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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
השלמה בעניין כפילות ציוויי שמירת שבת בתורה, ומה נכלל במניין ט"ל לשונות 

  "כל מלאכה". 
השלמה בעניין הקוראים את המלה "ׁשורר בביתו" במגילת אסתר בשי"ן ימנית, 
תשובת הגר"מ מאזוז שליט"א בעניין זה, ובמה הדבר שונה מהמלים "לפניהם" 

  "ולהרוג".
  ל בגט, בלי תוספת יו"ד הילל.לֵּ כתיבת השם הִ אופן 

הבנת דברי הרמב"ם באיגרת תימן כי אין בכל העולם מחלוקת באותיות התורה או 
  במלים, התייחסות לתיבת "אמתה" ותיבת "יששכר". 

מוסר השכל נכון מהפסוק "להיות כל איש שורר בביתו". "והוא ימשול בך". ענייני 
  שלום בית.

בדל בין הכתיב לבין הקרי בתיבת "כאמרם" שבמגילה, והאם נכון השלמה בעניין הה
  הדבר שהיו מנהגים שונים בעניין זה בק"ק תימן.

  בעניין תענית בכורים בערב פסח.
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  נה לשיעור דרך הטלפון:להאז
  03-6171031 –קול הלשון 

  371 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  245 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש לרפואת
  , נחשוןלמשפחת  שלוםבני רבי הי"ו  רפאל וה"ה הי"ואהרן  ה"ה

  המקום ברוך הוא ישלח להם רפואה שלימה, 
ראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך כל שאר חולי עמו יש

  ויעמידם מחלים לחיים טובים ולשלום, 
  ויחזקם ויאמצם בקו הבריאות, אכי"ר.
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  השיעור מוקדש לרפואת
 שלוםבני רבי הי"ו  רפאל וה"ה הי"ואהרן  ה"ה

  , נחשוןלמשפחת 
  המקום ברוך הוא ישלח להם רפואה שלימה, 

ורפואת הגוף, בתוך כל שאר חולי עמו רפואת הנפש 
  ישראל, ויעמידם מחלים לחיים טובים ולשלום, 

  ויחזקם ויאמצם בקו הבריאות, אכי"ר.

  
השלמה בעניין כפילות ציוויי שמירת שבת בתורה, 

  ל במניין ט"ל לשונות "כל מלאכה".ומה נכל
עניין ט"ל ב ,בשיעור הקודםבס"ד  דיברנו

רק  נםים שישלומד מהיכן של־שבת. מלאכות
 ?יותר או פחותולא , שלשים ותשע מלאכות

? 'כנגד מאי'? כנגד מה המספר הזהדוקא למה 
  קבעו אותם? 

  
נו אבל אגם רמזים,  נםיש ,ט"ל ספרמשב כמובן

חינה הלכתית. מה שנוגע מבכעת בנדבר יותר 
י ָיםהתורה היא  ּה ּוְרָחָבה ִמּנִ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ  ֲאֻרּכָ

ואמרי שבעים פנים לתורה, נם יש .']ט ,א"איוב י[
שבעים אלף פנים לתורה. קשה מאיפה  לה

לכן אנו נצטמצם, רק  , והיכן לגמור.להתחיל
   בדברים היסודיים.

  
, הקודם שאלות בהתחלת השיעורכמה  שאלנו
  לא הספקנו לענות עליהם תשובה. אולם 

  
כפילות בלשון  נהיששאלנו, שהרי  ראשית
פרשת לת תחיוב ,בפרשת כי תשא ,התורה

עניין ב שקראנו השבת,הפרשה זאת ויקהל, 
שה רבינו בציווי הקב"ה למ .ל השבתהציווי ע

ם ע"ה בפרשת כי תשא, נאמר כך, ַמְרּתֶ ֶאת  וּׁשְ
ת ּבָ ַ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ,ַהׁשּ  ,ְמַחְלֶליָה מֹות יוָּמת ,ּכִ

ה ָבּה ְמָלאָכה ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ ֶפׁש ַהִהוא  ,ּכִ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
יהָ מִ  ֶרב ַעּמֶ הפסוק  וזה י"ד]. שמות ל"א,[ ּקֶ

ה , הבא והפסוק הראשון. ת ָיִמים יֵָעׂשֶ ׁשֶ ׁשֵ
ִביִעי שַׁ  ,ְמָלאָכה ְ תֹון קֶֹדׁש וַּביֹּום ַהׁשּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ

ת מֹות יּוָמת ,ַלי"יָ  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבְ ל ָהעֹׂשֶ  ּכָ
, פרשת ויקהלוב. זהו מברך שני .]ט"ו[שם שם 

ה ְמָלאָכהב, שו כתוב ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ּוַביֹּום  ,ׁשֵ
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֹ ְ תֹון ַלי"יָ ַהׁשּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ל  ,ֶדׁש ׁשַ ּכָ

ה בֹו ְמָלאָכה יוָּמת  ,אמנם. [שמות ל"ה, ב'] ָהעֹׂשֶ

כאן  ,כי למעשה .שאלה על הכפילות אין כאן
 ציוה אותו. שהקב"ה על מהמשה רבינו  חוזר

', כפי מות יומת'לא אמר  הוא ובפרשת ויקהל,
לגבי פרשת כי אבל שכתוב בפרשת כי תשא. 

, כי לכאורה הפסוקים ודאי קשההדבר ב תשא,
  , באותו העניין.ציוויהאותו  חוזרים על עצמם?

  
, כי הלימוד הוא, למאן דאמר שהמספר אמרנו

 ט"ל הוא כנגד המקומות הללו, שכתוב בהם 
לנו  ', נראהמלאכת' ו'מלאכתו' 'מלאכה'

כל  הפירוש, שהמדובר הוא עלהעיקר כפי 
'. כל מלאכהלשון 'המקומות שכתוב בתורה 

שכתוב  בתורה, מקומות שלשים ותשע נםיש
כאשר הקב"ה  '. א"כ,כל מלאכה' בהם לשון

ה ָכל ְמָלאָכה ,ברותיאמר בעשרת הד  לֹא ַתֲעׂשֶ
 'כל מלאכה'מכוון כנגד  הדבר ,[שמות כ', ט']

  ם את המספר ט"ל.יודעי ומכך ,שבתורה
  

 כפילותישנה ה מדוע, את הענייןלהסביר  עלינו
   הזאת?

  
, נוספתקושיא  עלצריכים לענות אנו  כמו־כן,

, אמרנוהרי  אותה עדיין.כמדומני שלא אמרתי 
שכתוב  בתורה, מקומות שלשים ותשע נםישכי 

', לעניין שבת וי"ט והמשכן. כל מלאכהבהם '
בדק לפי כך כותב בעל דברי מנחם, והוא 

ידידנו הרה"ג איתמר חיים אבל  הקונקורדנציה.
כהן שליט"א בדק במחשב שמצוי היום, וזה 

שה נם פחות שלשיותר מדוייק, ומצא כי י
לפי ו '.כל מלאכהבהם לשון 'שכתוב  ,מקומות

, כי החשבוןמסתדר לפי  ט"ל, אינו , המספרזה
ו עניין אחד, זה אינם אלא שלושים ושש.

  ."תשנעמוד עליו בעהי
  

על  ,מכתבלי השבוע שהו שלח י, מעניין נוסף
 לגבי הפסוק, הקודם שיעורהברנו בסוף ימה שד

ֶלךְ  ֶלְך  ,ַויֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַהּמֶ ַער ַהּמֶ ׁשַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ָכי ֶלְך.  ,ְלָמְרּדֳ ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ַמּדּוַע ַאּתָ

ָאְמָרם] ֵאָליו יֹום ָויֹום ַמע  ְולֹא ,ַוְיִהי באמרם [ּכְ ׁשָ
 הואהכתיב  [אסתר ג', ג' ד']. וגו' ֲאֵליֶהם

בשיעור ברנו י. ד', והקרי הוא 'כאמרם'באמרם'



  ה'תשע"ד ב'שכ"ה ויקהלמוצש"ק 

  4 

', כאמרם'ל 'באמרם'בין ש ,על ההבדלהקודם 
   ומהות ההבדל בין הכתיב לקרי.

  
שיעור של הבסיום וכו'.  לכבודהוא כתב לי,  כך

הרב דיבר בנושא קרי וכתיב  ,מוצ"ש שעבר
ראיתי שכתוב בספר  '.רםכאמ' 'באמרם'של 
 תמר על הירושלמי, לרבי יששכר תמר עלי
עזרא קורח, שבתימן  ששמע מפי רבי ,ז"ל

', כמו באמרם'יש שקראו ו חלוקות הדעות.
שקוראים  ,שמעתם? ישנם כאלהשכתוב. 

קרי ו'כתיב באמרם, ש אעפ"י. 'באמרם'
 , דהיינוכאמרם', יש כאלה שקראו כפי הכתיב

המקור לקרי  ומה שואל,א"כ שאל ה .''באמרם
והאם זה נכון שהיו מנהגים  ?וכתיב פה במקום

שמח ? אתימן גלילותבכל הזה שונים בדבר 
   ם.בעניין. י"ב, ירושל ביאורלשמוע דברי 

  
בזמנו הכוונה לרב שהיה  זצ"ל, עזרא קורח הרב

הוא אחד , נפטר בשנת התשמ"א ,ת"אעיר ב
 הנישא"כ . זצ"ל חיים קורח כמהר"רשל  מבניו

   , שעלינו לבררה.פה נקודה
  

 כך.שבלאו הכי חשבתי לדבר על  ,היא האמת
נמצא פה ידידנו הבחור רון ניסים ומלבד זאת, 

הספר תוך מבזמן האחרון לי  אסףהוא הי"ו, ו
, את כל המקומות בהם הוא מדבר על עלי תמר

תל עיר הוא היה רב אשכנזי ב התימנים. מנהגי
 התימניםים רבנכל הלו קשר עם  והיה ,אביב

דיבר והוא סביבה שלו, . זאת הת"אעיר שהיו ב
יו כל מיני דברים ששמע בספר והביאאיתם, 

והבין בד"כ הוא ידע טוב,  ,פחות או יותרמהם. 
שבעה כרכים יש לו  ים.מדוברשאים האת הנו

גדולים על תלמוד ירושלמי. [כנראה בגלל 
שהיה מקורב לחוגים פשרניים וציוניים, על כן 

בלו ספריו ולא נתפשטו בהיכלי לא נתק
התורה, בישיבות, ובכוללים. אבל כעת נתייחס 
לעצם הדברים, ולא למי שאמר אותם]. הוא 

בכל  ,ידיעות הרבה ממשהיו לו מקיף הרבה, 
, להרבה לבג"כ אבל הוא שם  .חלקי התורה
 .םלשאול עליהם ולברר ,תימניםמנהגים של־

ר התפלל עמהם בבתי הכנסת פעמים רבות, חק

ודרש. הוא החשיב אותם מאד, בגלל שידע 
והבין את מקוריותם, ושהם מבוססים על אדני 
הש"ס, במסורת רצופה של דורות ע"ג דורות, 

שלא  ,שם דברים ובפרט מנהג הבלדי. כתובים
הנושא  וזה ,בין היתר אותם ממקור אחר.ידענו 
  הזה. 

  
  בנדון דלעיל. קצת מבוכה כאן נהיש א"כ

  
בשיעור הקודם על עוד  נודיברמלבד זאת, 

ֵביתוֹ הפסוק,  ל ִאיׁש ׂשֵֹרר ּבְ [אסתר א',  ִלְהיֹות ּכָ
שהמציאו להם  ,כאלה נםישהבאנו כי  כ"ב].

   '.ׁשורר בביתו' חדשה, גירסא
  

בלבולים, דברים ופה כמה מבוכות לנו  ישנם
, להתעמק י ולפניםנָ פְ לִ אליהם שצריך להיכנס 

  . בהם ולהבינם
  

במה שכתוב נתחיל . נלך לפי הסדר אבל
זה, נושא על  וזהו העניין של־שבת. ,תורהב

  חידושים. ו ייחדנו כמה פרטים
  

ְוִנְכְרָתה הנקודה של כפילות הפסוקים,  לגבי
יהָ  ֶרב ַעּמֶ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ ל  י"ד]. שמות ל"א,[ ַהּנֶ ּכָ

ת מֹות יוָּמת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבְ [שם שם  ָהעֹׂשֶ
ו בפסוקים החידוש שיש ,אעל הרבות .]ט"ו

מדים חכמי תימן במדרשים עו הללו,
  ומדרש החפץ.  ,מדרש הגדולכגון  הקדמונים.

  
, על כותב כך [בדף תש"ל]מדרש הגדול  בעל

כל העושה בו מלאכה  הפסוק בפרשת ויקהל,
 שהן ,ותולדות מלאכות אלא לי אין .יומת

 .מלאכה כל ל"ת ?תשבוֹ  לאיסור מניין .אמורין
שישנם לא רק , כי לנו לומרבא הפסוק  דהיינו,

גם , אלא ישנו הםאבות מלאכות ותולדותיט"ל 
 , במליםבתורהיש לכך רמז  '.תשבוֹ 'איסור 

 על חטאת חייבין יהו יכול .מלאכה "כל"
 מלאכה ה'.מלאכ' ל"ת ?תשבוֹ  איסור

 וריסא על חייבין ואין ,עליה חייבין המיוחדת
  .תשבוֹ 
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ם תשא, הראשון בפרשת כי הפסוק על ַמְרּתֶ  וּׁשְ

ת ּבָ ַ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ,ֶאת ַהׁשּ ְמַחְלֶליָה מֹות  ,ּכִ
ה ָבּה ְמָלאָכה ,יּוָמת ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ ֶפׁש  ,ּכִ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

יהָ  ֶרב ַעּמֶ בעל מביא  ,שמות ל"א, י"ד][ ַהִהוא ִמּקֶ
, שמקורו מאמר [בדף תר"ע]מדרש הגדול 

ספרים ביש לנו  במכילתא, ואת זאת כבר
  שלפנינו. 

  
בספרים נמצא שהבאנו, אינו קודם ה המאמר

 .במכילתא דרשב"יהוא, ו שלנו. כנראה שמקור
מכילתא ה נהיש נן שתי מכילתות.יש ,כידוע

ׂשּוָרה .מפורסמת ָקל וַּבּמְ ׁשְ ּמִ ה ּבַ ּדָ ּמִ [ויקרא י"ט,  ּבַ
 ', מלשון מדה.מכילתא, במכילתא וכו'. 'ל"ה]

שת בהם. תרגום דהיינו, מדות שהתורה נדר
תרגום אמנם ב ', הוא 'מכילתא'.דההמלה 'מ

אבל משום מה למ"ד רפויה,  ',אָת ילְ כִֽ מְ כתוב '
 א.ָת ילְּ כִ ש, ְמ נהגו לומר זאת  בדגבספרי חז"ל 

ו מקור המלה, וזהו זה, נראה כי בכל אופן
 ,מכילתא דרבי ישמעאל נהיש א"כ, פירושה.

ו בית מדרשדהיינו , 'תנא דבי רבי ישמעאל'
, מכילתא דרשב"יאת ויש  של רבי ישמעאל.

בכל  ,הספר נאבדכיון שכ"כ מפורסם,  ינואשזה 
 נאבדו. אבל לבעל אופן חלקים גדולים ממנו

בזמנו לפני  ,דוד עדני לרבינו ,מדרש הגדול
גם , והוא הביא הזה היה את הספר ,שנה 700

שאינם נמצאים כיום  ,הרבה דבריםממנו 
   רבים אחרים. ספריםב
  

 הרמב"םכתב ש ענייניםהרבה  ,אגב דרך
לא ידעו את מקורם, הלכות שלא ו במשנ"ת,

, כנראה הרמב"םזאת ידעו על סמך מה כתב 
 כעין ,מכילתא זאת שזה היה המקור שלו.

, לסודות קשור הדבר אינומדרש הלכתי. 
נוסף. רשב"י היה  עניין וזה התורה, לזוה"ק.

וגם בנגלה. כך לגבי,  גם בנסתר ,ברא רבאג
שהבאנו מקודם, בנוגע  וןהמאמר הראש

   לאיסור שבות.
  

מה את  מביא בעל מדרה"ג ,השני במאמר
 ירסאגיש לו  אמנם ,שכתוב במכילתא שלנו

 , אבל הכל הולך אל מקום אחד.קצת אחרת

 ער', מלאכה כל העושה בההפסוק 'לומדים מ
להיות יכול  דהיינו, .ורהגמ מלאכה שיעשה

עשה  אינול אב ,מלאכה בשבת יעשהאדם שה
כתב אות אחת כגון ש , אלאבבת אחתזאת 

הרי מי שכותב  ים.ואות אחת בין הערב ,בבוקר
 דברה. אבל כיון שחייב בשבת, שתי אותיות

את  כךחייב על  אינו ,לא נעשה בבת אחת
   או חטאת וכו'.סקילה  כגוןהחיובים של שבת, 

 אחת אות שכתב הרי, מדרה"ג אומר כך
 טחו וארג ,הערבים בין אחת ואות בשחרית

 שומע ,הערבים בין דאח וחוט בשחרית אחד
 בה שהוהע כל כי' ל"ת ?חייב יהא אני

לומדים . גמורה מלאכה שיעשה עד ',מלאכה
המלאכה צריכה ', שכל מלאכההמלים 'מ

ה תנעש היאאם אולם  .להיות בשלימות
 ,איסור חמורזהו כמובן , למרות שבהפרדה

  . וכו' חיוב מיתה כךאבל אין על 
  

ה  לגבי הפסוק השני, אח"כ ת ָיִמים יֵָעׂשֶ ׁשֶ ׁשֵ
ת  ,וגו'ְמָלאָכה  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבְ ל ָהעֹׂשֶ ּכָ

 כך מדרה"ג,אומר על  ,]ט"ו[שם שם  מֹות יּוָמת
גם מי שעשה דהיינו,  אפילו מלאכת משכן.

כי אולי מלאכה לצורך המשכן, הייתי חושב 
 "ל שלא.לצורך מצוה, הדבר יהיה מותר? קמ

, אבל בשבת הדבר משכן צריך לעשותאמנם 
אפילו  ,ומי שיעשה מלאכה בשבת אסור.

כך נאמר פסוק על  .מות יומת ,לצורך המשכן
 .פעמייםזאת כתוב , לבא הריבוי בשביל כך ,זה

כל העושה מלאכה בשבת ' כך, להגיד שאפילו
  . 'מות יומת

  
מביא  ,זכריה הרופא במדרש החפץ רבינו

שבפרשת כי  על הפסוק השני ,חידוש נוסף
מות מלים 'את ה ,הוא בא להסביר תשא.
לכאורה, למה כתוב 'מות יומת'? וכי  '.יומת

הדבר בא אלא,  אפשר להמית אדם פעמיים?
הרי ט"ל  נןישלרבות גם את התולדות. דהיינו, 

 ,היינו חושבים , וישנן תולדות.אבות מלאכות
ו , ואילרק על אבות מלאכות חייבים מיתהכי 

   על התולדות לא חייבים מיתה, קמ"ל שלא.
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 ,חידוש נפלא נוישכי מעירים,  על כך
 אמר אותו [בספר צפנת פענח] גאטשובררושה

שהוא  ,, כידוע יש לו הרבה חידושיםמעצמו
, ונמצא לכך מקור כאן בהבנה שלואליהם הגיע 

נראה גאטשובר אמר, כי רוה במדרש החפץ.
על ל רק ברות הצטוו ישראישבעשרת הד ,לו

, הם תולדותאבות המלאכות. אבל על ט"ל 
, הדבר לפי מדרש החפץו נצטוו יותר מאוחר.

צריכה היתה התורה כאן, כי רואים  ממש מצוין.
תולדות , שאפילו על לחדשולרבות 
ז"ל  .מקור נפלא ומיתה. זה מחייבים ,המלאכות

בסיני נצטוו רק על אבות  ,ספר צפנת פענח
   ות.אח"כ על התולד ,מלאכות

  
מה שברצוני לומר בעניין זה, כי , לענייננונחזור 

כל אינה ' בפסוקים אלו,לה לכאורה, המ
העושה ' בפרשת כי תשא, לא כתוב '.מלאכה

ה ָבּה אלא כתוב, , כל מלאכה'בה  ל ָהעֹׂשֶ ּכָ
ה  ,נאמר הבא וכן בפסוק. ְמָלאָכה ל ָהעֹׂשֶ ּכָ

ת מֹות יוָּמת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ פרשת בוכן  .ְמָלאָכה ּבְ
ה בֹו ְמָלאָכה יוָּמת, , נאמר שםויקהל ל ָהעֹׂשֶ  .ּכָ

שאמרנו בשיעור  ,ט"ל א"כ, חסר למספר
ני, כי אלו חושב. ומקומות השעוד שלהקודם, 

לא שלמרות  המקומות אשר משלימים אותם.
, אבל כאילו כל מלאכה'העושה בה ' ,כתוב

', נדרשת כל'לה שהדבר כתוב. דהיינו, המ
כי לפי  והסיבה היא, '.לאכהמ'לה בסמיכות למ

כל העושה ' ?מה כתוב , הדבר לא מובן.הפשט
כלפי  ,איזה חידוש נויש וכי '.בה מלאכה יומת

 כתוב למה לא את מי הייתי מוציא? '?העושה'
 ,בא להגיד בלי המלה 'כל'? מה ',העושה' רק

הרי אינו בר עונשין.  קטן?שאפילו  ',כל העושה'
אין שום  ?שהאנוציא מהחשבון? את המי את 

למה אתה תהיינה פטורות. נשים הסיבה ש
לה ', מה המהעושה'תכתוב  ',כל העושה'כותב 

כביכול עוברת  ',כל'לה '? על כרחין, שהמכל'
 ,כאילו כתובהאחר. ולמקום  ,המהמקומ

לפי המדרש  נראה, כי. 'העושה בה כל מלאכה'
את  מכאןהרי הוא דרש  , כך יוצא.הגדול
שבות. מהיכן הוא דרש  נים של איסורהעניי
ן יהוא לא התכוו '.כל מלאכה' מהמלים זאת?

בר מדהוא אלא ברות, יעשרת הדפסוק של ל
הוא כותב על הפסוק שלנו  ,בפרשת ויקהל כאן

לא אבל לכאורה,  '.כל מלאכהזאת, שכתוב '
כל העושה בה אלא ', 'כל מלאכה'כתוב 
שכביכול העברנו את  '. על כרחין,מלאכה

', והצמדנו אותה כל העושה'מ ',כל'לה המ
   '.מלאכה'לה למ

  
 ,מקומות 39שיש לנו בסה"כ  ,צאוי כן־אם

 ,שים ושש'. שלכל מלאכה'שכתוב בתורה 
. וגם השלשה הללו, ממש בסמיכות יםכתוב

נכתב זה כאילו  ,בסמיכות יםכתוב ינםאש
בכך ו , ולכן הם עולים לחשבון.בסמיכות

, וזהו ושיות שאמרנוהקות יולוכל הכפי ויתיישב
  סה"כ החשבון.

  
 סרס המקרא'מעין זהו  מהקהל: שאלה

  ודרשהו'?
ואת  הפשט. ובדיוק. זה מרן שליט"א: תשובת

המלים 'מות יומת', לא היה צריך משה רבינו 
  להכפיל, כיון שכבר הוכפלו בפרשת כי תשא.

  
 ,זכריה הרופא על הרמב"ם 'רבי מהקהל: הערה

 מדרשבפירוש כת"י על הרמב"ם, מביא 
אלא  'אלה'אל תקרא  ',אלה הדברים' אומר,ה
  זה נשמע תמוה. כמניין ט"ל. ',ח"אל'

ירושלמי  וזהאכן  מרן שליט"א: תשובת
כנס ילא רציתי לה בפרק כלל גדול. ,מפורש

'ארוכה מארץ כי  ,עוד דברים דומיםלו לכך,
פרק מובאת בירושלמי  הדרשה הזאת,. 'דהמ

א לדוכתוב שם במפורש כך,  דף מ"ד. שביעי
שניהם  בין ה"א לחי"ת. דרשיןמתמנעין רבנן 

  ממוצא אחד, אחה"ע, ולכן דורשים כך.
  
  

השלמה בעניין הקוראים את המלה "ׁשורר בביתו" 
במגילת אסתר בשי"ן ימנית, תשובת הגר"מ מאזוז 

ר שונה מהמלים במה הדבושליט"א בעניין זה, 
   "לפניהם" "ולהרוג".

 '.בביתו להיות כל איש שורר', הפסוק בעניין
 ,כתובראיתי מה שתחילה א לכם ורלק ברצוני

 להרה"ג מאיר, [עמ' רי"ג]' ליאיר בספר 'סנסן
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כאן את השם מנקד  . אגב, הואמאזוז שליט"א
אנחנו רגילים  ן ליאיר. אבלסַ נְ [ע"ג הכריכה], סַ 

[בתיקון  ן ליאיר וזרחסנסָ ן ליאיר. סָ נְ , סִ להגיד
יוַסְנסִ כתוב פסוק ב .פורים לר"י הלוי] [שה"ש ז',  ּנָ

יוכך, כמו תיבת  ביחיד זהאבל אולי  ט'], ּלָ ְלּגִ  ּגַ
ל. ומאריך על זה לגַּ שביחיד זהו גַּ  [ירמיהו מ"ז, ג'],

כיצד  ,שאלה בדקדוק שם בדף מ"א. טוב, זאת
  . ולנקד זאת, ולא ניכנס לכךלהבין 

  
של ראיתי שהוא מרחיב פה בנושא  ,בכל אופן

 כוח, שאלה ותשובה.וי נה פה הערה,יש ',ורר'שׂ 
 ,[פורסם בירחון אור תורהשואל  מרינובסקיהרב 

והרב מאזוז עונה  ],. העורךעמ' קט"ו ,תמוז ה'תשנ"ז
 תשמעו את השאלה [בספר סנסן ליאיר שם].לו 

נעמוד על כל הצדדים ש בכדי ואת התשובה,
  .זה בנושא

  
 חילופי יש אסתר במגילתהשואל כך,  שאל

[אסתר  'ולאבד הרוגל' ,מקומות בשני נוסחאות
 ואיש' .ו"בוי 'ולהרוג' אחרינא נוסחא ,]א"י ',ח

 אחרינא נוסחא ,']ב ',ט[אסתר  'בפניהם דעמ לא
 אחת ,הנוסחאות שתי לקרוא ויש '.לפניהם'

 מתחילה ויאמר .פה בעל ואחת ,הכתב מתוך
 חילהּתְ מִ  וכן .ו"בוי כך ואחר ,ו"וי בלי 'להרוג'
ישנם כאלה  '.לפניהם' כך ואחר ',בפניהם'

שצריך חיפוש מקור הראשון ועיון  ששאלו,
שדוקא כאן נהגו לקרות באופן  הדבר,טעם ב

  לצאת ידי חובת כל הדעות.
  

כנראה  ,בשנים האחרונות כזה, מנהג נהיה
בד"כ חתם סופר, ה היהאת זהראשון שעשה 

, לקרוא את נפוץ בעיקר אצל האשכנזים הדבר
 את הרבשואלים שתי הנוסחאות. א"כ הם 

 וכי לכך? ולמה דוקא כאן? מה המקורמאזוז, 
נוספים? רק שני המקומות  אין חילוקי דעות

  הללו?
  

 כי ,מידי קשיא לאמאזוז,  הרב כךעל  עונה
 מן שלא אחת אות לקרוא אסור ,תורה בספר
 ,אחת אות בו נשתנה או חסר ואם .הכתב
 איזו ,ולהחליט להכריע צריכים ולכן .פסול

 ונוסחא .פיה על לכתובו ,מתוקנת היא נוסחא
 ,להיהמג בקריאת אבל .דליתא כמאן ,שניה

 ואם ',יותיהבטע מדקדקין אין' לן דקיימא
 הקורא וקראן ואותיות תיבות הסופר השמיט

 .הכרעה ללא הנוסחאות נשארו ,יצא ,פה על
 ואחת ,בכתב אחת ,שתיהן לקרוא יש ולכן
 .קריאה מצות פנים כל על שמרויח ,פה בעל
 ,פה בעל יקרא שאם ,תורה בספר כן שאין מה
   .ל"עכ .ופשוט ,כלום ולא עשה לא

  
ורה, לבין מגילת ת, בין ספר הבדל גדול ישנו

הלכה  נהיש ,מגילת אסתרלגבי הרי  אסתר.
מרן  ,יותיהשאין מדקדקים בטע ,מפורשת

מגילת ש [בסי' תר"צ סעיף י"א],השו"ע מביא זאת 
 ,כמו ס"ת שצריכים לדקדק אינה ,אסתר
אח"כ  עשה שגיאה. זיר את הקורא אםולהח

דעות  דהיינו ,מרן מביא בשם יש אומרים
דוקא  זהו כי לכתחילה, להםשצריכים לחשוש 

שמובא  כפי בטעות, שהלשון והעניין אחד.
שני היו ש [מגילה פ"ב הל"ב], בירושלמי
אחד קרא 'יהודים', אחד קרא  ,תלמידים

אין ש אמנם זה לא ביניהם. "מקנפ 'יהודיים'. אין
 ,הבדל דק מן הדק נויש, אלא "מ בכללקנפ

כתוב ודבר. ההמשמעות היא כמעט אותו  אולם
אבל  לא החזיר אחד מהם. בירושלמי, כי רב

, שמשתנה הלשון או העניין ת,טעות אחר
קרא  ', הואוהמן נופלבמקום ' כגון, מחזירים.

', הוא קרא ומרדכי יושבאו במקום ' '.נפל'
וכן  והשני לשון הוה., לשון עבר האחד 'ישב'.

 משנים ,דברים כאלה '.תבויכָּ וקרא ' ',ויכתוב'
צריך להחזיר על  ולפי הי"א, .את המשמעות

דבר הו שפירוש ,הרבה פוסקים ולדעת. כך
אלא , הנכונה להמעכב, כי לא קראת את המ

 החילוק וזה ,לה אחרת. אם כןכאילו קראת מ
זה חילוק ברור, ידוע  .בין ס"ת למגילה

  ם.ומפורס
  

 , שזה מיותר.בסוף מסקנת הרב מאזוז אבל
 רק ,פעמיים לחזור צ"שא ,כתב ובמסקנא

 לא ותו ,ד"בלמ 'לפניהם' ,ו"בוי 'ולהרוג' מרול
ך לחזור ורצ ואיןנכון,  דהיינו, הדבר אינו. ש"ע
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 היאהנוסחא הנכונה כי ם, יפעמיעל המלה 
אביו של  ,בזמנוכי  ניזוכר '.לפניהם'ו 'ולהרוג'

כן  בעל שו"ת איש מצליח, כתב ,הרב מאזוז
וכך נמשך גם בנו.  המחלוקת. מחמת ,לחזור
בס'  ,כתבנואת מה ששהוא ראה  לאחראבל 

בדקו זאת, כיון שהם  הוא הביןבינה במקרא, 
 ,במקורישנות ספרדים וראו כי גם במגילות של־

בסוף הם חזרו לכן  ',להרוג'וו 'לפניהם'כתוב 
 ההתבררש כיון לחזור,אין צורך בהם, ואמרו כי 

  . הנכונה הנוסחא
  

כותבים הם גם  ,אצל האשכנזיםכי  הוא, ההבדל
, כאשר הם נוכחו לדעתו '.להרוגו' 'בפניהםכך, '

 הדבר אינו ,פי המוסרהכי על פי המסורת, ל
את זלפחות נקרא  ,טוב ,אמרוהם  , א"כנכון

, מאחר והם לא רצו לשנות את מסורת בע"פ
אצל כן ו ים,התימנ אצלינואולם  הכתיבה.
, לפי המסורת ,נכוןזאת כתבו  ,הספרדים

ממילא הבעיא אצלינו היא הרבה יותר קלה, 
כיון  ,חלק מהמגילותב ,התבלבלו קצתשרק 

האחרים, ובפרט  ספריםאחרת בכבר ראו ש
 מגילות נןלכן יש התבלבלו. פשוט הנדפסים.

וגם בדורות האחרונים,  ,בעבר אצל הספרדים
 'בפניהם'ם בה בותכ התימנים, שאכן אצלינו

העתיקו מספרי ', אבל הכל בגלל שולהרוג'
הנוסחא  ,אבל בכל אופן , ונהיה בלבול.הדפוס
ברוב המגילות. ממילא בסופו נשארה  הנכונה

 לחזור. אין צורך, כי דבר אנחנו מחליטיםשל־
הכתיבה היתה מסורת , אצל האשכנזיםאבל 
היה  הדברלכן אצלם הנכונה,  מהמסורת הפוכה

  ר קשה. יות
  

ומר כך, סליחה, לא ענית על או חוזר השואל
ההבדל בין מגילה  ומה ,לא שאלנו השאלה.

ודאי ב ? לא זאת היתה השאלה.ס"ת לבין
 פשראכי בס"ת אי לית מאן דפליג,  ,ברורו

וצריכים להחליט  ,לקרוא אחרת ממה שכתוב
מה היא הגירסא הנכונה. אבל לא זאת היתה 

 ת אסתר גופא., במגילהשאלה היא השאלה.
 ',ולהרוג' 'לפניהם' ,השינוי הזהלגבי למה 

 'ׁשורר' את הקורא, ואילו במלהמתקנים 

זה מה ששאלנו, תענה  ', לא מתקנים?ׂשורר'ו
  על השאלה הזאת. 

  

 אחרון יהושע עמק בספר כתוב השואל,וז"ל 
 בפסוק המגילה בקריאת ],'מ אות ה"קס עמוד[
 עולםה רוב ',בביתו שורר איש כל להיות'

 וצריך ,טעות והוא ,שמאלית ן"בשי אומרים
 בפירוש איתא וכן .ימנית ן"בשי לומר

 .מבעלז שלום ק"הה קרא וכן .במסורה
 ולא אשורנו' כמו ,משגיח מלשון ,והפירוש

 ,המנהג את לבטל שלא שרוצה ומי '.קרוב
 ופעם ,המסורה כפי אחת פעם .פעמים' ב יקרא
 ושלום םחיי דרכי לשון וזה .המנהג כפי אחת

 שורר איש כל להיות' הפסוק ],ה"תתמ סימן[
 פעם ,ממונקאטש ר"האדמו קורא היה ',בביתו
 עוד כ"ואח .ימנית ן"בשי ,המסורה כפי אחת

 קומרנא מנהגי ועיין .שמאלית ן"בשי ,הפעם
 שפיגלגלס נתן' ר הגאון נהג וכן ם"תק סימן

  .ד"הי מוורשא
  

 ,סאותשתי גיר נןישדהיינו,  זאת הבעיא. אם כן,
טעות מה  והם אומרים, כי זאת '.ורר'שׁ ו 'ורר'שׂ 

המוסרה לפי וש, 'ׂשורר'שהעולם נוהג לומר 
במשמעות  הבדל נוישצריך להיות 'ׁשורר'. ו

לשון מ ,לשון שררהמ וזה ',ׂשורר' ביניהם. כי
מלשון  וזה ',ׁשורראילו 'ו , מלשון שר.כבוד

סתכל על ', דהיינו שהאדם יאשורנו ולא עתה'
ׁשורר יהיה אדם הש בידו, ההנהגהביתו, בני 

, כיצד אם כן '.אשורנו ולא עתהמלשון ' ,בביתו
על חוזרים ר שאאלה מדוע  יוצאים יד"ח?

 ',ולהרוג-להרוג' 'בפניהם-לפניהםהמלים '
   '?ורר' ו'שׁ ורראינם חוזרים גם על 'שׂ 

  

השואל אומר , מה לגבי התורה? מה תגיד אלא
 בכל בכלל אין ,הקטן לי שידוע כמה עדכך, 

 מלה שהיא באיזו ,בקריאה ספק ,כולה התורה
 .במגילה הנזכרים לספיקות בדומה ,בתורה
 כדי ,כזה בספק להכריע צורך היה לא ומעולם

 אחת אות הקורא' בכלל הקורא יהיה שלא
 היו לא ולמזלנו ,אין פשוט כי '.פה בעל

 .תורה חומשי בחמשה כאלה ספיקות ,מעולם
  .ך הוא אומראין ספקות בתורה. כ



  ה'תשע"ד ב'שכ"ה ויקהלמוצש"ק 

  9 

 תימן באגרת ם"הרמב בנו העיד העד וכן
תשמעו,  ,]ט"קל' עמ' כ כרך לעם ם"רמב הוצאת[

בזמן האחרון הייתי ואכן רמב"ם מפורש,  נויש
"ה בהמשך אגיד עזב , אבלנבוך מהרמב"ם הזה
הוא שואל, כי הרמב"ם  .לכם את התשובה

 ]שלנו התורה[ שהיא ,הלשון בזוכתב, 
 ועד העולם ממזרח ,דור מפי דור מקובלת

 ,כלל חילוף שום ,זה בכל נמצא ולא .מערבו
אין, מהמזרח העולם עד . בדקדוקיה ואפילו

־אפילו בין קמץ ,מערבה, לא תמצא שום חילוק
 בין אפילו כך הרמב"ם כותב. חטף לשורק.

   .קלשור חטף קמץ

  
 ,ויתרות בחסרות בקיאין אנו אין אמנם ואם
 או ף"באל 'כאד פצוע' לגבי חלוקות דעות ויש
 ולבני' אם אואת ההבדל הזה הוא ידע,  ,א"בה
 ד"יו חסר כתיב [בראשית כ"ה, ו'] 'םלגשיהפ

 ,כמנהגנו ד"יו מלא כתיב או ,י"רש כדעת
 מקום שום אין אבל, בכך מחלוקת נהיש כידוע

 ,לואשלו עליו לחשוב היה שאפשר בתורה
 ,המגילה בקריאת שנהגו כמו ,בו נהגו לא למה
 כי .פעמיים המלה את שם גם זרוח לא ולמה
 ,כאלה ספיקות השם ברוך לנו אין פשוט

 בצירי אם ',עמלק זכר'ו .ם"הרמב של כעדותו
 בדומה ,המשמעות לשינוי ןיעני אינו ,בסגול או

. שמאלית ן"בשי ושורר ימנית ן"בשי לשורר
 'רכֶ זֶ ישנו הבדל, אם זה 'מבטא של האשכנזים ב

ההבדל הוא אחר.  התימנים,אצלינו  '.כריְ זֵ 'או 
 .זהעניין באצלינו לא הסתפקו  מעולם אולם

שמועה תה היאצלם, אבל לעולם קראו בצירי. 
 ,את בסגולזשהוא קרא  ,בשם הגר"אכזאת 

, והם חוזרים על כך בלבולאצלם ומאז נהיה 
 , זה אינו שינוי משמעות. מהאם כן פעמיים.

 '?ר עמלקכָ 'זָ אמר את  , כי יואב בן צרויהתגיד
פעם אחת בה היה זה היֹובה היא, כי התש

. אף אחד לא עושה טעהזה אשר הוא ויחידה, ו
 , זה מהבקיצור מכך ספק, אלא רק הוא שטעה.

מה  ,תענה לי על השאלה הזאתשואל, 
  על זה לא ענית. ?ההבדל

  

על שאתה מביא  מה, כך לו הרב מאזוז עונה
 ,ימנית ן"בשי קוראים שיש ',בביתו שורר'

כפי  ,הוא ענה לו ,מאד תמוהה ד"לענ זו גירסא
שוט לא פשהם ברנו בשיעור הקודם, ישד מה

הם בעצמם והרי  הבינו את מה שכתוב במוסרה.
 כוונת כי , כי רוב העולם קורא 'ׂשורר'.מודים

 כתיב לית כלומר ',ן"שי כתיב לית' סרהוהמ
 ק"רד ,הנאמן והעד. וכו' שמאלית ן"בשי

 שרש אחרי(' ב שרר בשורש השרשים בספק
 ן"בסי שרר' שכתב ),ימנית ן"בשי ושרר שקר

 איש כל להיות' הכתוב והביא ',שמאלית
 אסתר[ ע"הראב פירש וכן .ש"ע 'בביתו שורר

 .ש"ע באשתו מושל ',בביתו שורר' ]ב"כ' א
 על ןבָ ְר סַ מְ ' ,בתרגום וכן .שררה מלשון והוא

 ,לאסתר שני ובתרגום '.לה יפֵ כָ וְ  אתתיה
 כבוד לשון כ"ג אוהו ',בביתיה מתייקר'

 ן"בשי לית ,סרהוהמ כוונת וזו .ושררה
 ,ומשורר ישורר לשון ,בעלמא כי .שמאלית

 ויחידה הכלל מן יוצאה וזו ,ימנית ן"בשי לםוכ
  .ך"בתנ היא

  

', הָר סוֹ מָ 'אני אגיד פעם  ,שלא תתבלבלו רק
הם ו '.הָר סֵ מוֹ ' ,אנחנו גורסים ה'.ָר סֵ ופעם 'מוֹ 
'מסורת סיג זה כמו  '. לדידהוהָר סוֹ מָ 'קוראים 
שלנו לקרוא  הקבלה ,אנחנו רגילים .לתורה'

את כל האותיות.  תמוסר יאה', כיון שהָר סֵ מוֹ '
  ה.ָר סַ ויש ספרדים שגורסים מַ 

  

 יהושע עמק הרב בשם ר"כת שכתב ומה
 מלשון ,ימנית ן"בשי וררשׁ  לפרש ,אחרון

 רשָׁ  ל"הול כ"דא .תמוה ,קרוב ולא אשורנו
 בפלס( ו"ע מנחי שור רשמש אשורנו כי ,בביתו

 ,אטוחנו מן טח ,אבואנו מן בא ,רץ ,גר ,קם
   ].ועוד

 התורה בכל שאין ,ו"נר כ"הה שכתב מה גם
 כל ויהי' פסוק לרגע שכח ,'וכו בקריאה ספק
 תימן שבנוסחאות ],ט"כ ,'ט בראשית[ 'נח ימי

 שם שי מנחת ועיין '.נח ימי כל ויהיו' כתוב
 בתורה? קותיספאין כי  ,מה אתה כותב .באורך
   נם ספיקות.ישהנה, 
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 ן"השי ,כרשְׂ ישָׂ  קוראים שיש ',יששכר' וכן
 הראשונים כל לדעת בניגוד ,נח בשוא יהיהשנ
 נקראת ואינה נחה היהשני ן"שהשי ,אחד פה

, היהשני לגבי השי"ןויכוח,  נו כאןיש הנה .כלל
  בשוא נח. האם היא

  

  הערה מהקהל: החסידים קוראים כך.
יט"א: נכון. אבל גם הם תשובת מרן של

  יהודים...
  

 ,תימן גרתיבא ם"הרמב שכתב ומה ,ועוד
 כלל חילוף בלי העולם בכל מקובלת שהתורה

 .זמנו לפי ,כתב אמת ,עונה לו הרב מאזוז .'וכו
 ר"בעוה אך , לא היה שינוי.בזמן הרמב"ם

 קטנים שינויים כמה היום ויש דרי חסוריא
במשך  .ל"ואכמ המסורות בין ויתיר בחסיר

 800לפני  שהיהרמב"ם, זמנו של־מאז  ,הדורות
  שינויים קטנים בחסר ויתר. ישנם שנה, 

  

 זמן ואחר וכותב כך, הוא מאריך אח"כ
 שכל .פשוטה סרהוהמ שכוונת ,התבוננתי

 חמש והם .ך"בסמ כתובים ,ך"בתנ 'סורר'
 שם ואיננה ,עלופ שהיא אחת ועוד ,פעמים
 ,ן"בשי ובהשכת מזו חוץ .א"י' ג באיכה ,תואר

 בלשון מדוייק וזה .ך"בסמ סורר כמו ומבטאה
 בקצרה אמרה ולא ',ן"שי כתיב לית' סרהוהמ

 שכתובה כזו לית ל"ר אלא ',ן"בשי לית'
 סרהובמ מוכח וכן .ך"בסמ ומבוטאת ,ן"בשי

 דף[ ך"הסמ מערכת הימים דברי שבסוף גדולה
 חסרים' ג ',ררוס' ,לשונה זהו ]'ב טור א"ע' ל

 '.גנבים וחברי רריםס שריך' ימניךוס .בלישנא
 .ל"עכ 'שרר איש כל להיות' '.סררה כפרה כי'

 לא בלישנא וזהו ,ן"בסי שמבטאה ,בהדיא הרי
המוסרה אומרת במפורש, שזה  .ק"ודו בכתב

 קטנה סרהובמ ממש ב"וכיו בשי"ן שמאלית.
 שמואל[ 'אחור גוֹ שׂ נָ  לא יהונתן קשת' פסוק על

מה  הפירוש?מה  '.ן"שי כתיב לית' ,]ב"כ' א' ב
 ,הכוונהוג? אלא לקרוא נשׁ  ,אתם מבינים

צריך  דהיינו,. ך"בסמ וקריאתו ,ן"בשי שנכתב
כתוב בשי"ן ופה  ,ך"בסמ 'גסוֹ נָ 'כתוב  להיות

 ' בשי"ןנשוג'שכתוב  ,אין מקום אחרשמאלית. 
ו המקום זהזה נקרא כמו סמ"ך. ו ,שמאלית

 כברברנו ישד כפי ,ברור כשמש הדבר היחידי.
, הם טעו ולא בשיעור הקודם. במחילה מכבודם

  הבינו את מה שכתוב במוסרה. 
  
  

  ל בגט, לֵּ אופן כתיבת השם הִ 
  בלי תוספת יו"ד הילל.

, דבר כזה נויש לא הפעם הראשונה. זאת
כותבים  כיצד ,יש ויכוח גדול בהלכות גטין.

. הללהוא  ,שם הבעל'? אם הלל' השםאת  ,בגט
הילל ביו"ד, או  האם לכתוב איך לכתוב אותו?

   הלל בלי יוד?
  

 אתם מסתפקיםשליט"א פונה לקהל:  מרן
, מה הייתם מעשה לידכםבכך? אם היה מגיע 

כיצד  ,מגיע שלא יגיע, אבל אם היה כותבים?
הייתם כותבים את השם הלל, עם יו"ד או בלי 

   יו"ד?
  הקהל: בלי יו"ד. תשובת

, שליט"א שואל: ואם יהיה כתוב עם יו"ד מרן
  ן הגט?מה די

ַחרכמו הילל, זה  מהקהל: תשובה ן ׁשָ  ֵהיֵלל ּבֶ

   .[ישעיהו י"ד, י"ב]
שליט"א עונה: בסדר. אבל בדיעבד, הגט  מרן

   כשר, או שלא?
  

 כותב ]סעיף כ"ח [אבן העזר סי' קכ"טבשו"ע  מרן
ש מי שאומר שצריך לכתוב י שם הלל, כך,

 כותב מרן כך, ,בית יוסףספרו בו הילל ביו"ד.
, ]סדר גטין סי' ל"ה הגהה ד'[תי כתוב מצאהלל, 

זאת, כך יש מי שאומר  דיש לכתבו מלא ביו"ד.
[י"ב, בספר שופטים אע"פ ד'. מצא כתובהוא '

רת כתב שם וס', המן בן הללבדוע'כתוב  י"ג]
משמע שמדינא יש להיות מלא.  ,'לית חסר'

   עד כאן.
  

מי כתב  אומר אינו, 'כתוב תימצאמביא ' הוא
הרי  ,השופטיםמאחד שם לגבי  שיש פסוק, זאת

ח , כגון כמה שופטים בהתחלה כתובים ִיְפּתָ
ְלָעִדי ית ָלֶחם, ,ַהּגִ בוּלִֹני, ִאְבָצן ִמּבֵ  ֵאילֹון ַהזְּ

ְרָעתֹוִניאח"כ ו ל ַהּפִ ן ִהּלֵ המקום  וזה .ַעְבּדֹון ּבֶ
עוד באין  י, שיש בתנ"ך את השם 'הלל'.היחיד
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 ה"גבני הרחוץ ממה ש .את השם הללמקום, 
לל בן יהלגבי  ,קודםמאמר שליט"א משה 

ֵאיְך ָנַפְלּתָ ישעיה, ספר ב ו פסוקזה ,שחר
ַחר ן ׁשָ ַמִים ֵהיֵלל ּבֶ ָ הכוונה  .[ישעיהו י"ד, י"ב] ִמׁשּ

בדומה בל' ערבי נקרא  ואה, שעל הירחהיא 
ואכן שם כתוב עם יו"ד, אבל זהו שם  '.לאלַ י'הִ 

י ִהלֵּ  כתוב, תהליםספר ב אחר. וכן ע ַעל ּכִ ל ָרׁשָ
ֲאַות ַנְפׁשוֹ  ם אבל זה אינו שֵׁ  ,[פרק י' פסוק ג'] ּתַ

 שם זה לשון שבח והלל. אמנם של־אדם.
המדובר על הלל הזקן וכו', אבל יש את  ,בחז"ל

בפעם אחת  ,את בשם אדםזכתוב  , בומקראה
   ויחידה.

  
כי  ',מצאתי כתובבשם ' מרן בב"י, אומר א"כ

ריך להיות צ ללכהיינו, שבדרך  'לית חסר'
 ', כביכוללית חסר' , ורק זה הוא שחסר.מלא

 אמרממילא  , וכאן זה חסר.מלאזה תמיד 
צריך לכתוב זאת  ,אם כן ה'מצאתי כתוב',

   מלא.
  

אין דבריו נראים , אומרומרן בבדק הבית  בא
 הוא לא העירבתחילה,  ,בבית יוסף אמנם לי.

אחרי  הוא כתב ,בדק הביתאת ספר  על כך.
והוסיף  ,עשה הגהות על עצמו והוא ,הרבה שנים

כי לא, נראה לי  ,הוא אומר הרבה דברים. א"כ
, זה לא נכון אדרבה משם ראיה, ,טעות זאת

 , לית הלל במקרא, כי אם זה.דהכי פירושה
הוא, הפירוש . , וכה משפטוע שהוא חסריודוה

אבל צריך לכתוב אותו כי אין עוד הלל אחר, 
מרן בשלחן [יש סוברים כי מה שפסק חסר. 

ערוך 'יש מי שאומר וכו' וכמובא לעיל, הוא 
לפני מה שכתב בבדק הבית. כי לפי בדק 
הבית, הבינו שאין לחשוש כלל ועיקר לדעה זו. 

  אך יש לצדד בזה כמובן, ואכמ"ל].
  

שלט בכל חלקי זצ"ל, ש יודעים, הגר"אאתם 
תשמעו איך בכלל זה חכמת הדקדוק, התורה, 

ם בביאורים על כותב מאד חריף, הגר"א ש
לא ידע  ,הכותב הזה, כך , כתב]בס"ק מ"ד[שו"ע 

מי שהבין  לשמאלו במוסרה. בין ימינו
פשוט  , שצריך לכתוב הילל עם י"ד,מהמוסרה

בין ימינו לשמאלו, הוא לא מבין את  ידע אינו
   הסגנון.

  
כיון  , הכל כתוב ברמזים.במוסרה הרי

או היום  ,בספרים הישנים הנכתב ,שהמוסרה
שיש  ,במקראות גדולות המקוריר נמצא הדב

כותבים זאת  ,מוסרה גדולה ומוסרה קטנהבהם 
יש ספר  בצד, אבל ברמזים, ובקיצור נמרץ.

בשם מבין חידות, שמפרש את הכוונות 
את האות  ,הם כותבים בהרחבה. לפעמים

לפעמים ו, בי"ת, ולפעמים את האות גימ"ל
מתכוונים  ,ב'כשהם כותבים  אותיות אחרות.

מלה הזאת נמצאת במקרא, שתי ה, כי הגידל
ולפעמים זה ג'. זה מה שאומר בעל  פעמים.

, ואז 'תלת במוסרה', 'תרין במוסרה' הטורים,
 שר ביניהם.קַ יין מְ ענ נויששהוא מקשר ביניהם, 

, לא ומי שלא יודע ,ל' ה האותלפעמים כתובו
במגילת  ,למשל מבין מה זה? אולי שלושים?

 ',דלפון' ',נדתאפרש' , על המליםאסתר
 היא,הכוונה  .ל' כתובה בצד האות ',אספתא'
בו כתובה המקום היחידי,  ושזה דהיינו, '.דולח'

בשום  ,לה פרשנדתאאת המאין המלה הזאת. 
הם  אחרים, בד"כ בספריםאמנם  אחר. מקום

, אבל כולם מתכוונים 'לית' ומפרשים שזה
כיצד לפתוח  ,רקהיא השאלה לאותו הדבר. 

 היא, הכוונה ', זה יותר מובן.לחוד' את הר"ת.
 '.לית' מפענחים,והם  .המקום היחידי ושזה

א"כ כמו זה.  ,אין מקום אחרש היא, הכוונה
   שהוא לא הבין זאת. ,אומר הגר"א

  
פה טעות,  נהישאומר הגר"א, כי  מאידך, אבל

ספר ב ,עוד אחד נוכי יש עוד, זה לא נכון שאין
צריך  "ס,, כי זאת טהוא אומר לכן תהלים.

 ',חסרולית לא ' להיות במוסרה 'תרין וחסר'.
לא  דאף אם ,תמיהה גדולה '.תרין וחסר'אלא 

, אזלינן בתריה. נמצא רק פעם אחת בכתובים
 ושתים או שלוש פעמים, אזלינן בתר רובא.

, שלוש פעמיםאו שתים כך שכתוב  ,םאם יש שֵׁ 
שכולו נמצא  ,כאן כ"ש הדבר הולך לפי הרוב.

הוא אומר  בבדק הבית השיג עליו. חסר. וכן
 ה'מצאתי כתוב' בעצמו. כי הבית יוסף השיג על
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מי שחושב  וכל שאין אומר כן, לא ידע כלום.
לא יודע בין ימינו לשמאלו  הוא פשוט ,אחרת

מוסרה וב נוסף, והוא מביא מקום במוסרה.
, וכל שום בר לית' ,כי הלל קטנה בתהלים י',ה

"א. הוא מצא לשון הגר . ע"כנש דכותיה'
כי הלל רשע על על הפסוק  ,מוסרה בתהלים

  נש דכותיה'. כל שם ברכי 'אומר ה תאות נפשו,
  

 [תשובה קי"ח], בשו"ת שאלת יעבץ ,היעב"ץ
מבין גם בדקדוק שגם הוא היה גברא רבא, ו

 הוא אומר רה נוספת.ובמוסרה, מעיר פה הע
, שיש לכתבו מלא התרומת הדשן כתב כך,

ן בן ובד'ע ר שופטים כתובאע"ג דבספ ,ביו"ד
המסורת כתב שם 'לית חסר'. משמע  ',הלל

שמדינא יש להיות מלא. אמנם הרב"י ס"ק 
כ"ט בספר בדק הבית השיגו, וכתב ע"ז ואין 

 . אבל הוא אומר, כי יש לווכו'דבריו נראין לי 
דאית  ,דמר ניהיט משתמא ובמ"כהערה,  כאן

והוא בישעיה [י"ד]  הלל אחרינא בר מהא,
ולזה נתכוון בעל המוסרה,  לל בן שחר.יה

 , לית חסר?למה הוא אומר '.לית חסר'מר כשא
זאת במקום אם אין  ',לית חסר'לא כותבים 

הוא  ,אלא כשהוא אומר 'לית חסר' אחר.
חבר לתיבה  וכשאין .אבל אית מלא ,התכוון

במקרא, דרך המוסרה לומר עליו 'לית' 
רב היינו דאטעייה להו סתמא, ותו לא מידי.

זה מה שהטעה את הרב בעל תרומת בת"ה, 
 שאילו א זה.מקרעם שגם מבת"ה נעלם  הדשן,

שלא  רו, היה עומד על כוונת המוסרה.היה זוכ
באה המוסרה לומר שמהדין צ"ל חסר, רק 
לזכור שזה לבדו חסר, לפי שהשני הנמצא, 

 , כי זאת כוונתטוען הוא וכו'. מלא הוא.
עוד  נוכי יש מרלו כוונתו ',לית חסרהמוסרה, '

   ', שהוא מלא.הילל'אחד 
  

זה לא אותו מפני ש ,ברור שהדבר אינו אעפ"י
ל. בכל אופן, יש לֵ יושם הֵ  ,ללֵּ הִ פה זה  הניקוד.

לבסוף הוא מסכים עם מסקנת  מקום לדון בכך.
מרן בבדק הבית וכדלעיל, והרבה פוסקים 
ואחרונים דנו ודשו בזה, כגון תשובות ופסקי 

דף רי"ב, גט פשוט באהע"ז מהרי"ט החדשות 
שם ס"ק קכ"ד, מכתב מאליהו שער ד' סי' כ"ד, 
מחצית השקל ס"ק מ"א, שלחן המערכת דף 
ל', שו"ת זכר יהוסף (שטרן) סי' ס"א, שם עולם 
אות ה"א הילל, ויקרא אברהם (כהן) דף פ"ד, 

  ועוד.
  

וראיתי, כי אין שלנו,  אןתיגּ ה בספרי בדקתי
של בן  וספרוגם באת המוסרה הזאת בכלל. 

, בכתב יד, אין בכלל את המוסרה הזאת. אשר
או שמתקנים  כנראה, כי לכן ישנו קצת בלבול.

שזה לא  ,כנראה את הגירסא במוסרה, וכדו'.
איזה חכם אחד  אוליבמוסרה במקור, היה כתוב 

גרם בלבולים. בכל אופן  דברהזאת, ו הוסיף
  זה.כיצד לפרש סגנון כ ,אי הבנות , כי היורואים

  
  

הבנת דברי הרמב"ם באיגרת תימן כי אין בכל 
העולם מחלוקת באותיות התורה או במלים, 

   חסות לתיבת "אמתה" ותיבת "יששכר".התיי
 לעניינינו, יש לנו כאן שאלה קשה. נחזור

ל העולם מחלוקת שאין בכ ,הרמב"ם אומר
אין חילופי גרסאות  בתורה באותיות ובמלים.

ואים, כי אכן אנחנו ר במציאותש ומה .בתורה
ישנם שינויים, באו ותירצו, כי השינויים הללו 

  הרמב"ם. נעשו לאחר
  

 , היו שינויים.גם לפני הרמב"ם ,ענ"דלפ אולם
   לכך. נביא שתי דוגמאותו
  

תֹוְך  ,אצל משה רבינו כתוב ָבה ּבְ ֶרא ֶאת ַהּתֵ ַוּתֵ
ֶחהָ  ,ַהּסּוף ּקָ ַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוּתִ ׁשְ  [שמות ב', ה']. ַוּתִ

מס' במחלוקת בגמ' ישנה  '?אמתה'פירוש ה מה
חד  .רב נחמיהבין רב יהודה, ל [דף יב ע"ב], סוטה

וחד השתרבבה ידה כמה אמות. אמר, ידה. 
וחד  ,הָת מָ חד אמר אֲ  לפי זה,אמר, שפחתה. 

 לפרש כיצד ,מחלוקת כאן נהיש ה.ָת ּמָ אַ אומר 
לה שמפרש את המ יש מי את המלה הזאת.

שזה  ,אבל אפשר להגיד ה.ָת ּמָ אַ ה, כמו ָת מָ אֲ 
אלא ה, ָת מָ אֲ  '. אלא תקריאל תקרי'כמו 

התרגום , אונקלוס תרגוםב למשל ה. אולםָת ּמָ אַ 
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התרגום מפרש את  דהיינו, כך '.הַת ּמְ אַ הוא '
 דעות, כמה נםיש נה ליד שלה.הכוו, שהפשט

כמו שימצא המעיין בספרים.  לפרש זאת.איך 
מי רש, מפובגאון כותב  ירבינו האיעכ"פ אבל 

, הוא נקרא מלשון שקורא אמתה בלא דגש
הוא נגזר מלשון  ,ומי שקורא בדגש אמה.

כך מובא בספר הזכרון, פירוש . 'והאמה מזה'
 נוישכי  במפורש, הוא אומרלפירושו של רש"י. 

אחרת. לדבריו מי שקורא ישנו ו כך, מי שקורא
 , כיצד לדרוש.מחלוקת כאן נהלא שישזה 

יש מאן  זאת. ך לקרואאי ,מחלוקת נהישאלא 
מלשון  ווזהמי"ם דגושה,  ,תהּמָ דאמר שקורא אַ 

מי יש ו .ידדהיינו , 'ה מזה והאמה מזהּמָ והאַ '
 ,שפחתהדהיינו מפרש והוא  ,תהמָ שאומר אֲ 
. א' יש פה שני הבדליםברפה. את זהוא גורס 

אלא  ,זה לא פתח אין דגש במי"ם. ב' שבאל"ף
 ,מלשוןזה  הנקרא חטף פתח. א"כשוא פתח, 

ֵבָדה ם ִאּכָ ר ָאַמְרּתְ ִעּמָ [שמואל  ְוִעם ָהֲאָמהֹות ֲאׁשֶ
אם כן רבינו  ה.מָ שפחות. מלשון אָ  ב' ו', כ"ב],

תי פה ש , שישנןמפורשבגאון מעיד  ייהא
שנה,  200-כגאון היה  ירבינו האיו נוסחאות.

  אחד. מקום ו. זהמלפני הרמב"ם
  

מקודם, ו נר', שהזכיששכר'לה המ, נוסף דבר
נפתלי, ־אשר לבן־הרי ישנה מחלוקת של בן

זה לא  '.יששכר'לה כיצד לקרוא את המ
בתקופה רק  ,שנה 200מחלוקת שנולדה לפני 

  בכך. ה מחלוקתתכבר אז היאלא האחרונה, 
  

 מובאת ,ק"ה] סימן[מס' נדרים הגאונים  באוצר
, מה אשר שאלתם, כדלקמןתשובת הגאונים 

מספיק  הרי טעם יכתב יששכר, בשתי שיני"ן?
ָ יִ היה לכתוב, ' פניו  י"יישא 'כותבים  וכי '?כרׂשּ

', ישאבשתי שיני"ן? יששא? כותבים ', 'אליך
   ים., צריך שתלמה יששכר בשי"ן אחת. א"כ

  
 דעו, כי שני פנים קוראים אותו. הגאון, עונה

יש  , שלא שמעה אזנכם.תשמעו דבר חדש
, 'רכָ שָׂ  שׁ יֵ 'כמו פירושו כנראה  ר,כָ שָׂ שְׁ קוראים יִ 

מפורש, כך בכתוב  .ך"ואחד סמ אחד שי"ן
, ויש שקוראים יששכר ת פה.מנוקדהמלה 

כים. שתי דר ,ואלה מנקדים אותו סמ"ך בלבד.
כך  ך,סָ יש מנקדים את שניהם, כתורת מָ 

יׂששכר, אע"פ שאין מוציאים בלשון אלא 
ויש שמנקדים על  .. וזה, בן נפתלי וסיעתואחת

תחת מץ הקהראשון, כתורת סמ"ך, וסימן 
לא  ,אין מנקדים אותו ,והשני .ראשוןה

הוא מעשה בן וזה  .מלמעלה ולא מלמטה
   יעתו.אשר וס

  
דוקא למלה את זה מדוע הוא השו ,יודע אינני

רצה להביא מלה, שיש בה  הוא כנראה '?ךסָ 'מָ 
ך', 'ויעש סָ וכמו שבפסוק כתוב 'ועשית מָ  סמ"ך,

יה ה הואאם  ,יותר טובך'. אבל לכאו' היה סָ מָ 
ָ יִ 'לה מביא את המ  היה ברור הדבר, אז 'אׂשּ

  יותר.
  

 נסביר בס"ד, למה נקרא שמו יששכר?כעת 
יךָ  משום שנאמר, ַכְרּתִ כֹר ׂשְ י ׂשָ ִני ּכִ דּוָדֵאי ּבְ  ּבְ

 הפסוק הזה,אחד. פירוש  ו, זה]ז"[בראשית ל', ט
פסוק נוסף,  אח"כ, ישנואבל  תוב בהתחלה.כ

אֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱאלִֹהי י ַוּתֹ ר ָנַתּתִ ָכִרי ֲאׁשֶ ם ׂשְ
שָכר ָ מֹו ִיׂשּ ְקָרא ׁשְ י ַוּתִ ְפָחִתי ְלִאיׁשִ [שם שם  ׁשִ

את יש  '.שכרים'יש פה שני  ,א"כ. י"ח]
  '. ים שכרי'נתן אלד', ויש 'שכרתיך'
  

דאיתא במוסרה , כותב רבי' מאיר הלוי, כמו כן
יששכר כתוב בתרין שיני"ן, אחד נקרא 

ע"כ. דהיינו, א בקמ"ץ ודגוש, ואחד אינו נקר
בחילופים שבין בן־אשר ובן־נפתלי, שנדפסו 

ָ במוסרה הגדולה, בן אשר קרא יִ  ר, כאילו כָ ׂשּ
א"כ  ר.כָ שְ שָׂ יש רק שי"ן אחת, ובן נפתלי קרא יִ 

 .ש גירסאותשמעתם לבינתיים, של כבר
ָ יִ  ,רכָ שָׂ שְׁ יִ  ָ יִ  ,רכָ ׂשּ  ואנו כבן אשר נוהגים. .רכָ שְ ׂשּ

 להסתבך בכך, ריכיםיננו צא, למסקנאדהיינו 
 ,ידועכ מה שאומר בן אשר.כיון שיש לנו את 

ר שאכש ,כל הקדמוניםומסכימים כותבים 
, עושים נפתלי־אשר לבן־מחלוקת בין בן נהיש

כדעת בן אשר. ולשון מהר"ם לונזאנו בס' אור 
קול מן השמים ואמרה, כאילו יצאה בת  תורה,

   הלכה כבן אשר.
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ו סומכים על נ, אאפילו בחסרות ויתרות הרי
הוא  ,בן אשראומר מה ש ל בן אשר.המסורת ש

התימנים, מעולם לא נשמע ואצלינו  .מקובלה
אנו קוראים את  שום חילוק, במלה הזאת.

אינה ה יהשני ', כביכול השי"ןרשכָ שָׂ יִ ' תיבת
בכל המקומות ו ,בדקתי בתיגאןנמצאת. ואכן 

 והשי"ן, תמנוקד הראשונה רק השי"ן זה כך.
   נה מנוקדת.אייה יהשנ

  
, למה הם עשו בכל זאת אני קצת מתפלאש רק

לא נקדו את  שי"ן שמאלית? מצד אחד, הם
עשו  בכלל. ומאידך, הם היהשני האות שי"ן

, מה נפשךאינני יודע למה? הרי  שי"ן שמאלית.
 אינה כביכול ,הזאת מהאותם אם אתה מתעל

להגיד עשית שי"ן שמאלית? ולמה א"כ קיימת, 
יכול  אינו , הדברשוא נחכי זהו  ,שהם מתכוונים

בכל מקום מסמנים בתורה הם הרי כי  ,להיות
זאת  מסמניםהם את השוא נח. בתאג גם 

  במקרא.
  

, כתוב שבשם יששכר מה הסיבהלהבין,  עלינו
   קוראים רק אחד?ו שיני"ן, שתי

  
 ואבן עזרא בר"פ שמות,בדבה"י,  הרד"ק

 אומרים, שישנה מלה דומה בספר דברי הימים
, והיא 'מחצרים', כתוב מחצצרים, ' ט"ו, כ"ד][א

דבר כזה, מצאנו  נוישא"כ  וקוראים רק אחד.
 אמנם אותיות, וקוראים רק אחד. יכי כתוב שת

שם  , כיההשואה הזאת הקצת לא כ"כ ברור
כתיב 'אין  אולם בנ"ד ',כתיב וקרי' סו"ס ישנו

  . 'וקרי
  

כותבים כמה ש דבר מעניין, תשמעו כעת
ועוד כמה  ,שכל טובון ספר , כגקדמונים
   .ראשונים

  
שכר ל'גם  , התכונה לשני שכרים.אמנו לאה

'. אבל את ים שכרינתן אלד֗ ל', וגם 'שכרתיך
זה  ', לא נעים להגיד.שכר שכרתיך בדודאי בני'

. היא אחדמורידים  ,לכן .גנאי וכבוד, זה אינו
מהם אבל אחד  ,תי הסיבותאמנם התכוונה לש

 ,הוא לשון גנאי ,רתיךשכר שכצריך להשמיט. 
   ולכן אינו נקרא.

  
כותבים רבותינו בעלי ש ,עוד סיבה ישנה

, גם טוב בעל דבקאת ז , מביאהתוספות
יששכר היה בנחל קדומים, כי ל החיד"א מביא

, באו למצריםהם כאשר ו , הנקרא בשם יוב.בן
אז . נקראת בשם יוב, הע"ז נהישנודע להם כי 

למה קראת  ,לאביו יששכר בקובלנאהוא בא 
 לו אביו, אמר ?ע"ז־שם של וזההרי  ?יובכך, לי 

 ה, אני אוריד שי"ן אחת מהשםאתה יודע מ
 , ונקרא לך ישוב. זהו,יאתן לך אות משמ ,שלי

ַחת ַהיָּׁשוִּבי ּפַ  [בראשית כ"ו, כ"ד]. ְלָיׁשּוב ִמׁשְ
ְויֹוב יוב, כמו שנאמר,  השם שלו היהמעיקרא 

ְמרֹון כתוב כבר אח"כ אבל  ],[בראשית מ"ו, י"ג ְוׁשִ
   אביו יששכר, נתן לו את האות שי"ן. '.ישוב'
  

קראו  מי, בהתחלה כךנין הכי א ,לפי זה ממילא
 , יששכר בשתי שיני"ן, ואח"כ נמחקהאת השם

  .ה השי"ן השנייהירדו
  

ב? ׂשוּ מהקהל: א"כ למה לא קראו לו יָ  שאלה
  בשי"ן שמאלית?

 כי אין לזה משמעות. מרן שליט"א: תשובת
זה , 'ישוב' .ה משמעות, שתהיה ללהיפשו מִ ח

מבני ' ,יושב בישיבההיה ש ,חז"ל דורשיםש כמו
 ,כאלה ישנם אכן .'יששכר יודעי בינה לעתים

חכם  נויש ינם מסכימים עם הטעם דלעיל.אש
 ירִר כְּ יש לו טעם  ,הטעם הזה ,אחד שכתב

אבל  הטעם הזה. לא מצא חן בעיניו. תמוּ לָ חַ 
מצא חן בעיניהם. אולי  הז דוקאש ,כאלה נםיש

אבל  שהיה קשה לו. ו מהזהמה ששאלת, 
לא מתאים להגיד יׂשוב, ני פשוט, כי חושב

  משמעות. לכךאין מאחר ו
  

[מובא בפסקי תשובות ח"ב סימן  מקור חיים בספר
 , הואלבעל חוות יאיר ]38הערה  קמ"א אות ז'

קוראים בשם  יןא, שנוהגים החזנים ,כותב כך
 ? מה עם השי"ןלמה .אחת רק שי"ן ,יששכר

וי"ל רמז, מפני שצריך לחלק שכר יה? השני
שמח כדברי רז"ל  תורתו עם זבולון אחיו,
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זבולון הרי  זבולון בצאתך ויששכר באהלך.
ויששכר עוסק בתורה,  פרקמטיא,יוצא לפרוק 
יםכמו שנאמר  שָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעּתִ ָ ֵני ִיׂשּ  וִּמּבְ

א"כ,  ביניהם.מתחלקים הם  .[דה"י א' י"ב, ל"ג]
לימוד בשכר של  ,חלק לזבולוןנותן  יששכר

שזבולון מפרנס את יששכר, שיוכל  ,תורהה
רק  נשאר לו לעסוק בתורה. וממילא יוצא כי

שי"ן אחת ו נקראת, שי"ן אחת ,לכןשי"ן אחת. 
עניינים  בכך ארבעהיש נמצא ש לא נקראת.

  ורמזים.
  

 ,הכאל נםיש , נהיו כמה מנהגים.כך ומפני
וכך המנהג  ,אחת הקוראים תמיד רק שי"ן

מהחסידים תלמידי  ,כאלה נםישו שלנו.
 ,פעם הראשונההבעש"ט וכו', שעשו חילוק. ב

כר, כי כך היא שְׂ הם קוראים ישְׂ בספר בראשית 
בכדי  . דהיינו,לפי הפירוש הזה ,קראה לו

לזה היא וש, כך למה היא קראה לו ,להגיד
 שמיטים זאת,אח"כ, גם הם מאבל  .התכוונה

 נםויש .מכובד ינוא, כי הדבר גנאיהמפני 
הם  ,נחסיפרשת פ אחר. עד עשו חילוקש ,כאלה

 כבר כתובוהלאה, כששם מו .כריששְ  קוראים
משם הם ו ,כבר יש לו חליפין ', א"כישוב' השם

  . , וקוראים בשי"ן אחתאתזמשנים 
  

בן ההיפך. דהיינו, כותב ספר אבן ספיר,  בסוף
 ר.כָ שְׂ שָׂ ר, ובן נפתלי קרא יִ כָ שָׂ שְׂ קרא יִ אשר 

 ,יכול להיות. רכָ שָׂ שְׂ יִ שמעתם? זהו שם נוסף, 
ים', לִ סָ א' [תרגום תיבת 'כְּ יָּ סַ סְ 'גִּ לה המ זה כמוש

יש אומרים, וא. יָּ יסִּ ], הנשמעת כמו גִּ ויקרא ג', ד'
ר. כָ שָׂ שְׁ יִ  ,שהבבלים היו קוראים נקודת יששכר

יש  ה יותר,מפליא חדשה, גירסא כעת תשמעוו
כָ ׂשָּ אומרים שלבן נפתלי, יִ  שני השיני"ן  ר.ׂשָ

ָ יִ  בקמץ. ר. עיין בכל זה, בתו"ש פרשת כָ א שָׂ ׂשּ
  וישב דף תתשצ"ז, אות ס"ד, ובשאר ספרים.

  
 [חלק א' עמ' ק"כ]רחות רבינו א חידוש בספרועוד 
כותב הר"א הורביץ כך,  זצ"ל, סטייפלרעל ה

ת הנזכר פעם ראשונה בפרש ,מלת יששכר
 (הגר"י קנייבסקי)אמר מורי ורבי  ,בראשית

 (קרי עם שי"ן אחת), שיקראו ישכר זצ"ל,

. וכן וכו'' ותקרא שמו יששכר'א וולחזור ולקר
יינו בבית הכנסת לדרמן, וכן קראו במנ הנהיג

בילדותו שמע מחסידים ש ,"רומבביתו. ואמר 
כר, ולכן שְ שקראו היששכר הראשון ישָ  ,זקנים

בקיצור,  וכו'. נהג החת"ס זצ"ל הנהיג כנ"ל, וכן
   הדבר אינו פשוט.

  
, שאין אפשר לבוא ולהגיד , כיצדאם כן

בכל אופן, ו מחלוקת בקריאה בספר תורה?
המחלוקת הזאת , כי להדגיש זאת ברצוננו

לפני הרבה זמן מ עודמימי קדם,  היתה
, הרמב"ם בא ואומר לנו . א"כ כיצדהרמב"ם

  שאין בזה שום חילוק? 
  

, התירוץ הזהו וך זמן רב, בנושא הזה.נב הייתי
 ,הרמב"םמלאחר זמנו של־רק  שינויים החלוהש

זאת ברמב"ם אבדוק  ,אמרתי לכןנכון.  אינו
   ילתא.א מתייעסא ,'וברוך ה במקור. בעצמו

  
כי הרמב"ם  ,מה שהוא כותב לגבי ,ראשית

חטף ־אפילו בין קמץכי אין שינויים ' אומר
בנוסחאות  הקייםהלשון ', אכן זהו לשורק

אבל דבר זה אינו  ,הרגילות של איגרת תימן
אקרא לכם  נמצא כלל במקור בלשון הערבית.

אתם . גרת תימןיבא הרמב"ם,לשון את 
בתימן, שעשה שהו בזמנו ימ היההרי , יודעים

 לראש. נכנס להםוהדבר  את עצמו משיח שקר.
ישנם בתורה ש ,ראיותלהם התחיל להביא הוא 

ה  בפסוקכגון  בים.רמזים למשוגע של־ער ְוַאְרּבֶ
ְמֹאד ְמֹאד , המלים [בראשית י"ז, ב'] אֹוְתָך ּבִ

הגימטריא של השם שלו. צא וי ',מאד 'במאד
 יש שהתבלבלו וחשבו, שאולי אכן יש בכך א"כ

   משהו, שכביכול התורה רומזת אליו.
  

 שזכרת ומה, כך ב"םמרעל זאת רבינו ה כותב
ביא בני שה ,הפושע הזה דהיינו, הפושע מדבר

 משוגעה וזה ',במאד מאד'ש ,אדם לחשוב
 במאד' לתמִ ש העם בותיבל שהכניס שלהם,

 האיש על נאמר הוא ,']כ ז"י ראשית[ב 'מאד
 'פארן מהר הופיע' שאמר מה וכן .משוגע

 נביא' שנאמר מה וכן .עליו רומז ,]'ב ,ג"ל דברים[
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 ,ח"י ריםבד[ י"י' לך יקים כמוני מאחיך ךמקרב
 ונתתיו' ,לישמעאל עודויֵוְ  טחתוהב וכן .]ו"ט

 יניםיענאלו הם  .]'כ ,ז"י בראשית[ 'גדול לגוי
 כבר אלו דברים ם.שאמר ממי מאד מאוסים

 ולא .הכל בפי הרגלתם בומר ,ונסתרו נדחו
 ,בלבד החלישות בתכלית שהם בהם נאמר
 ,גמור לעג ,תוליוה הוא שצחוק אומרים אבל

 איםמבי שאינם דברים והם .ראיה מהם לקחת
 הארץ עמי ההמון בלב' ואפי ,פנים בשום ספק

 ויטע אשר בעצמם והפושעים .והבורים
 אין גם .הוא שכן דעתם אין ,האלו בדברים

 באלה כוונתם אבל .להם מסתפקיםלהם 
 ולהראות ,םיהגוי בפני בהם להתפאר ,הדברים

כי  ,קלוןמה שכתוב ב .מאמינים שהם להם
   .בתורה כתוב געומשה
  

 לקוראן. כינוי וזה 'קלון' ,ודעשעוד לא י מי
שלא  כשרצו 'קורען', או 'קלון'. אצלינו אומרים

'קלון'.  אמרו יבינו מה אנחנו היהודים אומרים,
יודעים  אתם .ישמעאליםזה ספר הקלון של־

ספר מלא  זהו למה קוראים לזה 'ספר קלון'? כי
אמנם רוב הספר לקוח מהתורה שלנו,  שטויות.
היה  ,שלהם הנביא"" ,המשוגע שלהםאלא ש

וטעה אפילו שהוא התבלבל  ,רכ"כ בוּ 
 ,םאהרי האיסלאתם יודעים,  בהיסטוריה.

ימח  ,יש"ואחרי הנצרות. א"כ האמונה ב התחיל
גם הם כבר היו  ,אמא שלו מריםבו ,שמו וזכרו

מאמינים בכך. לפי "דעתם", לוט (אחי אברהם 
אבל אבינו) והגר ויש"ו, הם כביכול נביאים. 

, שמה היה הרי אמא של יש"ו .לבלהוא התב
גם ו בלשון הקודש.מרים  מריה בלשונם, דהיינו

הוא . א"כ קראו מרים שרע"ה,אחות של מל
טעות של  שרע"ה...של מ ואחות , שזאתחשב

גם  , הוא התבלבל. הוא בורשנה 1000
וכפי שכבר כתב  יסטוריה. ממש לעג וקלס.בה

ק לֶ על כך הרשב"ץ בספרו מגן אבות, בחֵ 
את  מי יקראאיך כתב האבן ספיר, ינו. שוס

 ולא יבין שזה הבלים? את הקורען,הספר הזה, 
 , אין להם שכל, חסרי דיעה.אבל הערבים

שהרמב"ם כתב עליהם , כמו הטיפשים'ערבים '
  אין להם בינה.  בהל' תשובה.

ִביא, המליצו עליו את הפסוק,  וכבר ֱאִויל ַהּנָ
ע ִאיׁש ָהרּוחַ  ּגָ , כדאיתא ע ט', ז'][הושוגו'  ְמׁשֻ

  בליקוטי תורה לרבינו האר"י שם.
  

 אינם עצמם ישמעאליםהו ,הרמב"ם אומר
 ,אותם מקבלים ואינם ,אלו בראיות מאמינים

 טולהישב לפי ,לראיה אותם לוקחים ואינם
   .מבואר

  
מה הישמעאלים אמרו , כך הוא אומר כעת

היה כתוב ש שאנחנו שינינו את התורה? עלינו?
 מחקנו אותו?היהודים  ואנחנו ,ו בתורהשמאת 

 להם מצאו שלא ומפני, כך אומר הרמב"ם
 ולא ,התורה מפסוקי בפסוק פנים בשום טענה

 צרכווה ,ממנו שיתלו כדי ןבדמיו ולא בסברא
 ,אותה נינויוש התורהאת  שהחלפנו לומר

 להם מצאו ולא .התורה ןמ פלוני שם ושגררנו
 ףוא ,מזו קרובה יותר נצלילה טובה טענה שום
 והפחיתות הגנות בתכלית שהיא פי על

 שכן כל ון,להמ' אפי גלוי טולהיוב ,ההריסה
ון ללש העתיקוה והתורה הואיל ,ליחידים

 ,יון ולשון ,פרס וללשון ,ארמית -הסוריאן 
 מן מאות כמה הפסול דשעמ קודם ,לעז ולשון

, שאנחנו שינינו איך אתם יכולים להגיד. השנים
כבר מתורגמת הרי התורה  בתורה? דברים

 נולד.עוד לפני שהמשוגע שלכם  ,לכמה שפות
. אצלינושהכל כתוב כמו , כי תראוותבדקו שם 

 ,פרסיתוכן  ,ארמית ', זאת לשוןן'לשון הסוריא
בכולם אין את  , ולטינית.לועזיתו ,יווניתו

 ,יכולים להגיד אינכם המלים הללו. א"כ,
  שאנחנו מחקנו דברים בתורה. 

  
 שהיא ד,ועו ר כך,ואומ הרמב"ם ממשיך

 ועד העולם ממזרח ,דור מפי דור בלתומק
 ,כלל לוףיח שום זה בכל נמצא ולא ,מערבו

 שום בה נמצא לא ובמקומה, בנקודה' ואפי
ק"ו  .אין חילופין ,אפילו בנקודות דהיינו,. לוףיח

אל  או בנושא שלם. לכן, ,מותילים שלבמ
 זו לטענה צרכווה ולא ו שטויות.תדבר

 מדמה פסוק העדר מצאו שלא אלא ,החלושה
   .בתורה
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תוספת לשון, כי 'אפילו בין קמץ  הם גרסו כאן
אין חילוף כלל. אבל כפי  ',קחטף לשור

לא נמצא במקור. אבל בכל  הדבר ,אמרנוש
ואפילו בנקודה ', הוא כן כתובאמה ש ,זאת

שום  לא נמצא ',במקום'ו ',בנקודות' '.ובמקומה
   קודות.דהיינו, שאין הבדלים בנ חילוף.

  
יש לי ערבית. לשון ב ,בדקתי את המקור אבל

כרך א' הוצאת  ,גרות הרמב"םיאפה את 
 ,ערביתלשון בשנת תשנ"ה, ב ונדפסשילת, ש

אלכאפה מן אלכאפה , שם בדף צ"ג כך כתובו
קבלה רבים מרבים  דהיינו ,אלארץ'משריק  מן

וליס , המערבדהיינו  א,ריבה'גומממזרח הארץ, 
, לא נמצא ףאלך כולה כ'ד'אל עפי גמי יוגד

 פי ולובכלל,  היינו אצלא, .בכלל שום חילוף
 . א"כלאנהם צ'בטוהאאפילו נקודה,  טהנק

אפילו בנקודה, בגלל  ,אין הבדל, כי פה כתוב
  דקדקו בה. וזקו אותה ישהם ח

  
אני רואה  ואכן ,מסתכל בשינויי נוסחאות אני

שהפיסקא הזאת אינה  ,נוסחאות נןישכי 
שאין  וכו' אצלאיסקא, מהמלה 'קיימת. כל הפ
בנוסחאות אחרות  ,כל זה וכו', אפילו נקודה

  . ליתא
  

שהו הוסיף יאו שמ .השתיםן מ אחת אם כן,
ו שהרמב"ם בעצמו מחק זאת אח"כ. , אזאת

אין כבר אינו ברור. דהיינו,  הדבר ,בכל אופן
להיות שהרמב"ם כי יכול  ,מהרמב"ם קושיא

   בכלל לא כתב את המלים הללו.
  
הרמב"ם לא ידע נוסף, כי להגיד דבר  אפשרו

שאמרנו  , מהאת המחלוקת הזאת נהשיש
הרמב"ם הסביר '. אמתהלגבי תיבת ' ,קודםמ

. אולי הוא זה הבדל בניקודאין בש ,את הגמ'
רב את דברי  אולי הוא לא ראה הסביר אחרת.

וכן לגבי  כך. הסבירר שא שהבאנו, גאון יהאי
ה את שמא הוא לא רא '.שכרתיבת 'יש

בכמה  ,יש לנו תירוצים ההבדלים הללו. א"כ
  כיוונים.

  

נכון מהפסוק "להיות כל איש שורר מוסר השכל 
  "והוא ימשול בך". ענייני שלום בית.בביתו". 

ברור  '.ׂשורר'ו 'ׁשורר'של  ,את העניין נסיים
ורר כל איש שׂ 'שצריך לקרוא  ,כשמש בצהרים

 אתבשי"ן ימנית. זלא לקרוא שוח"ו  ',בביתו
ואלה שהמציאו  ורר'., לקרוא 'שׁ טעות גמורה

, הם פשוט לא הבינו את הזאת ירסאאת הג
   המוסרה.

  

שהם עשו מזה מוסר השכל, הם  ,אמרנו אמנם
האדם צריך להסתכל הנהגת על ש מכךלמדו 

 , כיהסברנו בשיעור הקודםאבל כבר  בני ביתו.
 נויש , לא צריכים ללמוד מפה.את המוסר הזה

זאת ממנו, וזהו מן הפסוק ומדים של ,פסוק אחר
  'ופקדת נוך ולא תחטא'.

  

להיות 'הפסוק ן מ אחר, ישנו מוסר השכל אבל
 אמיתית תועלת נהיש'. כל איש ׂשורר בביתו

 אותו. שצריכים לדעתנכון מפסוק זה, לימוד ו
  אבל נלך לפי הסדר. 

  

למהוי כל גבר  זדהרואשל־פסוק הוא,  תרגוםה
מהוי ממללא ה לפי למסרבן על אתתיה, וכ

 פירוש המלים,מה  כלישן גברא וכממלל עמה.
 ינהא 'מסרבן' המלה '?מסרבן על איתתא'

 אולם ראיתי, כי בספר כפלים לתושיה, מובנת.
ן כָ ְר מסַ 'כנראה צריך להיות שאת, זהוא מתקן 
בכא"ף במקום בי"ת, זהו  ',מסרכן' '.על איתתא

ה, לשון שררמ דהיינו, 'שוטר'.תרגום של ה
צריך  כנראה ושל, סרכא ושולטנא.שוטר ומ

מה שהדפיסו  טעות שזאתנראה . מסרכן להיות,
  . מסרבן בבי"ת, לשון סירוב, דלא שייך הכא

  
נוּ לדעת, בעניין זה של  צריכים ים ִיּתְ ׁשִ ְוָכל ַהּנָ

דֹול ְוַעד ָקָטן  [אסתר א', כ'], ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמּגָ
ֵביתוֹ  ל ִאיׁש ׂשֵֹרר ּבְ  ברצוני [שם שם כ"ב], ִלְהיֹות ּכָ

   כך. לכם לומר
  

בספר טיב הפורים,  זאתכבר מעיר ו ,לצערינו
זהו אחד , דבריואקרא לכם את בל"נ  תכף

שהוא כותב כי בזמנינו, הנשים , זמנינו מרבני
 ,את המוסר הזה משתלטות על הגברים.
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הם  ',ׂשורר'במקום . כנראה צריכים ללמוד מפה
כבר לא ׂשורר  הוא ', א"כׁשורררק 'עשו אותו 

נם קבעו כי לא לחִ  ני,אבל חושב בביתו.
 הנשים חייבות במקרא מגילה, הםחכמים, ש

יתנו צריכות לבוא ולשמוע את הדברים הללו. '
 סים.לא נאמר רק לגבי הפְר זה  ',יקר לבעליהן

כל אשה צריכה לשמוע בכך, ו מצוה נהיש
   ולקיים זאת.

  
  אמר זאת? המןאבל  מהקהל: שאלה

נכון. זאת הנקודה.  שליט"א: מרן תשובת
אולי  ,אם המן ילמד את המוסר הזהלכאורה, 

מה  אדרבה, יגידו שהדבר אינו נכון? אבל,
לֹא נו לומדים את מהיכן אאתה יודע  ?נעשה

ִכיָרה ִעיָרה ִלְפֵני ַהּבְ ְמקֹוֵמנוּ ָלֵתת ַהּצְ ה ֵכן ּבִ  ֵיָעׂשֶ
 ,אל תשכח ן הארמי.בָ מלָּ  ?[בראשית כ"ט, כ"ו]

 אבל האמת , היה סבא שלנו.הארמישלבן 
א"כ גם לגבי המן,  בעניין זה.ויכוח  נויש היא, כי

 למדו תורה בבני ברקמבני בניו של המן  הרי
כל לא צריך את  ,אבל [גטין דף נז ע"ב].

חז"ל תכף תראה, כי  התירוצים הדחוקים הללו.
 '.דת של תורהיא 'הכך ש ,מפורשבאומרים 

[אסתר  ַויֹּאֶמר ְממּוָכן על הפסוקכי והסיבה היא, 
אבל  .הוא המן, לפורענות מוכן י"א כי ,א', ט"ז]

 בעזרת ה' עוד מעט ו דניאל.שזה ,אומריםהיש 
  . זאת נראה

  
בזמן  להקדים ולספר לכם סיפור קטן. ברצוני

על  ,יש ביניהם ויכוחש ,אלי זוג ובא ,האחרון
הוא רוצה ש ,הבעל אומר עניין של ירושה.איזה 

משתפת למה את את אשתו, שואל ו .כך
רוצים הרי הם  פעולה עם קרובי המשפחה שלי?

אמרתי וכו'.  את הירושה שאני זכאי בה? לקחת
, מי לגופו של עניין כעתכנס לא ניתשמעי,  ,לה

 בתוךיש פה ויכוח אבל,  הוא הצודק כאן.
, ואת אומרת כך. ידוע הוא אומר כךו .המשפחה

ך שירושות, הפרידו משפחות, וגרמו מכ
סכסוכים רבים רח"ל. אחים ואחיות נפרדו, 
אפילו במשפחות טובות ומיוחסות. א"כ 

רב על שני הצדדים יחליטו צריך ש ני, כיחושב
 שיחליטו, כך צריך להיות.ומה  .מוסכם עליהםה

 ועדיין ,מוסכם, כל זמן שאין רב אבל בינתיים
אל תעשי  ,אומר כך בעלך , אםלא החליטו

אין לך אשה  ,מרוכי חכמים א .נגד דעתוכ
 בעלה רצוןכשרה בנשים אלא מי שעושה 

, היא קפצה ואמרה ליאבל אז  ].'ט '[תנדב"א ר
[במדב"ר י"ח , אשתו הצילתו און בן פלת אבל

תשמעי, היא הצילה אותו אמרתי לה,  ?כ']
היא  ורבה איתו. כנגדואבל לא הלכה  ,בחכמה

ילקלה קהיא לא  ,לא עשתה מחלוקת בבית
היא עשתה בחכמה,  , אלאאת השלום־בית

אתם מכאן בחכמה. אבל גם את תעשי א"כ 
   מי הוא השורר בבית? ,רואים

  
הגיע עד שיש נשים שלא נותנות  המצב

לבעליהן לגדל זקן, קל וחומר פיאות. רח"ל. 
לאן הגענו. זה תפקידן? זה תחומן? ויש שבעל 
כרחן של בעליהן הולכות עם פיאות "נכריות" 

ת נגד הפיאות "היהודים" פרוצות רח"ל. נלחמו
ויש להן חליפין, פיאות של  -של בעליהן  -

גויות. השם ברוך הוא יגדור כל פרצותינו בקרוב 
  אכי"ר.

  
[להרה"ג גמליאל  בספר טיב הפורים כותב

 ,אנו רואים בכאן אף, רבינוביץ הכהן, עמ' קמ"א]
 ועל ,בביתו' שורר' להיות האיש צריך כמה עד

 המדוברת הלשון לושאפי ,דבר כל ישק פיהו
 ,ולשונו שפתו יודעת איננה כאשר ,יניהםב

 ללמוד ולהכריחה ,עליה הדבר לכפות בכוחו
 והדברים .כלשונו עימו ולדבר ,לשונו את

 דבר בכל הבית שהנהגת ,וברורים פשוטים
 של ושיטתו דרכו כפי להיות יכהרצ ,ודבר

 לבטל עצמה להכניע צריכה והאשה ,הבעל
 ,הבית את בעלה נהגתה מרות ולקבל ,דעתה
 של והנהגתו כמנהגו ודבר דבר בכל ולנהוג
 גויים שאפילו ,רואים שאנו כך כדי עד .בעלה

 הנהגה מבינים היו ,קדומים בדורות פשוטים
 ,היוצרות להפוך חלילה ליבם על עלה ולא ,זו

 הבעל כי .האשה ביד דבר כל הנהגת ולתת
 כבר נאמר כאשר ,בביתו שורר להיות צריך

 הואו ]ז"ט ',ג בראשית[ הבריאה תבראשי
   .בך ימשל
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 אלו שכששלחו ,בגמרא שאמרו וכמו
 שצריך על העם כל ממנו צחקו ,האיגרות

 הגמרא ל"וז .כך כל פשוט בדבר ולגזור לעורר
 ,לן רדשד יהאי מאי ,אמרי ],ב"ע יב דף[
 אפילו .פשיטא ?'בביתו שורר איש כל להיות'

   .ש"עי ליהוי פרדשכא ,יתיהבב קרחה
  

. גם ראשונות גרותיא לוליכי  ,כתוב הרי
אשר שלחו את כ למה? כי .טה לא היתה לויפל
עולם המות התחילו או ,גרות הראשונותיהא

 ללעוג על אחשורוש. אמרו, המלך הזה שוטה.
וכי יש בזה  '?להיות כל איש שורר בביתו'

 .ליהוי פרדשכא ,יתיהבב קרחה אפילו חידוש?
 פקידהוא  ,תובבי גרדן, אפילו אומר רש"י

רש"י ר ומושל. לא ברור, מה שוטדהיינו  ,ונגיד
קצת היא  ,לה הזאתבמלה 'גרדן'? הממתכוין 

אבל הם לא  ,פירושים כמה נםיש .מוזרה
   הסתדרו לי.

  
  מהקהל: אולי הכוונה לגרדאי? הערה

מרן שליט"א: דהיינו אורג. ראיתי  תשובת
שמפרשים כך, וראיתי עוד כמה פירושים, אבל 

, בכל אופןהסתדרו לי. לא משנה.  הם לא
הוא  ,תהכוונה היא ברורה, שהאדם הכי פחוּ 

   .שולט בבית, אשתו מכבדת אותוה
  

צריכים לדעת, היכן הם הגבולות. זה לא  אבל
, ויש יש דברים שהבעל קובע גם במטבח.

, יהיה העציץ היכן ,קובע ינואדברים. הוא 
את יש  ואיפה תהיה התמונה? בשביל כך,

צריכים  '.סוף העולםזה 'בשבילה ו ,יתבעלת הב
 אלו , מה כן ומה לא.לדעת את הגבולות

צריך לעשות  , ואלו שטחים שלו.שטחים שלהה
בצורה  ,קחו את הדבריםיאל ת ת.סדר בבי

להגיע  ח"ו זה יכולכי כוללת וגורפת, 
אלא צריכים לדעת את הגדרים  למחלוקת.

, באופן כללי להגיד כוונתיהגבולות. רק ו
האיש הוא  ,הבית רים העיקריים של הנהגתבדב

 לכן היא מדת הדין,אשה וה מדת הרחמים,
  . 'ל בך'והוא ימש ,צריך להיות

 בדורנו ,הגדול לדאבוננו ממשיך ואומר,והוא 
 בתים בהרבה אלו פשוטים יסודות נתהפכו
 והן ,שתלטניות נעשו שהנשים ,בישראל

 וברורים הפשוטים יסודות והפכו .המנהיגות
 כל ונעשתה ,מבינים היו גויים שאפילו ,ךכ כל

 שמושלת היא והאשה ,בביתה שוררת אשה
 הוא שיהיה במקום ,ליצלן רחמנא בבעלה

  ].ב"ע לב דף ביצה' עי[ בה מושל
  

 ישראל בית של הללו נאמנים יתדות הפיכת
 ,רבןוח הרס כל תחילת הם ,פיהם על

 רחמנא במאוד רבו השליליים ותוצאותיה
 ומחובתן .לגמרי הבית רותהתפור עד ,ליצלן

 ,שנהלי עטרה להחזיר ,צדקניות נשים של
 וזקנותינו אמותינו עם באמנה היה כאשר
 את עליהם ותממליכ שהיו ,הדורות שבכל

 מגילה מקרא עליהן ולקבל ,רוח בנחת בעליהן
 ,בקריאתו רק לא ,בקיומו אף שחייבות ,זה

   '.בביתו שורר איש כל להיות'
  

 הבעל להנהגת שייכיםה בדבריםהוא  המדובר
 שיש ,שברוח בדברים בעיקר דהיינו ,מבית
 יןיוכענ ,הבית רוח על חינוכית השפעה בהם

 כאשר ,וכמובן .וכיוצא בבית המדוברת השפה
 בדברים ולא ,ק"התוה בדרך היא הנהגתו
  .חלילה התורה לרוח שאינם

  
זה  המןאצל רק היא, כי הכוונה , שתחשבו ואל

פרקי דרבי הוא במקור . כתוב בחז"ל, ההיה כך
, לרבי אליעזר [פרק מ"ט]בן הורקנוס  אליעזר
מקודם, כי הם אמרנו  האומר כך. הרי הגדול,

בלו יכאשר ק ,לכן חשבו שאחשורוש שוטה.
 ם.הרו לעשותילא מ , הםגרות השניותיאת הא

, הם לא היו מחכים עד שיגיע י"ג וי"ד. אחרתכי 
 ריה שוטה.זה הכנראה המלך  ,אמרו אלא שהם

'. להיות כל איש שורר בביתו' ,הוא כבר אמר
כבר , מה אתה רוצה ממני? גיד לךהיהודי י א"כ

בבית שלי מחליט לפי ואני הוראה,  יבלתםק
, נגדנוכהיהודים ילחמו  דת של־תורה, וממילא
בדעתו לטובת תהפך ואח"כ אחשורוש י
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לא נשמע  , אנחנואמרוהיהודים. לכן הם 
  ראה.נמתין עד שניגרות שלו. לא

  
כשיצא היין  בפרקי דרבי אליעזר כך,שם כתוב 

קש לו את ושתי יב ,בו של אחשורושימל
הגידו לו השרים הגזירה  .ולא מצאה ,המלכה

בוכה על הגזירה שנגזרה , והתחיל שגזר עליה
מגלגלין זכות על  ר' זכריה אומר, .וכו' עליה

על יד דניאל נתגלגלה מלכות  ,ידי זכאי
על  ,יבכה עליה אל ,למלך , שאמראסתר
 .כדת וכשורה עשית ,שכל מה שעשית ושתי.

הב"ה מקיים את  ,שכל המקיים את התורה
, האיש ימשול ,שכך אמרה תורה .מלכותו
כך דניאל אמר  '.והוא ימשול בך' שנאמר

מה שכתוב את  ,אתה עשית לאחשורוש.
ושלח המלך בכל  '.והוא ימשול בך' ,בתורה

להיות כל ' , שנאמרלעשות כדבריו ,המדינות
   '.איש שורר בביתו

  
  

השלמה בעניין ההבדל בין הכתיב לבין הקרי 
בתיבת "כאמרם" שבמגילה, והאם נכון הדבר שהיו 

בעניין תענית  מנהגים שונים בעניין זה בק"ק תימן.
  בכורים בערב פסח.

התחלנו  ',כאמרםו' 'באמרם'של  בעניין
   '.קרי וכתיב' נויש, כי בשיעור הקודם להסביר

השואל, שאל ש מה לגבי ,זהבנושא  מסקנאה
כמי מה שאמר הרב עזרא קורח, בנוגע ל
וא לכם קרברצוני לבספר עלי תמר, שמובא 

את לשונו, ולעמוד על דבריו. אם כי אני רואה, 
להרחיב  אין לנו מספיק זמן כעת כברגם כי 

  בכך, לכן אקרא רק את הקטע הנוגע לעניין זה. 
  

 אכן כך, "ג עמ' פ'][מועד חספר עלי תמר  תבכו
 עזרא רבי מובהק סופר המופלא מאת נודעתי

 במלה חלוקים הספרים שבתימן ,מפה י"נ קרח
 שכתוב ויש ,באמרם בהם שכתוב שיש .זו

 שקורין יש ,לזה ובהתאם .כאמרם בהם
 הרוב אולם .כאמרם ויש ,באמרם בציבור

 .כאמרם וקורין ,באמרם שלהם במגילות כתוב
 שקראו ,עדן עולי של ס"בביהכנ כאן ושמעתי

 תימן ספרי שלפי באופן .באמרם ,קבלתם לפי
 חלוקים שהספרים אלא ,וכתיב קרי אין ,אלו
-גולהר .בפניהם-לפניהם במלה כמו .בזה

 שלנו הספרים לפי שאף ,נראה כ"א .גוולהר
 בדיעבד מ"מ ,כאמרם וקרינן באמרם שכתיב

 שאפילו יש שהרי .חוזר אינו ,באמרם קרא אם
 .חוזר אינו ,משתנים יןיוהענ הלשוןש במלות

[גם לאשכנזים  זו במלה לסמוך יש כ"וא
 שאין ,תימן וקבלת ספרי על בדיעבד וספרדים]

  .בזה חלוקים שהספרים אלא ,וכתיב קרי כאן
כמה  נןיש ,אצל התימנים, כי דבריו יוצא לפי

קוראים , וכותבים באמרםהיש  .גירסאות
ם וקוראי ,כותבים באמרםהויש  .באמרם
הרוב כותבים , כי אבל הוא אומר .כאמרם
גם אצל ולדבריו,  , וקוראים כאמרם.באמרם
   באמרם.קראו  ,העדנים

  
גם זה  ',אוצר מנהגי עדן'את הספר לי כאן  יש

ויישר חיליה  ,בזכות הבחור רון ניסים הי"ו
, אבל הוא זאתהוא מביא את לאורייתא. ואכן 

שבית הכנסת  ,שמעתי עדותכך, אחר כותב 
 אמרם.ערי ציון, היו קוראים התיבה כְּ ש

 םבית הכנסת של עדני וזה ,שערי ציון בכא"ף.
 נויש ,על העדנים עצמם א"כ, .תל אביבעיר ב

  כיצד הם קוראים? ,ויכוח
  

אלו  ,ררתי מכל הרבנים הזקניםיאני ב אבל
פשתי יחכן ו ,נמצאים שאינם ואלו שחיו

הכותב אחד מחכמי תימן, אפילו אין ו ,בספרים
מדבר על  ,הרב עזרא קורחך. ומלבד זאת, כ

מקומות ההוא לא מדבר על  העיר צנעא.
הרב בכל גלילות תימן. נראה כי  ,אחריםה

, שהיו אחריםהדברים , לא ידע מהעזרא קורח
  במקומות האחרים בתימן. 

  

המעמד [סוכות חוה"מ בדיברנו  ,אתם זוכרים אם
אז הבאתי  , על עניין האתרוגים.הגדול ה'תשע"ד]

באים לקנות היו כולם , כי שהוא אמר ,בשמו
 יםגודלהיו לא  םה, כי צנעאעיר אתרוגים ב

העיר זור ירק באאלא  ,תימן בשאר גלילות
כי הוא לא ידע הדבר פשוט, שאבל  .צנעא
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 ים אתרוגים רבים, בהרבה מחוזות.בתימן גודל
  את מה שנמצא בסביבה שלו. רק  ,הוא ידע

  
במס' תמר שבספר עלי  ,דבר ראיתיה אותו

מסר לי התורני כותב בשמו כך,  [רפ"ט]פסחים 
שבתימן  ,תימןהרב עזרא קורח ממופלגי עדת 

 .עים בכלל מתענית בכורים בערב פסחלא יוד
, 'בתימן'זה לא  איננה נכונה., 'בתימןהמלה '

הם יוצאי העיר צנעא,  ואכן, '.בצנעא' אלא
בערב  תענית בכורים את עניין הכירולא כמעט 

זאת. אבל ברוב הם לא היו נוהגים ו, פסח
היו מתענים בערב ם הבכורי ל, כתימןגלילות 

ו נבעיר שלש ,סיפר ליזצ"ל אבא מארי  פסח.
ובמשפחה קאפח, ה בשם משפחרצאבה, היתה 

 הזאת היו מתענים בערב פסח, שלשה אנשים.
ש בן בכור, של בכור בן בכור , אבא, וסבא.בן

מות מכל המקו ,אתזדורות. ואני שמעתי 
של תענית זה עניין האחרים, בהם היה נפוץ 

  בכורות. 
  

בילדותי זקן אחד, בשם דוד הברי, (הוא  זכורני
מאיזור אחר בתימן), ביקשו ממנו להתפלל 
ערבית כש"צ בליל פסח. הוא ענה, אינני יכול, 
אני מתענה. כיון שהיה בכור, והיה תשוש. 
בתימן לא היה מקובל לפטור התענית ע"י 

בסיום מסכתא. ואכמ"ל. ועיין מ"ש השתתפות 
[או"ח חלק ג' (מועדים) סימן בס"ד בש"ע המקוצר 

  .ח"פ סעיף ו']
  

עיר ב כי בנ"ד, הבעיא היתה רק ,יוצא אם כן
, כל הספריםיררתי בבשראיתי ולפי מה צנעא. ו

מרבני צנעא עצמם, אין אפילו אחד שמסכים 
שאם היא, שלי  איתו בנושא הזה. לכן המסקנא

עמי  אלו ',באמרם'ה שקראו כאל נםיש
 הדבר אינו על כך. אין מה לסמוךו ת,הארצו

מובן  דברה, וכזאת ירסאיכול להיות, אין ג
  .פשוטו
  

שהם התבלבלו.  מה הסיבה ,אגיד לכם אבל
דומה, שכתוב אחר פסוק  ני כי זהו בגללחושב

וגם כתוב 'באמרם'. הפסוק הוא, , 'באמרםבו '

ֵעי ְעֵליֶהן ּבְ ֶלְך ְלַהְבזֹות ּבַ ָאְמָרם ַהּמֶ ֵניֶהן ּבְ
ֵורֹושׁ   כתוב כאן [אסתר א', י"ז].וגו'  ֲאַחׁשְ

בגלל  כנראה לכן, גם קרי.כתיב ו ', גםבאמרם'
  שמו לב לכך. לא  ,הם התבלבלו זה
  

אין לו על מה  ,שהו קורא כךיאם מ אופן, בכל
לא בחכמי , גם אין שום ספר כזה בעולם .לסמוך

היות יכול ל , שאמרו דבר כזה.תימן
, אבל כנראה שהם היו כאלה , אכןשבמציאות

  אין מה להתייחס אליהם. , וארצותהיו עמי 
  

הדבר כתוב במס' , 'קרי וכתיב'היסוד של  לגבי
קרי 'עניין הואנחנו נשוה את  ,[דף לז ע"ב]נדרים 
 עם מה שכתוב בגמ' ,מגילת אסתר' בוכתיב

   שם.
  

מקרא  אמר רבי יצחק, ,אומרת כך הגמרא
ועיטור סופרים, וקריין ולא כתיבן, סופרים, 

הוא . הלכה למשה מסיני יבן ולא קריין,וכת
, מה זה מביא דוגמא [נמצא בר"ן שם. העורך]

"פרת" ד"בלכתו"  כגון, 'קריין ולא כתיבן'?
 וזה אבל לא כתוב איזה נהר?. ]', ג'ח 'שמואל ב[

"איש"  וכן קרי ולא כתיב. '.'בנהר פרת
שמואל ב' [ד"כאשר ישאל איש בדבר האלהים" 

 .]ירמיהו ל"א, ל"ח["באים ד"ונבנתה"  .]ט"ז, כ"ג
"את" ד"הגד  .]ט", כ'ירמיהו נ["לה" ד"פליטה" 

 .]', ה'רות ג[ורן" "אלי" ד"הג .]א", י'רות ב[הוגד" 
הלין קריין ולא  .]ז", י'רות ג["אלי" דהשעורים 

  וכו'.כתבן. 
  

 נושאם ישמכאן, לכאורה אנחנו רואים  ,אם כן
הלכה למשה ' כי זאתקרי וכתיב, הגמ' אומרת 

 קרוא כמו ה'קרי', ולא כפי שכתוב., ל'מסיני
 ,פי מה שכתוביקרא כשהו יאם מ, כי יוצאא"כ 

ל הלכה למשה , הוא עבר עולא כמו הקרי
עובר  הוא ,אתזלכאורה מי שעושה  מסיני.

  עבירה.
  

 היתה ,מגילת אסתראבל  מהקהל: שאלה
  מסיני'?משה 'אחרי הרבה 
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 ,לכאורה יפה מאד. מרן שליט"א: תשובת
הלכה ' יאה, שמגילת אסתר שייך להגיד כיצד

יה לפני מגילת משה רבינו ה הרי '?למשה מסיני
  אסתר? 

  
קיבל את  ,ה רבינומשכי , היא תשובהה אלא

לא רק את התורה ־פה. כל התורה שבעל
אלא  ,כתוביםהאת הנביאים ודהיינו  ,שבכתב

אפי' כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. נכון 
הנס של את לא היה  עדיין שרע"ה,בזמן מכי 

 , וכו'.לא היה מרדכי ולא המן ,מגילת אסתר
את כל התורה  שרע"המהקב"ה, אמר לאבל 
, א"כ .צריך לכתובוכך כך  כיאמר לו ו ,כולה

 ,לא היה הדבר עוד ,למרות שבזמן משה רבינו
  '. הלכה למשה מסיני'נקרא  הדבראבל 

  
בלי נדר ו ,הרבה זה עוד פרטיםבנושא  יש

  את בשיעור הבא.זנשלים 
  

ב"ה יסייענו על דבר כבוד שמו, ויפרוס  המקום
 עלינו סוכת שלומו, אכי"ר.

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

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

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

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר 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. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה
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