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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
תשובה להערת השואל בעניין המעשה שהיה עם הראב"ע והרא"ש, ובירור במי היה 

  המעשה. 
המשך השיעור הקודם בעניין קריאת התיבה שתים ולאלו שהוסיפו אות אל"ף 

  ריאה. לפניה, ומדוע האות תי"ו היא בדגש ולא ברפה היפך כללי הק
  ביאור המושג "תקנתא לתקנתא לא עבדינן". 

מה הפירוש "אות גנובה", עניין הוספת פת"ח כשהאות האחרונה בתיבה היא אות 
  וכדו'.  מזבחַ  גרונית, כגון יהושעַ 

בירור המעשה שהיה עם מרן החפץ חיים זצ"ל ומיהו שאמר כי מבטא הליטאים עדיף 
  משום שהוא קרוב יותר למבטא התימנים. 

  נות ולעשות דבר טעות, על מנת לעמוד בפרץ ולגדור גדר.לפעמים צריך לשַׁ 
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  336 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  210 - מספר השיעור בדיסקים
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   לעילוי נשמתהשיעור מוקדש 
  ה"ע דודבת הרב  אורה מרת

  .צייט שלה־היארחל שהיום 
  ה."תנצב
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 דודר' בת  אורההשיעור לעילוי נשמת מרת 
  תנצב"ה. צייט שלה,־היאר, שהיום חל ע"ה

  
תשובה להערת השואל בעניין המעשה שהיה עם 

  הראב"ע והרא"ש, ובירור במי היה המעשה.
 עיקרשניכנס לקודם  ,בעניין קצר נתחיל
  . בס"ד שעליו ברצוני לדבר העניין
הבאתי ] התשע"ג [מוצש"ק נשאכמה שיעורים  לפני

'אשר כרת את אברהם', את המעשה לגבי 
העירו בנושא יקרים הי"ו וכיון שכמה אברכים 

בעניין זה משנים זה, אקרא מה שכתוב אצלי 
  . יתיישרו כל ההדורים, ואז קדמוניות

  
ם, בספר נפלאות מתורתך פר' משפטי זה

בספרים, מעשה  מובא כתבתי כך בס"ד.
שדרכו היתה  ,נו אברהם אבן עזראיברב

הגיע לעירו  לנדוד ממקום למקום, ופעם אחת
ולפי שהיה אז ערב  ולביתו של־רבינו אשר.

שבת, ביקע רבינו אשר עצים להסקה, כדרך 
 באמוראים[דף קי"ט ע"א]  שמצינו במסכת שבת

צלחי' 'מ רבה ורב יוסף דהוו מצלחי ציבי.
ע ֲעֵצי עָֹלה פירושו מבקעים. הפסוק  ַוְיַבּקַ

 וצלח אעי לעלתא. ,מתרגמינןג']  ,[בראשית כ"ב
ההלך העני אשר  י' בארמית היינו עצים.'ציב

היה מסתיר את גדולתו בתורה, נתקבל אצל 
רבינו אשר ברצון, להיות אורח על שולחנו 
באותה שבת, ונצטרף עמו לסייעו בביקוע 

פגעה סכינו או גרזנו  העצים, ולפתע
של־רבינו אשר שלא במתכוון בידו של־רבינו 

רבינו  אברהם אבן עזרא, וזב ממנה דם.
אמר בנועם  ,בראותו זאת אברהם אבן עזרא

זה לשון  '.'ָאֵשר, כרת את אברהםשיח, 
ַרת ֶאת ַאְבָרָהם מליצה מהפסוק,  ר ּכָ ֲאׁשֶ

ָחק בּוָעתֹו ְלִיׂשְ רבינו ואז  .ט'] ,[תהלים ק"ה ּוׁשְ
אשר ענה גם הוא לעומתו באותה מליצה 

ר  ,בפרשת משפטיםעצמה על פי הפסוק  ַוֲאׁשֶ
ה ְלָידוֹ ד'לֹא ָצָדה ְוָהֱאלֹ   ,"ג]י ,[שמות כ"א ים ִאּנָ

 ר לא צדה והאלד'ים אנה לידו.'ְוָאשֵ  ואמר לו,
אני לא  ,שמיםן המ דבר יצא כךההוא התנצל, 

 דתאבל האלד'ים, דהיינו מ לכך. התכוונתי
  ך תיפצע.אשר סובבה שידהדין, היא 

ולפי שראיתי כי הדפיסו בזמננו את המעשה 
הם לא  בלי להבין את דרך המליצה, ,הזה

התיבה הפך את ש ,הבינו שהוא עשה מליצה
ר' ' ָאֵשרל' בחטף פתח וסגול' המנוקדת ֲאׁשֶ

 כמש"נ ,של המארח וו שמרי, שזהיבקמץ וצ
מֹו  ְקָרא ֶאת ׁשְ ר'ַוּתִ הוצרכתי שית ל' י"ג] [ברא' ָאׁשֵ

ְבֵרי  לנקדו ולבארו כאן, ל ּוְמִליָצה ּדִ ְלָהִבין ָמׁשָ
   .ו'] ,[משלי א' ֲחָכִמים ְוִחידָֹתם

  
מעוד כמה  שזוהי אחת ההוכחות, חוץ הסברנו

, שמותר להשתמש בפסוקים ראיות נוספות
בלשון מליצה. מי שיראה בנפלאות מתורתך 

נֹות כֵּ על הפסוק, [במדבר חלק ב' דף רל"ב]  ן ּבְ
להביא שם הארכתי  ,']ז[שם כ"ז ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת

מותר להשתמש אפילו בפסוק , שראיות
 אסור. דברהנם שסברו שבלשון מליצה, כי יש

  וזה אינו.

  
האם זהו העיקרית שהעירו עליה,  הנקודה

ו אשר בן שהוא רבינ ?'רבינו אשר' המפורסם
שת עמודי הרב רבי יחיאל, אחד משלו

אזי , בית ישראל נשען עליהם ההוראה שכל
מצינו כעין זה בספרי הפוסקים, שהיה 
הרא"ש עצמו משגיח על עשיית המצות 
בפסח ואפייתן ומסייע בעריכתן, כמו שכאן 

ברם  כבוד שבת.היה מבקע עצים בעצמו ל
לא יתכן שהכוונה אליו, יען כי הוא היה זמן 

רבי שהרי רב אחרי רבי אברהם אבן עזרא, 
א נאסף לבית עולמו בשנת ראברהם אבן עז

עניין זה כמה דעות, אמנם יש ב ד'תתקכ"ז.
ינו עולה על עשר שנים. אאבל ההפרש ביניהם 

זמן חי היה אופן, רבי אברהם אבן עזרא  בכל
 הוא הרי היה בזמן הרמב"םלפני הרא"ש,  רב

הפסקן  ,הרא"שאילו ורבי יהודה הלוי. ו
לכן מסתברא  בשנת ה'פ"ח. נלב"עהמפורסם 

ם אחר שנקרא גם כן בשם כוונה לחכשה
אי נמי רבינו אברהם אחר,  רבינו אשר.

בין  .אבן עזראהמפורסם בשם  ינואדהיינו זה 
ד'ים , והאלכך ובין כך זכותם תעמוד לנו

  יהיה לנו לעזרה. 
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בזמנו, לא נכנסתי  על עניין זהכשדיברנו 
עתה תי בראואבל דילגתי על כך. זה, הלנידון 

רציתי דבר, לכן העל  השגות להרבה היוש
על כך בשנים בעצמנו , שכבר עמדנו לומר

אמנם היו הרבה 'רבינו אשר',  קדמוניות.
, בגלל שהוא ביותר הרא"ש הוא המפורסם

, משלושת עמודי מגדולי הפוסקיםהיה 
נם הרבה, ישההוראה. וגם 'רבינו אברהם' 

'אבן עזרא', רק השאלה ה ואפילו יתכן שזהו
  ? זהמעשה המדובר בהעל מי היא, 

אם אין זה הרא"ש המפורסם, וממילא  גם
נפלה הראיה מכאן שמותר לעשות מליצות 
מפסוקים, אבל הלא יש ראיות אחרות. סתירה 
מכאן כמובן אין, ויש עכ"פ ראיה מרא"ש 
בלתי ידוע כל־כך. ולומר שבגלל זה "שדי 
תכלא בכוליה" דהיינו שיש פקפוק אם בכלל 

ב. הסיפור נחמד אירע עניין כזה, אינני חוש
מאד, ובהחלט יכול להיות אמיתי. והנסתרות 

  לה' אלד'ינו.
ם של המעירים על מקווה שבכך תנוח דעת אני

 יקים ונכונים.יזה, ונמצאו הדברים מדונושא 
אבל הנני שמח וטוב לב, שהציבור שלנו 

  עירני. ירבו כמותם בישראל.

  
 המשך השיעור הקודם בעניין קריאת התיבה שתים ולאלו
שהוסיפו אות אל"ף לפניה, ומדוע האות תי"ו היא בדגש 

  ולא ברפה היפך כללי הקריאה.
את תשובת בסוף השיעור הקודם,  הבאנו

חיא יצחק הלוי זצ"ל, להרב י הגאון מהר"ר
 לאהיבי"ע, אולם יסי זצ"ל, יחיא בן יחיא עומ

, ולברר את את הדברים ללבןהספקנו 
לא נודע לי גם כי ישנם רבים ש .מסקנתם

הבינו את העניין. אכן דקדוק כשמו כן הוא, 
דק מן הדק. לכן אשתדל בעזרת הי"ת 
להסביר בהרחבה, אחזור להסביר יותר, 

  ואוסיף עניינים חדשים. 
  

ֵני לה על עניין אופן קריאת המ דיברנו ִים ׁשְ ּתַ ׁשְ
רִֹנים "מחליק" קם אחד ש ,י"ז] ,[ויקרא כ"ג ֶעׂשְ

 בס"ת ראקהוא בקהילת רדאע ועשה מהומה, 
אולי לא  .י"ז] ,[ויקרא כ"ג 'אשתיים שני עשרונים'

אומרים שזה היה על פסוק זה היה הסיפור, 
, או [בראשית י"ט, ל"ו]י בנות לוט' ּתֵ בפסוק 'שְׁ 
. זה לא [שם ל"א, ל"ג]י האמהות' ּתֵ 'ובאהל שְׁ 

אופן בכל מקום בכל  משנה, כי לפי שיטתם
א וקרל צריךאו 'שתים', 'שתי'  שמוזכר

כל הציבור שבביהכ"נ גער בו, בתוספת אל"ף. 
ומהר"י יצחק ונגרמה מהומה בעיקבות העניין. 

בתשובתו שיבר מלתעותיו, כתב  הלוי זצ"ל
קשים מאד, אבל צריכים לעמוד על דברים 

  . בעניין זה כמה פרטים
  
נאמר את הנקודות העיקריות  ,להזכיר כדיב

 יהוכתוב בספרים שזאומר כך,  הואשבדבריו. 
 ,השוטים האלהוהטועים אבל ות גנובה', 'א

פירוש אות גנובה. במחברת לא ידעו מה 
, או במחברת 'ף נעלם"אל'אן כתוב התיג

 שהיאהמחברת הקטנה  דהיינוהערבית, 
 דהיינוף מודגם', "'אל שם כתוב ,בלשון ערבי

, הפירושהם לא הבינו מה ערבית. ל' 'נעלם' ב
אבל  ,ישנה האות אל"ף 'כאילו'שכתוב כיון ש

מוסיף . והוא ממש ף"ה כאללא שצריך לקרות
הם  ,' ליבם בתלמוד תורתו, אם יפקח האומרו

 'בראשית'ף ד"כמו אל ,ף נעלם"יראו שיש אל
ומי אלה אח"כ הוא אומר, ו '.ראשון'וד

השועלים הקטנים והאפרוחים שלא נתפתחו 
] להם שם של־גנאי לעשות[עיניהם, הבאים 

ישתקע הדבר  תם.נבחסרון דעתם ומיעוט הב
לבאר  הנני מודיעכם כי אי אפשרו ולא יאמר.

אינני יכול לכם קריאת אנשי המזרח בכתב, 
, כי אי אפשר כיצד אומרים זאתלכתוב 
 את במלים, דבר כזה צריך לשמועזלהסביר 

לרב כבר את זשמיע הש כתבלכן הוא , באוזן
הקריאה. היא יגיד לכם איך שיבי"ע, והוא 
ללעגי השפה, בהיות מה לנו ווהוא מסיים, 

שבזמן הזה הכל מודים בפה מלא כי לשוננו 
  וקריאתנו הוא הצח והבהיר בלי שום ספק.

אך  בכמה דברים בתשובתו זו,לדקדק  יש
נסביר את השיטה שלנו. הרי לכן קודם 

כאן  נהיש ,לפי כללי הדקדוק ,למעשה
, שלעולם אחרי שוא נע ,סתירה. הכלל הוא

ִטיםוְ למשל, ' צריך לבוא רפה. ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ', ֵאּלֶ
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כי היא באה אחרי שוא נח. וכן  ,הפ"א דגושה
במלה אבל  הכ"ף רפה.', ְמָלִכים' ,'ֶמֶלךְ '
באה אחרי היא הכ"ף דגושה, משום ש ,'ַמְלּכוֹ '

ֹפט ' אבל בפסוקשוא נח.  יֵמי ׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ֹפט'קוראים למה ', ְפִטיםֹֽׁשּ הַ  ּפוֹ לא 'ו 'ׁשְ ט' ׁשְ

ִטים בפ"א דגושה כמו ּפָ ׁשְ התשובה היא,  ?ַהּמִ
ֹפט' במלה השי"ן באה אחרי שוא נע, היא ש 'ׁשְ

[רות  'ְפִטיםֹֽׁשּ הַ 'אמנם גם במלה  היא בשוא נע.

[דברים ושטרים  ְפִטיםֹֽׁשּ וכן 'הפ"א רפה,  א', א']

אות האבל זה מסיבה אחרת, בגלל ש ט"ז, י"ח],
, שהוא תנועה גדולה. אחרי חולם הבא פ"א

  ה. וכהנה וכהנ
ִיםמדוע אומרים ' ,יש להבין מעתה ּתַ '? הרי ׁשְ

צריך אות תי"ו באה אחרי שוא נע, א"כ היה ה
ַתִיםצריך לומר 'היה רפה, בלבוא התי"ו    '? ׁשְ

  

  זה שלוש תשובות. עניין בבס"ד  אמרנו
ו יוצא מן הכלל. שכאן זה ,הפשוט הוא התירוץ

 ינם מוחלטים.א, שכל כללי הדקדוק ,הרי ידוע
, יוצא מן הכלל. ואם תאמר נויש ,בכל כלל

, מפורשזאת בלמה הקדמונים לא אמרו  א"כ
באופנים אחרים, יוצא מן הכלל? הרי  שזהו

אותיות ש, שישנו בדקדוק כלל נוסףכגון לגבי 
אותיות אהו"י, הן אחרי הבאות בג"ד כפ"ת 

יוצאים רפה, אבל מנו את אותם שהם  באות
ָאה' ןו, כגמן הכלל י ָגֹאה ּגָ ָאְלּתָ ' ,'ּכִ , 'ַעם זּו ּגָ

ֹמָכה' ְדכֹד', 'ִמי ּכָ ֽ י ּכַ ְמּתִ כתבו , [ישעיה נ"ד י"ב] 'ְוׂשַ
למה את צאו מן הכלל. א"כ י במפורש שהם

בנד"ד לא מנו את אלו היוצאים מן הכלל, 
ולכן  ,שאלה דהיינו 'שתי' שתים'? אולי זאת

  אחרים, וכדלקמן.התירוצים אנו זקוקים ל
אכן הסבירו ש ,ישנם כמה ראשונים ברם

וא יוצא מן הכלל, כגון הרד"ק השנד"ד 
. רבינו אברהם אבן עזרא כותב על אב"ערו

ָדׁש הפסוק  , י"ז] ,[שמות ט"וּכֹוְננּו ָיֶדיָך  י"יִמּקְ
 .נרפה הדל''ת ,בקו"ף שוא נע הובעבור שהי

ש' בדל"ת 'בית המקדּ כמו לה היא הרי המ
הדל"ת דגושה? בגלל באה למה כאן דגושה, 

ונעשה  ,'תפארת הקריאה'"ף הודגשה לשהקו
כי אין  רפויה.שאחריה השוא נע, לכן הדל"ת 

דגש אחר שוא [שיבוא]  ,מנהג בכל המקרא

, חוץ כללה וזהא"כ  .'שתים'רת זְ חוץ מגִּ  ,נע
  . יוצאת מן הכללשהיא 'שתים', לה הזאת מהמ

 ,[דף ק"מ ע"אבספר מכלול  תבוכ הרד"ק גם

ועוד דע לך, כי כל  ,]בדף קנ"ו ע"א בדפוס אחר זה
שוא נע וסמוך לה אחת מאותיות בג"ד 

האות ההיא אשר הוא מבג"ד כפ"ת  ,כפ"ת
ִמיׁש' ַכְרּכְ [ישעיה י' ט']  תרפה, כגון 'בגדיו' 'ּכְ

'בתמר', זולתי ִמלת 'שתים'  ,'כפרעה' ,'בכל'
ע"כ. וכך משמע מפירוש הרד"ק לספר  .'שתי'

  שופטים, גבי הפס' משתי עיני מפלשתים.
, כתב רבי אברהם אבן עזרא בספר צחות גם
 ים',לת 'שתמִ  בדף כ"ט] בדפוס אחר זה[דף קנ"ה, ב

לא תמצא בכל המקרא שוא נע   ודע, כי
   ואחריו דגש, רק מזאת הגזרה.

יאה כפי שיטת הקר ,זאת הרד"ק הסביר אולם
ראב"ע הרי הרד"ק ו שהיתה מקובלת אצלו.

היו ספרדים, רבי אברהם אבן עזרא היה 
 הוא הסתובב בכל העולם.שפרד, רק מס

נקרא הרד"ק היה בפרובנס, מה שכן ־כמוו
היא בדרום בשם 'פרובינצה', ראשונים ב

היה קרוב לספרד. א"כ כך  ושזה ,צרפת
אפילו  ,אתזלקרוא במקומותיהם מקובל 

 אומראח"כ אבל כמו אצלינו.  שהשוא נע.
לה לפיכך קורא בן אשר בראש המ, הרד"ק

שתהיה השי"ן נחה, והיא  אל"ף קודמת, כדי
לפי  ,אות גרונית גנובה, כי כן קוראים אותה

וכן קוראים אנשי מזרח גם  .שאינה נכתבת
מוסיפים אל"ף הם היו  .'אשתי' 'אשתים' ,כן

כדי לעשות את בקוראים 'אשתים' 'אשתי', ו
לפני כן, אל"ף אות כשיש  שהריהשוא נח, 

של מנהג ההיה  כךשוא נח. ה מכן לאחריבוא 
 ,אומר הרד"קאבל  ן אשר, ואנשי המזרח.ב

 מערבספרד אשר ל, אנו אנשי מנהגינו ינואו זה
, שכאן את שיטתו הוא הסבירו .ישראל־ארץ

הכתוב ביא את הפסוק מ הואיוצא דופן.  דברה
ֵתי ֵעיַני אצל שמשון,  ְ ְקָמה ְנַקם ַאַחת ִמׁשּ ְוִאּנָ

ים ּתִ ִלׁשְ ני שתי עי'לת מומ, כ"ח] ,[שופטים ט"ז ִמּפְ
למה  שהתי"ו רפה. ,באה על נכון 'מפלשתים

ֵתי מנוקד ְ ּתֵ ולא  ִמׁשּ ְ  א"א תיבה זאתי, כי בִמׁשּ
ֵתימִא  לומר ְ , ף"אלאות לה להוסיף לפני המ .ׁשּ
ף "להוסיף אללא שייך עוד שייך, אבל  הדבר



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

6  

שם רפויה, וזהו ו "התי באמצע המלה, ולכן
  משפטו. כ

דֹוָלה  ָהִעירבסוף ספר יונה, נוסף פסוק  נויש ַהּגְ
ה ּה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתֵ ׁשְ ֵרה ִרּבֹו ־ִמֽ  ,[יונה ד'ֶעׂשְ

, שם הוא אומר דגושה?שם ו "למה התי י"א]
לכן בא אחרי ו שוא נח, זהש וןמצויין, כי דברה

לא ויוצא מן הכלל,  ינואפסוק זה  כן דגש.
המי"ם  ף, גם לפי בן אשר."צריך להוסיף אל

   ו."בעבור דגש התי ,ן נחה"במאריך והשי
 ינואזהו דבר ש, נוסף מביא הרד"ק חידוש כעת

 כגוןלות ומקף ביניהם, וכן בשתי מידוע, 
יפסוק בספר זכריה, ה ּתֵ ֵלי ַהזֵּיִתים ַמה־ׁשְ ּבֲ  ׁשִ

בהיסמך עליה  ן נחה,"והשי, י"ב] ,[זכריה ד'
ן "והשי ,לה אחתלות כמִ 'מה', ונקראו שתי מִ 

'מה־שתי שבלי  ,הזדהיינו, בפסוק  'שתי' נחה.
היה צריך לפי הקריאה הרגילה הזיתים', 

', השוא שבשי"ן נע, אבל אומר שתי'להיות 
לה ן נחה, כי זה נסמך על המ"כאן השי ,הרד"ק

  . ביניהםמקף  שיש'מה', כיון 
  

 זיע"אמהרי"ץ חולק , שני הדברים הללו על
הרבה ' פסוק אמנם על ספרו חלק הדקדוק.ב

ים ּתֵ ׁשְ יונה, מהרי"ץ מסכים,  שבס' '־עשרהִמֽ
 וזהדהיינו, אכן  .דברי הרד"קבלי קשר לאבל 

שם געיא ומקף, בגלל שיש ל זה אבשוא נח, 
 השוא נשאר שוא נח, כמווכשיש געיא ומקף 

שכן מבואר במחברת  , וכדו'.ִלי־ְצַחקיִֽ 
בעניין שמשון הפסוק אבל לגבי  התיגאן.

ים' ּתִ ִלׁשְ ֵתי ֵעיַני ִמּפְ ְ מהרי"ץ תב על כך כו', ִמׁשּ
ו דגושה. ועל מה שכתב "התיבספרי תימן ש

ֵלי ַהזֵּיִתיםהפסוק 'לגבי הרד"ק  ּבֲ י ׁשִ ּתֵ , 'ַמה־ׁשְ
'מה שתי', מהרי"ץ בחלק הדקדוק, מעיר 

, ועשו קו עליה ן רפה בכל ספרי תימן"השי
שזה  ןּמֵ לסַ כדי ב ,קומלמעלה עשו  להרפותה.
 ן רפויה."השיו ,דגושהנשארה ו "רפה. התי

מהרי"ץ מכך אם הוא נח, ה ,לגבי השואאבל 
מהרי"ץ לא יכל להתעלם חושבני שוהתעלם, 

גם בעל  הוא נח.שהשוא , כזהגדול חידוש מ
בשתיקה דברי הרד"ק, ביא את מנחת שי ה

כלו' , אתזראה מסתמא  ומהרי"ץכהודאה. 
את הרד"ק [את מנחת שי, הוא לא ראה], 

[אולי אשתמיטתיה  מכך. אבל הוא התעלם
רד"ק בנ"ד, כי זה לא בפירושו לנביא דברי ה

קום, כמו לגבי שמשון, אלא במכלול]. ּמָ בַּ 
ודאי שמי שלא למד את ב ,בפשטותאכן ו

[נודע לי כי יש  בשוא נע. זאתיקרא  ,הרד"ק
בזמנינו שדייקו מדברי הרד"ק שזה לאו דוקא 

י, אלא גם במלים דומות צ"ל נח, כי ּתֵ ה־ּשְ במַ 
מע כי יש עוד. שתי, מש־הוא כתב "כמו" מה

ועפ"ז נשאלתי מידידנו הרב ישראל ידידיה 
֥ה־ַמהנר"ו איך אנחנו קוראים בפסוק   ְיַצּוֶ

בפרשת בהעלותך שהיו"ד רפויה,  [במדבר ט', ח']
כמבואר שם בחלק הדקדוק. והשבתי כי מ"מ 

  מנהגינו פשוט לקרוא השוא נע].
  

כנס לכל הדקדוקים יבלי שנ למסקנא,
 וןוצאים מן הכלל, כייהעוד  נםשיש ,והפרטים

את לפי כל השיטות, התירוץ זלהסביר שא"א 
כיון  ,שבאה בדג'שתים' שהמלה הוא, שלהם 

זה, וח לך תירוץ לא נואם  ו יוצא מן הכלל.זהש
  כלך לדרך אחרת.

  
ַתִים' , אם נאמרנוספת שביארנו דרך ו "בתי 'ׁשְ

לה ובפרט במיה, יישמע לשון שתירפויה, 
ֵתי' ֵתה ֲאדִֹני ו כמהדבר נשמע , 'ׁשְ [בראשית ׁשְ

ךָ , י"ח] ,כ"ד ֵתה־ַמִ֥ים ִמּבֹוֶר֑ לכן  [משלי ה', ט"ו], ׁשְ
י'אומרים  ּתֵ יוצא דופן  וזה , בדגש.ם'יִ ּתַ 'שְׁ  'ׁשְ

אם נעשה אבל דגש אחרי שוא נע,  שישנו
  יה. יישמע לשון שתיכדינה, רפה אותה 
, דף ע"ט ע"ב]במכלול [מדברי הרד"ק  לכך ראיה

הוא, מעניין אמנם ה מה לזה.הדושכתב דבר 
את, אבל הוא ז כתבשבנושא שלנו הוא לא 

תיבת 'בתים'. כל מקום לגבי  דברהותב את כ
התי"ו באה בדגש.  ,לה 'בתים'שכתובה המ

ם, כגון ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ  .י"ג] ,[שמות י"ב ַעל ַהּבָ
לעולם אחרי קמץ צריך  ,לפי הדקדוקלכאורה 

בִ 'למשל,  .להיות רפה ִגים', 'יםׁשָ  א"כ היה, 'ּדָ
ִתיםצריך לומר ' ים יםאומר מדוע', ּבָ ּתִ ? אומר ּבָ

יֵתהוּ להפריד בינו ובין  ,זה הדגשהרד"ק,  ַוֲאׁשִ
ן שממה, לפיכך ישהוא עני, ו'] ,[ישעיה ה' ָבָתה

ספר פסוק בישנו כיון ש לא אמרו בתי"ו רפה.
אעשה אותה  ישעיה 'ואשיתהו בתה', דהיינו



 ה'תשע"ג ב'שכ"ד קרחמוצש"ק 

    7  

ִתים' אם נאמר א"כשממה וציה,   הדבר ,'ּבָ
ִיתמשמע הפוך מ' מקום יישוב, אלא  שהוא 'ּבַ

לכן  זהו מקום שממה. זאת מלה והיפוכה.
יםבתיבה 'עושים דגש  ּתִ כדי להבדיל בין ב, 'ּבָ
  . המשמעיות

, כך בנ"דדבר אפשר לומר , אותו האם כן
כדי שלא באת, זעלה בדעתי, שלכן הדגישו 

  יה.יישתמע לשון שת
  

 בספר צוהר התיבהאת ז, כותב ישישל תירוץ
 'בן אשר'מה שהזכרנו ש, [תיבת השו"א אות א']
 'בן אשר'מחלוקת בין זוהי כך היה קורא, אכן 

ואחרי שוא  הוא כותב כך, '.בן נפתלי'לבין 
יהיה דגש לעולם, חוץ ממלת 'שתי' נע לא 

ים', לפיכך בן אשר היה קורא המלות 'שת
כתוב  במבטא, כאילוף גנובה "האלה באל

ולדעת בן נפתלי יורה  ם'.'אשתי' 'אשתי
וגם  ים'.ש הזה, על חסרון נו"ן, 'שני' 'שנהדג

ו דהיינו, יש לסברת זה אינו רחוק מדעתי.
שני  היו 'בן נפתלי'ו 'בן אשר' ,כידועמקום. 

הויכוחים עיר טבריה, גדולי בעלי המוסרה ב
על כגון על דברים קטנים מאד,  היוביניהם 

ברוב הדברים אבל על געיא,  ו, אדגש אורפה 
   היתה ביניהם הסכמה.

  
בן דון דידן אנו עושים כהוא, שבנפלא  אבל

הולכים לפי בן אנו בדרך כלל הרי ונפתלי, 
[אור תורה כך כותב מהר"ם לונזאנו  אשר.

כאילו יצאה  ,בן אשר ובן נפתלי, ג'] ,בראשית א'
 '.הלכה כבן אשר'בת קול מן השמים ואמרה 

הסכימו כבן אשר, כאילו יצאה  הראשוניםכל 
של בן אשר. גם   ובת קול, התקבלה דעת

[חה"ד בהרבה מקומות זאת מהרי"ץ כותב 

לעולם התיגאן אזלי שמואל א' כ"ד, ירמיה כ"ה] 
עניין זה אנו עושים ב מדוע בשיטת בן אשר.

ע. אבל זאת אינני יוד כדעת בן נפתלי?
  הקבלה.  המסורת וכך היא

מעניין, הרי בלשון זכר הוא כותב הסבר  אולם
היה בה יבלשון נק ולפ"זאומרים 'שני' 'שנים', 

יצריך להיות ' יְנּתֵ י' 'ׁשִ ִיםנְ ׁשִ שמע מינה א"כ  '.ּתַ
הדגש.  , לכן באאות נו"ןה השחסר בגללכי 

 על כךהרחבנו ו הסבר מצויין. שזה ניחושב
את המלה ש כפי ואמרנו שזה ,בשיעור הקודם

הטעם  ובנת', וזהבערבית 'אומרים בל'  'בת'
'בנות' ולא 'בתות', זה  אומריםבלשון רבים ש

 לכךאת, והזכרנו גם שיש זכאילו משלים 
ל שער דקדוק מצאתי שכ"כ הרד"ק במכלו[מקורות. 

  .]. נבצ"רהשמות, לפני בדף ר"ט
יוצא שזהו בידינו שלשה הסברים, א'  נמצאו

יה, ג' יישמע לשון שתימן הכלל, ב' שלא 
  חסרון הנו"ן.להשלים את בכדי 

  
, הוא מחברת הערוך לרבי שלמה פרחון בספר

, וכן בספר משפטי [דף ד']נידון זה כתב על 
הם ראיתי אחרי כן כי , [שער ד' פרק א']הטעמים 

, אבל הללועל שלושת הדברים כבר עמדו 
  הנושא. של בלבלו ו ערבובפה נהיה ש כמדומני

סגולה כך כל המקרא, חוץ  כותב כך, הוא
, כי ם' 'בתיך' 'ובתי כל מצרים'לת 'בתיממ

לה 'בית', ולא יוכלו לומר בלשון עיקר המ
ְיִתירבים ' יְ ם' 'ּבַ למה לא  תי'.יְ בַ יך' 'ותֶ ּבַ
לפי שיש טורח על הלשון. מה  כך? אומרים

ומנהגם  ,הפילו היו"ד מלשון רבים עשו?
דה מדגישים האות שבצ ,כשיפילו אות
, 'ְיתיבַ ו'אמנם היה צריך להיות להודיע עליו. 

ְיִתים' הם לכן  .זאת, אבל קשה לבטא 'ּבַ
עושים  נוריד את היו"ד, וכיון שחסר יו"ד ,אמרו

 סרון.בכדי שהוא ישלים את הח ,דגשזאת ב
 ,הוא אומר '? ע"זִתיםבָּ נאמר 'אולי  א"כ,אבל 

לא יוכלו לרפות או להחסיר זה הדגש, מפני 
תקנתא לתקנתא לא 'שיבוא תקנתא, ו

שני באת זאי אפשר לעשות , דהיינו '.עבדינן
ואח"כ להוריד  ,להוריד אותבהתחלה  ,שלבים

וכן שוא בכל המקרא תרפה  את הדגש.
ִים'לת , חוץ ממאחריו ּתַ לפי שאנו  ?ולמה '.ׁשְ

לת שתים, שהיא של־שנים במִ  צריכין לנו"ן
ים' 'שנית', עיקר, כי כן תאמר 'שני' 'שנ

נוּ  ׁשְ נּו ַויִּ ֶנה  ,ל"ד] ,"ח[מלכים א' י ַויֹּאֶמר ׁשְ ְולֹא ֶאׁשְ
ֵנה ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ,ח'] ,[שמואל א' כ"ו לוֹ  [דברים  ִמׁשְ

ָליֹת לות 'שתים' 'שתיהן' . ובמי"ח] ,י"ז י ַהּכְ ּתֵ ׁשְ
מפני  ,לא יוכלו לומר זה הנו"ן ,כ"ב] ,[שמות כ"ט

ִים'הטורח שנאמר  יְנּתַ הפילו את  מה עשו? '.ׁשִ
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אחרי ושה עושים אות דג ,וכשהפילוה .הנו"ן
כיון  השוא, מה שאין כן בכל המקרא.

  לכן עשו דגש.  ,שהורידו את הנו"ן
טעם אמרת הרי יודע מה הערבוב הזה?  אינני

א"כ 'בתים' 'בתיך',  לגבי תיבותקודם אחר מ
ולמה  '.שתים' תיבת את גם עלזאפשר לומר 

בגלל חסרון  טעם אחר,זה הוא אומר  בעניין
   הנו"ן?

 , לתקן הדיבור?שו עודמה עדבריו,  המשךבו
, 'םן של 'שתי"ראו להוסיף געיא לפני השי

י הכליות', כלומר 'אשתים' 'אשתיהם' 'אשת
הוא אומר,  כך־אחר אף על פי שאינה כתובה.

 ,ומצרים ,וכן קורין כל בני ארץ ישראל
כנראה הכוונה ארץ , ובני המערב ,ואפריקה

וכשבאו רבי  חוץ מספרד. מרוקו וסביבותיה,
לוי ז"ל ורבי אברהם אבן עזרא ש"ץ יהודה ה

לאפריקה, וראו כל העם קוראים  (שמרו צורו)
גדולי היו שריה"ל וראב"ע הרי  'אשתים',

 דקדוק בעלי והם היו בעלי מקרא, ,ישראל
פתאום כולם מה על כך, התפלאו והם לשון, ו

תמהו מזה, הוצרכו  קוראים פה 'אשתים'?
 ות.עד שידעו כי כך צריך לקר ,לחפש אחריו

וחיזקו רבי יהודה בזה המעשה בכמה ראיות 
ואילו הרפו הוא אומר,  בסוףו נכוחות למבין.

הרי  ,ולא יוסיפו הגעיא ו של־שתים"התי
לה מוחוזרת ה ,בדו סימן הנו"ן של־שניםיא

[וע"ע  ללשון שתיה, כמו 'ותאמר שתה אדוני'.
בס' מכלול להרד"ק, שער דקדוק השמות, דף קפ"ה ע"ב, 

  ובס' לחם הבכורים שער הדגש והרפה דף נ"ד].ד"ה שנים. 
  

 כל התירוציםהם עמדו על ש אם כן,נמצא 
שאמרנו, רק אינני יודע מדוע 'ערבבו' כאן את 

ירוצים, את לכמה תזהכל? אנחנו חילקנו 
הדבר צ"ע. [דרך  .ואילו כאן הכל הולך ביחד

לא כ"כ  וכו'אגב, הסגנון שלהם הפילו, הורידו 
הם שקבעו זאת? הלא אדם ־מובן, וכי בני

מסתברא שהכל ניתן למשה רבינו מסיני מפי 
   הגבורה, עכ"פ לפי שיטתם. גם זה צ"ע].

  
שבמלה  יםאומר חידוש, הם נויש בדבריהם

ן "שיאות געיא לפני ה נהיש ,ים''אשת

ו של חיפשתי בספרים, אפילו בספר של־שתים.
צילום ' שזיכני שיש לי את ', ברוך הבן אשר'

בזכות  הדברשר בשלמותו, כתר בן אכת"י 
הרב יפת מה טוב יצ"ו, והרב בועז ידידינו 

תרתי משמע. ספר יקר מאד,  ודחבש יצ"ו, זה
כמדומני  שם שום געיות.גם ואין זאת, בדקתי ו

שאין ספר כזה, בדקתי גם בתאג בניה וזולתו, 
ואין כלום. שום סימן. [בכלל תמוה מה שייך 

פניהם געיא בנ"ד. עכ"פ כנראה שבספרים של
היה איזה סימן היכר לכך, מעין געיא]. א"כ 

 ,שום געיותשם אין כי , את דבריהםני מבין ינא
  זה צע"ג. אפילו בכתר בן אשר.

  
  ביאור המושג "תקנתא לתקנתא לא עבדינן". 

הוא אומר נימוק במהלך הראשון  ,אופן בכל
יםלה 'כזה, למה במ ּתִ בגלל שהיה  ?' יש דגשּבָ
יְ צריך להיות ' יםולא  ם',ִתיּבַ ּתִ בגלל אבל  .ּבָ

ְיִתים'שקשה לבטא  אות את ה ', לכן הורידוּבַ
, צריך יו"דאות הורדנו את הכעת שו יו"ד.

לא יכול לכאורה, הרי אבל  להיות כאן דגש.
לא רצו שהם כנראה ? ואחרי קמץדגש לבוא 

יםלהגיד  ּתִ המשמעות  יהוזש וןכיבפתח,  ּבַ
ֶרת ַהבַּ  כמו דת הלח,של־ִמ  ים חֶֹמרֲעׂשֶ  ּתִ

הוא  לכןאת בקמץ. ז, לכן עשו י"ד] ,[יחזקאל מ"ה
חייב  דברהאכן אתה צודק, אבל  ,אומר

תקנתא לתקנתא לא 'ש וןלהישאר כך, כי
 ,כוונתו ימה י נקודה מעניינת.הוז עבדינן'.

  '? תקנתא לתקנתא לא עבדינן'ד
  

המושג 'תקנתא  ביאור. שדבריו צריכים, נראה
א בגמרא בבא מוב לתקנתא לא עבדינן'

שהיו  ,רועה אחד בדין ,ע"ב][דף ה' ע"א  מציעא
עם עדים, בכדי  ,כל יוםבבהמות מוסרים לו 

 , מסרו לו בלי עדים.יום אחד לרעות אותם.
לא נתתם  אמר להם, לא קיבלתי היום צאן,

לי, לא היו דברים מעולם. הביאו עדים, שהוא 
האם הוא חייב  ,והגמרא דנה אכל שתים מהם.

דון הוא על פי הגמרא שלא. והנאו  ,שבועה
אם אדם טוען  ,[דף ל"ח ע"ב]במסכת שבועות 

אין לך  וחבירו אומרמנה לי בידך, לחבירו 
אין שטר ואין עדים, הדין כיון ש , פטור.בידי
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המוציא מחברו עליו 'פטור, חבירו הוא ש
, ומשביעין אותו אמר רב נחמן '.הראיה

 ו להישבע,חכמים הסיתוה סת.שבועת הי
 אז הואובידו, כדי שאדם ישבע שאין לו ב

חשוד בשקר, להודות. כיון שהוא אדם היאלץ 
שישבע על טענתו. הוא מכחיש, לכן ש מפני

שהוא רועה  וןיכול להישבע, כי שאינו ובמצב
יש צד לעשות גזלן, ואינו נאמן בשבועה, לכן 

 שמסרכנגדו ישבע', דהיינו זה שטוען 'ש
עצמו בהרועה ו מאחר הוא זה שישבע.לרועה, 

יכול להישבע שלא קיבל את הצאן  אינו
 נאמן על השבועה, א"כ בלתיהוא לרעות, כי 

   '?כנגדו ישבע'אולי נעשה תקנה ש
תקנתא לתקנתא  ,זה אומרת הגמראדבר  על

נשבע דין של 'אין  ,כי מן התורה לא עבדינן.
תובע משהו אם אדם , אין דבר כזה ש'ונוטל

התובע ישבע שוחבירו מכחיש, מחבירו, 
שחבירו יהיה צריך להיות  ,במצב כזה ויקבל.

 ,רבנן עשו תקנתארק  פטור מן התשלום.
מקום אבל בְּ  .מקום חיוב שבועה דאורייתאבִּ 

, אי 'שבועת היסת'שרבנן עשו תקנה שישבע 
 וןדרבנן, כימשבועה באפשר לחייבו 

  'תקנתא לתקנתא לא עבדינן'. ש
הוא, כפי הנראה  ההבנה בזה עומק

הרי  מתרחקים לגמרי מדין תורה. דהיינו,ש
 .כלום התובע לא יקבלמדין תורה הוא פטור, 

בסופו  ,שבעשנצריך אותו להיאבל ע"י 
תקנה  יהוזזאת, התובע יקבל דבר ־של

כמו  ,שתי תקנות שונותלעשות דרבנן. אבל מ
שהוא יצטרך מורכב ביחד,  שהכל ,זהבמקרה 

לא ו, להישבע, וכיון שאינו יכול ישבע שכנגד
מפני שעי"ז יתרחק עושים שתי תקנות. 

וישתנה הדבר לגמרי מדין תורה, לא היה 
  נראה לרבנן לעשות עד כדי כך.

  
'תקנתא  אינה בנידון שלנו, זאת אבל

שהתקנה השניה סותרת את  כיוןלתקנתא', 
ְיִתים'אם אתה קורא  הראשונה. הרי התי"ו , 'ּבַ
, וכשמורידים את היו"ד רפוי.צריך להיות 

נוריד  ,אומרו אתה באאח"כ  ריך לבוא דגש.צ
נמצא גלל שזה בא אחרי קמץ, את הדגש, ב

כי אם נוריד  התקנה הראשונה. הסתרנשא"כ 
כל  הרי ו, לא עשינו כלום."את הדגש מהתי

כדי לומר שחסר כאן בהסיבה לעשות דגש, 
בכך לא עשינו  ,ישאר התי"ו רפהתיו"ד, ואם 

  כלום. 
הוא  לשון מליצה.אה הוא מתכוון בכנר אבל

ן ילא התכוואבל הוא , בלשון זושתמש ה
ממש כמו בגמרא, המושג הזה,  שזהולהגיד 

  רק לשון בעלמא.          הדבר הואאלא 
  

מוסיף  ,[דף צ"ה]קובץ דקדוקי תורה  בספר
בעניינינו כמה דברים. לגבי מה שכתב ספר 

י־ַמה' מכלול על הפסוק בספר זכריה ּתֵ הוא  ',ׁשְ
   ידועה קריאתו בשוא נע. כותב כך,

כריה, שלא מוזר לומר על פסוק בז קצת
כמו בספר תורה קוראים אותו בציבור, 

'ידועה' בשוא נע.  שקריאתוובהפטרה, לומר 
 ,עין אלהזיע"א, במקומות מ אפילו מהרי"ץ

 ואמנהגים בהם כותב שיש  אינוכלל ־בדרך
את בשוא זקבלה וכדו'. אכן, בפשטות יקראו 

ומדים בשילוש אחרי תפילת כגון כשלנע, 
שאם מהרי"ץ לא כיון  ,וכן מסתברשחרית. 

בשוא היא , מסתמא שהקריאה כךהעיר על 
לומר שכן הקריאה 'ידועה', לבוא ואבל  נע.

  . אם אפשר לומר זאת אינני יודע
והדמיון  , הוא כותב דבר חשוב,בהמשך אבל

ֵריןבהשלכה מלשון ארמית, '  ,' בזכרּתְ
ין' ְרּתֵ ַנִים בה.בנקי' ּתַ ִיםנְ שַׁ  ,בזכר ׁשְ  בנקבה. ּתַ

ולכן דגש אחריו בתי"ו ובסוג דגש  ,ן נופל"ונו
   חזק.

  
 'בן נפתלי'לשיטת  ,ביא כאן ראיה יפהמ הוא

 כיבארמית זה כך, שהרי  . הוא טועןשהזכרנו
בה ינקבלשון 'תרין', ו אומריםזכר בלשון 

גם , צריך להיות א"כ כך אומרים 'תרתין'.
לשון שב כפיים', תנְ 'שנים' 'שִ בלשון הקודש, 

ראיה  ו. זאת"ש לפני התי"רי נהארמית יש
במקביל ללשון ם בלשון הקודש שג ,יפה

היה ארמית (שהיא אחות העברית, כידוע), 
, א"כ נפלה, הנו"ן מאיאלא  צריך להיות כך.

  דגש.מדוע זהו בזה מסביר יפה מאד 
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ת מה הפירוש "אות גנובה", עניין הוספת פת"ח כשהאו
האחרונה בתיבה היא אות גרונית, כגון יהושע מזבח 

  וכדו'.
 תשובת מהר"י יצחק הלוי, הוא טועןל נחזור

ף "שהם לא הבינו מה שכתוב בספרים 'אל
 נוישכיון שהרי אינני בטוח בזה. גנובה'. אולם 

ים ד'ְורּוַח ֱאלֹ  בפסוק מושג 'אות גנובה', כגון
ִים ֵני ַהּמָ ִיםְיִהי , ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ תֹוְך ַהּמָ  ָרִקיַע ּבְ

אבל  ח'.ְורּווַ ' אנחנו קוראים, ב' ו'] ,[בראשית א'
וכן וא"ו נוספת?  אותכאן  איפה ישלכאורה, 
 להיות עוד יו"ד.צריך היה , 'עָרִקייַ בתיבת '

תאמרו כי יש חילוק, שבדוגמאות אלו אולי 
יש יו"ד אחת, אבל  יש עכ"פ וא"ו אחת, וכן

יַ בתיבת , נוספות דוגמאות נןיש , חִמְזּבֵ
אבל שומעים  י יו"ד גנובה,הוז מוסיפים יו"ד.

ַיחאותה במבטא, שומעים  , עַ יהושֻ  .ִמְזּבֵ
הוא הדין לפי ממילא ע. מוסיפים וא"ו, יהושוַ 

ף "'אל'שתים' תיבת כתוב לעשות בש מה
לנכון.  היא נקראת 'גנובה''אשתיים', , גנובה'

 הדבר'כאילו', בלשון כתבו עליה מה שוגם 
כיון שבפועל לא כותבים אותה, רק מובן יפה, 

  קבלה לקרוא כך. נהבמסורת בעל־פה יש
  

יש , כך כתב [תיבת התנועות]צוהר התיבה  בספר
יש מי שאומר  בקריאת הפתח הזה מחלוקת,

 חאַ ֵריף גנובה כמו "שקריאת הפתח באל
והוא דעת  האשכנזים קוראים כך. ח.ואַ ִניחֹ

ומרים ויש א החכם אבן עזרא וסיעתו.
שאותיות או"י הנמשכת מן התנועה גדולה 
שלפניה, היא נקראת בפתח, כאילו כתוב 

בשתי , ִניחֹוַוחבשתי יודי"ן,   כותבהוא , ֵריַיח
וזה דעת הרד"ק במכלול, והרב רבי  ואוי"ן,

משה שר שלום, ובעל מקנה אברם, ובעל 
לשון לימודים, ובעל לוית חן, ובעל ערוגת 

צחק אחרון הבושם, וכן בעל שיח י
עיקר, כאשר אבאר  וכן נראה לי .שבאחרונים

ואולם להסיר חלקי  בטענות מופתיות.
ף "אומר שבדבר זר הוא להכניס אל ,הסותר

למה שבן  דלא דמי לה,גנובה באמצע המ
גנובה,  ף"ים' באלאשר היה קורא 'שתי' 'שת
ם', כי אין זה נוהג כאילו כתוב 'אשתי' 'אשתי

 באמצע תיבה., ולא אלא בתחילת התיבה

ולזאת הסיבה תהיה מלת 'משתי עיני 
מפלשתים' ברפי התי"ו, כי לפי שלא יתכן 

דהיינו,  לקרות אל"ף גנובה באמצע התיבה.
ף גנובה שבתיבת 'אשתי' "משוה את האל הוא

ַיח' 'ֵריַיח'תיבת ים', ל'אשת ', והוא מדבר ִמְזּבֵ
נלענ"ד אם כן  המושג 'אות גנובה'. ממש על

  שיטה כזאת.  נההכחיש שישאי אפשר לכי 
אן, שלפי בן אשר כתוב במחברת התיגשומה 

נכון.  דברה, כנראה ף קל'"זה נקרא ב'אל
 ,שהו ישאליאם מ כך,אמר  שהואכתוב שם 

ו דגושה, אומר "התי 'שתיםבתיבת 'למה 
, הלא ואם יאמר אדם[דף ס"ד]  תיגאןמחברת ה

אמור  לת 'שתי 'שתים' השוא נד והן דגש.מ
 ,שיש שם אל"ף נעלם קודם השי"ן לו,

   ונקראת כאילו באל"ף קל כמו 'אשתי'.
  

 תיגאןמחברת העוד שם בב ותעין זה כמ דבר
אם לה, האות וא"ו בראש מ, לגבי [דף ס"ט]

עם אות נח גלוי  ,יהיה וא"ו הליווי בשורק
והניקוד  ,וא"ויש לה אם בראש המ בצידו,
גלוי', זה מה  הוא שורק, א"כ זהו 'נחשלה 

בשם 'נח נראה'.  בספרים אחרים שנקרא
ללא נח, אבל  ,אות נחה נהלפעמים יש דהיינו,

ם' בתיבה כמוהוא גלוי ונראה.  , 'ּוְקַצְרּתֶ
לא אות  , זאתהשוא שבקו"ףשומעים את 

לא ששם  ',רֹאשׁ כבתיבת ' נבלעתת ונסתר
ב, לא שומעים את טוֹ  ף."שומעים את האל

ֶעֶצם ַהיּוֹ  הוא"ו.  ,[ויקרא כ"גם ַהזֶּה וְּקָראֶתם ּבְ

ם ֶאת ְקִציָרהּ  ,כ"א] ם  ,י'] ,[שם כ"ג ּוְקַצְרּתֶ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
יֶתם ם ֹאָתם ,ו'] ,[דברים ד' ַוֲעׂשִ  ,א'] ,[שם ה' וְּלַמְדּתֶ

ִעים ְקֻבִרים הוא  .י'] ,[קהלת ח' ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ
 את התיבות הללו, לקרוא כיצד יש ,אומר

םוּ ' 'םּוְקַצְרּתֶ ' 'ּוְקָראֶתם' ַמְרּתֶ ם' 'ׁשְ  'ּוְלַמְדּתֶ
ף "נקרא הוא"ו כאילו הוא אל '? בכולן,ּוְבֵכן'

 םּוְקַצְרּתֶ  ּוְקָראֶתם אל תקראכלומר  קל.
 'ְקָראֶתםאֻ 'ף קל', "בוא"ו, אלא תעשה 'אל

םאֻ '   . 'ף קל"אלה' וזהא"כ יוצא ש '.ְקַצְרּתֶ
  

לא כל יננו קוראים כך, אלמעשה אנחנו  אכן
 כפיבוא"ו, זאת קוראים רובם  התימנים, אבל
בני 'ש ,]מוצש"ק ויקרא ה'תשע"א[ שאמרנו בזמנו
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זאת , הבאתי 'ו כמשמעו"בבל קוראים וא
[במדבר חלק ב' דף נפלאות מתורתך ספר בבס"ד 

ָלקעל פסוק קכ"ו]  ָמע  קּום ּבָ בשם  , י"ח],[כ"גּוׁשֲ
ו בשורק "כשיש ואשאומר ספר הרקמה, ה

ו כמשמעו, "וא בני בבל קוראים ,להבראש מ
מפני  ,ף"אבל בני ספרד קוראים אותו כמו אל

גם לכשנדייק נבחין כי  למעשהוקושי ביטויו. 
 תיבות 'וקשרתם'אומרים  איננואנחנו 

, כפי שאנו אומרים ו מלא"בוא 'וקצרתם'
ֲחּווּ ' בתיבת ּתַ ו קל "ואעושים זאת , אלא 'ְוִיׁשְ

וא"ו ו אבל לא "חצי וא ולה, זההמבתחילת 
םוכן מלא.  יֶכ֔ ֙י ָחְדׁשֵ  [במדבר כ"ח, י"א], וְּבָראׁשֵ

ר ֣ר ָאַמ֔  ,לשיטתםגם  אבל ].דברים ל"ג, כ"ד[ ּוְלָאׁשֵ
 ,ף קל'"'אל וזהשף, הוא אומר "אל ושזה

, 'ְקָראֶתם־אוּ ', אבל מי שיגיד ְקָראֶתםאֻ דהיינו 
 זהמשמיע את האל"ף בהבלטה ובאופן מלא, 

 הוא מביא בהמשךכבר יותר מדי קיצוני. 
ו הליווי שרוק, "ואם היה וא, נוספת דוגמא

והוא סמוך לאות במ"פ, והיו נדים באיזה 
 יךָ ד'ֱאלֹ  "יּוָמל י ,כמו ף קלה."היו באל ,מלך

  נשמע.  ינואדבר השם  וכו'. ּוָמלוּ  ,ו'] ,[דברים ל'
[דרך אגב, יש להעיר כי בספרים כגון של 

שתי, הרד"ק וכדומה ניקדו אליבא דבן־אשר אֶ 
סגול באלף, אך בספרי חכמי תימן  שתים,אֶ 

שתים, בפתח, גם בהעתקות שתי, אַ ניקדו אַ 
של מחברת התיגאן. כנראה מפני שאצלינו 
הסגול והפתח שווים. למרות שבמחברת עצמה 
מבואר במקום אחר שיש הבדל בין סגול 
לפתח. יוצא מן הכלל הר"י חאזי, שניקד 

שתים, בשורק. שתי, אֻ בתאג שלו כת"י אֻ 
תחלף לו מוא"ו שרוקה בראש המלה כנראה נ

קראתם. ולא יתכן בנ"ד, כי הנז"ל, כמו אֻ 
  באופן זה הרי נשתנה המשמעות].

  
השוטים , ש'זצ"ל מהר"י יצחק הלוי אמר

אפרוחים שלא נתפתחו 'האלה, ה 'והטועים
ף גנובה', אבל "'אל י, לא הבינו מה'עיניהם

  את בעל פה. זהרב יבי"ע יגיד לכם 
שתיים', ־אַ 'זאת א קראו כוונתו, של נראה

ף קל שאינה "באלדהיינו  האל"ף בפה מלא.
 כמוהדבר אינו אמנם במבטא. כ"כ מורגשת 

ית' ', אוָמאַתִים' תיבת ֵראׁשִ ', רֹאשׁ ', או 'ּבְ
בכלל. ף "שם לא שומעים את האלוכדומה. 

לא הוא נשמע,  אינואבל  ,ף"אלשם כן יש א
עין כף קל', "'אל נויוצא לידי ביטוי. אבל יש

יר' מלהה  ושוא נח, וזהב יאההאל"ף ש', ְוַיְאּדִ
יריַֽ לא אומרים  הנשמע.ף "אל יר , אלאּדִ   . ַיְאּדִ

לה , גם בנד"ד, כשאתה קורא את המאם כן
ים' כגון בפסוק, 'שתי' 'שתים' ּתֵ ָנה  'ׁשְ ֵרה ׁשָ ֶעׂשְ

ָדְרָלעֶֹמר  אומרים , [בראשית י' י"ד]ָעְבדּו ֶאת ּכְ
מי שמעוניין, ישמע [ ף קל."', באלם'אשתי

ח  בפסוק וכן .זאת היטב בהקלטה. העורך] ּקַ ַויִּ
י'לֹו ֶלֶמְך  ּתֵ ים 'ׁשְ זאת קראו  ,[שם ד' י"ט] ָנׁשִ

לא כאילו אבל ף קלה לפני הקריאה, "באל
וזהו שאמר מהר"י  אות אל"ף.יש שם ממש 

את בכתב, זיצחק הלוי, שאינו יכול להסביר 
 אינה זוהיבאוזן. אמנם את זצריך לשמוע  אלא

 אדרבה ,המסורת שלנו, אנחנו לא קוראים כך
כדי זה רק אבל עושים השי"ן בשוא נע. 

מדוע  ,הם קראו. ולפי זה מובן כיצדלהסביר 
ו דבר זהש וןזה, כידבר כל העולם שכח מ

הרי זה היה נהוג בארצות רבות, נשמע.  ינואש
במזרח בא"י במצרים ובאפריקה וכו', כפי 

ם כיום? אלא מפני שזה שהקדמנו, וכיצד נעל
  דבר דק מן הדק.

  
לשאול, מדוע צריך להיות דבר  ישלכאורה 

למה ף קל'? "ף גנובה' או 'אל"'אל ?כזה מוזר
ע שוא נ'שתים' בכפי שאנו קוראים לא לקרוא 

כמה תירוצים למה  נםאמרנו שישממש. 
למה רצו לעשות הם האל"ף דגושה, אבל 

   ?ף קל? מה להם ולצרה הזאת"'אשתי' באל
חכמה גדולה. אם תשימו  בכך, שיש חושבני

 ,אחת הסדר הוא כך,לב, בלשון הקודש 
זה  , וכו'. כךשש ,חמש ,ארבע ,שלוש ,שתים

 ,שנים ,ובלשון זכר, אחד יבה.לשון נקב
לכאורה  ששה, וכו'. חמשה, ,ארבעה ,שלושה
הדבר מתחיל  ,רק ממספר שלוש עמדוקשה, 

מתחיל  ינואלהשתנות? למה השינוי 
ַנִים' '.הָד ֶאחָ ' ',ֶאָחד' דהיינו לה,התחהמ  ',ׁשְ
נַ ' '? מה שלושה' 'שלושאח"כ 'כמו ו, 'המָ יְ ׁשְ

   נשתנה?
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מלשון  יאההיא, שהמלה 'שתים'  התשובה
ֶגֶפן ּפִֹריָּה ָך ּכְ ּתְ ֵתי ֵביֶתךָ  ֶאׁשְ ַיְרּכְ  ,[תהלים קכ"ח ּבְ

. ולפי זה יהיה מובן גם ההמשך, למה ג']
שון נקבה, הרי בלבהמשך יש בלשון זכר ו

 בעבר כך כברבדיוק הפוך, דיברנו על  דברה
מוצש"ק ויקהל ה'תשע"א, ומוצש"ק ויקרא שיעור [

ן ושמונה, וֹ משְׁ  לגביבאריכות  ],ה'תשע"א
היה , ההיפךצריך להיות שלכאורה הדבר היה 

, 'ארבע''שלוש' לשון זכר בצריך להיות 
וכן הלאה.  בלשון נקיבה.'ארבעה' 'שלושה' ו

כאן אילו . והטָ וֹ ה, שׁ טֶ וֹ ה. שׁ נָ ה, קוֹ נֶ כמו קוֹ 
  זה התהפך. במספרים 

  
, אומר בעל צוהר התיבה כךהתשובה על  את

כתב ו ין זההעמיק בעניש[הג"ה בתחילת הספר] 
לדעתי נקרא הזכר דברים ממש נפלאים, 

א יחידי, כי כל לפי שנבר ,ממין האנושי איש
, ההיפךאנחנו חושבים  דבר אחד נקרא איש.

לשון מושאל,  ויהם איש אל אחיו' זה'ופנש
כמו שנאמר , בהיפךהוא אומר בדיוק אבל 

 ,כ'] ,[שמות כ"ה ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ,בכרובים

 '.ל חדיואפיהון חד לקב' ותרגם אונקלוס
ה ֶאל ֲאחָֹתהּ  ָ תרגם ו , ג'],[שם כ"ו חְֹברֹת ִאׁשּ

ם ולפי ששֵׁ  '.מלפפן חדא עם חדא' אונקלוס
דף עם שם אחד, לכן גם בלשון מור 'איש'

בה 'אחת', אע"פ ששם עצם הוא, גם ינק
פי 'שנים' בלשון נקבה אומרים 'שתים', כי ל

נתהווה  שההויה ממין האנושי שהיא האשה
זהו  מעצם ההויה הראשונה שהוא האיש.

ו', 'איש' הוא 'אחד', אל אחי 'ופניהם "איש"
  שה. ו'שתים' זוהי הא

  
ניין בא להם לפענ"ד בס"ד, מ, מובן כעת

ון שהם רצו לרמוז כי ף."ם עם אללה שתיהמ
בפסוק כמו  הבא יאהבזה את שורש המלה, ש

 לבטאלא רצו הם 'אשתך כגפן פוריה', אבל 
כי לומר אשתים באל"ף גמורה, את במפורש, ז

אמרו הם משנה את המשמעות, לכן  דברה
י ממש חכמה גדולה. הושז ניחושב ף נעלם."אל

קבל מפי משה רבינו מפי ולפי מסורתם, כך נת
  הגבורה בהר סיני. כך הדעת נותנת.

להערה מהקהל: כך ההסבר לפי  בתשובה
כך, לפי עשו שיטת בן אשר ואנשי המזרח ש

מפי  י קבלת הקריאה ממשה רבינוהושיטתם ז
 . רק שאנואתזהקב"ה, הם לא המציאו 

, דגשזאת בהרעיון לעשות  ומהמסבירים, 
למה ונע, אורה שהוא לכיש כאן שוא ש אפילו

 'אשתיים'ולומר ף, "אלבהתחלה להוסיף 
אלא מה הסיבוך הזה?  ?שיהיה שוא נח
ו זהו שורש המלה, בגלל שזההתשובה היא, 

  הבן זוג.  ואהכמו 'אשתך', כי המספר השני 
  

כך מפרש שם בצוהר  ,זה מובן גם ההמשך לפי
, כיון וכו' 'שלש' 'ארבע'התיבה למה אומרים 

 לה 'אשה',הרי מהי המ ה.יבשהזכר נולד מהנק
כל  בתוספת ה"א על איש. מפני הכלל הידוע,

הטיל לה  ,לתהיד בתח"תיבה שצריכה למ
'אשה'  .י"ג ע"ב]דף [יבמות  א בסופה"הכתוב ה

עד  מתאיםזה שהיא שייכת לאיש.  ,פירושו
 ,ים', כי באשה הראשונה נאמרהמספר 'שת

ֶבן י ר ָלקַ ד'ֱאלֹ "י ַויִּ ָלע ֲאׁשֶ ח ִמן ים ֶאת ַהּצֵ
ה ָ י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה זֹּאת ,ָהָאָדם ְלִאׁשּ  ,[בראשית ב' ּכִ

נבראה מהאדם, לכן  שהאשה בגלל .כ"ב כ"ג]
היא בה יהנקאח"כ קשורה לאיש. אבל  היא

 ,'שלושה'נקרא הזכר המולידה, לכן תמיד 
בה. יהוא נוצר מהנקש וןאליה כי מתייחסהוא 

מספר 'שלוש' בלשון זכר הלכן דוקא מ
, ה"א, כי כל הנולדים הזכרים מוסיפים

לכן דוקא הנקבה היא ו מתייחסים אל הנקבה.
מביאה את הולדות. ההיא ש וןכי ,בלשון זכר

כעת, אבל לא אכנס לזה  בכך עמקותיש 
לפני  כך בהרחבהדיברנו על מפני שכבר 

  שנים. מספר
  

 מהר"י יצחק הלוי מסקנתלעניינינו,  נחזור
מה אומר,  ובסוף הוא טעות. דבר הואההיא, ש

לנו וללעגי השפה, בזמן הזה כולם מודים 
בפה מלא כי לשוננו הצח והבהיר בלי שום 

   ספק.
כי קצת תמוהה, נראית שהיא מסקנא  זאת

קוראים הרי אנחנו , לומר שרצונומשמע 
כבר מכירים כיום שהתימנים הם צחי 'שתים', 
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לשון מכל עדות ישראל. הם הם ששמרו על 
ם 'אנשי המזרח'? הומי לשון הקודש האמיתית. 

  ינם יודעים לקרוא! אהם הרי 
 שהרי זאתק, ימדוי ינואלכאורה  דברה

ורת שלנו הקריאה שקרא בן אשר, והמס
נשענת על שיטת בן אשר, א"כ כיצד אדרבה 

שהיא כאן הוא בא לחזק את המסורת שלנו 
בחסרות ויתרות ובניקוד, כנגד בן אשר? הרי 
קצת לא ? שיטת בן אשראנחנו הולכים לפי 

  הוא קישר ושייך את הדברים.  לי, כיצדמובן 
  

אולי אנו בשיטת 'בן אשר' רק שאלה מהקהל: 
, דהיינו הכתיבה, ניקודחסרות ויתרות ו לגבי

משא"כ נד"ד המדבר על המבטא, דהיינו 
  הקריאה?

שיטת  זו ,תשובת מרן שליט"א: אבל 'אשתים'
ה אתהאם  אינו מוסמך?וכי בן אשר  בן אשר.

  ומר ש'בן אשר' היה עילג?!יכול ל
  

תוך את התשובה מקראנו שעבר  בשיעור
בסוף בצילום יבי"ע, שנדפס רב ההכתב־יד של 

הדפיסו  .[תורה הדורה, מהדורת חסיד] פרשה תאג''
, [חלק א' מדף קנ"ג] ימיני" את גם בספר "אישז

שכיון  ,]28הערה  דף קנ"ו[בוהם הסבירו כאן 
י תימן לארץ ית יהודישהתעורר פולמוס עם על

תב ישראל בעניין לשון הקודש, לכן הוא כ
 ייק. אכן, הואהכי מדוהוא שמבטא התימנים 

האחרות בזמננו, יק' לעומת כל העדות י'מדו
במשך הדורות שכחו את המבטא, אבל ש

הוא לא  .הוא מוסמך' בן אשרעדיין, בודאי ש'
הוא יכול  כנגד בן אשר. ,יכול להציב אותנו

בין בן אשר לבין מחלוקת  שישנהלהגיד אולי 
. בזה כפי בן נפתליואנחנו הולכים בן נפתלי, 

הוא בא ואומר,  אל. אאתזהוא לא אמר אבל 
שהארצות האלה שקוראים כך, מי הם בכלל? 

  ותו לא מידי.אנחנו צחי הלשון בלי שום ספק. 
  

רדאע עשו עיר תחשבו שרק ב אלאגב,  דרך
בספר איש , מובא כאן זהעניין מ מחלוקת

בקריאת תיבה זו נחלקו  ,]2הערה דף קנ"ג [ ימיני
פה הרה"ג ומציין  באופן שונה בק"ק סעואן,

לספר בית זכריה  אבירן יצחק הלוי שליט"א
הספר בלתי ידוע. ביקשתי . ]23הערה  18[עמוד 

 ראיתי את הדבריםממנו צילום מהדף הנז'. 
נחלקו 'בקהילה', אכן  חושב כיאינני ו, שם

 ,שם כתובבכך.  בנו שנחלקואב ורק  ואלא זה
קרא  כי האב (ר' שלום רצאבי. אינני מכירו)

ממש עשה הוא אם  מסופקני ח.את בשוא נז
, השי"ן קרא 'שתי'רק הוא 'אשתי', יתכן ש

לא ברור שם כפי שמשמע שם.  בשוא נח.
 שלו היההבסיס עכ"פ , אבל העניין לגמרי

שגם במקום , עוד ובתדברי המחברת. כמ
קראו פתח תקוה,  ,מחנה יהודה''הנקרא  ,אחר

עד כאן.  בשוא נח.כמוהו את התיבה 'שתי' 
' של תולדה' םה, שכולם אבל מסתבר

שמישהו כבר  דהיינו לאחרהדברים הנ"ל, 
התפשט  הדבראת הנושא הזה, ועורר הכניס 

אמנם בזמנינו כבר כמה מקומות. עוד ל
נשתכח ונשתקע הדבר בכל קהילות קודש 

  תימן יע"א.
  

רוא נו לקברור שקבלת הדברן, בכל אופ
וזאת גם בלי להקדים אל"ף, 'שתים' בשוא נע, 

לפי דברי ו הקבלה של אנשי ספרד.היתה 
מחברת הערוך, רבי יהודה הלוי ואבן עזרא 

האבן עזרא כותב  מאידך,חזרו בהם. אבל 
הוא חזר בו. אולי בסוף ימיו  כנגד זה.בעצמו 
המסקנא,  יומה ,ם השיטותה מה הסברנו

 כפיעשה היום בכל עם ישראל מקובל ולמ
יאה הישנה הזאת הקרושאנחנו קוראים, 

קשה  ,ף קל"אלהאולי בגלל ש נשתכחה.
נעלם במשך הדורות הדבר לקלוט אותו, ולכן 

[ובפרט בארצות , הארצותאותם אפילו מ
יום אין מי וכשקוראים שוא נע כאילו הוא נח], 

לא  הדברף קל, "שקורא 'שתי' אפילו באל
  נשמע.

  
מהר"י יצחק הלוי,  נשאלש ,השאלה הזאת את

מכמנים  מובא בספרהדבר חכם נוסף,  נשאל
שאל את היבי"ע  .דף פ"ט] מחשיפת גנזי תימן[

שקבלת  הן להוי ידיע לךאותה שאלה, 
היינו  היפך זה, הקריאה בידינו מאבותינו
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לשנות  ,ועתה חדשים באו'שתים' 'שתי', 
   וכו'. לולכן אני שוא .סדר הקריאה הקדומה

מקדם  כשעיינתיעונה לו שם כך,  הואו
בדקתי בתיגאן הקדומות, )ו(בעניינים אלו, 

 ,דגושה התי"ו ,לת 'משתי עיני'ומצאתי מ
וכללים הללו  ים'.כמשפט כל 'שתי' ו'שת

וכל שוא  ,שכל שוא נע אחריו רפה ,שאמרו
נח אחריו דגש, על הרוב דיברו, ויש שיצאו 

 [שופטים ה', י"ט], 'ַעןנַ כְ  ַמְלֵכימן הכלל, כמו '
', ַעְבֵדיֶהם' ,'ַעְבֵדי', [דברים ז' כ"ד]' ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם'
ִתֵלי ֵזיִתים' ׁשְ ֶניָך ּכִ  רפה אחר שוא נח. ',ּבָ

 שתהיה עריבה. ,אות בקריאהיוהכל כפי הנ
 ,אין למדין מן הכללות ,וכך אמרו חז"ל

כ"ז דף [עירובין אפילו בזמן שנאמר בהן חוץ 

אבל  לו שבתיגאן כך כתוב,א עונה הו .ע"א]
, הוא רק הביא על השאלה.ממש ונה ע אינו
בספרים שלנו  ,כתוב אצל שמשון 'משתי'שה

כבר לא היה צריך, כי  ו דגושה."התיבתימן, 
בחלק זיע"א מהרי"ץ את זלפניו כתב הרבה 

  וכמו שהקדמנו לעיל.הדקדוק. 
  

 ,כלל נולהעיר כאן הערה. לומר שיש ישאבל 
 יק.מדוי אינו הדבר ,וא נח בא דגששאחרי ש

כלל יותר  נויש '.יוצאים מן הכלל'הרבה  נםיש
האם אבל  , בא רפה.שאחרי שוא נע ,קבוע

אחרי שוא נח בא דגש או לא, אין כלל כזה. 
מסורת על כך כותב ב , ופעמים כך.פעמים כך

דוקא הוא . י'] ,[בראשית י"ט הקריאה על התורה,
שהוא לענ"ד  היה חכם אשכנזי, אבל נראה

  קלע למטרה. 
  

, ולהעירך חפצתיהוא כותב כך,  אחר־כך
לת להודיעך על מה שכתב מהרי"ץ במ

לקרותם  ,שהם בפשטא אחת 'מזבח' 'ניחוח'
ה, הוא בלשון חמורעל זה הוא כותב  מלרע,

לפי שהפתח  שזה טעות גמור., מתנגד לכך
שתחת האות הגרונית נוסף הוא, כדי לבאר 

 ה היה ראוי להיותועיקר קריאת האות.
ח' 'ִניחֹוח'  עיין במכלול חלק הדקדוק ,'ִמְזּבֵ

 במשקלי הפעלים, וגם במחברת התיגאן.
כמו  ולכן אין נכון להשליכה ולקרותה מלרע,

ובכל  [עפרא לפומיה]. שסבר מהרי"ץ ז"ל.
מאן  ,ל' ע"א]דף [בבא קמא אלו העניינים אמרו 
   ליקיים מילי דאבות. ,דבעי למיהוי חסידא

  
אמר המעתיק , בסוף כתוב כאןאגב  רךד

תשובת הרב הגאון [שם בדף פ"ג]  יבי"ע, עיין
 מו"ר יחיא יצחק זתע"א, וחיך יטעם לאכול.

כאן לא ענה לו  כי השני ,כנראה הוא הרגיש
בר ועהוא ופתאום  .'מסביב'רק  אלאין, ילענ

. עליו בכללשאל נשהוא לא  ,לנושא אחר
נכנס במקום לענות לו על השאלה, הוא 

כדי לכתוב נגד מהרי"ץ. מכל ב ,לנושא אחר
מה כי , היא מקום, המסקנא שלו בקיצור

  העיקר.  וזה ,שנוהגים
נה את התשובה : מי הוא שעשאלה מהקהל

  הזאת?
 ,'חכם אחר' הואהעונה : תשובת מרן שליט"א

  במפורש.בדף פ"ט הנז'  זאת בספרתמצא 
  

 'ניחוח' ו'מזבח', אכן העולם קוראתיבות  לגבי
אין להשוות את הנושאים. מלעיל, אבל  אותם

שאותה כולם 'שתים', התיבה כמו  אינוזה 
כי את התיבות 'מזבח' בשוא נע,  קוראים

פשטא אחת, רק יש  כאשר'ניחוח', 
  מהרי"ץ.  כפי שיטתהמדקדקים קוראים 

  
 ,הוא טוען בזה. להסביר את הטעם ברצוני

ח' 'ִניחֹוח' היא,שעיקר הקריאה  פתח  בלי 'ִמְזּבֵ
ע'גנובה. וה"ה  לפי  הרי וכל כיו"ב.', ֹנח' 'ְיהֹוׁשֻ

קראו אותם לפי הקדומה,  קריאת הבבלים
משפט הקריאה, בלי לעשות פתח בסוף, לא 

עַ 'קראו  חַ ', 'ְיהֹוׁשֻ בשביל אבל  .וכדומה, 'ִמְזּבֵ
המלים הללו שיש  בכל להקל על הקריאה,

קשה ש וןכי ,אות גרונית בסופן, הוסיפו פתח
ע'לבטא  חוכן  ', עם שוא נח בעא"ן.ְיהֹוׁשֻ  ,ִמְזּבֵ

חַ ', לכן עושים זאת קשה לבטאות , 'ִמְזּבֵ
עַ ' זה הוא  לפיהקריאה.  עלקל לה בכדי, 'ְיהֹוׁשֻ

כי להיות מלעיל,  שתיבות אלו צריכות ,אומר
לה, מה שייך להורידה אם זאת עיקר המ

  למלרע? 
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לפי קריאת  התשובה היא, שזהו דוקא אבל
הדבר בל לפי קריאת בן אשר, א הבבלים.
יש פשטא ש, מתי קוליחרואים שיש אינו כן. 

הרבה  נןיש שתי פשטין. ישש, ומתי אחת
מוצש"ק בחקותי [בזמנו שהדבר כן, ראיות 

הבאנו , הסברנו גם את הדבר הזה ]ה'תשע"ב
נדפס בנר [ שם הגדולים לחכמי תימןבספר  זאת

שחוץ מהראיות שיש  ]יאיר דף ק"פ ד"ה השגות
עוד שהיה כבר כותב מהר"ר בניה הלוי, לכך, 

לה , שלגבי קריאת הממהרי"ץלהרבה קודם 
 וכן אם קבלה נקבל.'מזבח' 'ניחוח' מלרע, 

 מתבארשל־רבי יהודה חאזי,  בתאג
 ינואא"כ דבר זה  שהקדמונים כבר דנו בזה.

לא התחיל ממנו. [ובל"נ עוד קשור למהרי"ץ, 
לה כזאת נה קבדהיינו שישנרחיב בזה בס"ד]. 

  לה הזאת נקראת.מאז ומקדם, שכך המ
  
יש כי  הציבור לא קורא כך?רוב ש הטעםמה ו

יש באותה כיון שלפעמים חכמה גדולה.  בזה
 'מזבח'ופעם  ,מלעיל 'מזבח'פעם  ,הפרשה

פעם כך ופעם כך,  ',ניחוחתיבת 'מלרע, וכן ב
זה בשבילם . זאתלקרוא  קשה לציבורלכן 

את הדקות גדול. הם לא תופסים בלבול 
יכול להיות  ,לפי קריאת הקדמונים וההבחנה.

ואז לא היתה שאלה אם זה , ִניחֹוחקראו הם ש
אבל מהרי"ץ מדבר לפי מלעיל או מלרע. 

 נןקריאת בן אשר, ובקריאת בן אשר יש
או  ,אם יש פשטא אחתבין  ראיות שיש חילוק

בלאו הכי הולכים לפי הרי תרין פשטין. ואנחנו 
אין קת. לכן יהיא יותר מדויש ,קריאת בן אשר

  .יוטענותמקום לכל 
  
  

בירור המעשה שהיה עם מרן החפץ חיים זצ"ל ומיהו 
ום שהוא קרוב יותר שאמר כי מבטא הליטאים עדיף מש

  למבטא התימנים.
השמיעו  שאסיים, אגיד לכם דבר מעניין. קודם

שמסר מוקלט שיעור קצת מתוך  ,לי השבוע
רשטיין בזמן האחרון הרה"ג יצחק זילב

בשם הגראי"ל שם שליט"א, והוא מספר 
 ,בזקן אחד ישישמעשה שטיינמן שליט"א, 

הר"ר כמדהיינו החפץ חיים,  ו שלשהיה תלמיד

פעם  מראדין זצ"ל. "הכהן"ישראל מאיר 
כדי בלורשא,  עם הח"חנסע  , הואאחת

אבל "משנה ברורה".  וספרלהדפיס את 
הם פולנים, והחפץ חיים היה ליטאי. בורשא 

הסתפק החפץ חיים, מה אעשה כשאגיע 
, האם אברך במבטא שלהם ים"?ל"ברכת כהנ

תלמיד, האמר לו אותו  או במבטא שלי?
נו איזה ספר הכותב שמבטאם משובש, שיש

. אמר לו החפץ לכן לא צריך להתייחס לכך
'שטויות והבלים'. מספר הרב  ,חיים

אחרי זמן התברר, לששליט"א, זילברשטיין 
המסיתים , מאחד 'משכיל' היהספר זה תב ושכ

 ,והמדיחים. החפץ חיים כיוון ברוח הקודש
. בסופו של־דבר דבריושלא צריך לקבל את 

ברכת כהנים שהוא יגיד  ,הכריע החפץ חיים
 יבה היא,כפי שהוא רגיל. והס ,במבטא ליטאי

בגלל שהמבטא הליטאי מאד קרוב למבטא 
התימני, לכן החליט החפץ חיים להגיד 

 וולא שינה למבטא שלהם. זה ,במבטא שלו
"קול מערכת הסיפור שהוא סיפר, כמדומני שב

, כנראה זה היה זאתהלשון" אפשר לשמוע 
  .ביום י"א סיון שנה זו

  
ראשית,  כך, מצד שני דברים.על  התפלאתי

של הפולנים מבטא השאמר כי  מיוכי 
זהו משכיל?  ,משובש' ואהההונגרים 'והחסידים 

מוקצה מן הוא זה ר נראה מדבריו, כאילו דב
הלא ברור כשמש אבל הדעת ומשונה. 

משובש, אין הוא שהמבטא שלהם  ,בצהרים
  שום ספק. בכך

, לומר שהחפץ חיים הכיר את מבטא דבר שני
דבר האם כי  נראה לי חידוש, , הדברהתימנים

משולל מן המציאות. יכול להיות שהחפץ  ינוא
חיים ידע על מבטא התימנים, והכיר שהוא 

אולי כבר בזמנם התפרסם לאשכנזים ן, הנכו
נדפס, יון שהספר "אבן ספיר" כבר כ עניין זה,

התאריכים,  בדקתי את התפרסם.התפשט ו
הלך הרי הח"ח  מתי נדפס המשנה ברורה?

ורשא, עיר להדפיס את המשנה ברורה ב
הם בתחילת הספר, שראיתי את ההסכמות 

בעל  , ה'תרמ"ג, ה'תרמ"ד.ה'תר"מ מהשנים
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אשכנזי שבא  רבי יעקב ספיר, היה ,ראבן ספי
כתב על מבטא הוא ו לבקר בתימן, ובספר

, ביותר נכוןהמבטא ה והתימנים שזה
רק התימנים ו ,האשכנזים והספרדים טעוש

היה בתימן בשנת ה'תרי"ט, הוא צודקים. ו
ה שנים. יש שם כמ לאחרוהדפיס את הספר 

הסכמה מהמלבי"ם משנת ה'תרכ"ה. והמשנה 
 . א"כבערך בשנת ה'תרמ"ד ברורה, נדפס

יתכן שהספר "אבן ספיר" התפרסם כבר 
וממנו הם ידעו על מבטא בעולם והגיע אליהם, 

 ויכול להיות, אבל זה דברההתימנים. נמצא ש
לא  דבר כזה.על חידוש, אף פעם לא שמענו 

שמענו ולא ראינו בשום מקום בספריו של 
החפץ חיים מאומה על יהודי תימן. [וכבר 

ס"ד בעיני יצחק על שע"ה הל' כתבתי ב
ספירת העומר סי' צ"ב אות ה' ד"ה ומי, כי מה 
שכתוב במשנה ברורה סי' תפ"ט סק"ה 
שהמנהג בכל ישראל שכל אחד מהקהל 
מברך לעצמו יעו"ש, פשוט דמפני ריחוק 
הארצות לא היה ידוע להם שמנהג תימן אינו 

  כן יעו"ש].
שענייני מסורת התימנים עדיין לא  כיון

כך אז, היה דבר חדש, לכן לא ־רסמו כלהתפ
נתברר היטב, ולא כתבו ע"ז אז בספרים. 
בזמנינו שכל העדות יחד, ומפני שהגראי"ל 
שטיינמן שליט"א מכיר את התימנים ושמע 
הרבה עליהם, הוא מודה על האמת, וכן הרבה 
ת"ח אשכנזים, שמבטא התימנים הוא 

קים עכ"פ את המבטא האמיתי. והם מחזְ 
לפי הספרדים וההונגרים ודומיהם. שלהם, כ

  שהוא לפחות קרוב ודומה לתימנים.
  

הביא את הסיפור  ,שליט"אזילברשטיין  הרב
פתחתי  לכן שטיינמן שליט"א. הגראי"לשם ב

יש , ו[פרשת נשא דף ל"ג] 'לת השחראי'ספרו את 
כתוב להעמיד את הדברים על דיוקם. צורך 

רבי אליה  ,שמעתי מיהודי ישיש שם כך,
ביה ז"ל, שלמד אצל החפץ חיים בתחילת טו
שהחפץ חיים נסע  סוד הישיבה בראדין,יי

לצורך הדפסת המשנה  ,לאחר הפסח לורשא
 כך לו ליסוע עמו עד לידא.ונזדמן  ברורה,

הרי  ,והחפץ חיים אמר בדרך שם העיר.
יך אצטרך לשהות בחג השבועות בורשא, וא

מאחר  אברך ברכת כהנים בהיגוי ליטאי?
אולי גם אני ם שם בהיגוי פולני, שמדברי

ורבי אליה טוביה אמר  צריך לדבר בהיגוי זה?
שההיגוי  ,ם כתובילו, שבספר מסוי

, ולא צריך לחשוש של־הפולנים הוא שיבוש
ם לא התייחס למה שכתוב והחפץ חיי לזה.

שמחבר הספר  ,ואח"כ נודע לו בספר ההוא.
והבין שמשום כך החפץ חיים  ,היה משכיל

ושמעתי מנכד החפץ חיים  חס לזה.לא התיי
הר"ץ זקס ז"ל, שהחפץ חיים היה אומר 
הרבה פעמים תיבת 'אתה', מלעיל ולא 

זאת  ם.מלרע, כדי להוציא מלב המשכילי
רך יהחפץ חיים ב ,ולמעשה. נוספת נקודה

ברכת כהנים בהיגוי ליטאי, וידוע שההיגוי 
מובן  הליטאי קרוב מאד למבטא התימני.

 הוספה מהרב שטיינמן אתזלכל קורא, כי 
  החפץ חיים אמר. כך לא שאבל , עצמו

 , עינינו הרואות כי בסיפור על המשכיל גם
 דברההחפץ חיים לא שלל ש חוסר דיוק. נויש

אלא ההוא אמר לו את שם לא יכול להיות, 
חפץ חיים לא התייחס , וההספר שאומר כך
 ,אח"כ נודע לתלמידרק ו למה שכתוב שם.

, ואז הבין למה לא ילשהמחבר הוא משכ
  .התייחס. ותו לא

  
עברי",  שכוונתו לספר "תלמוד לשון נראה

 ,אם הוא משכיל שחיברו אדם בשם 'בן זאב'.
אינני יודע, ואינני יכול  ,לאשאו כסיל, 

היה אומרים שהוא ה נםישעכ"פ אבל להכריע, 
הרש"ש  בענייני דקדוק.זה הוא משכיל. ספר 

בבא וי"א ע"א, דף  ברכותבמס'  בהגהותיו על הש"ס[
כיר את הספר הזה, מזועוד]  ,קט"ו ע"בדף מציעא 
 משכילשהוא  קשה להגיד עליולכאורה א"כ 
כאלה שיש להם טענות  נםיש. מאידך, ופסול

ממה ראיה בעצמו, וא"כ אין  גם על הרש"ש
. בכל אופן, 'ערבך ערבא צריך'ד, שהביאוֹ 

שראל, יתכן ברור שהרש"ש נחשב מגדולי י
 ,כתבנות על כמה דברים פה ושם ששישנן טע

אבל  תבם,איזה דברים שלא היה צריך לכ
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 הוא משלומי אמוני ישראל.הרש"ש בודאי ש
ביא אותו, והואם הוא החשיב את הספר הזה 

איך התלמיד ראה את הספר הזה. עכ"פ מובן 
הוא ש וןכי לכך, החפץ חיים לא התייחסאבל 

בל"נ [השלמה בעניין זה אחז שהוא משכיל. 
  ].אחד מהשיעורים הבאיםב
  

שנסתפק החפץ חיים, חושבני העניין  בעיקר
המבטא הליטאי או  ,הסתפק מי צודקשא לש

כיצד אלא לא זאת הנקודה בכלל. הפולני, 
והוא  ,מבטא אחדבא אומר לו ּרֶ קַ הְמ ש יתכן

, דומה ענייןדין זה מזכיר  במבטא אחר?אומר 
'מקודשת לי  בנוסח הקידושין אנו אומרים

אומרים ה נם', וישוכו' סת לי אנא חתנאומאור
לא יגיד 'מקודשת לי', המסדר חו"ק שהרב 

יאמר לחתן 'מקודשת לך'. דהיינו שאלא יגיד 
, ואתה תגיד לחתן, אני אגיד 'מקודשת לך'

מבינים,  ינםא, שאבל ישנם חתנים 'לי'.
חוזר הוא וגם  ,המארי אמר 'מקודשת לך'

, המקרא נד"דזה  כעין'... מקודשת לך'מר ואו
אם הוא יגיד אומר לכהן 'יברכך' בנוסח אחד, ו

זה היה א"כ קירוי. נקרא זה לא  בנוסח אחר,
  נסתפק החפץ חיים.בו ש ,הספק

  
בכך אנחנו אומרים שאין  ,נוסח הנישואין לגבי

אומר 'מקודשת הרב , אפילו אם שום חשש
שיבינו שהוא  נםישאף אם נאמר כי לי'. כי 

הוא לא נתן לה י הרעצמו, אבל  לעוין ומתכ
טבעת, א"כ אין לכך שום כלום, לא כוס ולא 

אבל המארי לא נתן  ,החתן נתן לכלה ערך.
אין בזה שום חשש, שמא היא כלום, א"כ 

מקודשת לרב, ואין מקום להחמיר בזה כלל. 
[עיין מה שכתבתי על זה בס"ד בעיני יצחק על 
שע"ה הל' קידושין ונישואין סימן ר"ו הערה 

  "ד וקס"ט, ד"ה אמנם וד"ה אבל].שנ"ד דף קס
  

 ינוא, לגבי ברכת כהנים, העולם היום למעשה
שכנזי או מקרא אהנוהג כך, אלא גם אם 

כל  ספרדי, הכהנים אומרים במבטא שלהם.
[השלמה  מבטא שלו, ואכמ"ל.באחד אומר 

  בעניין זה בל"נ באחד מהשיעורים הבאים].

גדול. נוסף חידוש בספר איילת השחר כאן  יש
'החפץ חיים אמר תיבת אתה תוב כך, כ

הליטאים יוצאי ארץ  , ולא מלרע'. הרימלעיל
הכל אצלם לה מלעיל, כל מאומרים  ,רוסיה
 ,ס'כ'בֽר הם אומרים ת' כוֹֽ ָר מלעיל, 'בְּ הוא 

שפה כי כך הוא בס', בע'שהם אומרים ת' בָּ 'שַ 
[כנראה רמוז בכך שרצונם לעלות הרוסית. 

ל בעהי"ת אבולהשתלט על כל העולם... 
יתקיים בנו מקרא שכתוב ונתנך י"י אלד'יך 
עליון על כל גויי הארץ, בקרוב בחיינו ובימינו 

 'להשֵׁ כְ ראש הּמַ 'שאפילו  אכי"ר]. כמדומני
זקן בא מרוסיה, הוא שהראשון במדינה כאן, 

היה כך הוא אשמאי שהיה גר בשדה בוקר, 
אפילו שהוא לא היה  במלעיל. ,מדבר

אבל היה יותר גרוע,  בהבהראלא , 'משכיל'
לומר ברוך 'אתה' כך הם גדלו ולמדו. אבל 

הם הם כבר השתבשו. טעות,  , זאתמלעילב
מלרע,  ואה, שאצלם הכל הפוך מהצרפתים

לים, הכל אצלם הולך הם זורקים את כל המ
חיים קרא 'הרבה  החפץכיוון מטה. א"כ, ל

'הרבה כתוב פעמים' את תיבת 'אתה' מלעיל, 
כך קרא, הוא לא כתוב שתמיד  , אבלפעמים'

רצה הוא הוא ידע שזאת שגיאה, אבל כיון ש
 קרא כךלכן הוא להוציא מלב המשכילים, 

  טעות.  אפילו שהבין שזאת
  

נם כאלה שמעולם בשם הגר"א, שיש אומרים
האשכנזים ש וןכי היא, כוונתולא אמרו 'אמת'. 

לא מעולם הם א"כ מלעיל, מעס', אֶֽ אומרים '
, 'תמֶ אֱ ''אמעס' זה לא  יינו,'. דהאמת'אמרו 
כדי ב ,צריכים לשבש את הלשוןאנו . מלרע

   ..ן להגיד.ילהבין מה הוא התכוו
  

 ,שורק עושים אתאופן, למה החסידים  בכל
במקום הוא, היא. צור, ציר. נתונים, חירק? 

, ואלה אלה אומרים קוגללמה נתינים. 
ם. להשפת המדינה ש היאכי כך  אומרים קיגל?

'? אינני יודע וּ ועושים את החולם 'אַ  למה היקים
אבל אני אם נזדמן לכם לשמוע אותם, 

ישיבת ב מרצבך זצ"ל שמעתי את הרה"ג יונה
ברכו את י"י קול תורה, שכך היה מבטאו. 
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ליטאי הרגיל, המבטא הלא  וזהך. ָר וְ המבַ 
הסיבה שהיקים . ווּ אלא אַ י, וֹ שעושים א
 באכי בגרמנית זה כך. הכל  ,אומרים כך

גם מבטא א"כ השפעת שפת המדינה. מ
מתרבות המדינה שם.  ,משובשהוא הפולנים 

והמקב"ה יהפוך משובש.  ו מבטאאין ספק שזה
אל כל העמים "שפה ברורה", בגימט' לשון 

  הקודש.
  

ת, על מנת נות ולעשות דבר טעולפעמים צריך לשַׁ 
  לעמוד בפרץ ולגדור גדר.

ם, שיעור הקודלעניין שדיברנו בעכשיו  נחזור
סיפור שהיה עם חנניה בן אחי רבי לגבי ה
, ומה שעשו אותם שני ס"ג ע"א]דף [ברכות יהושע 

 .כי היכי דלא נגררו בתריהתלמידי חכמים, 
שגדולי הדור עושים  ,ןילפעמים יש עני ,דהיינו

טעות, כיון שעלולים דבר טעות שהוא אפילו 
להוציא אנשים. הלהיות מושפעים מאותם 

שהמשכילים עשו שמות  כיוןא"כ, מליבם. 
וכפי שאומרים, הם עסקו הרבה בבית ישראל, 

 מדועוכבר אמר אחד בלשון מליצה,  בדקדוק.
החרדים  למהבישיבות לא לומדים דקדוק? 

, דקדוק לא לומדים דקדוק? אצל האשכנזים
מי קיי"ל כי , היא התשובהמדוע? מוקצה.  ואה

יצא  ,שקרא קרית שמע ולא דקדק באותיותיה
אבל  .שו"ע סימן ס"ב סעיף א']ברכות דף ט"ז ע"א, ועיין [

צריך ולא קרא... לא  ,מי שדקדק בקרית שמע
  רח"ל. ..כתוב מה דינו.ל

כי היכי דלא ' ,חיים החפץהדבר עשה אותו 
הוא ידע אפילו ש ,הוא קרא כך '.נגררו בתריה

לא להחשיב אותם. וכן שכדי בשגיאה,  שזאת
כנראה ידע הוא זצ"ל, נהג מהר"י יצחק הלוי 
א לקרווסייעתו אכן ששיטת בן אשר 

אבל כיון  'אשתיים', ויש להם על מה לסמוך.
[המתחילים בפירצות  ש'המתפרצים' בתימן

כגון אלו, היו בעיר צנעא כידוע. אך זה הגיע 
ונמשך מהם לעיר רדאע, ושם זה קיבל 

רצו לעשות תוספות אחרות ומיני תבלין], 
מי יודע מה מהומה, ו מכךמחלוקת, ולעשות 
אם  ,יגידוהם מסתמא אולי יהיה השלב הבא, 

בבחינת זה  ,כבר הודיתם בחלק מהדברים

ים, ידבר מסועל מערערים כש צת'.'מודה במק
זאת בתורת מי יודע מה יהיה הסוף. לכן עשו 

לומר על שלא רק  ,ובגמרא שם ראינו גדר.
על דבר לומר , אלא אפילו טמא שהוא טהור
שהוא דבר אסור לומר  טהור, ועל שהואטמא 
 ', כפילמיגדר מילתא'כדי ב , הכלמותר

מעוד מפרשים שם מהרש"א והבאנו מש
צריכים  במסכת ברכות, וכ"ש בדברים הללו

   לגדור גדר ולעמוד בפרץ.
העומדים על הפקודים ראשי אלפי ישראל,  הם

  ., אכי"רוזכותם תעמוד לנו ולכל ישראל

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  המונח על כתפיו,  אולם מפאת העומס הרב 

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  "נ, ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע
  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה
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