדברי הכתובים ובורח מלשון חכמים
אפילו נגד לשון המורגל ,ולא ידע שחכמינו ז"ל בכמה מקומות נשתמשו בתיבות
אע"פ שאין רובם כן בלשון המקרא.
הלא יראה שאמרו על הניסים ועל ה'פורקן' שהיא תיבה בלשון ארמי ולא נמצא
במקרא כי אם פעם אחת בלבד .וכן תיבת 'דיצה' שהוא לשון ששון ושמחה והוא ג"כ
לשון תרגום ,ולא נמצא במקרא כי אם אחת בלבד 'ולפניו תדוץ איבה (איוב מא)',
וכאלה רבות שנהגו בהם מתקני התפילות.
וכל שכן שישתמשו בלשון שעיקרו מקרא והוא רק 'על משקל' לשון ארמי ,כגון כ"ף
הכינוי בשו"א .ומי יתן ויודיענו היכן נמצא לשון 'קריאה' בכתוב בלשון 'גמר' ,שאנו
מברכים 'לגמור' את ההלל .וכן 'לישב' בסוכה ,למה לא הגיה כדרכו 'על מקרא' הלל
וכן 'לשבת' בסוכה ,ולתלות הטעות במלמד הראשון או במדפיסים והמגיהים( .ואף
לדידן שאיננו מברכים אם אינו שלם כגון בר"ח ,היינו מחמת שהוא רק מנהג ולא מחמת שהוא חסר,
ואף למתעקש היה לנו לברך 'להשלים' ,ד'לגמור' נופל אף על החסר ,שגומר לקרא מה שהתכוין
לקרא ,אלא ודאי ד'לגמור' את ההלל פירושו לקרא ,ופשוט).

ומה גם שידוע הוא שרוב התפילות והברכות נתקנו בלשון חכמים ,ונוסח 'הנרות
הללו' באה מלשון חכמים ולכן אמרו מדליקין ולא מדליקים ,כלשון המשנה במה
מדליקין ובמה אין מדליקין ,וכן רבים (במה טומנין וכו' ועוד) ,וכן בברכת יוצר מברכין
ומשבחין וכו' ,ולכן אמרו 'לראותן' שאין הנו"ן מכריח שיהיה לשון נקבה כאמור .וכן
בלשון חכמים באה הנו"ן לכינוי הזכרים והנקבות בהרבה מקומות .ואולי ישב למצוא
במקרא ש'רחיצת' הידים נקראת 'נטילה' ,וכן 'לקיחת' הלולב ג"כ נקראת 'נטילת'
לולב .ואם יש להם רשות לחבר הברכות והתפלות בלשון ארמי עצמו ,כ"ש שיש
להם רשות לחבר תבות 'על משקל' לשון ארמי( .וכן השיב הג' נו"ב שם .וכן מוכח מלשון
ראב"ע ,קהלת ה ,א ,סדר היום שהובא בשלמי ציבור ,ועוד ,וכדלהלן אי"ה).
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מעט טענות הנותרות
טענה ט :כתב הרב לחם הביכורים (דף כג ע"ב ,ובספר הכולל הנ"ל עמוד רלב) :גם נודע שזהו כל
עצמם של המדקדקים שחברו בדקדוקים כמה ספרים ראשונים ואחרונים ,חוץ ממה שהוא
להבין פסוקים על בוריין ,עוד בה מלמד אדם דעת היאך ידבר בדבריו ובשירותיו ובחרוזיו
ובמכתביו בלשון המקרא ולא בלשון מעוות מעורב בלשון שאינו של מקרא ,וזה מבואר
בכמה מקומות בספרי המדקדקים ז"ל במקום שדיבר בו איזה משורר שלא כדרך המקרא
ודקדוק הלשון תופסים אותו בזה .ע"כ.

תשובה :הנה מלבד כל המבואר בכלל התשובות שקדמו ,ובפרט בתשובה לטענה ג'
ובסוף התשובה לטענה ה' ,שבהם כבר נמצאת עיקר התשובה לטענה זו ,ע"ש .הנה
עוד אפשר להוסיף בדעת המחזיקים בדגל הנוסח המסור והמורגל ,כתשובה על
טענה זו בפרט ,שיש ללמוד מהחילוק בין כשבא 'לפסוק הלכה' לבין כשבא 'להורות
הוראה'.
שכידוע ,כללי 'פסיקת הלכה' אינם תלויים אלא במרכיבי ההלכה מצד עצמה ,ללא
תערובת מניעים חיצוניים .אבל לענין 'הוראה למעשה' ,מצטרפים עוד כללים
ומניעים שהם חיצוניים למרכיבי אותה הלכה מצד עצמה ,כגון מהל' דעות ,דרך ארץ,
הפסד מרובה ,כבוד הבריות ,אדם חשוב שאני ,למנוע פירצה ,ועוד ועוד .ואף אם
צריך להדחק או להצטדק מצד כללי ה'פסיקה' ,מ"מ כל שאינו מנגד לעיקר הדין,
שפיר דמי .ששלבי ההוראה מחולקים לשניים ,השלב האחד הוא מהמקום שתחתיו
אין להתיר בשום אופן ועד המקום שמעליו אין מקום להחמיר ,ואפשר לקוראו
'כלליות ההלכה' ,או 'שטח ההלכה' .והשלב השני הוא תלוי .שאם בא לפסוק
ולחתוך האופן הנכון והמדוייק ביותר להלכה זו 'בעלמא' ,בתפקיד 'פוסק הלכה'
שעוסק בפסק ,והיינו פסק ההלכה מצד עצמה ולא הוראה פרטית ,אזי מתמקד הוא
במרכיבי ההלכה מצד עצמם לבד ופוסק את האופן הנכון והממוקד ביותר בתוך כלל
שטח ההלכה הנזכר .ואם בא להורות למקרה פרטי ,בתפקיד 'מורה הוראה' ,או גם
לפי רוח תקופה או דור מסויימים ,אזי משלב הוא עוד מניעים אשר יניעו את
ה'הוראה למעשה' מעלה מטה מהאופן המכוון והממוקד של 'פסיקת ההלכה'
הנזכרת ,אולם זה יעשה במשנה זהירות להשאר ב'שטח ההלכה' הנזכר.
וכמו כן אפשר לומר בדבר כללי הלשון .ש'הנוסח הראוי' ,מחולק לשני שלבים.
השלב האחד הוא לעמוד על 'שטח הלשון' ,שפחות ממנו הוא שיבוש ומעליו הוא
דקדוקי עניות .והשלב השני הוא תלוי ,שבתוך 'שטח הלשון' הנזכר ,יש את 'משפט
דקדוק הלשון' מצד מרכיבי הדקדוק כשהם לעצמם ,והוא נמדד נערך ונשקל ע"י
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תפקיד של 'מדקדק' .ויש את 'הוראת הנוסח הראוי' ,שהיא משלבת כמה מניעים
שהם חיצוניים לכללי דקדוק לשון הקודש מצד עצמם ,והם מניעים את ההוראה
ממקום 'משפט הדקדוק' מעלה מטה ,אף אם צריך בשבילה להדחק ולהצטדק ,כגון
להאחז במיעוט ,בזרות ,ובמשקלים הנלמדים מזל"ז והמובנים לפי הענין ,הכל למען
שלימות ההוראה ,אולם במשנה זהירות שלא לצאת מכלל השטח השייך בלשון
הקודש .וזהו ע"י תפקיד של תלמיד חכם מנהיג בישראל .וכמו שצורב צריך להציע
פסקו המחודש בפני חכמי העדה שהם המורים ,כך המדקדק יש לו לשטוח הגהתו
לעיניהם ,והם יעריכו הענין בשקל הקודש להורות לעם הדרך ילכו בה ואת המעשה
אשר יעשון.
טענה י :עוד כתב (בדף כה ע"א ,ובכולל עמוד רלה) ,שכבר הביא הרב ישרש יעקב שהרב עזריאל
הכהן( ,ובנו רבי אליהו) ,והרב שלמה הכהן ,והרב יעב"ץ ,ניקדו בסידורם בכל מקום כפי מה
שהוא ראוי ע"פ הדקדוק ,והרב חיד"א רמז לזה להרב יעב"ץ .ע"כ .וכן בקונטרס איש מצליח
הנ"ל (עמוד רפג) כתבו ,דבר ידוע הוא שאין לסמוך על הסידורים כלל ועיקר ,שהרי לא ידענו
המדפיס מי הוא זה ואיזה הוא ,וכו' .והביאו מדברי הב"ח (או"ח ר"ס מו) ,ומשיורי טהרה (מערכת י
אות כג)  ,שמדבריהם מוכח שיש שיבושים בסידורים .וכן הביאו מהמדקדק רבי שבתי סופר,
שהגיה סידור התפילה בכל מכל כל ,והסכימו לו חכמי וגדולי דורו ,וכן בדורות שלאחר מכן,
וכנראה מכמה הסכמות ,ומהם שמזרזים ואף מכריחים להתפלל ע"פ סידור זה ,וע"ש עוד.
וסיימו (בעמוד רפה)  ,ומעתה דעת לנבון נקל שאין ראיה מהמנהג כלל ,דכיון שכולם נמשכים
אחר הסידור וכו' ,והתרגלו כל העם למקטון ועד גדול להתפלל ע"פ הסידורים ,א"כ לפי
משנ"ת שאין לסמוך על הסידורים ,ממילא אין שום ראיה מהמנהג ,כי בנפול היסוד יפול
הבנין ,כשל עוזר ונפל עזור .עכת"ד.

תשובה :הנה מה שהביאו מהב"ח תמוה ,דאדרבא הב"ח שם מנגדם ,שלא לשנות כל
אחד כפי חפצו ,ואף שהוא ע"פ הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ,ושהמשנים מחמת שכן
נראה להם ,עתידים ליתן את הדין .ע"ש .גם מה שהביאו מהרב שיורי טהרה ,זהו
בענין מחלוקת פוסקים שהסידורים הכריעו ע"ש ,ומוכח שאינו בטעות בסידור ,אלא
פשוט מהכרעה לא נכונה ,ואדרבא עליה הזהירו תכף ומיד רבותינו הנ"ל ,הב"ח
לעניינו ,והשיו"ט לעניינו( .ודברי הב"ד שהוז' בשיו"ט מערכת ס' אות מט ,והם משם כנה"ג,
מבואר שם אופן הטעות של הרבנים ע"פ הש"צ ,שטעו מחמת הסידורים ,ולא שבסידורים היה
טעות ).ולהדיא סיים בשיו"ט (אות מט הנז') :ומינה דאין להשגיח בהם (בסידורים)

'במחלוקת הפוסקים' ,ובפרט נגד פסק הש"ע ,ובפרט במידי דספק ברכות .ע"כ.
ומבואר שאין ללמוד מדבריו על הנוסח והניקוד המצוי בסידורים ומסור ומורגל בפי
בית ישראל.
ומה שהביאו מדברי גדולי ישראל על שבח ונחיצות הגהותיו של הג' המדקדק רבי
שבתי זצ"ל ,ב' תשובות בדבר .האחת ,זה היה במדינות אשכנז ,שכפי הנראה באותם
מקומות ,בכל השנים שקודם לכן לא הצליחו לעמוד על המשמר כדבעי ,ונעזבו גם
מח
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נשתנו אצלם מנהגים רבים מהמסורת המקורית של עמנו ,נשחתו לשונותיהם ,ונטו
דרכיהם כמעט בגדר פנים חדשות ,באשר נתערבו בגויים לרוב ,כמדומה בהשפעת
פיזורם בגולה וקשיי שמירת היהדות בחברת הצרים .וכמו שנכחד אצלם מן המסורת
המקורית בכל התחומים כמעט ,ממילא גם בזה לא היו כ"כ אדוקים ,שלא ראו
לפניהם מסורת יצוקה לשמור עליה ,ונעשה הדבר אצלם כעיר פרוצה אין חומה .והם
עצמם כתבו שם שבמקומותיהם לא נמצא סידור אחד דומה לחבירו וכו' ע"ש.
(ובאמת כפי הנראה שבאופן כללי דרכם ושיטתם נוטה לחשוש יותר לסברות ולימודים שעולים כפי
שיקול דעתם ואפי' ע"ד אפשר ,ומאידך פעמים להישען על בינתם אף כנגד המורגל ,באשר הוא נראה
מוחלט ומבורר .משא"כ אצל עדות המזרח אשר בחסדי ה' עלינו יש אם למסורת ,על כן היא סמך
ומשען חזק ואיתן שלא לחוש לכל סברא שתמצא ,ומאידך חומה בצורה היא בפני שיקולים ולימודים
המתחדשים לחולל בה שינויים .ולכן תראה דרכם של חכמי הספרדים שיותר נזהרים מלדחות
המקובל ,ומאידך פחות חוששים מכנגד המורגל).

והשנית ,והיא יוצאת מכלל חברתה ,שכלפי המציאות בפועל ,רבי שבתי זצ"ל לא בא
לשנות המורגל ,רק לשפץ ולסדר המבולבל ,שכבר כתבו בבירור שלא נמצא סידור
דומה לחברו ,ולכן אף חכם לא ראה בזה פירצה ,רק סוף סוף איזה סדר .לעומת זאת
אצל עדות המזרח שיש אם למסורת ,ובאופן כללי היתה שיגרה מוסכמת ומסורה
מקובלת ,לכן כאשר בא הרב ישרש יעקב ,לא ראו בזה חכמי הדור סדר רק פירצה,
שבא לשנות המסור והמורגל ,ובאופן כללי לא היה מבולבל( .זולת דברים פרטיים
שעליהם באמת לא הקפידו ,אדרבא כתבו בעצמם לאזן ולחקר ליישר ולתקן ,ובלבד להיכנע לחכמי
הדור ורבני הקהילות .וזהו כדוגמת מה שהביאו בקונטרס איש מצליח הנזכר בסמוך מהרד"א כמה
תיקוני נוסחאות ,ואף גם הוא רק העלה הנראה לדעתו ,על מנת שאם דבריו יתקבלו מה טוב ,ואם ידחו
ידחו ,ואת זה אף חכם לא שלל ,ולהדיא כתבו שכן יש לנהוג ,כמבואר ביסוד הקיום בכ"ד ,בפרט בפרק
אחרון).

ובאמת שכפי הנראה כל הרבנים המסכימים על סידור רבי שבתי הנזכר אינם אלא
מחכמי האשכנזים ,אבל מרבותינו הספרדים אין גם אחד שהסכים על סידורו,
ולדברינו אתי שפיר ,דלעולם לא פליגי ,והא לן והא להו ,שהדבר שאצלנו היה מזיק,
אצלם לא היה אלא להועיל .והבן.
טענה יא :עוד כתב בלחם הביכורים (דף כט ע"ב) ,ואם יאמרו שהם על לשון ארמי ,ג"כ תשובתם בצידם,
כמ"ש הראב" ע ז"ל ללמוד מהתפלה הקבועה שכולה בלשון המקרא מצוחצח ,ולמה נלך אחר לשון
ארמי .ע"כ .ובקונטרס איש מצליח (עמ' רצג) ג"כ כתבו להוכיח מדברי ראב"ע והרד"א שהתפלה כולה
בלשון המקרא נתקנה ולכן אין לערב בה לשון ארמי וכדומה .שהראב"ע (קהלת ה א) כתב :ולמה לא
נלמד מן התפלה הקבועה שהיא כולה דברי צחות בלשון הקדש וכו' ,ואנחנו חייבים לדעת דקדוק
הלשון היטב שלא נטעה .ע"כ .והרד"א (בתחילת שער ב) כתב :ויש לך לדעת כי לשון התפלה הוא מיוסד
על לשון המקרא ולכן תמצא כתוב בפי' הזה על כל מלה ומלה פסוק כמוה או מעניניה ,ומלות
מעטים יש שלא נמצא להם יסוד במקרא ולכן אביא להם יסוד מהגמרא .ע"כ .והוסיפו במוסגר :ואף
שיש כמה תיבות שנוסדו ע"פ התלמוד ,היינו דוקא כשאין יסוד במקרא לאותה תיבה כלל ,תקנו

מט

נשמע

לדקדק באמונה  -שינויי נוסחאות בתפילה

קולם

חכמים התיבה שלא ע"פ המקרא .אבל אם נמצא לה יסוד במקרא בודאי שיש לאומרה ולנקדה ע"פ
דקדוק לשון המקרא שהרי לשון התפלה מיוסד על פיו ,ופשוט .ע"כ.

תשובה :הנה מה שפי' במוסגר דהיינו מחמת שאין לאותם תיבות יסוד במקרא כלל
לכן נוסדו כמה תיבות ע"פ התלמוד ,אינו מובן ,דהיא גופא מנ"ל שדוקא באלו תפסו
לשון תלמוד ,והרי ע"ז עצמו הויכוח האם פעמים משתמשים בלשון תלמוד אף
כשלא נראה מוכרח ,וממילא ניישב בזה נוסח הקיים( .והרד"א לא כתב אלא שאת המלות
שלא מצא להם יסוד במקרא יביא להם מהגמרא ,אבל לא שמתקני התפילה לא תקנו בלשון הגמרא
רק כאשר אין לזה יסוד במקרא).

מה גם שפירוש זה בעיקרו תמוה ,דאדרבא כיון שאין לאותה תיבה יסוד במקרא ,היה
לרבותינו להשתמש בתיבה אחרת שיש לה יסוד במקרא ,וכבר לימדנו החכם נאמ"ן
בכמה הזדמנויות ששפת הקודש יש בה הכל ולא צריכה לעזר וסיוע מזולתה .ואם
כנים אנו בזה ,נמצא אדרבא דברי הרד"א מסייעים להחזיק בנוסח המסור אף
כשמתיישב הוא ע"פ לשון תלמוד בלבד.
ומה שהביאו כראיה 'שהרי לשון התפלה מיוסד על פי לשון המקרא' ,להאמור נלמד
מדברי רד"א שבאמת נתייסד בעיקרו ורובו ע"פ לשון מקרא ,אבל במיעוטו ע"פ
לשון תלמוד.
וכ"ז הוא לשיטתייהו בהבנת דברי ראב"ע ורד"א ,אולם אעיקרא דמלתא לכאורה
נראה בביאור דבריהם ,ש'בסיס' לשון התפילה נתייסד ע"פ לשון המקרא ,אבל לא
שמשועבד הוא ללשון המקרא תיבה בתיבה אות באות ,רק שבדרך כלל צריך להיות
לתיבות התפילה 'שורש ויסוד' בלשון המקרא ובמשקלו.
ובזה יתפרש יפה מ"ש הרד"א ,שתמצא בפירושו על כל מלה ומלה פסוק כמוה 'או
מענייניה' ,והבן .וכן מוכח לכאורה מלשונו של ראב"ע (שם) ,שכתב על ר"א הקליר:
והדבר השני שפיוטיו מעורבים בלשון תלמוד ,וידוע כי יש כמה לשונות בתלמוד
ואינמו לשון הקדש וכו' ,ולמה לא נלמד מן התפלה הקבועה שהיא כולה דברי צחות
בלשון הקדש ולמה נתפלל בלשון מדי ופרס ואדום וישמעאל ,ע"כ .ומבואר שהרבה
מלשונות התלמוד שייכים הם בלשון הקודש ,ורק יש כמה לשונות בתלמוד שאינם
לשון הקודש .וע"ז כתב ,שדוקא באותם כמה לשונות תלמוד אשר אינם לשון
הקודש ,בהם אין ראוי להשתמש ,והיינו לעבור למשקל שפה שונה לגמרי ממשקל
לשה"ק ,אבל שאר לשון תלמוד אע"פ שאינה לשון מקרא מ"מ קשורה היא בלשון
הקודש ,ולכן אותם לשונות תלמוד אשר הם כן על דרך לשון הקודש ,שפיר דמי
להשתמש בהם בתפילה וכיו"ב.
וכבר כתב הרד"א על כמה מלות בתפלה שאינם לשון מקרא אלא תלמוד ,ועל כרחך
שמ"ש ראב"ע ללמוד מן התפלה שהיא כולה דברי צחות בלשון הקודש ,היינו
נ
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שהבסיס שלה ע"ד ומשקל לשה"ק ,אבל אה"נ נמצא בה לשון תלמוד השייכת
בבסיס לשה"ק .ובזה אתי שפיר סיום דברי ראב"ע ,שלא יסתור למה שמדוקדק
מראשית דבריו כמו שביארנו.
וכ"מ נמי מלשון סדר היום ,הוב"ד בהגהת שלמי ציבור (דף סא ע"ב) שכתב ,ויש
מדקדקים שאין אומרים 'עליון' (לכל ממלכות הארץ) מפני שאינו בפסוק ,ונ"ל שאין
לחוש ,שאנו מתפללים על דרך הפסוק אבל לא בלשונו ,ע"כ .ומ"ש ע"ז בהגה שם
"ומ"מ נראה שיותר טוב שלא לשנות הכתוב" ,לשונו מורה שהוא רק על צד היותר
טוב ,אבל אינו חולק בעיקר היסוד .ואף הרב ש"צ שם גופיה ,נראה שלא דיבר אלא
מהיות טוב ולכתחילה ,ושטעות להתעקש על נוסח 'עליון' מצד נכונותו ,אבל לא
כנגד מנהג עדה וכדומה לקרותם טועים .תדע ,דלהלן דף קכה ע"ב אזיל כל בתר
איפכא ,שתפס במנהג (ראה 'נא' בעניינו) כנגד המחזיקים בדרך הכתוב ,ע"ש .וה"נ הרב
סדה"י הסביר ע"פ יסוד זה ,להעמיד ולקיים מנהג הנוסח התפוס בידם.
וכן לכאורה מוכרח בדעת הרב כנה"ג ,וכן הרמב"ם הטור והרד"א ,וכן הרב חיד"א
ורבנו האר"י ,המובאים בש"צ שם בדף קכה ,דאינהו נמי כביאורו של הרב סדר היום
ס"ל ,שאמנם אנו מתפללים על דרך הכתוב ,אבל לא בלשונו .ע"ש[ .וכבר נתבאר עיקר
זה בהרחבה ,לעיל בתשובה לטענה ח' ,שאין התפלה כולה בלשון הקודש לגמרי ,אלא סמכו
כמה וכמה פעמים על לשון ארמי וכ"ש על משקל לשון ארמי ,וראה עוד בתשובה לטענה ה,
ע"ש].

גם מ"ש מראב"ע שאנו חייבים לדעת דקדוק הלשון שלא נטעה ,במחכ"ת אינו עניין
לכאן ,שכך כתב :והדבר השלישי ,אפילו המילות שהם בלשון הקדש יש בהם טעיות
גדולות ,כמו אנסיכה מלכי לפניו וכו' ,ולמה לא אמר ארומם מלכי וכו' ,ואנחנו חייבים
לדעת דקדוק הלשון היטב שלא נטעה ,כמו המברכים ברכת המזון שיאמרו זננו ולא
ידעו כי זננו היא מן זנה כמו עננו מן ענה וכו' ,ע"כ .וכוונתו מבוארת להזהיר שע"י
חוסר דקדוק משתבשת הקריאה למשמעות שונה ואף חמורה ,וכ"ש כשמחבר
בעצמו את הפיוט והמילים בלא ידיעת הדקדוק ,שהמכשול מצוי יותר ועלול להרחיק
לכת .וזה פשוט וברור בדבריו.
[ שוב האיר וזרח הלום הספר הנכבד "מעדני המלך" ח"ג ,מאיר עיני החכמים ,שליקט וערך
בחכמה בדעת ובתבונה יתירה ידידנו הרה"ג ר' אליהו כהן נר"ו ,ושם בקונטרס אדני המלך (פ"ג
הערה  )22ציין ,שכבר השיבו על כל טענות הראב"ע על ר"א הקליר ,בשו"ת זכור לאברהם
אביגדור (סי' יג) ,ובתשובה מאהבה ח"א (סי' א) ,ושהרחיב בזה בשדי חמד ח"א (פאת השדה מע' א
אות קלד ,עמ'  ,)262ע"כ .ועיין בסו"ד התשו"מ שם (אות ס) בחילוק שבין פיוטי הקדמונים לאלו
של האחרונים ,ואוקי באתרין לעניין נוסחאות התפלה .ושם בשדי חמד (עמ'  ,262פסקאות ב ,ג)
הוא מה שהשיבו לענייננו.
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חלק ב
צדדי המחלוקת בביטוי כ"ף הכינוי

הנה על אף שחשבתי גם בחלק זה השני להביא כל הלשונות של עיקרי טענותיהם
ומשובותיהם של הרב ישרש יעקב והרב יסוד הקיום בענין ניקוד כ"ף הכנוי ,ובודאי
שהיתה בזה תועלת לחפצים בהרחבת העיון בזה ,מ"מ נמלכתי בדעתי שאחר כל מה
שנתבאר ונתברר עד כאן מעיקרי דברי החכמים הנזכרים בלשונותיהם ,וכבר נתבארו
יסודותיהם ,ועקרי טענותיהם על מה הטבעו ,לכן בחלק זה שהוא יותר מתמקד על
הגהה נקודתית וענינית של כ"ף הכנוי לנוכח הזכר במלות ,בפעלים ,ובשמות ,נראה
שיש להסתפק לעת עתה בשרטוט עקרי הטענות ועקרי התשובות של הרבנים
הנזכרים בקיצור נמרץ ,שלא בלשונותיהם ובלי כל הרחבה ,וכמובן לציין מקורם לפי
עמודי הספר הכולל הנזכר ,ומשכיל על דבר יעמוד בזה על העיקרים ,ואם יראה צורך
ירחיב העיון בתוך הספר הנזכר .והיה אם חפץ להשתעשע בענין פרטי במו"מ,
אדרבא נשמח להשתתף עמו .והי"ת יעזרנו ע"ד כבוד שמו ,אמן.
טענה יב (עמ' יג ,כג ,לב) :יש לילך אחר לשון המקרא ,ומדוגמאות רבות במקרא
מתברר ,שהכלל הוא אצל כ"ף הכנוי לנוכח הזכר ,שכאשר התיבה באמצע מאמר,
הכ"ף מנוקדת בקמץ ,ורק כשהתיבה בהפסק מאמר ,אז הכ"ף מנוקדת בשו"א .כגון
יהי ְלָך אשר ָלְך (בראשית לג ט) ,וכן רבים .שהכ"ף הראשונה באמצע מאמר ולכן
בקמץ ,והשניה בהפסק מאמר ולכן בשו"א .וזהו דוקא ב'מלות' ,כגון לך בך אתך
ממך ודומי הם ,אבל ב'שמות' ,כגון שמך תורתך קדושתך עירך ודומיהם ,לא נמצאת
כ"ף הכנוי לנוכח הזכר בשו"א בכל המקרא ,אפילו אחד ,ואפילו בהפסק מאמר .אלא
בהמשך מאמר שו"א וקמ"ץ ,ובהפסק סגול וקמץ ,ומצינו שניהם בפסוק אחד ,לא
שמָך (בראשית לה י) .ואף ה'פעלים' ,כגון
שמָך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה ֶ
יקרא ְ
נברכך נקדישך נעריצך ודומיהם ,אם תמצא הכ"ף בשוא ,לדעת רד"ק שיח יצחק
ומכלול יופי ,דוקא בהפסק ,לדעת ראב"ע ,הם זרות ,ולדעת הישרש יעקב עצמו ,הם
נקבה .והנכון לעשות לכ"ע ,מה גם אחר רוב המלות ,ולעולם בקמץ .וכל מתפלל
שלא ע"פ כללים אלו ,לפעמים מתגלגל מזה דיבור סרה נגד הי"ת ,שמכנים אותו
בתואר הנקבה .והראב"ע בספר צחות דף קמח ע"ב ,אחר שהביא פירוש זר על נורא
'עלילה' ,כתב :ומי יתן ויהיה מורך בלבבו ולא תמעל ידו לכתוב ,כי יקרא ה' על דרך
שמות הנקבה .ע"כ .וא"כ גם מה שנמצא ברוב המחזורים בתחינות שני וחמישי לא
למעננו אלא למענָ ְך פעול ,ובימים נוראים למענָ ְך אלקים חיים ,וכן בהושענות
למענָ ְך אלקינו ,בוראנו ,וכו' ,כל מה שתמצא בנוסח השגור כ"ף מנוקדת בשו"א
שהיא באמצע מאמר ,צריך לתקן ולהגיה ,ולנקד הכ"ף בקמץ.
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תשובה (עמ' קז ,קט ,קיד ,קיח) :חדא ,לשון חכמים לעצמן ,כגון בברכות 'לגמור' את
ההלל' ,לישב' בסוכה ,ולא כלשון מקרא 'לקרא' את ההלל ו'לשבת' בסוכה ,וכדאיתא
בחולין (קלז ,):שהוכיחו על כך לשנות לתלמידו דוקא בלשון 'רחלות' ,אף שהוא דלא
כלשון תורה .וכמבואר לעיל בהרחבה בתשובה לטענה ב' ,ובתשובה לטענה ח',
ובכמה מקומות.
זאת ועוד ,פעמים בחרו במשקל ארמי ,כגון במה מדליקין ,טומנין ,מאמתי קורין,
בנו"ן תחת המ"ם .ופעמים בלשון ארמי ממש ,כגון על 'נטילת' ,שאינה במקרא כלל.
וכן תיבת 'דיצה' ,ועל ה'פורקן' ,שהם לשון תרגום ,ולא נמצאו במקרא כי אם פעם
אחת בלבד .וכ"ש אם רק ב'משקל' לשון ארמי בלבד[ .ובדרך זו האחרונה נקט
מדנפשיה מרן הראשון לציון שליט"א בישוב מנהגנו בכף הכינוי ,בספרו עין יצחק
ח"א ריש עמ' תקכה ,שאינו לשון נקבה ,אלא לשון זכר על משקל לשון ארמי].
פקד ְך ,וכן כל
ומה גם שנמצא דוגמתם במקרא רבים ,וכ' הרד"ק במכלול ד"ט ע"אָ ,
פקד ָך קרוב
כ"ף נוכח הזכר יהיה כן ,כדי שלא יתערב עם כ"ף הנקבה (ר"ל שאם יאמר ֶ
הברא ְך ציו ְָך ,וכן בלא הפסק מה ענ ְָך ה',
ָ
ָך ענ ְָך חונ ְָך
פקד ְך) ,וכן מצאנו פאר ְ
להשמע ֵ
אות ְך נמצא שוה לזכר ולנקבה ,כי לא נמצא
ולנקבה לא יאמר כי אם בצירי .אבל ָ
אית ְך וכו' .ע"כ .הרי בפירוש השוה כנוי המלות והפעלים
ָך ,וכן ָ
עמ ְך ָב ְך ל ְ
בצירי ,וכן ָ
לזכר ולנקבה.
וכ"מ מראב"ע בצחות דף רי"ד ,שכתב ,לך ובך ואותך ואתך ועמך ,שיהיו בהסמכם
וכו' בקמצות הכ"ף ,ואם היה באתנח וסוף פסוק ופעמים עם הזקף ,יהיה הכ"ף
בשו"א' ,ויתערב לשון זכר עם נקבה' ,כמו אקום להודות לך וכו' ,ע"כ .ומשמע דאין
חשש שמתערב לשון נקבה לזכר בדבר המצוי ,אף אם לא מחמת לשון ארמי לזכר.
ודברי הראב"ע על הזהירות ממשמעות נקבה כלפי הי"ת ,שאני ,דהתם בתיבת
'עלילה' ,קרא שם כדרך שמות הנקבה באופן שלא נמצא כלל אפילו דוגמתו ,שלא
ָך כשמעתו ענ ְָך וכיוצא ,וילמד זמ"ז ,א"נ
שמ ְך שעכ"פ מצינו בדומה כי פאר ְ
כתיבת ָ
ע"ד לשון ארמי לזכר ,משא"כ 'עלילה' אין לה זֵכר לזָכר .וכמו תיבת ַאת ,דאף שעל
הרוב היא מורה על הנקבות ,לפעמים היא מורה גם על הזכרים כמ"ש המדקדקים,
ועל כן שפיר קאמר מרע"ה לקב"ה 'ואם ככה ַא ְת עשה לי' בשביל טעם שראה ,והרי
יותר נמצא כ"ף הכנוי בשו"א לזכר ממה שנמצא ַאת לזכר[ .ובדרך זו דרך הרה"ג ר'
אהרן בוארון נר"ו ,בשו"ת לב אהרן ח"א עמ' קטז .ואמנם ברבעון "כתר מלוכה" (מס'
 )2,8,2כתב אחד מבוגרי כסא רחמים לדחות ולתמוה על דבריו ,אולם בירחון "יתד
המאיר" (חשוון התשע"ג) כתבנו הנראה בעניותנו לבאר אמרי הרב לב אהרן וליישבם
על נכון מפני תמיהותיו של המשיג הנזכר ,אחר ששלחנו אליו הדברים ואף שוחחנו
עמו עליהם ביתר'ת הכבוד].
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ואם יורשה לדידי זעירא להוסיף ,שבעיקר היסוד אשר ביאר הרב ישרש יעקב
מהכתובים ומהמדקדקים ,שבהמשך מאמר יבא הכ"ף בקמ"ץ ,ובהפסק מאמר
בשו"א ,ובשמות תמיד בקמץ ,וישתנה רק שלפניו בין שו"א לסגול ,וכמבואר ,נראה
שהוא בעבור שלימות הבטוי ,וכן מחמת תפארת הקריאה ,שבאמצע יבא כך,
ובהפסק כך.
ולפי זה יש לומר ,שדוקא אצל 'פסוקי המקרא' ,על דרך כלל אין בהם אלא ענין אחד
או שנים המחלקים עבור הבטוי והתפארת ,דהיינו החילוק בין אמצע להפסק ,ובין
שמות לפעלים ומלות ,ולכן לא נמצא בהם עוד 'כלל' בזה ,ופעמים יצאו מן הכלל
כמה תיבות זרות ,לאיזה טעם מכוון .משא"כ בפיוט ,וכן ובעיקר בענין התפלה,
(שעיקרה ע"י הרגש ,מבטוי הנפש והלב .שלא כמו הקריאה בתורה שעיקרה ע"י השכל ,בבטוי המח
והמחשבה ).שבה יש גם החרוז והמליצה ,ופעמים עבור תועלת וסיוע ,כמו לתנועת
הרגש ,ופעמים איזה חששות כגון משגיאות המתפלל 'ההמוני'( ,מה שאין לחוש במקרא
שנוסד על שלימות ,כי היא חכמתכם וכו' ).או מחשש הבנה לא נכונה של הענין ,פעמים

שהענין המכוון דורש בטוי מיוחד או מגוון ,ופעמים רמזים וסודות ,וכל כיוצא באלו,
א"כ רבו גם רבו מניעי הניקוד ,אם לתפארת הקריאה אם לשאר טעמים ותועליות,
ולכן נמצאים רבות שאף באמצע מאמר יבאו כן ,או ע"ד הזרות .ולפיכך כל שאין
חטא הלשון ממש ,ומצאנו איזה מקום ישוב ,אף שהוא כמו זר נחשב ואינו לפי הרוב,
לכאורה עדין יש להניח מנהג הנוסח השגור המסור בפי כל ,שהרי אפשי ואפשי
שנעשה כן מחמת סיבה כנ"ל ,ושוא"ת עדיף .וברוך היודע( .ועי' היטב בנפש החיים ש"ב
פי"ג ,וגם ראה דברי היעב"ץ עמ' קעז שגדול כח הניקוד מהאותיות וכו' ע"ש ,ובעמ' קן שהמקובל יודע
סוד וכו' .ואוקי באתרין).
טענה יג (עמ' כה) :אין ללמוד מהפייטנים באשר דחקם לחץ השיר ,משא"כ בתפלה
מי לוחצנו .וכבר התירו הפייטנים לעצמם להניח הנע ולהניע הנח ,הנשמע בעולם
מי שיתיר לעשות כן בתפלה ,והלכה פסוקה היא שאין לעשות כן .ודין זה אינו דוקא
בק"ש כמבואר בכ"ד.
תשובה (עמ' קטו) :כבר נתבאר לעיל בסוף התשובה לטענה ה' דמן התימה לחלק כן

בין הפייטנים שדחקם לחץ השיר לבין נוסח התפלה אשר מי לחצנו ,ואפכא
מסתברא ,ע"ש .ומה שהקשה מחובת הדקדוק בתפלה וק"ש ע"פ ההלכה ,לק"מ,
דהתם על הנוסח המתוקן דברו ,שאת אותו נוסח ידקדק בו ,ולא יניח הנע וכו' ,וע"ז
עצמו הויכוח בין המגיהים למתנגדים ,מהו הנוסח המתוקן .אבל מעולם לא נאמרה
הלכה לתקן נוסח התפלה או הק"ש ,ע"פ יסודות וכללי הדקדוק .ועי' לעיל בתשובה
לטענה ז'.
טענה יד (עמ' כג) :אין לנו לחדש ולבדות מלבנו שימוש שלא נמצא במקרא.
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תשובה (עמ' קיד) :אין נקרא חידוש אלא ההגהות והשינויים ,אבל מה שתקנו רבותינו
הוא אמת ויציב ,וכבר מצאנו כמה תיבות שתקנו בברכות וכדו' בלשון ארמית ,וכן
בלשון חכמים ,וכמבואר לעיל כמה פעמים.
טענה טו (עמ' לד) :כתב הרב יסוד הניקוד בשער הכנויים סי' ח ,ונמצאו מלות אלה
אשְך (דניאל ב כח) וכו',
(פקדְך) ודומיהם הם ע"ד דקדוק לשון ארמי ,כמו וחזוי ֵר ָ
ָ
והכניסו כאלה בלשון המקרא לפי שקרוב ללשון הקודש הוא .אברא יש בהם עוד
ענינים פנימיים ,ואנו אין לנו רשות להשתמש בתפלתנו ,כי כבר אמרו (שבת יב ):אל
ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי .ע"כ.
תשובה (עמ' קיד) :מ"ש הרב שאין לנו רשות להשתמש בתפלתנו וכו' ,היינו בתפילת

יחיד ,כפי שמוסכם בדברי הפוסקים ,אבל בתפלת ציבור[ ,והנני הדל להוסיף ,דכ"ש
תיבות שנמצאו כיו"ב במקרא ,וק"ו שאינו אלא באיזה תיבות ספורות ,הבלועים
בנוסחאות שלמים של משפטים ומאמרים הערוכים כולם בלשה"ק ],מודה הרב
שיכול לאמרו אפילו בלשון ארמי ,וכ"ש ב'משקל' לשון ארמי .וכבר מצאנו כן לרוב
בתפילות ובברכות ,תיבות על משקל לשון ארמי ,ואפילו בלשון ארמית ממש,
וכמבואר לעיל כמה פעמים.
*
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מעט טענות הנותרות

טענה טז :כתב הרב לחם הביכורים (דף ל ע"א ,ובכולל עמ' רמה) ,ואחר כתבי כ"ז מצאתי
און לי לרב וגדול בישראל הלא הוא מהרי"ל ז"ל בהל' ראש השנה (עמ' רפ"ג בהוצאת
מכון ירושלים) ,כל לך מך נך תך היה אומר בסגול ,עכ"ל (מהרי"ל) ,ופשוט דלאו דוקא
הני ,אלא ה"ה כלהו דמאי שנא .ומה שכ' בסגול ,היינו האות הקודמת לכ"ף הכנוי,
והכ"ף בקמץ ,ול"ד בסגול ,אלא ה"ה בשו"א בהמשך ,אבל לא קמץ לאות הקודמת
לכ"ף הכנוי וכ"ף בשו"א ,עכ"ל .וכן הביאו דברים אלו המדקדקים הבאים אחריו
בקונ' איש מצליח ,ובאו"ת תשס"ט.

תשובה :הנה מסתמות הענין שם נראה דלא נחית לכ"ז ,רק בא להוציא מהברת
הקמץ או הפתח ,ומסתבר יותר שזה ע"מ לברוח ממשמעות 'אך' הטמונה בכל אלו,
והיא מיעוט ,גם בטוי כאב .וכמו שבאמת הביא כן לעיל מיניה מחד מן קמאי מגדולי
המקובלים הראשונים ר"י דמן עכו ,תלמיד הרמב"ן ז"ל .וכ"ה בספר לקט הקציר
לרבי אברהם כלפון זצ"ל.
וכמו שהביא בזה מרן הראש"ל בספרו עין יצחק ח"ג (עמ' תרלג) ,וז"ל :ועיין בספר
לקט הקציר להרה"ג ר' אברהם כלפון (סימן ו' אות קסד) ,שכתב שיש מי שאומר שיש
לומר נקדישך ונעריצך הכ"ף בקמ"ץ ,ואומרים שעל פי הדקדוק צריך לומר כן .וראה
למרן החיד"א ביוסף אומץ (סימן י') וכו' (ובלקט הקציר העתיק מלשונותיו התקיפים של מרן
החיד"א בזה ,אלא שבעין יצחק לא ראה לכפול הדברים) .ובבואי העיר הזאת תוניס ,שמעתי
שמתפללים נביאך הכ"ף בקמ"ץ .ושאלתי את פי מו"ר רבי פנחס גרמון ז"ל על
פתגמא דנא ,מהיכן יש להם סמך ,והראה לי ספר אחד כ"י מהרב יצחק דמן עכו
אוצר החיים מתקופת הראשונים שכתב ,ושמעתי שליח צבור אחד קורא מלת
לשמך בכ"ף שו"א וקמ"ץ באות האמצעית ,דהיינו לשמך ,והוא מדבר עם השכינה,
ואמרתי לו כי קבלה בידי מצדיקי צרפת וחסידי אשכנז שאסור לומר להקב"ה אך דך
מך וכן כל כיו"ב ,מפני שאך לשון הכאה וחסרון ,ודך ומך לשון עניות ,אלא יהיה נקוד
בסגו"ל ,כסאך עמך שמך לבדך ,הדל"ת בסגו"ל .ובעודי אומר לשליח צבור דברים
אלו להצילו מן החטא ,בא לפני מלת אדם כי ימות באהל ,אמרתי לו ראה כי ג' אלו
רמוזים במלת אד"ם ,שכן ראשי תיבות אך דך מך וכו' .וסיפר לי על פה ,כי הוא
הרצה דברים אלו לפני מר אביו החכם רבי נהוראי ז"ל ,בעל יתר הבז ,ואמר ליה דמאן
דאמר כמר לא משתבש ומאן דאמר כמר לא משתבש ,ועיין מ"ש ביוסף אומץ .ע"כ.
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ומלבד זאת ,לגבי ביאור דברי מהרי"ל הנז' ,יעוין שם בשנויי נוסחאות של מכון י-ם
שבכתבים אחרים נוספו התיבות היה 'משנה בסוף ימיו' וכו' ,וכן ,היה 'בוורמישא
ואמרו' וכו' ,ומשמע שלא במסורת היתה לו ,רק שנוי שראה לעשות בסוף ימיו
מחמת המשמעות ,כפי הנראה בעוד שינויים שם שנהג בהם ,עי' עליו.
ובעיקר מה שנטה ידו להגיה ,ראה מ"ש בעניותנו לעיל בתשובה לטענה ג' שבעיקר
האפשרות להגיה אין חולק ,וגם בתשובה לטענה י' בטעם הבדלי הגישה בין חכמי
עדות המזרח לחכמי אשכנז בענין הגהות ושינויים בנוסחאות ,ואוקי באתרין .אבל
אעיקרא לפע"ד ביאור דבריו ככמו שכתבתי בתחילה.
טענה יז :לסיום כתב הרב לחם הביכורים (שם) וז"ל :ועכשיו אני מראה לך שהמנוקד
בסדורי התפלות הוא טעות בראיה מוחשת ,וידוע לכל חכם ומבין כי קושית
הסתירה מניה וביה היא קושיא שאין למעלה ממנה ,ולכן יש לתמוה על המנקד
סדורי התפלות ועל ההולך בעקבותיו ,דאם האמת הוא כן שראוי לומר כ"ף הכנוי
בשוא והאות שלפניה בקמץ ,א"כ למה לא השוו מדותיהם לנקד כן .ואני מבאר לך
שמְך בעולמך ,כנראה מזה שכן ראוי לנקד
טעותם :הנה בפתיחת התפלה נקדו קדש ָ
שמָך ,וכן ותושיענו בקרוב
שלא בהפסק ,ושם בסמוך נקדו בהיפך על עם מקדשי ֶ
לשמָך
ְ
לשמָך הגדול ,שבחו גאולים
ְ
שמָך ,ובברכות ק"ש נקדו וקרבתנו מלכנו
למען ֶ
שמָך מלכנו ,ובברכות ק"ש נקדו ולאהבה את
הגדול ,ובתפלת י"ח ויתנשא תמיד ְ
שמְך בעולמך ,והוא
שמָך ,מ"ם בשו"א והכ"ף בקמץ .ועתה יאמרו מה נשתנה קדש ָ
ְ
לשמָך הגדול ,והוא בהמשך ,ומה חילוק יש בניהם .גם מה נשתנה
ְ
בהמשך ,מניקוד
שמָך,
שמָך ,ותושיענו בקרוב למען ֶ
שמָך בשוא וקמץ ,מן מקדשי ֶ
ולאהבה את ְ
שמְך .וכן מה נשתנה
שמָך הנזכר ,מן עשה למען ָ
בסגול וקמץ .ומה נשתנה למען ֶ
שמְך .גם
אתה קדשת את יום השביעי ְל ִש ְמָך שנקדו שוא וקמץ ,מן עשה למען ָ
שמְך
שמָך שנקדו בסגול וקמץ .גם מה נשתנה קדש ָ
וינוחו בו כל ישראל מקדשי ֶ
שמְך
ושמָך קדוש .גם מה נשתנה קדש ָ
ְ
בעולמך ,והוא בהמשך ,מן אתה קדוש
שמָך הגדול .ולית נגר דליפרקיניה .שכ"ז מורה שנקדו
בעולמך ,מן ויהללו את ְ
תורתְך ,וכן
ָ
במקרה בכל מקום כאשר עלה על רוחם .וכן מה נשתנה עשה למען
כבודָך .ואני פתחתי
ֶ
לתורתָך ,וכן לפני כסא
ֶ
בתורתְך ,מן השיבנו אבינו
ָ
שהבטחתנו
לך פתח ולא רציתי להאריך יותר לבאר לך כל השמות שבאו בתיקון התפלות שלא
השוו בשיעוריהם ,כי אם נקדו העולה על רוחם ,והם סותרים את עצמם ממקום
למקום ,בין בהמשך מאמר ,בין בהפסק מאמר ,לך נא חפש וראה שכל דברי כן הוא
וכו' .עכ"ל.
וכן טענו עוד בקונטרס איש מצליח שם (עמ' שז) ,ועד אחרון שטען כן החכם
המדקדק רבי מאיר מזוז נר"ו באו"ת (ניסן תשס"ט עמ' תקעז) שכתב טענה זו ,וסיים "ומי
תורתָך ,ובין
ֶ
לתורתָך ,ביד עוסקי
ֶ
שיוכל להסביר לי מה ההבדל בין השיבנו אבינו
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בתורתְך ,בדברים של טעם ,מובילנא מאניה בתריה לבי
ָ
תורתְך ,שים חלקנו
ָ
לשכחם
מסותא" .ע"ש.
ובספר לחם הביכורים ,אחר הדברים הנ"ל הוסיף בזה"ל :ואחר כתבי כ"ז ,כרגע נראה
לי ספר שלמי ציבור ,וראיתי שכתב (בדף סא סע"ב) וז"ל :קדש ְש ָמְך בעולמך על עם
מקדשי ְש ֶמָך כשהוא נפרד צ"ל ְש ֶמָך וכשהוא סמוך ְש ָמְך וי"א בנפרד ְש ֶמָך ואינו
לשון המקרא אלא לשון תרגום ,עכ"ל (השלמי ציבור) ,והדברים ככתבם א"א לשמוע,
אחת ,דדבריו סתרי אהדדי ,תחלה אמר בנפרד ְש ֶמָך ואח"כ אמר וי"א בנפרד ְש ֶמָך
ואינו לשון מקרא ,ועוד מ"ש וכשהוא סמוך ְש ָמְך היכן נמצא שימוש זה הלא בסמוך
צ"ל ִש ְמָך כמו והיה ִש ְמָך אברהם וכן לא יקרא ִש ְמָך עוד יעקב ,לכן נ"ל שט"ס נפל
בדבריו וצ"ל כשהוא נפרד צ"ל ְש ֶמָך וכשהוא סמוך ִש ְמָך וי"א בנפרד ְש ָמְך ואינו
לשון מקרא ,ע"כ ,ולפי הגהה זו דבריו נראים כהוגן ועולים בקנה אחד עם מ"ש
בס"ד מריש ועד כען ,ונפרד וסמוך דקאמר היינו בהמשך ובהעמדה ,וזה פשוט ודוק
היטב .עכ"ל.

שמ ְך,
תשובה :ולדידי זעירא אכתי קשיא בדברי השלמי ציבור ,שבתחילה ניקד קדש ָ
שמ ְך ,ולפ"ז
שמךָ ,וי"א בנפרד ָ
שמ ָך וכשסמוך ְ
שמךָ ,ואח"כ מבאר שבנפרד ֶ
מקדשי ֶ
שמ ְך בעולמך ,והוא בסמוך ,דהוי דלא כמאן,
קשה על תחילת דיבורו שניקד קדש ָ
והרי משמעות הלשון שם שבא לפרש טעמו בסתם ,ומוסיף עליו חולק בדרך וי"א,
ומסביר חולשתו שאינו לשון מקרא אלא תרגום ,ושלכן אלים טפי הניקוד שכתב.
ולדברי הגאון לחם הביכורים צ"ע .גם לכאורה דוחק לייחס ט"ס בכל מה שניקדו
בכה"ג שכל עיקר ההעתקה והנידון בדברי הרב מתמקד על אופן הניקוד.
אולם לדידי זעירא מפרשא לי ע"פ מה שנתבארו אצלי דברי השלמי ציבור באופן
אחר בס"ד .והוא ,ע"פ הגרסא בדפוס סלוניקי שנת תקנ"ה ,שהוא דפוס ראשון,
מך (וניקוד המ"ם שבור
שמ ְך ,וי"א בנפרד ְש ְ
שמךָ ,וכשהוא סמוך ָ
"כשהוא נפרד צ"ל ֶ
וכדלהלן) ,ואינו לשון מקרא אלא תרגום" ,ע"כ .ובאות מ"ם של שמך האחרון ,הקמץ
שבור ודומה מעט לסגול ,ושמא היא הנותנת לטעות אשר לפני הגאון לחם
הביכורים .ועכ"פ נראה בעליל שהכ"ף שם בשוא ,וממילא מתברר שהמ"ם בקמץ.
וכ"ה בהוצאת אהבת שלום .ולגרסא זו אין שום סתירה בדברי הרב.
ונראה שכל כוונתו באה לבאר ,שאחרי מה שידוע ומפורסם במקרא ובדברי
המדקדקים שכ"ף הכנוי אצל השמות ,בהמשך מאמר בשוא וקמץ ,ובהפסק בסגול
וקמץ ,בנוסח התפלה בהפסק מאמר עצמו יש לחלק ,ובו לבדו עסק הרב בדבריו ,בין
שמךָ ,שהוא הפסק גדול כסוף פסוק,
הפסק נפרד שהוא בסגול קמץ ,על עם מקדשי ֶ
שמ ְך ,בעולמך ,שהוא הפסק קצר כזקף
לבין הפסק סמוך שהוא בקמץ שוא ,קדש ָ
שמ ְך ,על אף שהוא
ואתנח ,וי"א אף בהפסק נפרד שהוא בקמץ שוא ,על עם מקדשי ָ
הפסק גדול כסוף פסוק ,ואינו לשון מקרא אלא תרגום .ע"כ .ואף שגם בהפסק סמוך
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שמ ְך ,מ"מ עדיין הוא על משקל לשון מקרא ,משא"כ בהפסק
לא נמצא במקרא ָ
נפרד ,אינו אלא לשון תרגום ולכל היותר במשקלו .כנלפע"ד לבאר דברי הרב שלמי
ציבור ז"ל .ולפ"ז אין עוד שום קושיא עליו ,וכן לא צריך להגיה דבריו ,והכל על מקומו
בא בשלום.
גם הרב יריעות האהל ,אחר שנו"נ (בדף פג ע"ב) בענין המחלוקת של כ"ף הכנוי
בהרחבה ,כתב (בדף פד ע"ב ד"ה ואני ,ובכולל עמ' רטו-ז) ,שיש כמה מיני הפסקים ,מהם
קטנים ומהם גדולים ,ואין להחשיבם כהזרות ,עי' עליו .וסיים ,ובדרך זה הביטה וראה
איך נתיישבו כמה מלות אשר השיגו בהם הרב ישרש יעקב והלחם הביכורים על
הסידורים שלנו ,שכתבו כי סידורי תפילותינו כוסו פניהם חרולי הטעויות ,אם ממה
שנפלו בדפוסים מהתרשלות המגיהים ,ואם מקוצר דעתם בדקדוק ובכתבי הקודש
ומעתיקים בלא התבוננות וכו' וגורמים בזה נזק לרבים וכו' ,אבל ע"פ האמור שפיר
נוכל ליישב מלות רבות מהם ע"ד הנ"ל ,ועת לכל חפץ לפרט הדברים אי"ה
בהתבוננות רב ולא עת לדבר בזה ,עכ"ל.
ומכאן תשובה לכל סתירות וגמגומי הניקוד שציינו אליהם הרב לחם הביכורים
והבאים אחריו בקונטרס איש מצליח ,ובאו"ת עמ' תקעז הנ"ל ,ולמדו מהם שנקדו
המנקדים ככל העולה על רוחם וכנ"ל ,שע"פ הביאור בשלמי ציבור עם דברי הרב
יריעות האהל ,מתיישבים כולם אל נכון והיה המשכן אחד( .אפילו שלמחזיקים בנוסח
השגור אין הדבר תלוי רק באם נצליח ליישב ,וכמשנ"ת בהרחבה ,אולם ודאי מצוה ליישב).

שמ ְך בעולמך ,זהו הפסק קטן ,כמבואר ביריעות האהל
שהניקוד קדש ָ
שמךָ ,ב' אלו מופרדים כפי מה
שמךָ ,ותושיענו בקרוב למען ֶ
והלאה) .על עם מקדשי ֶ
לשמ ָך
לשמ ָך הגדול ,שבחו גאולים ְ
שבארנו בס"ד בדברי הרב ש"צ .וקרבתנו מלכנו ְ
שמךָ,
שמ ָך מלכנו ,ג' אלו באים בהמשך מאמר .ולאהבה את ְ
הגדול ,ויתנשא תמיד ְ
שמךָ ,והוא מופרד כנ"ל ע"פ הש"צ ,אא"כ יש בו ענין נעלם[ .שוב
כאן נראה לנקד ֶ
שמךָ ,ומהם בסידור עוד יוסף חי .וכתב אלי
נוכחתי שבאמת יש סידורים שניקדו כאן ֶ
המו"ל של הסידור הנ"ל בזה"ל :היה אפשר ליישב ע"פ דברי הרש"ל (הובא ברש"ס)
שסמוך לחתימה אינו הפסק .מיהו ,לדידן דאמרינן "אפילו שעה ֶא ָחת" "חזק ָא ּתָה"
"ע ְב ּדְךָ"
ׁ ְֶמךָ" .ויש ליישב עוד על הפסוק ַ
וכיוצא ,נראה דל"ס הכי ויש לומר ג"כ "ש
שבפרק קיט שהוא בהפסק( ,פסוק סה ,טוֹב ָעשׂ ָית עם ַע ְב ּדְ ָך) ,ואכמ"ל .עכ"ל ].אולם
נראה שבמקרה יחיד זה אין קפידה להגיה ,מה גם שהוא מסתבר טפי שיטעו בין
סגול קמץ לשוא קמץ ,ועכ"פ אם לא יסכימו חכמי הדור ורבני הקהילות אין ראוי
לשנות ,ק"ו לא לרבים .שוב נוכחתי שאפשר הוא עבור שויון המשקל עם תיבת
וליח ְדךָ'' ,ליראה ולאהבה את ש ְמךָ' ,ופשוט ,ושוב א"צ
וליחדך שלפניו' ,להודות לך ֶ
שמ ְך ,הפסק סמוך המבואר בש"צ ,והפסק קטן המבואר ביריע"ה.
להגיה .עשה למען ָ
(עמ' רטו
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קולם

אתה קדשת את יום השביעי ְלש ְמךָ ,לפנינו ל ְש ֶמךָ ,ועיקר ,וכדין מופרד המבואר
שמךָ ,הפסק מופרד המבואר בש"צ .אתה קדוש
בש"צ .וינוחו בו כל ישראל מקדשי ֶ
ושמ ָך קדוש ,נראה שהיא בהמשך מאמר .ואף אם היה מקום להחשיבה כהפסק קצר
ְ
המבואר ביריע"ה גבי נקדישך ,ונעריצך ,נראה דהכא משקל כלל המאמר 'אתה-
קדוש ,ושמך-קדוש' ,משנה את תנועתה להמשך אחד עם תיבת קדוש ושוב לא
שייך בה הפסק ,ועכ"פ לא נופל בה יפה תפארת השו"א של כ"ף הכנוי .ויהללו את
בתורת ְך ,גם אלו
ָ
תורת ְך ,שהבטחתנו
שמ ָך הגדול ,באה בהמשך מאמר .עשה למען ָ
ְ
כבודךָ ,נראה שהוא הפסק נפרד,
לתורתךָ ,לפני כסא ֶ
ֶ
בהפסק סמוך .השיבנו אבינו
ושההבדל בינו לבין עשה למען תורתך שהוא הפסק סמוך ,הינו דק ,אבל החילוק
אינו מופקע ,ושפיר דמי ליישב בו המורגל בפום כל ישראל ורבנן קשישאי וכו' .שוב
נוכחתי דשאני ברכת השיבנו שכולם בוא"ו החיבור ,וקרבנו ,והחזירנו ,ובזה מפריד
בניהם להיותם כל אחד בקשה בפני עצמה הנוספת על חברתה ,משא"כ רצף בקשות
ללא וא"ו החיבור הוו כבקשה אחת המקוטעת פסקי פסקי ,והבן .גם תיבת בתשובה
שלימה 'לפניך' א"א לכנותה על משקל ארמית ,רק לשנותה לגמרי לארמית 'קודמך',
תורתךָ ,הפסק מופרד המבואר בש"צ.
ֶ
שזה ודאי אינו תואם לחבריו .ביד עוסקי
בתורת ְך ,הפסק סמוך
ָ
תורת ְך ,הפסק סמוך המבואר בש"צ .שים חלקנו
ָ
לשכחם
המבואר בש"צ ,וכדין עשה למען תורתך שנתבאר בסמוך .וכולם נתיישבו ונתבארו
בעזר האל ברוך הוא וברוך שמו ,אשר לא עזב חסדו מעם עמו .ונמצאו דברי חכמים
חיים וקיימים ,בריאים ומצודקים בס"ד.
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דברי סיכום וסיום

סא

קולם
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מסקנה
העולה למעשה בסיכום מאמר זה
והדרך הישרה והממוצעת
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סד

קולם

עובדיה יוסף
יורם אברג'ל

יצחק יוסף
בניהו שמואלי
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