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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
כאמרם" שבמגילת אסתר, והאם ישנה  -שלמה בעניין כפילת התיבה "באמרם ה

  הבנת הקרי והכתיב בפסוק זה. וראיה לכך מלשון התרגום "במללותהון". 
  ני" כלפי מה העניין בקרי וכתיב בתנ"ך, וכיצד שייך לומר "הלכה למשה מסי

  קרי וכתיב שבנביאים וכתובים. 
  שלשה מקומות בהם חוזר בו מרן שליט"א ממ"ש בבינה במקרא על מגילת 

  אורה ושמחה. 
  דברי הנצי"ב בעניין קרי וכתיב.

  השלמה בעניין דברי ספר "עלי תמר" בנוגע למנהג התימנים בקריאת 
  כאמרם".  -תיבת "באמרם

האם שייך ה"א הידיעה לפני שם, ביאור  זהו אביו של המן הרשע, "המדתא"האם 
  המלים "אליעקוב" בשיר "יום שבת שבדיואן, והתייחסות לכתוב בספר 

  מנהגי עדן בעניין זה. אוצר 
  דברי מרן שליט"א בחשיבות ה"עצרת תפילה" שתתקיים ביום ראשון א' דר"ח 

  של גזירת גיוס בחורי ישיבות לצבא.אדר ב' בכניסה לעיר ירושלם עיקו"ת ב
 ,שובת מרן שליט"א לשואלים האם צריך לברך "ברוך חכם הרזים" בשם ומלכותת

  ששים ריבוא מישראל.שם באם יהיו 
  

�� 
  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 

  371 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  246 -מספר השיעור בדיסקים 
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   ,יוסףבת  ה עליזהאיז'השיעור מוקדש לרפואת 
  הי"ו.  כהן מירוןהרב אמו של ידידנו 
, בתוך שאר כל חולי עמו ישראל לימה,שהמקום ברוך הוא ישלח לה רפואה 

  ים טובים ולשלום, ויחזקה ויאמצה בקו הבריאות, ליה לחיויעמידה מח
  אכי"ר. ,הל תבורךויקיים עליה מקרא שכתוב מנשים באו
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אמו  ,יוסףבת  ה עליזהאיז'השיעור מוקדש לרפואת 
הי"ו. המקום ברוך הוא  כהן מירוןהרב של ידידנו 

בתוך שאר כל חולי עמו  לימה,שישלח לה רפואה 
ים טובים ולשלום, ויחזקה ליה לחי, ויעמידה מחישראל

ויקיים עליה מקרא שכתוב ויאמצה בקו הבריאות, 
  אכי"ר. ,הל תבורךמנשים באו

  
כאמרם"  -שלמה בעניין כפילת התיבה "באמרם ה

שבמגילת אסתר, והאם ישנה ראיה לכך מלשון 
הבנת הקרי והכתיב בפסוק והתרגום "במללותהון". 

  זה.
י קריאת לגב ,בס"ד בשיעורים הקודמים ברנויד

כמו־ו ,זהבעניין להמשיך  ברצוני מגילת אסתר.
  .בקריאהנוספים  להסביר כמה דיוקיםכן 

  

חדש שנהיה מנהג הוא, חמור וה חשובה הדבר
לכפול את  ,בכמה מקומות בשנים האחרונות

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

וחוזרים , 'ויהי באמרם אליו יום ויוםאומרים, '
, הרי יש שם. 'אליו יום ויום כאמרםואומרים '

והקריאה  ,בבי"ת 'כאמרם' כתוב קרי וכתיב.
הגמ' אומרת  ,כידועוהרי  בכא"ף.'כאמרם' היא 

קריין ולא כתיבן,  ,[דף לז ע"ב] במס' נדרים
 דהיינו,. הלכה למשה מסיני יבן ולא קריין,וכת

  ב. ילא לפי הכתוחובה לקרוא לפי הקרי, ישנה 
סעיף  סי' קמ"א[השו"ע בהלכות קריאת ס"ת  מרן

כל תיבה , כךכותב , דיני הקורא והמקראב, ח']
הלכה למשה מסיני שתהא  ,שהיא קרי וכתיב

 .ונקרית בענין אחר ,נכתבה כמו שהיא בתורה
שקרא כמו שהיא כתובה בפני  ,ומעשה באחד

יצחק אבוהב והר"ר אברהם גדולי הדור ה"ר 
 ,ואלאנסי והר"ר שמואל ואלאנסי בנו ז"ל

 ,ולא רצה ,תוהתרו בו שיקרא כפי המסור
יותר  כאן הדבר .דוהו והורידוהו מהתיבהיונ

 . לדוגמא,בקריאת ס"ת מדוברש וןכיחמור, 
ךְ  ,פרשת נח כתובב [בראשית  הוצא [ַהְיֵצא] ִאּתָ

 .'היצא' אהו הקריהכתיב הוא 'הוצא', ו .ח', י"ז]
אמרו לו  '.הוצא איתך' ראהוא ק, למשל א"כ

הוא צה לשמוע, ור אבל אינו, 'היצא'לקרוא 
התיבה. מרן ן ו מוהורידוה ,נידו אותוו התעקש.

אבל בבית  .רוךעספרו שלחן זאת רק בביא מ

 ,חידושקצת  זהו .אתזביא לא ה מרן ,יוסף
מובא רק אלא , מובא בב"י אינודבר שה

אחר מכן כתמצית הבית , שנתחבר לבשו"ע
   בדור שלו.המעשה, היה  כך בכל אופן, .יוסף

  
 וזהו , היה מגדולי ספרד.יצחק אבוהב הר"ר הרי
מנורת ספר , בעל רבי יצחק אבוהב אינו

מהר"י ל .בשם הזהאנשים כמה  נםיש המאור.
 .ארבעה טוריםפירוש על  נויש ,הנז"ל אבוהב

 ואותאת נידו , גדולי הדור בספרדאותם  ,א"כ
  שקרא כמו הכתיב. בגלל  ,אדם

  
 וןכי ר.מגילת אסתאשר במיותר  ,חמור הדבר

לפחות גם מפני סיבה נוספת. , במגילת אסתרש
וגם , 'באמרםגם 'קוראים את שני הדברים,  הם

פי רק כ ,הוא רצה לקרוא בנ"ד,אבל  '.כאמרם'
פי , כרצה לקרוא לא בכללהוא . מה שכתוב

  . הקרי
  

ת, מה קרה לבן אדם ראשי זאת. להבין צריכים
? ותדוהיו צריכים לנעד שוכי הוא השתגע?  הזה?

  ?עד כדי כך כ"כ חמורהעניין מה ל דבר שני,
  

גם את , הקוראים במגילת אסתר אלהל בנוגע
דבר שהתחדש בזמן  וזההכתיב וגם את הקרי, 

אבל  התחיל? הדבר כיצד ,לא ברור האחרון.
ל מדברים עאשכנזים, ה מגדוליכמה כי  ,ראיתי

 .במקומותיהם אצלםהתחיל  זה, דברהרי כך. 
בישיבת  ,מפורסם הדברהיום ש כמדומני
   ליקווד.

  
[חלק ה' בהלכה  בשו"ת קנין תורה ,למשל אבל

על , כי מישהו שאל אותו הוא כותב ,סי' פ"ו]
 לקרות נה,ש שלושים וחמשמאז  שרגיל דבר

 זרווח ת,"בבי 'מרם'בא )'ד ,'ג(אסתר  וקספה
כם מח שמע תעכו א"ף.בכ 'אמרם'כ אוקור

 ,באמרם בקריאת סוקהפ לכ גומרש חדא
 .אמרםכ אתבקרי עוד הפעם חוזר כ"ואח

 כל כ"ג לקרות ,ונהגמ נהיש אם ומסופק
  הפעם כהנ"ל. דעו ולחזור ,סוקהפ
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 שמעתי לא מעולםבאמת  עונה לו כך, והוא
מה  .ת"בבי עם ראשונהפ באמרם שיקרא למי

 אינם צמם,בע הרי גם הם פתאום לעשות כך?
 ,שבשאר מקומות 'קרי וכתיב'כל עושים כך ב

 דאין ד"נולעוהוא אומר,  אלא רק בנ"ד.
 ההקפדה כ"א ,וכתיב קרי יש דכאן ,כן לעשות

כך. הוא מאריך על  ,וכו' כהכתיב לקרות שלא
כי  ,אומר הואובהמשך . ממש היה חדש הדבר

 על כך ',בפניהםו' 'ולהרוג'תיבות לגבי  בשלמא
שינויי נוסחאות, ו חילוקי דעות נםשיכי שמענו 

  . 'קרי וכתיב'לגבי כבנ"ד הדבר אינו אבל 
  

גם  ,סי' נ"ו] שביעי[חלק שרגא המאיר  בשו"ת
 קריאת המגילה.לגבי זאת, שאלו שאלה אותו 

שני את זהאם המנהג לומר  ,השואלשאל 
הוא ו ?'כאמרם'ופעם  'באמרם'פעמים, פעם 

רק  קורין ,אצלינו חסידי ויזניץ, כך עונה לו
 "י המוסרה קריפו עזהדכיון ד ' בכא"ף,כאמרם'

ובסוף היינו שצריך לקרות ויהי כאמרם. כן, 
מנהג ששמעתי  שוב אחר חקירה הוא כותב,

   כאמרם.ו , באמרםשתיהם שיקראאנז צ
  

מקצת אצל מקרוב נכנס  דברה, בקיצור יוצא
 .בארה"בליטאים המקצת אצל  וכן ,חסידיםה

, כבר הקודםבשיעור  ולפי מה שהבאתי לכם
אבל  .כך "יש נוהגים, כי "ספריםכמה מובא ב

כתוב שיראו נוספים אנשים כי , חוששים אינם
הדבר אצלם. הם יגידו, מה איכפת יתקבל  כך,
 , החמרנו? אבלהכי הרבה ?לעשות כך לנו

 ,הפחות לכל לכן נגיע? להיכן, מי יודע בסוף
  . זהבעניין דנו הם טוב ש

  
מה  ,שאלההובאה  ,[דף נ"ו] ישמח ישראל בספר
 ,טעהאדם האם דהיינו,  בדיעבד?לגבי הדין 

 בעלמביא  , האם יצא יד"ח?'באמרם'קרא ו
שמעתי בשם , ]111[ הערהבישמח ישראל 

סים קרליץ הגאון הרב נזה הגרנ"ק, הגאון 
ברוך הוא ישלח לו רפואה  המקום שליט"א,

ודאי שבכל חולי עמו ישראל, ך ובתמה ישל
 ',כאמרם' במקום 'באמרם' אמר אם 'אפי ,יצא

רק  אבל זהו .יןיהענ לשינוי נחשב זה שאין

עושים ה על אלו ,מדברים אנו אולםבדיעבד. 
[אמנם אפילו לגבי  ., ולכתחילה"שיטהכ"את ז

דיעבד, אין הדבר פשוט, וכמו שכתוב בס"ד 
בשיעורים הבאים,  נראה ביתר ובל"נלקמן. 

  בשם שו"ת זרע אמת וכו'].
  

יַע הים, תמ ואנו ָכה, ּוָמה ִהּגִ ָמה ָראוּ ַעל ּכָ
   ?]אסתר ט', כ"ו[ ֲאֵליֶהם

  
 כיצד הדברמיהו המתחיל בזאת, ויודע  ינאינ

או אחד  ,הראיות שלהםמאבל אחת  ,התחיל
, הוא לשון ם את הספקאצלהדברים שעוררו מ
 הדבר, וזה '.ןוהמללותבְּ 'כתוב ש ,תרגוםה

באות זאת גרס תרגום , כי ההם נסמכים יושעל
   .בי"ת

  
הרי  . ראשית,מאד הדבר תמוה ,לפי דעתי אבל
אם  ,רבים שיבושים נםשבתרגום יש ,ידוע

בנוסחאות שלהם. דבר  בניקוד ואם בגירסא,
 'להאינו כותב 'מלה במהתרגום הרי  שני,

לפי  ,אם נראה לו יותרדהיינו,  .בדוקא
הוא  יאז בבי"ת,זאת , לכתוב משמעות הלשון

גם מצאתי כי וזאת, י בדקתאכן וכך.  כותב
 כמה חילופי נוסחאות. נןיש ,בתרגום בעצמו

בתרגום ו' '.הוןתלכמל' הגורסים בכא"ף, נםיש
הרי  .כא"ףאות ב ,מפורשבכתוב  , הדבר'שני
 נויש , על מגילת אסתר.שני תרגומים נםיש

בנ"ד שינויי  נםיש בוגם ו ,יותרתרגום קצר 
 נןשיו הגורסות בבי"ת,נוסחאות  נןיש נוסחאות.
הגורסות בכא"ף, כפי שאמרנו. אבל נוסחאות 

 בכא"ף, ודאי כתובבשהוא ארוך,  ,תרגום שניב
   .'וון אמרין ליההָ ד כַּ '
  

שינויים  מצינולפעמים , כי לדעת עלינו
 ,מדוייקהאפילו בתרגום שלנו שהוא  ,בתרגום
לפעמים  .בכל הנוסחאות ,אצל כולם אבל גם

 אבלה גירסא אחרת בפסוק, תלתרגום הי
מהרי"ץ  איננו מתייחסים אליה.בקריאת הפסוק 

שְׁ , בפסוק כגון ,כךמעיר על זיע"א  ַלח ֻעזָּא ֶאל ַויִּ
 ,]. הפטרת שמיני[שמואל ב' ו', ו' ים'ֲארֹון ָהֱאלִֹד 

הכי גרסינן. ולא גרסינן  בחה"ד,מהרי"ץ אומר 
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נפל בקצת ובץ ההפטריות . וטעות "את ידו"
הימים והוסיפו 'את ידו', וסרכא דדברי 

, אטעינהו לשון התרגום, אטעינהו. אי נמי
דמתרגם 'ידיה', מה שלא נזכר בפסוק, אפשר 
דהוא תוספת ביאור, או אפשר דהתרגום היה 
גורס 'ידו' בפסוק, והקדמונים מעתיקי התרגום 
 בהפטריות השנה לא רצו לשנות גרסתו איך

תרגום להיתה כי גם אם  ,עכ"ל. נמצא שיהיה
יש את הנוסחא שלנו נו לאבל  ,כזאת גירסא
 ישנושבתרגום מה מפריע לנו לא ו, זה בפסוק

 ,בתרגום בספר משלילמשל  גם נוסח אחר.
ר ֵאין ָלּה ָקִציןם, ש כתוב בפסוק  ],[משלי ו', ז' ֲאׁשֶ

כתוב היה תרגום שנראה מהו ,'קצין'כתוב 
כבר עמד ו. א'ָר צָ שהרי תרגם 'חֲ  ',קציר'אצלו 

, ולפי יו"ד סי' נ"ז] [ח"אבשו"ת רב פעלים  כךעל 
דעתו התרגום נקט כך בדרך דרש. [ועיין עוד 
מה שכתבתי בס"ד בבינה במקרא על ספר 

  משלי שם, ואכמ"ל].
  

(שתבוא עלינו  בהפטרת זכור נוספת, דוגמא
ַויֹּאֶמר ֲאָגג  ,כתובלטובה בעוד שתי שבתות) 

ֶות  התרגוםו .]ג[שמואל א' ט"ו, ל" ָאֵכן ָסר ַמר ַהּמָ
נו,  .מותא , מריררבוני בבעו ,אגג ואמר, הוא

הוא  מהיכן כיצד הדבר מסתדר? אתם, תחשבו
הוא נראה שהרי  'ריבוני'?לה לקח את המ

התשובה היא, אלא  ?להמלה במ ,כאן מתרגם
ר', כפי האות סמ"ך בתיבת 'סָ במקום כי 

ן "ר', בשי'שָׂ אצלו כתוב  היה שכתוב אצלינו,
 ם.הפוכיהיו  ,אצלו וגם הטעמים שמאלית.

 אכן, היה כתוב ''סר מר המות ,אכן'במקום 
, רבוני בבעוהוא תירגם, ' לכן .'מר המות ,רש

. נו, אצלו היו שוניםגם הטעמים  .'מריר מותא
  נלך לפי התרגום?אנחנו  כעת אז מה?

  

ללכת  רוציםאם הם  ,שיטתםפי ל מכך, יתירה
הּוִדים  ,פסוקה הרי לגבילפי התרגום,  ל ַהיְּ ְוִקּבֵ

כתוב  ,]אסתר ט', כ"ג[ ר ֵהֵחּלוּ ַלֲעׂשֹותֵאת ֲאשֶׁ 
שהו יבוא ילא שמעתי שמ', ולויב'וקבתרגום 

 פעם אחת זאת פעמיים, צריך לקרוא כי ,ויגיד
אלא,  .'בלויוק' ונאמראח"כ נחזור ו ',וקיבל'

 והדבר אינו ,ןיהתרגום מפרש לפי העניש
   .התרגוםן מ להביא הוכחה פשראואי  ,מחייב

את זלהוריד  וצריך הדבר מוטעה,, כי נראה לכן
לא היה מקובל  שהדבר וןכי ,מהר מה שיותרכ

ח"ו כי כביכול מעורר  דברהו ,בקהילות ישראל
 שהם ברורים.על דברים  ,ספיקות במסורת נןיש

להרוג ', 'בפניהם -'לפניהם תיבות  לגבי הניחא
שהסברנו  זאת, כפימבין עוד , אני 'ולהרוג -

הספרים שלהם  מסורתבשיעור הקודם, כי 
לפחות  לכןהנכונה, פי המסורת לא כשה תהי

, שמועיל לפי פה־בקריאה בעלאת זהם תיקנו 
 איננו ,אבל אנחנו .ההלכה בקריאת המגילה

   לא כאן ולא שם. ,אתזצריכים 
  

 ראשית, ,הוא צריכים להביןנו נחאש דברעוד 
הדבר מה  '?קרי וכתיב' בפסוק זהיש  מדוע
   רומז?

  

 דף ט"זעץ חיים [זיע"א  מהרי"ץ דבריבשיראה  מי
אנו ש לגבי הפסוקזאת  מסבירהוא  ,ע"ב]

נּו ולא [ְולֹו]  ,'מזמור לתודה'אומרים ב הּוא ָעׂשָ
אמנם  .]תהלים ק', ג'[ ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתוֹ  ,ְחנוּ ֲאנָ 

תוכלו לראות זאת גם ביתר המפרשים, לאורך 
 מביאאני  אבלבהרבה מקומות. כל הדרך, 

, בכל יוםמצוי דבר הק דוגמא, ברכעת לכם 
הרי  .לפנינובספר שמונח מהרי"ץ מעיר על כך ו

   .', וקרינן 'ולו אנחנו'אנחנו 'ולא, כתובפסוק ב
  

אות הלמשוך את  ,צריכים לשים לב ,אגב דרך
בין  ,שיהיה הבדלבכדי  .בתיבת "לו"ש ,וא"ו

הדבר, אם זה יהיה אותו  בין הקרי. כיל ,הכתיב
אותו  אתה קורא זאת .הםביני אין הבדל א"כ

אנחנו',  ולוֹ  הוא עשנו' ,לכן צ"ל הדבר.
 ף,בהארכה בוא"ו. אבל הכתיב, הוא באל"

כתיב  ,מהרי"ץעל כך  מפרש 'ולא אנחנו'.
. ל נכוןים עשניהם נדרשו, באל"ף וקרי בוי"ו

לא  ולא אנחנו עשינו עצמנו. ,פירושו באל"ף
 לי יאורי ואני עשיתיני. ,שאמרכמו פרעה 

הפשט.  וזהא"כ,  .אנחנו שלו ,אנחנוולו  "ו,ובוי
משמעות,  אין 'כתיב'לדהיינו, אל תחשוב כי 

  הבנה. נהישו גם באלא ש
  

 –'באמרם העניין של  בנ"ד, מהו מעתה
  קרי וכתיב? ב'? כאמרם



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

6  

על כך. נחמד מביא מדרש  ,מנחת שי בעל
, עם בי"ת באמרם כתיב אומר,הוא  בהתחלה

לין דכתיבין ב"ת ן מִ חד מעם כא"ף, והוא  קריו
 .וכו' גדולה וקריין כא"ף. וסימן נמסר במסורת

ון הזה, באמרם ב כלש, כתיוראיתי מדרש אחד
מר המן למרדכי, למה א כתיב כאמרם קרי.

וכי אתה גדול  ?וה ליואינך כורע ומשתח
, שהשתחוה הוא ובני ביתו לעשיו נךימיעקב זק

ארבע נשיו  חוויות.ים השתזקני עשרים ושת
, השתחואה אחת לכל אחד ר ילדיושואחד ע

והוא שבע פעמים, הרי כ"ב.  .מה, הרי ט"ו
לפה זרחל ולאה  ,ארבע נשים ,תעשו חשבון

יוצא חמש  ביחד ,אחד עשר ילדיםעוד ובלהה, ו
פעמים,  שבעשתחוה , היעקב אבינוו עשרה.
ּתֹו ַעד כמ"ש  ׁשְ ָעִמים ַעד ּגִ ַבע ּפְ חוּ ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ׁשְ ַויִּ

סה"כ יוצא עשרים ושתים . ראשית ל"ג, ג'][ב ָאִחיו
וזהו 'באמרם' בבי"ת, 'כאמרם'  השתחויות.

 והקרי. הם תצרף את הכתיבדהיינו, בכא"ף. 
 , למה אתה לא משתחוה?תשמע ,היו טוענים לו

עשרים  ומשפחתו השתחוווילו סב סבך אפ
ואתה לא מוכן להשתחות  ושתים השתחויות,
ימין זקני השיב מרדכי, בנאפילו פעם אחת? 

 הרי לא נולד בעת ההיא, ולא השתחוה ע"כ.
ֲחווּ  ,כתוב ּתַ ׁשְ ִּ ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוי בראשית [ ְוַאַחר ִנּגַ
לא הוא  שעדייןכיון לא בנימין, , אבל ]ל"ג, ז'

 ,א"כרחל עדיין לא ילדה אותו.  נולד בכלל.
אני  לא אכרע ולא אשתחוה.ו, אני מזרע בנימין

 וכפי .בדברלי שום שמץ , אין כשר ונקיוטהור 
בשיעור מוצש"ק כי תשא [ בס"ד הסברנוכבר ש

לתקן את  ,חשוב ייןענמרדכי היה לש ,]ה'תשע"ד
הצלם שעשה נבוכנצאר, ולכן  ,ע"זהחטא של־

 ,הסבר אחד ואפילו עד הקצה האחרון. זההלך 
  .שבפסוק זה 'קרי וכתיב'ל
  

בחוברת [כבר נדפס  והדבר נוסף,הסבר  הבאנו
. הרבקצזאת רק אזכיר לכם , לכן ]םששערי יצחק 

אפילו ו ,בדורו של־מרדכי אנשיםכי ה ,הסברנו
במדרגה נמצא מרדכי לא חשבו כי  ,גדולי הדור

ל וכשהוא י ', בכדיצדיק גמור' של כזאת גדולה
 ,הוא צדיק, כי אכן ידעוהם  .להתגרות ברשע

איך אפשר  .צדיק גמורחשבו שהוא לא אבל 

יכול  ,אדםה רק צדיק גמור?הוא , מי לדעת
לא העריכוהו  ,אבל הם זאת על עצמו.לדעת 

־בסופו של אמנם ולא החשיבוהו כצדיק גמור.
התפלל משה רבינו כי דבר אנחנו כבר יודעים, 

הוא  אכן מלמטה.התפלל ומרדכי מלמעלה, 
 כך.אבל הם לא החשיבו אותו  ,צדיק גמור היה

 '.כאמרם' ל'באמרם' שביןההבדל  ו, זהממילא
גיד לו מנסים לההם , 'ויהי באמרם אליו' ,דהיינו

הוא שחשבו  הםוחוה, תכל הזמן תשתחוה, תש
הפיתוי לא ש רקאת עבדי המלך.  ,אותם שומע

 זאתעושים הם למרות ש .משפיע עליו למעשה
מנסים  ,חודש במשך שנים עשריום, ויום 

אבל  הוא לא קיבל.לשכנע אותו, בכל זאת 
 ,דהיינו '.וכאמרם אלי' , שזה היההאמת היתה

הוא בכלל לא כלומר,  ו רק כא"ף הדמיון.זה
 הוא היהלא נכנס כלל באזניו.  אותם. שמע

יצר הרע בכלל לא עובד , באופן שצדיק גמור
, הדברים בכלל לא אינו משפיע עליו ,עליו

, 'באמרם'הכתיב הוא  ,לכן ו.נכנסים באזני
  אבל הקרי הוא 'כאמרם'. 

  

  זה.ין ענית להבנ ,י הסבריםיש לנו שנ א"כ,
  
  

מה העניין בקרי וכתיב בתנ"ך, וכיצד שייך לומר 
"הלכה למשה מסיני" כלפי קרי וכתיב שבנביאים 

  וכתובים. 
 [דף ל"ז ע"ב]נדרים מס' ב הגמראאת הבאנו 

יבן ולא וקריין ולא כתיבן, וכת אומרת כך,ה
מי  בכך.לא נאריך . הלכה למשה מסיני קריין,

ות של דוגמא היאמב הגמ' ם.יעיין בפני ,שירצה
פסוק ה כגון 'קריין ולא כתיבן'?, מה זה פסוקים

ִאים] ְנֻאם ְי"יָ ִהנֵּ  ,בנביא ירמיהו  ה ָיִמים [ּבָ
ה ְוִנְבְנָתה ָהִעיר ַלי"יָ  ּנָ ַער ַהּפִ ל ֲחַנְנֵאל ׁשַ ְגּדַ  ִמּמִ

ה. חסר ', היאבאים'לה המ. ]ירמיהו ל"א, ל"ח[
ר נזכיכן ־כמו '.ן ולא כתיבן, ש'קריילהזאת מ

ר  מגילת רות,דוגמא מ אֶמר ֵאֶליָה ּכֹל ֲאׁשֶ ַוּתֹ
ה אְמִרי [ֵאַלי] ֶאֱעׂשֶ  אנחנו קוראים. ']רות ג', ה[ ּתֹ

 וכו'. ', אעפ"י שאינה כתובה.אלי'לה את המ
 .'ןל'כתיבן ולא קריי ,דוגמאאח"כ הגמ' מביאה 

י  , בפסוקמגילת רותב כגון י ָאְמָנם ּכִ ה ּכִ ְוַעּתָ
 ה שם המלהכתוב .]רות ג', י"ב[ (אם) ֹגֵאל ָאֹנִכי
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כי ' וקוראים ה,תונו מדלגים אא', אבל אם'
 הואזה, עניין ו. 'ןזהו 'כתיבן ולא קריי .'גואל

  '.הלכה למשה מסיני'
  

על כאן  מדוברההרי צריכים להבין,  אנו ,אולם
מגילת על וירמיה,  ספר עלגם ומגילת אסתר, 

, כיצד נביאים וכתובים. א"כ דהיינו עלרות, 
 ?'הלכה למשה מסיני' פשר לקרוא לכךא

כי זאת  ,מבינים , אנותורההבשלמא לגבי 
יכול  כיצד הדבראבל  '.הלכה למשה מסיני'

שהיו אחרי  נביאים וכתובים כלפיגם  ,תייחסלה
מה בכלל עלינו להבין, ו ?משה רבינו ע"ה

  ?בכךן יהעני
  

דעת ודעת הרד"ק, ש דעות. , ישנן שלזה בנושא
 ,ישראל־מקובלת בכללההאברבנאל, והדעה 

  . והשו"ע "י הגמראפ, עקודםמ שהבאנו כפי
  

כותב כך,  ]בהקדמתו לנביאים הראשונים[ הרד"ק
, אבדו הספרים לפי שבגלות הראשון

ואנשי  , מתו.והחכמים יודעי התורה טלטלו.יונ
מצאו  ,שנהליָ  כנסת הגדולה שהחזירו העטרה

הלכו בהם אחר הרוב לפי ו ,מחלוקת בספרים
 ובמקום שלא השיגה דעתם אל .דעתם
. או כתבום ו, ולא ניקדכתבו האותיות ,ורהביר

דרך בו ,או כתבו בדרך אחת מבפנים מבחוץ.
היה בלבול, הספרים דהיינו,  אחר מבחוץ.

באו  ם.החכמים הבקיאי לא נשארוו ,טלטלוינ
חילוקי דעות,  ןנישכי  ,ראוואנשי כנסת הגדולה 

נוסחא טוב,  ,אמרו א"כ הם ,חילופי נוסחאותו
  נכתוב בצד.  ואת השנייה ,נכתוב בפנים אחת
, ומה מה לכתוב בפנים ,החליטו הם כיצד

אולי  לכתוב בצד? מה לכתוב ומה לקרוא?
  יותר מסתברא.להם היה היא, כי כך הכוונה 

  
  לפי הרוב?הלכו אולי  מהקהל: הערה

, לא היתה אם היה רוב מרן שליט"א: תשובת
 רוב.העים על פי היו מכרי ,מסתמא כי .בעיא

ים ְלַהּטֹת הם אבל  .]שמות כ"ג, ב'[ ַאֲחֵרי ַרּבִ
לא היה רוב. בכל אופן, זאת ש וןכי ,הסתפקו

   דעת הרד"ק.

, שהיה ג"כ ספר מעשה אפוד נוהאפודי, יש גם
, השלם עזרא הכהןוז"ל כותב כך,  ,מדקדק

לתקן  כחו,כל מאמצי  ,שם ראש הסופרים
ם אחריו, ופרים הבאיהס וכן עשו .המעוות

ת מה שאפשר. בתכליתיקנו הספרים 
עשו  ,במקומות אשר השיגו ההפסד והבלבולו
מסופקים במה  להיותם ,כתיבהקרי וה

  שנמצא.
  

 [בהקדמתו לספר ירמיהו]אברבנאל הרב  בא
 אינם ,הרד"קדברי  הדבר רחוק מאד. כיואומר, 
 זאת. אי אפשר לסבול ים על הדעת.מתקבל

באחד  ,דפסיכול להיות טעות או ה וכי
, הוא אומר לכן מארבעה ועשרים ספרי הקודש?

שני  נםיש דבריו,פי ל .סיבה אחרתישנה  כי
 שנמצא ,המין האחד '.כתיב וקרי'דברים ב

 לטעם ,בכוונהכן שכתב הנביא  ,לים זרותמ
 איזה סוד מסתרי תורה.לרמז  הכמוס עמו.

היה לא על אף ש ,לההנביא כתב בכוונה איזו מ
כוונה  לוה תכך, אבל היב כתואמור להיות 

לכן  .אתזלהסתיר היה  ורצונו דבר,איזה לרמוז 
בעצם הוא התכוון ש , על אףהוא כתב כך
הוא היה צריך  ,בפשטותכי  למשהו אחר.

על  עזראלכן הניחם ו .תאחר מלהלכתוב 
לה וש למכמו פירם הקרי מבחוץ, ושׂ מקומם, 

לא תבין ו מאחר ההיא להבין אותה כפשוטה.
בכדי  ,צדהוא שם זאת ב לכן ,כתובמה שאת 

כל הקרי וכתיב  ,מין הזהומ .זאת להסביר
ֲאִבי הנער כתוב בתורה  כגון, שבתורה.
ֲעָרה]  וקרינן כתיב 'נער',]. דברים כ"ב, ט"ו[ [ַהּנַ

בפרשה  גם ברוב המקומות. בד"כ כך '.נערה'
ֵני קצוותו [ְקצֹוָתיו]  ,כתוב [פקודי]שקראנו  ַעל ׁשְ

ר לֵ וכן בפסוק,  ].ט"ל, ד' שמות[ ֻחּבָ  ְך מידוַויַּׁשְ
חֹ  , קרינן]שמות ל"ב, י"ט[ ת[ִמיָָּדיו] ֶאת־ַהּלֻ

 נהיש '?ידומדוע התורה כותבת 'מ '. א"כ,מידיו'
מדובר על הו ',נער'למה כתוב  .לכך סיבה

 ,אבל אם תקרא .לכך נו טעם כמוסיש '?נערה'
 לכן ', לא תבין מה זה?ולנער לא תעשה דבר'

 אוה זהש ,דהיינו .'ולנערה'ר לך, הוא אומ
   הפירוש.
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, ין השניוהמ האברבנאל ואומר,ממשיך 
 ,ד שגיאות הכותבשנמצאו מלות זרות מצ

שלם בשלימות דקדוק הלשון שלא היה 
 ,לכתובו לא ידע כ"כ לסגנן ,הכותב והכתיבה.

ועזרא לא רצה לשנות מדברי  וא טעה.ה לכן
על  ההנביא כפי נכונב יולכן כת ,הנביא דבר

, הוא לא רצה לשנות מצד אחד הגליון מבחוץ.
אבל  .שאיר כךנ ,כתוב כך את המקור. אם

הוא כותב לך  לכןטעות,  בגלל שזאתמאידך, 
  מה שצריך להיות. , אתבצד

  
 ,שעלה לספר תורה ,תבינו את האיש הזה כעת

סתם הוא לא היה  לקרוא כפי הכתיב. התעקשו
חד אכי בסדר, אתם החלטתם  טיפש. לדעתו,

שזהו אני מחליט אבל אחד מבחוץ, ומבפנים 
 , א"כ אני מחליט כך.ספק כאן נויש ההיפך. הרי

חייבים וכי  'הוצא אתך'?להגיד  לא טובמה ל
כי יותר טוב  ,לונראה להגיד 'היצא'? אולי היה 

   להגיד 'הוצא'.
  

 להר"ראדוניהו,  בןדעת היא  ,השלישית הדעה
אות בהקדמה לספר מקר, ויעקב בן אדוניה

 'מקראות גדולות'הדפיסו את הכאשר  גדולות.
. והוא את ההקדמהשם ונציה, הוא כתב עיר ב

הלכה למשה  םה, ל הקרי וכתיבכ, כך כותב
 ',יות'טע, ולא 'חילופי נוסחאות'אין פה  מסיני.
'. אלא הכל, הלכה למשה לות זרות'מולא 

הגמרא בזה על מאמר  והוא נשען מסיני.
מקרא  בי יצחק,אמר ר, שהבאנונדרים ב

סופרים, ועיטור סופרים, וקריין ולא כתיבן, 
  .הלכה למשה מסיני יבן ולא קריין,וכת

   
הרדב"ז  לל.כבדרך הדבר מקובל  כךואכן, 

על כך מאריך  ]ח"ג סי' תקצ"דשו"ת ב[
 ,לא תאבה ולא תאמין כיכותב יו, ובתשובות

ברים כאלה. אין ד נן טעיות בנוסחאות.שיש
, אויבנו, או לצרינו ולפושעים נותן יד הדבר ח"ו

אלא, החלפנו מלים בתורה רח"ל.  האומרים כי
 ,ההלכהכך היא  הכל זה הלכה למשה מסיני.

 כי ישנם לכך, הסיבהולקרוא כך. ו ,לכתוב כך
   דברים כמוסים ונסתרים.

 ,ספר כבוד התורהעל בהוא, כי  מענייןהדבר ה
פרשת ויקהל ב ,מביא את שלשת הדעות הללו

 ',יחוֹ ִר בְּ 'כתוב שם  '. הריואת בריחיו'וק על הפס
גברא הספר הוא מחבר נראה כי  '.יויחָ ִר בְּ ' וקרי
כל  חידוש. לדבריו,דבר הוא כותב , אבל רבא

הוא עושה  שלשתם צודקים.הדעות צודקות, 
משפטי שלושת , כךזאת  מסדרופשרה, 
אמת צדקו יחדיו, ולא האחרון  האלה הגדולים

ין סיבת כל אחד על סותר דעת שלפניו, וא
הכלל כולו יצא. אבל יש מהם בסבת מה 
שהביא הרד"ק, ויש מהם לטעם שנתן הרב 
אברבנאל, ויש מהם הלל"מ כדעת התלמוד. 

אבל הכל  לפעמים זה כך, ולפעמים זה אחרת.
ואברר אמתת הדברים  נכון, ושלשתם צודקים.

האלה. הן לא צדק החכם אדניהו בכל דבריו, 
והכתיב הלל"מ הן. כי  באמרו כי כל הקרי

הראיה שהביא, הוא מעשה לסתור. לפי שבעל 
המאמר הנזכר בתלמוד, פירש ולא סתם את 
דבריו מה דעתו, באמרו 'קריין ולא כתיבן' 

הם  ,כל הקרי והכתיב מה אתה אומר? כי .וכו'
כראיה  אתה מביאו הלכה למשה מסיני?

, מה נראהוא ובא"כ  את דברי הגמ'?לשיטתך 
רק את הביאה הגמ'  ראשית, א.כתוב בגמר

 וכו'. הנה ימים באים, כגון ,הדוגמאות הללו
 המקומות לגבי נאמרלא  משמע, כי הדבר

, לים הללואם הביאו רק את המ האחרים.
אחרת,  '.הלכה למשה מסיני'ה כי זאתמשמע 

   ?פסוקים אחריםו עוד לא הביאהם למה 
  

טענה את השאפשר לדחות  ,הוא הרגיש כמובן
, לכן הוא 'לאו דוקא'שזה  לומרפשר אזאת, ה

 כל אלו שהביאו , וז"ל,יותר שואל שאלה חזקה
 , וצריךמהילה שלבגמרא, הוא רק או שחסר מ

ואין  ,מהילה של. או שנוסף מלקרותה
, שהמלה אבל לא קרי וכתיב .לקרותה

לה שבקרי, עד שנראה שבכתב ישתנה למ
הגמ' מביאה  דהיינו, שהכתיב הוא בטעות.

אבל  .ליםתר ממלים, או י חסרבהם  ,דוגמאות
, 'היצא' 'הוצא', 'נערה' 'נער' בגמ', לא כתוב

. הללומאות דוגאת האין  '.ובריחי'או  'בריחו'
מה ילה שלדוגמאות של ממביאים  אלא,
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על כך מלה שלימה המיותרת. החסרה, או 
 א"כ, כיצד '.הלכה למשה מסיני' שזאת ,כתוב

היא גם על  לבוא ולומר, כי הכוונהאתה יכול 
 ?טעותהיא כתובה בשנראה כאילו כזאת, לה מ

להיות כי חייב ש, 'ויואת עמוד יחוֹ ִר את בְּ ' כגון
   כך בגמרא?על ? הרי לא כתוב 'יויחָ ִר בְּ ואת ' זהו

מוד בעצמו אומר דרשני, מלבד שמאמר התל
 בספר ירמיה או שחסרתב לה שבכלומר על מ

הרי  הלכה למשה מסיני. או במלכים, שהוא
, א"כ כיצד אתה תה מדבר על ספר ירמיהוא

אתה  איך '?הלכה למשה מסיני' כי זאת ,אומר
? 'הלכה למשה מסיני'ואומר  ,מדבר על כתובים

 אבל .אפשר לתרץ ,את הקושיא הזאת ,אמנם
לא שכדי בבלי נדר, , את להמשךזאשאיר 
  . בין הדבריםלערבב 

  
הרב אברבנאל צדק גם ממשיך ואומר,  והוא

 אשרקרי וכתיב  ןישמ שאמר במה ,במקצת
אשר ממין הזה יכול כל  ,כוונתוב הכתיב מהן

 כי לא יודה, מי הקרי וכתיב שבתורה. כי
הכתיב 'ישגלנה' ו'עפלים', אינם מצד בלבול 

. כאשר והפסד, או שגיאה וטעות הכותב
כתוב הרי  המלה הכתיב, יש לה כוונתה.

ה ,כי תבואפרשת ב ָ  ְוִאיׁש ַאֵחר ְתָאֵרשׂ  ִאׁשּ
ה] ֶבּנָ ּכָ . כתוב [דברים כ"ח, ל']וגו'  ישגלנה [ִיׁשְ

 בפסוק, וכן '.ישכבנה'ואנחנו קוראים  'ישגלנה',
ָכה ְי"יָ  חִֹרים] ַיּכְ ִחין ִמְצַרִים ובעפלים [ּוַבּטְ ׁשְ  ּבִ

זאת [מרן שליט"א אומר  .]שם שם כ"ז[ וגו'
ן קרינכתוב 'ובעפלים', ו .בכינוי, 'יכהו י"י']

ְתרּו ָלֶהם עפלים בנביא,  גם כך '.ריםבטח'ו ָ ׂשּ ִּ ַוי
 ,וכי אפשר להגיד .]שמואל א' ה', ט'[ [ְטחִֹרים]

, יכול להגיד אינך לבול?ב אופה טעות,  נהשיש
גם  ,ישנה משמעותכי  בכך. שהו טעהימכי 

 גם למלה ,ישנה משמעות כן. ו'ליםלמלה 'עפ
ויכוח בין  נויש המעיין ימצא כי .'ישגלנה'

 ,'ישכבנה' ?מכובד להגידמה יותר  ,המפרשים
יותר מכובד , כי אומריםה נםיש '?ישגלנה'או 

בא  דברה, שהטוענים ההיפך נםויש .כךלומר 
עד  דבר הואהלומר שתוכחה, להוסיף בחומר ה

הכוונה בכך  כי ,יש אומרים . אבלכדי כך
יש שני  .לה יותר מכובדתעדיף לומר מלה

ד אי אפשר להגי ,בכל אופן זה.העניין ל ,צדדים
' נמצא ליםכי מלת 'עפאף ונה פה טעות. שיש

בספר הנביא, ג"ג מתוקן בקרי  מלבד התורה
, כי אומרהוא א"כ  זאת. קנויתשם גם  'טחרים'.

 ,מה שהרד"ק כתבכי  לא לכך התכוון הרד"ק.
יכול  הדבר אינו, 'חילופי נוסחאות' נןשיש

כיון שזאת בכלל מלה  ,להיות על דבר כזה
   אחרת.

  
, כי 'במין השני' ,אומר ברבנאלשהאמה  ולגבי

הוא על כך  ,וכו' הנביא לא היה בקי בכתיבה
תשמעו את  יכול להיות דבר כזה? כיצדשואל, 

כי הוא כבורח מהגחלים שלא יכוה , לשונו
על  אתה אמרתבהם, והימלט אל יקוד אש. 

דבריו. פי כהוא  שהעניין, כי לא מסתבר הרד"ק
, יותר גרועדבר אתה אומר  ,בסוףאבל 

 גענו?ישהנביא לא יודע לכתוב רח"ל. לאיפה ה
 '.שגה במקצת' האברבנאלכי  ,הוא אומר לכן

לתוך  ונכנסת ליקוד האש. ,ברחת מהגחלים
כי הרחיק לתלות הטעות הנמצא  השלהבת.

בספר, בכותב המעתיק, וקיים דבר אחר זר 
ממנו, לתלותו בנביא או בהמדבר ברוח 

ון הקודש מחסרון שלימותו בדקדוק הלש
 ודש,קח המדבר ברושנביא הוכי  והכתיבה.

לשונו בקי בדקדוק?  אינויודע לכתוב?  אינו
 ולא בכך המדובר., יכול להיות לאהדבר  חסר?
דק בחלק הראשון, שיכול אתה צומאידך, אבל 

 םבכוונה כתבהנביא ש ,ליםנן מישלהיות כי 
לכן  .בכך משהוהוא רצה לרמוז ש וןכי ,אחרת

  פירוש.ה וזה ,ה שכתוב בצדומ .זאת הסתירהוא 
, הוא דעת הרד"קאמנם הוא כותב,  ובהמשך

לדבריו, ההסבר אבל  אין עליה תשובה. אשר
במלת  כיוון אלאלא ש בדברי הרד"ק הוא כך,

זכר  שבאטעות בדקדוק הלשון,  ואהשהקרי 
והיפכו. או במקום נקבה, יחיד במקום רבים, 

ָעָריו נצתה . כמו, פוכותה המלהאותיות ש
ב[נִ  ִלי יֹׁשֵ תוּ] ִמּבְ או  , קרי נצתו.[ירמיהו ב', ט"ו] ּצְ

ֲאָפה רּוחַ  ,כמו ּה] ׁשָ ת נפשו [ַנְפׁשָ ַאוַּ [שם שם  ּבְ
 אבל, 'נפשוהוא 'הכתיב , קרי נפשה. כ"ד]

שנתחלף או  טעות, וצ"ל 'נפשה'. שזאתנראה 
[שם שם  לֹא אעבד [ֶאֱעבֹור]דל"ת ברי"ש, כמו 
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, ה בעיניים פקוחותמי לא יראו קרי אעבור., כ']
סופר כי טעות כאלה יותר קרובים לתלות ב

לנביא  םתולייחס אמהמעתיק שלא בהשגחה, 
   בלשון הקודש. למדבראו 

  
הוא לבד האומר כי הראותך כי לא ולמען 

 ,דהיינו בספרים. עזרא וסיעתו מצאו מחלוקת
הרד"ק , שלכאורהנראה כפי ש ,אל תחשוב

 כי אלוה, דעה זר, קצת חיצונידבר  מר פהוא
, אביא לך הוא אומר לכן '.חילופי נוסחאות'

מאמר  נויש לדבריו.יעתא מפורשת סיו הראי
א"ר שמעון , [פרק ששי הלכה ד'] סופרים במסכת

ספר  , שלשה ספרים נמצאו בעזרה.בן לקיש
באחד מצאו  .ספר היא ,ספר זאטוטי ,מעונה
 .מעונה אלדי קדם ,ובשני' כתוב .מעון ,כתוב

 ,באחד מצאו כתוב .טלו אחדיוב ,םוקיימו שני
ובשנים מצאו  .וישלח אל זאטוטי בני ישראל

וקיימו  .וישלח את נערי בני ישראל ,כתוב
 . באחד מצאו כתוב אחדטלו אחדיוב ,שנים

, ובשנים מצאו כתוב אחד עשר היא ,עשר הוא
פי ־לע, הלכו כאן .וביטלו אחד וקיימו שנים

לדברי  יהרא מכאןהוא מביא  בכל אופן, הרוב.
   הרד"ק.

  
מביא  הואאדרבה, , כי ענ"דני לפחושב אבל

כתוב רק את  משום שאדרבה, לכך. סתירה
דברים כי לגבי ה ,משמע שה הללו.השל

 . א"כ,לא מצאו שום שינויי נוסחאות ,אחריםה
, אם היו להם על פי הרוב הכריעולא הם למה 

בהם ש ,יש להם שני ספריםהרי  ספיקות בכך?
 ,םספרי שני להםהיו ימלט שלא ו כתוב כך.

  אחד. ספר נגד כ
  

 כעת אנו הדעות הללו,חילוקי , מכל אופן בכל
ר שאנידו את אותו אדם,  מדוע ,מבינים

דעת חכמי שכיון התחכם וקרא לפי הכתיב. 
תשובת  "יפעאת זוגם השו"ע בנה  ,התורה

 נוישכאשר כי כמובא שם בב"י,  ,הרשב"א
א"כ  .'הלכה למשה מסיני' זאת, כתיב וקרי

לפי דעת הללו, האחרות כל הדעות יוצא, כי 
ך לסמוניתן  אשרדעות  אינם ,גדולי ישראל

ולא מה  ,לא מה שהרד"ק אומר עליהם.
הלכה  הואהכל שהאברבנאל אומר. אלא, 

 מסיק בתשובתו,שהרדב"ז כפי  .למשה מסיני
כיון  ,לכן .ממש בתקיפותעל כך כותב ו

עושה  הוא א"כ, 'דעה זרה'כ לכךשהתייחסו 
לא כפי המקובל בעם ישראל, עד כדי כך ש
 לעשותכדי ב ,ומצאו צורך לנדותאפילו הם ש
כותב זאת גם . הרדב"ז 'ובערת הרע מקרבך'

יש לו תשובה בתשובות ו ,בהלכות תרומות
  זה. נושא בארוכה 

  
[בשו"ת פעו"צ ח"ב סי'  זיע"אמדברי מהרי"ץ  גם

 ,נו נוהגיםמה שאהוא מדבר על ר שאכ, קנ"ו]
מגילת קריאת בק לפסוק לא נושמים בין פסוש

אבל , לא נאריך כעת על הנושא הזה ,אסתר
וגם  ,הלוי תומנספר בשם זאת הוא מביא 

ז"ל בעל  .אח"כ בעצמו זאתאומר  מהרי"ץ
 הקדש דברוח דכיון ,יורה השכלמנות הלוי, 

 ובפיסוקי ,זה וקסבפי נאמרה ודאי ,נאמרה
 טוריוע ופריםס ומקרא ת,ורסובמ ,עמיםט
 ,קריין ולא וכתיבן כתיבן ולא וקריין ופריםס

 בלא לקרות שנהגו ומה .תורה־של כאמתתה
 איגרת ודרך ,גרתיא דנקרא משום ,פיסוק
שבאיגרת לא  ,היאדרך ה .וקספי בלא להיות

, אלא קוראים הכל לא עוצרים עושים הפסקות,
 תוספר מנ של את דבריוהוא מביא  בבת אחת.
, הוא עימו של מהרי"ץ ס לויכוחכניהלוי, לא נ

בכל אופן אבל דן איתו על דברי האבן עזרא, 
 ,ע"ראב דקאמר מאי, בסוף כותב מהרי"ץ
 לתיתח הוא שהיה לא ,יקםסהפ דעזרא

 סיני,מכה למשה הל המה הלא ,המפסיקים
 הכתוב ממאמר ,א"ע' ג דף להימג' בגמ' כדאי

 .'וכו מפורש יםד'האל תורת פרסב ויקראו
 דהיינו, גם .דםסוי עזרא וחזר ,ששכחום אלא

הלכה למשה 'הכל , כי זהעניין מהרי"ץ אוחז ב
   '.מסיני

  
איך כמו שכבר שאלנו,  ,צריכים להבין אולם

, ועל יכול להיות הלכה למשה מסיני על נביאים
  מגילת אסתר?
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הרבה ספרים  קושיא גדולה. נה, ישמכך הריתי
כנראה  של־דבר הואהראשון מקור ה ,מביאים

שני לוחות  ובעלשיר השירים, בבזוהר חדש 
והדבר את בכמה מקומות, זהברית כותב 

 ,לכל אדם מישראל, כי מפורסם בהרבה ספרים
 ,אות אחת בתורה נהיש חלק בתורה. לו יש

 ,להדבר רמוז במהו. נשמתשורש נמצאת ששם 
תורה. לותיות איבוא רשים שש י ,ר"ת ל."ישרא

, נשמתו קשורה עם כל אחד ואחד מישראל
בעם ישראל  נםלמרות שישו .שלו האות אותה

על כעת מדברים  כבר יותר מששים רבוא,
(בעצרת הגדולה שתתקיים  'חכם הרזים'ברכת 

בעז"ה בירושלם, לרגל הפגיעה הקשה בלומדי 
 שים ריבואהרואה ש לגבי ,התורה בזמנינו)

שים ישנם שִׁ היא, שהכוונה בנ"ד  אבל מישראל,
נשמתו ר שאכל אחד  רשי נשמות. דהיינו,ש

שים שישנם  ,עם ישראל. בהיתה בהר סיני
   והשרשים.ענפים ה הם והנוספים, .בוא נשמותיר

 מדבר קדמותספר את בזהחיד"א מביא  גם
ר"ת ישראל,  ,אמרו הקדמונים, ]מערכת י' אות ו'[

כנגד ששים  ,יש ששים ריבוא אותיות לתורה
יש לה אחיזה באות  ,כל נשמה שראל.ריבוא י

 ,מנהג טוב נולכן יש קדושה.אחת מהתורה ה
לראות את ולהתקרב זאת, רצוי לנהוג ו

לראות את ואם אפשר  .תורהשל־ האותיות
 , הדבר עוד יותר טוב.ומתחילה כשמהמלה ה

יהיה ש ,להתקרבאפילו בלא זה, העיקר  אבל
 ,עי"זכי  .רוריבבאפשר לקרוא את האותיות 

מושך אליו אור  דברה .מתקשר עם התורההוא 
 אינהגם אם  ,מחבר אותו עם האות שלו, וגדול

זה שהוא ראה  עצם בדיוק במקום הזה. תנמצא
עניין זה [עיין ב נהיה חיבור במקור. ,את האות

  ].בהר בחוקותי התש"עשיעור מוצש"ק ב
  

נן ישש ,כיצד כתוב פלא עצום.הדבר  אבל
ספרו את כל הרי  ששים ריבוא אותיות לתורה?

 רבה פחותה נןישומצאו ש ,תורהותיות של־הא
כבר  , אלאבזמנינורק נעשה לא הדבר . אותיות

 ועודמפאנו  הרמ"ע כבר בדורות הקודמים.
את ספרו שאנשים , כי ישנם גדולים כתבו

כמעט יותר  נןכי יש ונמצא תורה,ל־האותיות ש

 ,ומצאו , זה שש מאות אלף.שים ריבואמחצי. ש
ף ושמונה מאות וחמש שלוש מאות אלכי יש 

שכבר  ,יקימדוה המספר וזה אותיות בתורה.
 כיצד דורות. א"כ, כמה וכמהלפני עמדו עליו 

נן ששים אתה אומר שישאיך  ?אתזלהסביר 
  ריבוא אותיות לתורה?

  
אולי  ,כמה תירוצים נםיש ,זאתשאלה  על

ן מהרבה  ,בכל אופן נרחיב עליהם בהזדמנות.
 םהנראה כי קשה לקבלם, או שיש ב ,תירוציםה

אבל התירוץ שנראה לי  .יותר הבנות עמוקות
כי  ,הרי כתובהוא כדלקמן. טוב, הכי ו הכי חלק

ְנסַֹע ָהָארֹ בפרשת בהעלותך, הפסוקים  ן ַוְיִהי ּבִ
ה קּוָמה ְי"יָ  ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסוּ  ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ

ֶניָך.  ְנֶאיָך ִמּפָ ִרְבבֹות  וְּבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ְי"יָ ְמׂשַ
ָרֵאל ם ספר בפני ינה, [במדבר י', ל"ה ל"ו] ַאְלֵפי ִיׂשְ

ספר  ,אומר , רביבמדרש חז"ל אומרים עצמו.
, התורה נחשבת . דהיינוהיה בפני עצמו ונגנז

חומשי תורה,  חמשת ישלנו  שבעה ספרים.
כמו  נם שבעה ספרים.אבל במציאות יש

 ,פסוקעל ה דורשים חז"לכך  ,נרמזהדבר ש
ְבָעה נם ישש ,ט', א'][משלי  ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ

, בידינואין  ,אחדספר  ורה.תב חומשיםשבעה 
לכן הוא נגנז.  ,נאמר לימות גוג ומגוג ואהכיון ש

ונגמר  ',ןויהי בנסוע הארו' בפסוק מתחיל ואה
שבהוצאת ספר כפי  '.יאמר חהבפסוק 'ובנ

ויהי בנסוע ' אומרים בהתחלהנו א ,תורה
 כך 'ובנחה יאמר',אומרים אנו ובסוף  ',הארון

'ויהי פסוק במלחמת גוג ומגוג מתחילה גם 
, ביחד יצאו למלחמותהם  '. הריבנסוע הארון

 ,מוציאים את הארוןהיו ר שאכ תורה.־ספרהעם 
 ְוָיָצא ְי"יָ  שזאת התחלת המלחמה.פירושו 

יֹום ְקָרב ֲחמֹו ּבְ יֹום ִהּלָ ּגֹוִים ָהֵהם ּכְ [זכריה  ְוִנְלַחם ּבַ
ות מתורתך שם [הארכתי על כך בנפלא .י"ד, ג']

  על פסוק הנז' שהוא בפרשת בהעלותך].
  

גם חלק  הוא ',ויהי בנסוע הארון'ספר כי  נמצא
כיון שהוא נגנז. אין לנו אותו, , אבל התורהן מ

והוא  בוא.ליד יתגלה לנו לעת הוא ',הבעזרת 
  המשלים את מניין ששים ריבוא.
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גם את מגילת לכך, אפשר לצרף , כי ניחושבו
עם חמשה חשבון ב תכללא נ, כי גם היאסתר
 ' רמוז כיל"ישראבמלה 'ש וכפי התורה. חומשי

 דברהכך גם  ,שים ריבוא אותיות לתורהנן שיש
ר"ת שזהו כמו שמצינו , 'ר"אסת'לה במ רמוז

גם דרך אגב, יבוא. רורה תשים שותיות א
לעיני כל 'את בקריאה בשמחת־תורה מחברים 

 ר"ת, 'ת"בראשי' , כי'בראשית' ', עםישראל
במלה גם  ותיות.איבוא רשים שש יורה ת ספרב

  הדבר. רמוז ,'בראשית'
  

 לבעל הלכות גדולות,סיוע  זהו מהקהל: הערה
  ?מן התורה היאמגילת אסתר וכמו הרמב"ם, ש

יפה מאד. נכון, עכ"פ  מרן שליט"א: תשובת
לגבי הרמב"ם, וכמו שנסביר עוד מעט בעזרת 
ה'. לגבי שיטת בה"ג, שקריאת המגילה 

ייתא (שהרמב"ם חולק על זה בתוקף) לא דאור
מוכרח, כי לדעתו ה"ה גם נר חנוכה שבח והלל 
זה דאורייתא, ושם לא שייך סיבה זו. ממילא יש 
לכך הבנה אחרת לפי דעתו, וזה נושא בפני 

  עצמו.
  

ת נחשב ,מגילת אסתר, כי אומרים אנחנוכיצד 
להחשיב אפשר  כמו התורה? לכאורה, כיצד

וכי יש  שכן. ודאי, במינין הכי א אבל זאת כך?
של־כמו כמעט  ,ו דיניםיש לש לנו ספר אחר,

 ,דינים של ס"תאת כל הלא ממש  ס"ת? אמנם
שהמגילה  ,דברים נםיש ם.חלקאת אבל יש 
, כגון לגבי תפירה בגידים, ספרכמו נחשבת 

כמו נחשבת  שהיא ,דברים נםויש .ושרטוט וכו'
בואר , כגון לגבי מספר התפירות, כמאיגרת

   .בש"ס ופוסקים
  
את הרמב"ם, מקודם  כאןכבר הזכירו  אםו

, ]הלכות מגילה פ"ב הל' י"ח[ לשונונקרא את 
 ירושלמיבתלמוד ו ,הדבר הוא במדרשמקור ו
כל ספרי הנביאים וכל , ]מגילה פרק א' הלכה ה'[

חוץ  ,הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח
והרי היא קיימת כחמשה  ,ממגילת אסתר

 ,וכהלכות של תורה שבעל פה ,תורה חומשי
, וים את מגילת אסתרמש שאינן בטלין לעולם.

 ,הפירוש הואחושבני כי  לחמשת חמשי תורה.
כמעט כמו  ,חשיבות נהלמגילת אסתר ישכי 

   התורה.
  

הּוִדים ֵאת  שהבאנו מקודם,הפסוק  על ל ַהיְּ ְוִקּבֵ
ר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות מעיר , [אסתר ט', כ"ג] ֲאׁשֶ

הוא  כן ,וז"ל בחלק הדקדוקזיע"א "ץ מהרי
דף  מוכח בזוהר שמות והכי , חסר וי"ו.אןבתיג

 נםכי יש ?אתזתב מדוע הוא כ .קצ"א ע"ב
 '.קרי וכתיב'שעשו שם  ,אחרים ספרים

 לכן '.בליוק' , וקריכתיב 'בלויוק' לשיטתם,
 ואה ,גם הכתיבאצלינו מהרי"ץ, כי אומר 

כעת  וש.את הזוהר הקדהוא מציין ו '.וקיבל'
   הפלא ופלא.ממש תשמעו דבר נפלא, 

  
וקיבל ' הפירושמה  הדבר משונה. לכאורה,הרי 

אפשר  כיצד '?היהודים את אשר החלו לעשות
אומר הזוהר הקדוש  הפשט? אתזאת? להבין 

בההיא שעתא דנחית משה וקביל כך,  [שם]
אורייתא בלחודוי, כללא דכל ישראל, ואיהו 

לת אסתר, יו מגקביל אורייתא בעלמא, ואפיל
קבלו ז) וקבל היהודים, ו"כ ',דכתיב (אסתר ט

 ,אלא דא משה היהודים מבעי ליה, מאי וקבל?
, ינודהידאיהו היהודים, כללא דיהודאי. 

עם נשמות כל  יםכלולשל משה רבינו, בנשמתו 
דהיינו משה  ',וקיבל היהודים' זהו . א"כישראל

 , שהוא כל היהודים. את מה הוא קיבל?רבינו
מרדכי,  ת מגילת אסתר. את כל אשר כתבא

את  רבינו מכאן שקיבל משה משה רבינו.קיבל 
 הדבר הפלא ופלא. ,אם כן מגילת אסתר.

לא קיבל רק את  משרע"הלמרות שבפועל 
נביאים את הגם אלא מגילת אסתר, 

כתוב ואת כל התורה שבע"פ,  וכןכתובים, הו
מה שתלמיד ותיק עתיד כל את אפילו ש

משה רבינו, אבל את  נגלה לפניהכל  ,לחדש
כיון , קיבל באופן מיוחדהוא מגילת אסתר 

 ,במגילת אסתראכן ו .תורהיא בדרגא של־הש
תורה. , שהם כמו של־כמה וכמה דינים נםיש

 ,מגילת אסתרכי  ,ספרים בהרבה ומובא
 ,תורה שבכתבהבין  .ממוצעכדבר נחשבת 

 ,נוהרי מציכי , והסיבה היא ה.פל לתורה שבע
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עם ו ,ילה חייבת להיות כתובה על קלףשהמג
 מאידך, אין חובה ותפורה בגידים.רטוט, שִׁ 

בדיעבד, רק מה שבס"ת כשר ולה תגין. שיהיו 
 נםישמגילה ל כשר לכתחילה. וזהבמגילה 

 ,מאידך. ורהתספר בכמו שהם , דינים מסויימים
. אסור דברהה, פחלק בעל בס"ת אם קראנו 

כמו ספר שהם , דברים במגילה נםיש א"כ
 וןכי. שאינם כס"ת ,דברים נםויש ורה.ת

  .ממוצעת בדרגא שהמגילה, היא
  

  .עמוד אחדרק יש לה גם  מהקהל: הערה
. את זאתגם נוסיף יפה,  מרן שליט"א: תשובת

שני עמודים, אחד בהתחלה ואחד  נםס"ת ישל
   רק עמוד אחד בסוף.יש  ,מגילת אסתרבסוף. ול

  
 עמוד עושים שאינם ,כאלה נםיש ,אגב דרך

מאד אבל כדאי להשתדל  בסוף המגילה,
 פורים.יום , עד יש זמן כעת עדיין לעשות זאת.

, עמוד ללא, כי הסובריםכאלה  נםישש וןכי
 שלחן גבוהספר כך מובא ב ה.פסול המגילה

ובעיני  ,עיין שע"ה ח"ג (מועדים) סימן קכ"ב סעיף כ"ב[
או"ח סי' [השו"ע מרן  וכבר פסק .]יצחק הערה נ'

[עיין שצריך לעשות לה עמוד. , ]בס" א"תרצ
 .]ויקהל ה'תשע"א  מוצש"קשיעור בהרחבה בעניין זה ב

להוציא בכדי  ,לפחות מי שקורא בציבור ,לכן
היה מגילה תלו את הציבור ידי חובה, לפחות ש

 שיהיה עמוד בסופה, .כשרה לפי כל הדעות
  . כדי לגלול אותהב
  

  מהקהל: הכוונה לעמוד ריק? שאלה
עמוד הכוונה היא לן שליט"א: לא, מר תשובת

כך עץ, כמו בס"ת, שגוללים אותו בזה. 
 ה,פלעשות עמוד עץ בסוצריך במגילה, 

  .זאתלתפור ו
  

מהקהל: במגילה אצלי יש עמוד עץ,  שאלה
  אבל הוא לא בולט החוצה. האם זה מספיק?

צא לא. צריך שיֵ  מרן שליט"א: תשובת
מלמעלה ומלמטה, כדי שהגלילה תהיה 

  תם.באמצעו
  

 על המאמר הזה , כתבמחכמי תימן אחד
כל . מה הפירוש, אתזקשה להבין כי  ,שהבאנו

ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל 
ו מאמר זה ?חוץ ממגילת אסתר ,לימות המשיח
 אחד מחכמינו כיצדאבל תראו,  שקשה להבינו.

, כךכותב על  ]בפירושו למגילת אסתר[הראשונים 
הדעות, לה האימרה הזאת הבהי, וז"ל

כל  הדבר הבהיל. וכי והפליאה הנפשות.
ל רח"ל? איך יכול בטיהנביאים עתידים ל
והוא  מבהיל ומפליא.דבר להיות דבר כזה? זה 

וביארה כל  ,וגילתה כל נסתר ואומר, ממשיך
יבין  ,ביןמי שמאדרבה, מאידך, דהיינו,  כמס.נ

 תגלה הסודי ע"י הדבר ה'מבהיל' הזה,בעצם כי 
זכה הלואי שנ דבר עמוק. יש פה .הכמוס

   להבינו.
  

למגילת כי  לומר,נו רוצים מה שא , זהאופן בכל
, כמעט כמו חשיבות גדולהישנה אסתר 
 באופן מיוחד.את זקיבל  ,ומשה רבינו התורה.

  .מגילהבכל פרט וכל דיוק  ,חשוב מאד ולכן
  

מה התירוץ  :[נלקח מסוף השיעור]מהקהל  שאלה
  על נביאים? של הלכה למשה מסיני לקושיא 
הקב"ה ש ,התירוץ הוא "א:מרן שליט תשובת

 ,למשה רבינו את כל הנביאים והכתוביםמסר 
אמר לו הוא וממילא  .מגילת אסתראת וק"ו 

 וכך ,לכתובצריך כך  ', כיהלכה למשה מסיני'
ידע את כל  ,לקרוא. הרי משה רבינו צריך

־תורה שבעלאת ה, ואפילו הנביאים והכתובים
וכך  ,כך לכתוב ,מסר לו הקב"ה . א"כפה

, למשה מסיני הלכה ,נקרא הדברוא. לכן לקר
  .גם מה שכתוב בנביאים ובכתובים

  
שוה, מן ־מהקהל: זה כמו שישנה גזירה הערה

  התורה לנביאים?
לא  ,אבל שםנכון.  מרן שליט"א: תשובת

אפשר לומר שהגזירה  ים לומר כך, כי שםחייב
כבר על כך הרחבנו ו מהנביא. ההתקבלשוה 

  בזמנו.
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שלשה מקומות בהם חוזר בו מרן שליט"א ממ"ש 
  חה. בבינה במקרא על מגילת אורה ושמ

 להעיר על כמה דברים, במגילת אסתר. רציתי
את מגילת אסתר מחדש להדפיס  רצינו השנה

 ,חדשה עם תיקונים מהדוראב ,'אורה ושמחה'
לערוך  , בכדילא היה די זמן לא הספקנו.לם וא

נם יש, כי לכם לכן ברצוני לומר את הספר.
רוצה ואני , מהם שאני חוזר בי ,שה דבריםשל

  זאת.שידעו 
  

על  ,]שיעור מוצש"ק נח ה'תשע"ד[דיברנו  בעבר
ֶל� ְלִהְֽתַחּנֶן־֛לֹו הפסוק, אסתר ד', [ ָל֨בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֧

ומ"מ נלע"ד , כאן בבינה במקרא כתבתי .]ח'
שיש להוסיף ולהעמיד קצת בחי"ת מפני 

געיא חוץ מהדהיינו, כתבנו כי  .המקף והסגול
 אות חי"ת,גם בגעיא צריך לעשות  באות ה"א,

  מקף. ישנו בגלל ש
  

 כךצריך לדבר על מקף, זה של־עניין  לגבי
פי כ ,אנחנו סובריםהעיקר הוא, שאבל  בנפרד.

 ,מהרי"ץ־כנסת שלה בביתגם שקראו  הקריאה
 כך זאת מלעיל.לא עושים  ,מקף נוכאשר ישש

זצ"ל, מאבא מארי גם קיבלתי את הקריאה 
ֶרב  שיקרא,מי לא שמעתי מעולם ו ַמַּכת־ֶח֥

ן ֶרג ְוַאְבָד֑  וכןם. "מלעיל במי ,]תר ט', ה'אס[ ְוֶה֖
ֶסף  בפסוק  .ף"מלעיל בכא, ]אסתר ג', ט'[ִּכַּכר־ֶּכ֗

בעניין [עיין בהרחבה  מלרע. קוראים זאת ,אלא
מוצש"ק משפטים ה'תשע"ג בשיעור מוצש"ק זה, 

  ].ומוצש"ק נח ה'תשע"ד
  

 ?בכל מקוםכך הוא הדבר  מהקהל: אלהש
  ?קבלת קריאה זו לומר,כ

כך קיבלנו ושמענו מרן שליט"א:  תשובת
 מה שקרה. ד לכםאגיאבל  כמעט בכל מקום.

אתה שומע ר שאכ ,לפעמים היה בלבול.פשוט נ
בלי נכנס לך  דברה, אחרתאנשים שקוראים 

, ההרחקה תמידש וןכי לשון.בשגרת הכוונה 
 , אפילו בלי כוונה.דבר שנקלט וזה ,תנועהשל־
אם , ]בראשית כ"ד, ז'[נְִׁשַּבֽע־ִל֙י  ,בפסוק כגון

 נקלט , הדברהארכה בנו"ןעם תשמע זאת 
אתה  ,מע את הקריאה הזאתאם תש ר.יות

מזה בלי כוונה.  כך ולומר גרר,יעלול ח"ו לה
אבל ל. "ואכמנגרמו גם שגיאות נוספות דומות, 

 מלרע.בזאת  קראנו ,ברוב המקומותבכל זאת, 
 אינם, מלעילזאת עושים אלה הגם  ,מאידך
הפוך, גם  הדבר .את בכל המקומותזעושים 

כנס ישנמכדי  ,אבל הזמן קצר מדאי צד השני.ל
כך באופן כים לדבר על יצר ,לנושא הזהכעת 
   נפרד.

  
על זה , 'לו־נןלהתח'הפסוק לגבי  ,בכל אופן

חזרתי ואמרתי כי  ,לשעברבשיעור כבר ברנו יד
, 'לו־נןתחַֽ להִֽ ' לומר צריך יןאו, עניין זהמ בי

 פסוקב כמו דברהכי  ,אמרנו .בהארכה בחי"ת
באות ישנה געיא כי  ,מקובלש .'נח־תהלךהִֽ '

מבטלת את  ,נכתבתהגעיא הא"כ,  ה"א.
אנחנו אמנם דהיינו, נכתבת.  ינהאהגעיא ש
זאת  קוראים ,מקף עם סגולבש ,מסכימים

נו ישכבר זה דבר לופשרה, זאת כעין ו. מלעיל
לא צריכים  ',לו־להתחנן' אבל במלה מקור.

, מקףלעשות מלעיל באות חי"ת, אפילו שישנו 
  . א"רק בה

  
 ,שני דברים נוספים נםישמלבד זאת,  אולם

, וכעת ספר בינה במקראבכאן שכתבתי 
   .לאחרונה התבוננתי ואני חוזר בי מהם

  
ֶׁש֙ר ְּכ֣בֹוד  ,הפסוק, לגבי ראשית ֹ֙ ְּבַהְראֹ֗תֹו ֶאת־ע

ֶרת ְּגדּוָּל֑תֹו ר ִּתְפֶא֖ ת־יְָק֔ אסתר [ וגו' ַמְלכּו֔תֹו ְוֶא֨
ישנם לגבי המלה 'ואת יקר', דרך אגב,  .]א', ד'

כיון , וא"ואות הארכה בוקוראים זאת עם  טועים
אינם יודעים כיון שזה אבל  שישנו טעם דרבן.

 לבטא זאתקשה להם דרבן. את הלעשות נכון 
העבירו אותו הקדימו ו לכן הם אות אל"ף,ב
 כילמרות סתם טעות.  אות וא"ו. אבל זאתל

, גם כאלה שקראו כך, אל תסמכו עליהם נםיש
לגבי התיבה כוונתי, אבל  .בתיבות דומות

זאת בגעיא בבי"ת.  לקרוא מקובל ',בהראותו'
נו הקריאה קיבל, בבינה במקרא כך כתבתי

בספר  בגעיא בבי"ת, אבל לא מצאתי כן זולת
  ספרים. עוד  נםשיש ,יכול להיותו אחד.
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ה בפסוק  שני, דבר י ַהַּמְלָּכ֛ יא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ְלָהִב֨
יו ְוֽ  כתבתי שם , ]אסתר א', י"ז[ 5א־ָבָֽאהְלָפָנ֖

הוי"ו  תהמנהג פשוט לקרוכך, בבינה במקרא 
   .וכן נמצא בהרבה ספרים כתיבת יד בגעיא,

  
 .משני הדברים הללוגם  אני חוזר בי ,היום אבל

נ כי לא מזה חזרתי בי, "בשיעור הבא נסביר בל(
יוְוֽ אלא מהגעיא שבפסוק  ב ֵאָל֗ ֹ֣ [אסתר א',  ַהָּקר

בציבור קורא את המגילה ברוך ה', אני . )ד]"י
עשרה ־מגיל שמונה יותר מארבעים שנה.בר כ

יָנה  ,כנראה א"כבערך.  ִעים ַלּבִ ן ַאְרּבָ אבות [ּבֶ
  זאת.  רק עכשיו הבנתיו, פ"ה משנה כ"א]

  
נמצאים נו א להגיד את האמת. צריכיםאנחנו 
ויש לנו  ,זיע"א מהרי"ץ־מדרש שלהבבית 
   שיטה.

  
 [פקודי]שקראנו  בפרשת השבוע ,ששם לב מי

ֶלףְוֽ  ,כתוב על כותב  ,]"חשמות ל"ח, כ[ ֶאת־ָהֶא֜
בתאג אחד מצאתי , קדוקדבחלק ה מהרי"ץכך 

ולא , לקרוא כךואנחנו נוהגים  הוי"ו געי.
בו כתוב , תאג אחד נולפחות ישש וןכימשנים. 

 אתם יודעים, הש"ך אומר ביורה דעה, כי כך.
הנסמך על דעת פוסק  נו מנהג,לפעמים יש

 ,תאג אחד נולפחות יש אחד. אותו הדבר כאן,
 האלף'. ואת'מלת של  ואות וא"ב געיא שבו יש

תאג אין אפילו לגבי 'בהראותו',  בנ"ד,אבל 
 ,תכאליל נםכן, ישא שיש בו געיא. ,אחד

   .הזאת געיאאת השכתבו 
  

הבנתי  שמיא,ד, בסייעתא שמיםן המ אבל
כמה וכמה בעוד  ,כן־ווכמ .כאןבעצם מה קרה 
לפעמים שגור בפי  מדוע, כלומרדברים דומים. 

, כי לא תברר ליה ירסא אחרת?ג ,אנשיםה
 ,מצד אחדכיון שדהיינו,  נו.ילאבא דבר הנם לח

מה שמתקשר עם בן ובכל  ,בתיגאן המוסמכים
אבל  .בכלל אין את הגעיות הללו וכו',אשר 

ה, יש לנו כמה פבעל־שמאידך, בקריאה 
וההסבר  .נמצאים בספרים ינםאר שא ,דברים

יש  ,הפבמסורת שבעל־ מאד.פשוט לכך, הוא 

רה בתוכפי ש אה הבבלית הישנה.לנו את הקרי
שהיא גנובה הפתח האת קוראים  , אנושבע"פ

, , ממרחְ פוחחְ  ,קיטְע  כדלקמן, ,להבסוף מ
ה תהי כך .נוסח השיטה הבבלית וזה וכדומה.

 דהיינו בתנ"ך.תורה, ספר גם ב ,במקורהקריאה 
מאחר שאבותינו קיבלו את הקריאה של  ,אבל

יותר קריאה כוידועה  תנחשבהיא ש ,בן אשר
אפילו  כך,אנחנו סומכים על  דוייקת, א"כמ

בתורה  מדובר,זה כל  אולם נגד המסורת.שזהו 
המסורת בספרים המנוקדים. דהיינו , שבכתב
 כעת אבל. בתורה שבע"פ ה לנונשאר הישנה,

כנראה כי , ראיות בספרים לכךיש ו ,מתבררש
 תה געיא בתיבתהי ,בקריאה הבבלית

ריכים אנחנו צ ,מה נפשךא"כ  .'בהראותו'
 ?צריכים ללכתלפי איזו קריאה אנחנו להחליט, 

או לפי הקריאה  ,בבליםהאם לפי הקריאה של־
   , שהוא טבריני, מארץ ישראל.בן אשר־של

  
לגבי  ,[בשו"ת פעו"צ ח"א סי' י"ד] כותב מהרי"ץ
תמָֽ תיבת  אם בעניין כי , [בראשית כ"ח, ט'] ֲחַל֣

פוסלים בדברים הדהיינו  ,חסרות ויתרות
כי ק"ו  , א"כאנחנו הולכים לפי התיגאן ,ס"תב

יש לנו כמה וכמה דברים,  מאידך, על הנקודות.
 ,בן אשרספר בובתיגאן  ישנן געיות הכתובות
 לפי המסורתכי אינם  ואיננו עושים אותם,

ארכביה אתרי אנחנו , כי בסוף יוצא . א"כשלנו
אנחנו רוצים מצד אחד,  .]ב"ב דף קנב ע"א[ ריכשי

כגון  במסורת.ות שיש לנו את הגעילעשות 
ים ,בפסוק ֽ  נִזְָּכִר֨ ֽ ְו יםַנ רבים  .]אסתר ט', כ"ח[ ֲעִׂש֜

לא היה וא"ו. אות עם געיא בלא קראו כך, 
 עוד כמה דברים נםויש .מקובל לקרוא כך

יודע אם  זאת, אינניתבדקו , למשל כאלה.
הם זאת, זוכר  ייןדתמצאו עוד זקנים, או מי שע

 לא '.רּדָ אֲ  דשחו'אמרו תמיד יאמרו לכם, כי 
נשאר לנו בתיקון גם  בדל"ת רפויה. כךר, ָד אֲ 

במשנה גם  .בסידוריםגם  הדפיסוכך ופורים, 
ר משמיעין על באחד באדּ אנחנו קוראים כך, 

, וכן בשאר א משנה א']"[שקלים פ השקלים
 קריאת המגילה.ב גם כךו אבל קראומות. מק
ָתאהמן, ־של אביושם לגבי  וכן [אסתר ג',  ַהְּמָד֛
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ִהיא וכן במלרע.את ז, קראו א'] אסתר [ ָּבֵֽעת־ַה֠
יש הרבה דברים  אידך,מ ., לא עשו געיא]ח', ט'

ַגז שעשו כחלק הדקדוק, כגון ֲעׁשְ [אסתר ב',  ׁשַ
   ל רפויה.", גימד]"י
  

? ללכתכיצד ים להחליט, אנחנו צריככי , יוצא
, או לפי הקו השני? אי אפשר לפי הקו הזה האם

־בסופו שלכי . וגם משםמכאן גם  ,לקחת דברים
, שתי אנחנו מערבבים שני מסורותש ,יוצא דבר

י< ְוֶאת־ בפסוק, למשלשיטות.  ד ֶאת־ָאִב֖ ַּכֵּב֥
> ֽ ' רוב הציבור קורא, ]שמות כ', י"א[ ִאֶּמ֑ ֶאת־ְו

	 אין געיא בשום וא"ו, אולם  , בגעיא באות'ִאֶּמ֑
 מאיפה באה הגעיא .בשום ספרלא וגם  ,תאג

 ? אבל כולם קוראים כך. על כרחין,הזאת
  המסורת הבבלית. ן בא מ דברהכנראה ש
  

יחיא  כמהר"רשאלתי בזמנו את כי  ,ניזוכר
רוב העולם  ,כן ,אמר ליוהוא , זצ"ל אלשיך

 ,אנחנו לא קראנו כך אבל, 'אתוֽ 'אומרים 
חייב  אולם על מה הם סומכים. ואינני יודע

 .לכך מקור אשהוה איז נוישש, מסתמא להיות
ולסתור את  זאת, יננו יכולים לקבלא ,אבל

אם אנחנו נלך לפי השיטה ש וןכי עצמנו.
דברים צריכים להוריד  י אנואז ,הבבלית
התיגאן ספרי , כי וכיון שאנחנו יודעים אחרים.

 י למעשה שיטתהווז ,הולכים לפי בן אשר
שאנו חייבים  דברים נםיש א"כ ,זיע"א מהרי"ץ

 כגון, בתיבות הללוגם  ,ממילא להורידם.
יםהַֽ  בתיבת ְרִת֔ לפי . כנראה ש]אסתר א', י'[ ְמָׁש֣

ם ", ויוצא שהמי, כך קראוהשיטה הבבלית
הם ואכן,  הדבר בהחלט יכול להיות. .בשוא נע

אבל  .מופרכים מעיקרם אינםבכמה עניינים 
פשר לקבל את שני הדברים א, אי מצד שני

   ביחד.
  

למה לא נאמר בפשטות כי  :מהקהל שאלה
ץ בכמה ", כמו שכתב מהרי"העולם טועים"

  ?מקומות
כי לא סתם הם טועים.  :א"שליט מרן תשובת

 ָהָאדֹם ָהָאדֹםכגון סיבה שגרמה לכך. יש 
  , החליפו בין הראשון לשני.ה, ל']"[בראשית כ

הדבר. צריכים לתקן את , שאמרתי פיכ ,לכן
המסורת של בן , כי כיון שאנחנו סובריםוזאת 
   היותר מדוייקת. , היאאשר

  

ץ "הברורה של גאון עוזנו מהרישיטתו  זוהי
אם הם עיקר. התיגאן ואין לנטות ממנו. א, "זיע

כתוב בתכאליל אחרת, הם מוסמכים פחות מן 
התיגאן מומחים ודייקנים, כי  סופריהתיגאן. 

הספרים האלא צריכים מומחיות ודיוק רב, 
וחומר התכאליל וקל חסרות ויתרות וכו'. 

האחרונים שהם רק מלפני שלש מאות שנה או 
  מאתים.

  

שארים עם המסורת פה אנחנו נ־שבעל בתורה
, חְ ֵר מָ ת דגושה, ְמ "דל ',רּדָ אֲ 'הישנה, כגון 

כהחכם, ומי יודע מי , וכל כי האיי גוונא. ְע בֵּ טְ מַ 
  פשר דבר.

  
  

  דברי הנצי"ב בעניין קרי וכתיב.
הבנת עניין בקשר ל ,קודםממה שאמרתי  לגבי

הפירושים ו משלושת הדרכים, חוץ 'קרי וכתיב'
, פירוש מעניין לכם ברצוני לומר, שאמרנו

'ברכת  וביאורין, בזאמואלהנצי"ב  כותבש
הוא . ו[ריש פרשת יתרו] על המכילתאהנצי"ב' 

   .חידוש יפהדבר  שםכותב 
  

ַמע בפסוק, למה כתוב ,שואל מב"ןהר הרי  ׁשְ
ָרֵאל ְי"יָ  בספר  .]דברים ו', ד'[ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ְי"יָ  ִיׂשְ

 שראלילעם תמיד מדבר , משה רבינו ,דברים
 משרע"ה כאן,למה א"כ  '.יך'אלד 'י"י בלשון
 מזה על כך, הנצי"ב אומר '?ינו'אלד' אומר

 מקום רקפמס' פסחים ב ל"חז כדרשת מבואר
 יעקב בימי נאמר הזה שפסוק ,א]"[דף נו ע שנהגו
 ורהתב יבתכ כיהם משו .מותו לפני ובניו
 ונכתב ,ובניו יעקב שאמרו עצמו לשון ותבאו

השבטים דהיינו,  .משה ביד 'ה י"עפ ורהתב
 אחד. יי"ינו 'אלד י"י ,ליעקב אבינוזאת אמרו 

 ,את בתורהזמשה רבינו בא לכתוב וכאשר 
 אינו שהוא וןהיה בעבר, כיכפי שזאת הוא כתב 
היה כבר  ,הפסוק הזה פסוק זה. שאמרהראשון 

   מקודם.הוא לא שינה ממה שהיה  לכן ,בעבר
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 כמה הגיע דמזה ונראהכך,  אומר הנצי"ב כעת
 ההי באשר תובים,כבנביאים ו יבתוכ קרי

 לכתבו וכשהגיע ,נוסחה בזה מכבר מקובל
 במקרא שנוי איזה לעשות שדרנ ,יןיהענ לפי
 דיםעומ ושניהם ,בכתיב הישן נוסחה ובא .זה
 ונאמר העתים בשני כי באשר ,שידרלה

שחלקם כבר  ,כתבו דבריםהם  דהיינו,. ק"ברוה
הנביא , אבל לפי העניין .דורות שעברוהיו ב

 זאת כעת, היה צריך לשנות איזו מלה.כותב ש
את הנוסחא  ,הוא הביא שתי הנוסחאות לכן

 ,שני הדברים הנוסחא החדשה. כיאת ו ,הישנה
 , כיוןדרשישניהם עומדים לה ונכונים. תייםאמ

 זאת הכתיב ,א"כ ברוה"ק. ושניהם נאמרש
על  הנביא בעבר אותה אמרש ,הנוסחא הישנה

 .בכך מותילהם כוונות מסוי והיו ודש,קח הפי רו
זאת, יה צריך לשנות ה ,ןילפי העני כעת,אבל 
פלא ה פירושה .לה אחרתכתבו מהם ולכן 

, את הפירוש הזה ופלא. אפשר אולי גם לקבל
 ,אבל בכל אופן .'כתיב'הקרי וחלק מלגבי רק 

 וכדומה,טעות  ינהא, שזאת הואחשוב הדבר ה
  אלא שהדבר נאמר ברוח הקודש.

  
  

השלמה בעניין דברי ספר "עלי תמר" בנוגע למנהג 
  כאמרם". -ריאת תיבת "באמרםהתימנים בק

ספר על ב '.כאמרם - באמרם'לעניין של  נחזור
דן על  ,]מס' מגילה עמ' פ'על הירושלמי [ עלי תמר

לגבי קודם, מה הדין מברנו יהשאלה שד
 ?במקום 'כאמרם' 'באמרם' אם קרא ,בדיעבד

 ,'? הוא אומרכאמרם' לקרואו צריך לחזורהאם 
שחוזר, כדין ראשונה הבהשקפה היה נראה 

הלכה  הרי ישנהדהיינו,  .לפי הכתיבהקורא 
חייב  '.כאמרם' לקרואשצריך  ,למשה מסיני

א"כ  סיני.הלכה למשה מ זאת '.קרי'להיות בזה 
אם קרא , ידי חובה בדיעבד יצא כיצד

שאמרנו  ינו מסכים עם הסבראאהוא  ?'באמרם'
פי אינו משנה את המשמעות. ל שהדבר ,קודםמ

שינוי  אכן אם אין לא פשוט.הדבר  דבריו,
עניין פה יש מעכב, אבל  אינו , הדברמשמעות

' הלכה למשה מסיני' ישנה ',קרי וכתיב'של 
 ,מעכב כי הדבר ,נראה לו לכן לקרוא אחרת.

דעתי וכך  ה.משתנ אינהאפילו אם המשמעות ו
  העני נוטה.

  
הוא מביא  שהבאנו בשיעור הקודם, כפיאבל 

 סופר המופלא מאת נודעתי אכן, כך פה
 שבתימן ,מפה י"נ קרח עזרא רבי מובהק

 בהם שכתוב שיש .זו במלה חלוקים הספרים
 ובהתאם .כאמרם בהם שכתוב ויש ,באמרם

 .כאמרם ויש ,באמרם בציבור שקורין יש ,לזה
 ,באמרם שלהם במגילות כתוב הרוב אולם
 של ס"בביהכנ כאן ושמעתי .כאמרם וקורין
 באופן .באמרם ,קבלתם לפי שקראו ,עדן עולי

 אלא ,וכתיב ריק אין ,אלו תימן ספרי שלפי
-לפניהם במלה כמו .בזה חלוקים שהספרים

   .גוולהר-גולהר .בפניהם
  
 שכתיב שלנו הספרים לפי שאף ,נראה כ"א
 אם בדיעבד מ"מ ,'כאמרם' וקרינן 'באמרם'

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

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

. בזה חלוקים שהספרים אלא ,וכתיב קרי כאן
   פה את העניין הזה. בכויסהם א"כ, 

  
כאלה  נםגם אם ישכי , אז אמרנוכבר  אבל

ארצות. אי אפשר אלו עמי כנראה  ,שקראו כך
ררתי עם כל ימה שבלפי ו כך.לסמוך על 

 לא מצאתי אחד ,כל הספריםבהרבנים ו
 ?'באמרם'לקרוא לכתחילה  הדבר.שיסכים עם 

לא נשמע דבר כזה. ואפילו כלפי שודאי ב
בספר אוצר מנהגי אכן הדבר מובא עדנים, ה

ספר עלי תמר, כי בעל  אח"כ כותבאבל  ,עדן
הם , ' בעיר ת"אשערי ציון'בבית הכנסת שלהם 

  '.כאמרם'קראו אכן 
  
  

ך זהו אביו של המן הרשע, האם שיי "המדתא"האם 
ה"א הידיעה לפני שם, ביאור המלים "אליעקוב" 

בשיר "יום שבת שבדיואן, והתייחסות לכתוב בספר 
  אוצר מנהגי עדן בעניין זה. 
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 מה ,לכם לומר ברצוני, 'המדתא'לה המ לגבי
 ופירושברבינו נתנאל בן ישעיה, על כך כותב ש

בתו"ש על מגילת אסתר גם [מובא  על מגילת אסתר
־של אביום שֵׁ כי זהו  ,יםאנחנו חושב .עמ' צ"ג]

ם שֵׁ  ינוא זה , דבר חידוש.הוא אומראבל  .המן
שלו.  סבתאשל־ סבתאשל־ אלא שמהו, אבי
נקראת בשם והיא , אשתו של אגג זאת

   .'המדתא'
  

 .אגג של אשתו היא ,מדתא הוא אומר, כך
 אגג עשה ,עמלק את להרוג שאול ךשהל ובעת
 ,אשתו את והפך .שמן שור ונהפך ,כישוף

 ,הקב"ה ציוההרי  .לקרבן אותן וחמדו .הפר
ֹור  ה ֵמעֵֹלל ְוַעד יֹוֵנק ִמׁשּ ָ ה ֵמִאיׁש ַעד ִאׁשּ ְוֵהַמּתָ

ָמל ְוַעד ֲחמֹור ה ִמּגָ אל  ,[שמואל א' ט"ו, ג'] ְוַעד ׂשֶ
כיון שהעמלקים היו  .תשאירו שריד ופליט

לשור  דםאבני להפוך היו יכולים הם , כשפנים
אשתו ו ,ר שמןאגג נהיה שו ולחמור. א"כ,

, ככה הם מה נהיתה פרה. אבל חבל עליהם,
כך  קרבן.לילכו לאבדון? כדאי להקריב אותם 

ר ָחַמל ָהָעם ַעל כמו שנאמר,  .חשבוהם  ֲאׁשֶ
ָקר, ְלַמַען ְזֹבַח ַלי"יָ ֵמיַטב ַהּצֹאן וְ   וגו' ֱאלֶֹהיךָ  ַהּבָ

להקריבם ועדיף אפשר , עליהם חבל .[שם שם ט']
נקרא  הואלכן  ן.הם חימדו אותם לקרב '.לה
 '.מדתא'חאלא  ',מדתא'האל תקרי  ',מדתא'ה

ְ הם חמדו אותו. חבל על השדהיינו,   יםנִ מֵ ׁשּ
   משהו משובח. הם הללו,
 את אגג עיבר ,לילה באותה ,דבר־של בסופו
, הרי המדתא התעברה מאגג. ופרחה ,מדתא

הפרה  היא פרחה.ו ,פרהה היא היתה אשתו
הספיקו  וגם הוא רצה לפרוח, אבל פרחה.

 אחזו ,לפרוח קשישב בעת והוא .לתפוס אותו
 .כפות שמואל אל אותו והביאו ,וכפתוהו אותו

אבל  .מעדנות אגג )טו א"ש( שנאמרזה מה 
מכך יצא  "רהבעוהיא הספיקה לברוח, שבגלל 

על הוא נקרא  ",האגגי"בסוף, המן בן המדתא 
, שם אשתו של־אגגהיה  כך ,א"כ .שם אגג
   המדתא.

 כתובשני,  בתרגום של־המן? יואב היהמי  אבל
בר אפלוטס  בר סרח, בר בוזה, את היחוס שלו,

   .עד עמלק, יש שם רשימהוכו',  בר אגג ,וכו'

 '.מדתא' שמה היהכי  ,כתוב שם ,למעשה אבל
לא יכול ש וןכי זאת טעות.ש ניאבל חושב

אם כי  , בלי ה"א.'מדתא' היה שמהש ,להיות
 הרי ?'המדתא' זאת ה"א הידיעה? וכימה, כן, 

לא  ,פרעה ,למשלכזאת. מלה שום לא מצאנו 
 וכן '. אין ה"א הידיעה.הפרעה' שיגידומצאנו 

או  '.ראהנבוכדנצכתוב 'לא נאצר, דכנבו
או , 'האברהם'לא אומרים  ,להבדיל, אברהם

 ,'השמעוני' ,'הראובני' רקיש  '.היצחק'
 ,אבל ה"א הידיעה כינויים.כלפי ה ',הזבולני'

  ם. לשֵׁ  ףמצטר ינוא
  

אוצר  ,בספר הזהכיון ש זאת?אני אומר  מדוע
יש לנו  בדבר הקשור לדיואן.הוא דן  ,מנהגי עדן

לא  בה תבונןשהמ ,להשבת, איזו מ שיריב
, 'יום שבת תשמח מאד נפשי'שיר ב ה.יבינ

. הּ מַּ ' אלאֻ הַ יַר ם כִ֗ , הֻ בּ עקוּ יַ  לאַ  כך, שםכתוב 
' הַ יַר ם כִ֗ הֻ  .אבינו יעקבל הכוונה ,בּ עקוּ ל יַ אַ 

, לכאורה מבחר האומות. אבל היינו ,הּ ּמַ אלאֻ 
 '.בקֹעֲ יַּ הַ ' פירושו ',יעקוב אל' כי חושבים היינו

כפי שאמרנו, לא יכול להיות דבר כזה. אבל 
יא כמו ה', ל, המלה 'אַ תמיד בלשון ערבי אמנם

רוצים להגיד כשלמשל,  ה"א הידיעה אצלינו.
רוצים וכש '.בּ אּתַ כְּ 'בערבית אומרים , 'רפֶ סֵ '

וכן במלה  '.בּ אּתַ לכְּ אַ 'אומרים  ',רפֶ סֵּ הַ 'להגיד 
', כורסי אל' אומריםואם  דהיינו כסא, ',כורסי'

, כמו בלשון בסיסהאותו  וזה .הידיעה בה"אזה 
 ,'שם ה ואצלם ו שם ה'.זה הקודש. האות ה"א,

ל", א"כ תחילת שם ה' הוא "אַ  ",אללה"הוא 
ל', בתורת ה"א במלה 'אַ הם משתמשים  לכן

   הידיעה.
  

נדפס [בקונטריס שירת יצחק בס"ד  כתבתי
 , כי]דף רמ"בדיואן "נעימות שיר", בסוף בהערות ש

שושלת  ', אלאבקֹעֲ יַּ הַ 'אין הכוונה  ',יעקוב לאַ '
דהיינו אנחנו  צאצאי יעקב. זרע יעקב, .יעקב

־כך ולפי .אומותה מבחר זרעו, הםבני ישראל 
ה והור ,שמעתי מפיו כך ,אמו"ר זצ"לדקדק א

תיבת להאריך תנועת הפתח בקריאת  לנו
" שבכאן, ולהפרידה מעט מתיבת אל"

לא לקרוא כלומר,  שאחריה. "יעקוב"
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יעקוב', ל אַ אלא ' וביחד. במלרע, 'בואליעק'
לה , למבערבית זרע יעקב.הוא,  הפירוש שאז

אומרים ר שאכ נוספת.משמעות ישנה  ',אל'
 פירושו, 'בואל יעק'בהארכה באל"ף,  ',אל'

דבר בלתי ידוע לרבים זה י יעקב. צאצא
ם גדול, ל היה חכ"ר זצ"אאמואבל וטובים. 

דייקן ועמקן, ובקי אפילו בשפה שלהם, והוא 
  הבחין בזאת.

  
 וזההרי  '.הּ גַּ חִ א ִמ 'יַ גם בשיר מצוי  ,דברה אותו
 נןישו זיע"א, רבינו שלום שבזיחיברו ש ,שיר

יש אינם סתם דברים בטלים.  אלו לכך,ראיות 
סם את שנתנו לו כ'. בתואל לאַ ' ,את המלה שם
 'אלבתואל'לא  '.אל בתואל' שם , כתובתהמו

, עם הארכה במלה 'אל בתואל'אלא  ,במלרע
  .'אל'

  
בזמן , יצא לאור הוא מתפלא שאני הדבר

והוא אוצר מנהגי עדן, הספר הזה, האחרון 
 נולעדנים יש, כי ]47[דף  הספר בהקדמת כותב
דעתו. לפי יותר טוב. נוסח נוסח מתוקן, כאן 

בשם  מה שכתבתיאת הוא מביא בהתחלה 
יס שירת בקונטר בזה הלשון, ,זצ"ל אבא מארי

מהרב לדיואן נעימות שיר  המחובריצחק 
אין שהרי  ,בי בשם אביו התקשה בזהאצר

 אתן הוא כתב להאריך היעקב, לכ הביאור
אבל המעיין בדיואן חופת  תנועת הפתח.

נוסח הוא השם שיראה  ,חתנים לעדת עדן
יל יַ , במקום 'אל יעקב' כתוב 'עִ מתוקן יותר

ת המדוברת בערבי ,עקב, שפירושו בני י'יעקוב
מה  של ילדים זה עייל.תרגום  של יהודי עדן.

שאין כן אצל בני תימן, בפרט בקהילת שרעב 
 כך שמעתי מהם. ,ליגַּ השתמשו יותר במילת ִר 

  ל."עכ ק."ודוומסיים 
  

למעשה, גם אצלנו הוא לא דייק.  אולם
זה לא אבל  '.יילע' במלה 'ילדים'משתמשים ל

אל יַ נכון לכתוב כך, לפי דקדוק שפתם, אלא ִע 
פסוק ב המקור לכך, הוא בעצםפ "עכף. "באל

חוּ ַכּצֹאן ֲעִויֵליֶהם ,באיוב ּלְ . ]א, י"אאיוב כ"[ ְיׁשַ
מארי 'אומרים  ,ילדים־מארי שלללמשל, ו

אומרים , כםחמארי תלמיד  ואם הוא '.יליַ ִע לאַ 
. הרב של בית הכנסתדהיינו , 'יסנִ לכְּ מארי אַ '

שוחט, היו לכל ו גם אצלנו. כך שגור דברה
מאחר שלמד הלכות סתם, כי ב 'ארימָ 'קוראים 
  מסתמא הוא יודע ספר.שחיטה, 

  
לפי ו ".מתוקן"יש להם נוסח , לדבריו אבל

הם  אלא מקולקל. ,מתוקן אינו נוסחזה  ,דעתי
אבל הם  ,את הנוסח קנויהם ת, כי חושבים

לפי  ,הרי הפיוט בנוי פיוט.יבשו את משקל הש
 ,לפני כן כתוב, לדוגמא .יתדות ותנועות

, 'בּ עקוּ יַ  לאח"כ 'אַ , 'בּ אגִּ וַ  הּ ', 'בֹּ הּ יפִ  ּת אמַ ּדַ '
 תנועות. שלש ןבכל אחד, ישנ. 'דּ חַּ א אַ ובסוף 'מַ 

וכן  , זה עוד שתים.בעקוּ יַ  .תאח תנועה', לאַ '
 ,מקבילבא ב דברה'. בבה ואגו', 'המת פידא'

אם אתה  המשקל. אבלזה הולך לפי ש כיון
, ילקלת את המשקלק', ל יעקבאיַ אומר 'ִע 

 ",נוסח מתוקן"אין להם  ממילא, .ת יתדהוספ
ן בהרחבה [עיי .זאת הם פשוט בלבלואלא 

בעניין משקל השירים  בקונטריס "שירה כשירה"
  ביתדות ותנועות].

  
   '?בתואל אל'מה עם השם  מהקהל: שאלה

ני ינא נוספת.שאלה  מרן שליט"א: זאת תשובת
הם , כי אולי זאת עליהםשאלה יכול לשאול 

יודע. אינני  .הזה השיראת בכלל א אומרים ל
 " זאת.תיקנוהם "גם שם כי , להיות אבל יכול

 ילקלו.הם ק אבל ,הם חושבים שהם מתקנים
הם ו, 'בואל יעק'כתב זיע"א, רבינו שלום שבזי 

 ,רעיוןכעת  ולה ליעו לא הבינו מה הוא אמר.
 '.לאיַ קיצור של 'ִע  וזהבמובן צאצאים,  ,'לאַ 'כי 

פ "עכיכול להיות. אבל  הדבריתכן. אולי 
 '.לאיַ 'ִע לא כתב זיע"א, רש"ש ה ,השיר מחבר
היה  שהדבר וןכיכך, לא יכל לכתוב הוא 

 שהרש"שודאי ב שיר.ל המשקמקלקל לו את 
  .'אל יעקוב'כתב 

  
  

גה, שמעתי כי בשיר יא מח מהקהל: הערה
ל אאצלם 'קַ וב בתואל', כת במקום 'אל

  '.בתואל
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כנראה הם לא  מרן שליט"א: א"כ, תשובת
רוב ככל  .פשוט לא ידעוהם  זאת.גם את  הבינו

, דברהמשמעות ינם יודעים את א ,האנשים
מצאו כן ל ., משמעות נוספת'לאַ 'שיש למלה 

זכינו ר. מַ , שפירושה אָ 'אלקַ 'מלה ידועה דומה 
  ה."ל, ותנצב"ר זצ"לגילוי זה מאאמו

  
  

דברי מרן שליט"א בחשיבות ה"עצרת תפילה" 
שתתקיים ביום ראשון א' דר"ח אדר ב' בכניסה לעיר 

 של גזירת גיוס בחורי ישיבותב ,ירושלם עיקו"ת
  לצבא.

בעזרת  תתקיים מחרש תפילה', עצרת'ה ןיעניב
של קידוש שם מאד גדול מעמד  וזהש', כמובן ה

, מצוה כל מי שיכול להשתתףו ,שמים
בכדי לרומם את קרן  ,שתתף בעניין הזהשי

   התורה.
  

ְוָסר ֵמָרע  ,נו מקרא שכתובמתקיים ב ,"רהבעו
ּתֹוֵלל את הם עשו  ,דהיינו .]ישעיהו נ"ט, ט"ו[ ִמׁשְ

קבעו בחוקים שלהם  ,פושעיםכבחורי הישיבות 
חטא יראי  להשליך אותם לכלא. צריכיםכי 

הפוך אצלם. הכל . ימאסו, וסר מרע משתולל
נו שבע"ה א ,מצד אחד אנחנו מתנחמים

מאידך, ישנו אבל  לפני הגאולה.ערב  נמצאים
  .כל המצב הזהב ,'חילול ה

  
הּוִדים נקרא המן, כידוע  .]אסתר ג', י'[ ֹצֵרר ַהיְּ

שה צרורות הוא עכנראה  מלשון צרור. 'צורר'
 צוררנקרא ' הואלכן  ות,צרות רב ־גזירות,של

קם  ,חדש. א"כנו המן יש ,כל דורוב '.היהודים
 לםוא .בצרורות עושה צרותש המן חדש,

עושה את שהוא כי בעצם זה לא  ,צריכים לדעת
בתורת  מש בוהקב"ה משתש אלא הצרות,

מגילה [חז"ל אומרים  רצועת מרדות לישראל.
יותר  ,גדולה הסרת טבעת, ]דף יד ע"א

ים ושבע נביאות מארבעים ושמונה נביא
שכולן לא החזירום  .שנתנבאו להן לישראל

 .הסרת טבעת החזירתן למוטב לוּ אֲ וַ  ,למוטב
נו צריכים שא ,יםדהיינו, מרמזים לנו מן השמ

 אין לנו , כיכוונתי היא לתקן את עצמנו.

 ,תלוי בהם דברהאו לחשוב ש ,להאשים אותם
יהיה הכל מישהו אחר, באם יחליפו אותו שו

ל  במגילה, כתובהעניין. זה  לאכי בסדר.  ּדַ ּגִ
ָדָתא ָהֲאָגִגי  ן ַהּמְ ֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ּבֶ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ

ֵאהוּ  ְ הקב"ה גידל את  .]אסתר ג', א'[וגו'  ַוְיַנׂשּ
שהקב"ה גידל את  כפיאבל  .הרשעים האלה

היה צריך ו ,חטאו שראלימפני שעם  ,המן
 ןהדבר כ ,ן יתוקןיהעניש בכדישיחזרו בתשובה 

 ,נם הקב"ה גידל אותםבעניינינו. לא לחגם 
עניין בכדי שאנו נתקן את עצמנו. א"כ בודאי ש

מה  לראותולהתעורר בתפילה,  ,הואהעצרת 
ברנו ידכפי ש ,ידוע אנחנו צריכים לתקן. הדבר

  .רבות פעמיםב כךעל 
  

לגבי ברכת 'ברוך חכם הרזים'.  ,שואלים הרבה
 את הדעת. הדבר קצת מסיט ,ימתימבחינה מסו

 עלינואלו דברים  ,לראותובמקום לחשוב כי 
גם  אמנם הצדדיים.שמים לב לדברים  ,לשפר
שלא לשכוח את  , אולם אנו צריכיםהלכהזאת 

ין עני, להתחזק מהמטרה היאהדבר העיקרי. 
בכדי שנחזק  ,אתזשהקב"ה עושה לדעת זה. 

אבל אשמים ' ,כי בעצםשנדע  את בדק ביתנו.
ברור כי  ,יותר טובים שה אותםעולא זה  '.אנחנו

 ,רב־ערבה אבל אלו הםהם גרועים פי אלף, 
נו צריכים , אנוליאבל בשב .אין להם תיקוןו

דיברנו כי וכבר  .לעשות עלינומה  ,לראות
ות, מוזנחים קצת ענייני הקדושה והצניע

  ר."בעוה
  
  

תשובת מרן שליט"א לשואלים האם צריך לברך 
שם באם יהיו  ,"ברוך חכם הרזים" בשם ומלכות

  ששים ריבוא מישראל.
 ,במצב כזה אםה ,רבים שואלים ,אופן בכל

צריך לברך את  שישנם ששים ריבוא מישראל,
על  ברכה נהיש הרי '?חכם הרזיםברוך 'ברכת 

   כך, בשם ומלכות.
  

את הברכה, ש מפר ]ברכות דף נח ע"א[ רש"י
דהיינו, באותם  .היודע מה שבלב כל אלו

[בביאור שרשי הרמב"ם ו .ששים ריבוא מישראל
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 ]רש "רוזי"שו "ידי משה"בספר להרמב"ם  לשון המשנה
שהוא מביט , ומפרש זאת כךקצת יותר  מרחיב

ם עם ריבוי מספריהם ושינוי על צפונות האנשי
, כל אדםויודע על  הקב"ה חכם דהיינו, צורתם.

קודם, מנו מה עומק מחשבותיו. וכפי שאמר
ות עם ל נשמו כללות כזה ,ששים ריבוא

   שראל.י
  

, ]ע"א חדף נ[ברכות מסכת אומרת ב הגמרא
ברוך 'אומר  ,ואה אוכלוסי ישראלהר ,ת"ר

ואין  ,שאין דעתם דומה זה לזה ',חכם הרזים
ראה  ,בן זומא .פרצופיהן דומים זה לזה

ברוך 'אמר  ,אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית
   .'ברוך שברא כל אלו לשמשני'ו 'חכם הרזים

  
הל'  פרק עשירי[הלכות ברכות בכותב  הרמב"ם

אם  ,כאחדאלף אדם [ששים] הרואה ת"ר  ,]י"א
חפרה  ,בושה אמכם מאד'אומר  ,עכו"ם הם
 '.הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה ,יולדתכם

ברוך 'אומר  ,ובארץ ישראל ,ואם ישראל הם
 '.ינו מלך העולם חכם הרזים"י אלד'אתה י

ישנם נוסחאות, שכתוב רק 'בא"י חכם הרזים'. 
לים המ תחמשלרק  הכוונה היא, כי משמע
אלא  ',חכם הרזים יי"ברוך אתה ' הללו.

בהמשך הוא, שמעניין האולם  בהזכרת שם ה'.
אומר  ,הרואה מחכמי אומות העולםב ותהוא כ

ינו מלך העולם שנתן 'ברוך אתה י"י אלד'
או"ח סי' רכ"ד [ בשו"ע גם .'מחכמתו לבשר ודם

 ,]עץ חיים ח"א דף קע"ה ע"ב[ בתכלאלכן ו ,]סעיף ה'
רכה הבש ברור .של־ברכה הנוסח המלא כתוב

דהיינו, . 'חכם הרזים כך, 'בא"י אמ"הל "צ
 זאת וקיצר יםהמעתיקשמונה מלים. כנראה 

  .כאן בשגגה
  

המלה  אתהרמב"ם לקח  מהיכן, לכאורהאולם 
'הרואה שש מאות אלף בני אדם  'כאחד'?

, כי הבינו משום־מהש ,כאלה נםיש ?כאחד'
 ,נמצאים ביחד הששים ריבואכל שהיא, הכוונה 
אם  ל. אבםכול תאין צורך לראות אאבל 
לא היה צריך לכתוב בלשון הרמב"ם  ,כןהדבר 

אם שש ' ,צריך לכתובהיה הוא כזאת, אלא 

 .תברך יאז ',מאות אלף איש נמצאים כאחד
משמע, כי צריך  '.הרואה'לשון  ,כתוב אבל

 , ממהזאתהרמב"ם לקח ו לראותם כאחד.
שהיה ע"ג מעלה בהר  ,על בן זומאבגמ' שכתוב 

וכך הוא יכל ה, על מקום גבו דהיינו הבית,
  לראות את כולם. 

  
 ,זאתאת הברכה הלברך יוצא, כי בכדי  ממילא

ן הקצה עד מ כזה, צריך לראות ציבור גדול
יכול מי שרואה את כולם בבת אחת, רק  הקצה.

רק אם  ,יכול להיות הדבר ,בזמנינולברך. 
את כולם. יעמוד במקום גבוה ויראה האדם 

עת, שלא יברך. וגם קשה לד, ואבל אם לא
איך אפשר להיות . ששים ריבוא אם אכן ישנםה

אבל אם  נם ששים ריבוא?שיש ,בטוחסמוך ו
 ,שאפשר לסמוך עליו ,יהיה מקור מוסמך

, איש שש מאות אלף נםישיאמר כי אכן ש
. ברכה זו שיברך א"כוהאדם רואה את כולם, 

שיברך בלב.  יאזבכך, בטוח  ינואאם  אבל
, שזה נחשב ברכה שהברכה תהיה בלבלפחות 

  .ז"ג וריא"ם וסמ"לדברי הרמב
  

האם נשים וילדים מצטרפים  :מהקהל שאלה
  ?למניין ששים ריבוא

[שמות ככתוב אלא לא.  :א"מרן שליט תשובת
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ]ז"ב, ל"י ׁשֵ ָבִרים ְלַבד  ,ּכְ ַהּגְ

ף   .ִמּטָ
  

הכיצד אפשר לראות ממש  :מהקהלשאלה 
העין הרי  ?בפעם אחת את כל הששים ריבוא

  ?רואה רק ממול
צריך אין הכי נמי.  :א"מרן שליט תשובת

זה נחשב גם לסובב את הראש לכאן ולכאן. 
  ייה אחת, כיון שזה בסמיכות.לעניינינו רִא 

  
תב כך, , הוא כו[דף רפ"ט]עלי תמר  בספר

 רואה כשהיה זומא בןבירושלמי כתוב, 
 ג"ע אוכלוסא ראה ל"ר, וכו' םבירושל אוכלסין

 הבית בהר בגובה דכשעמד ,הבית בהר מעלה
הוא מביא את ובהמשך  .כולם לסקור יכול היה

 בהר מעלה גב על סאואוכל ראה ,הבבלי
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 שברא וברוך ,הרזים חכם ברוך אמר ,הבית
 ,י"כת תימני בסידור וראיתי .לשמשיני אלו כל

 ,ורמון פעמון פירוש עם גדול סידור בשם
 ,'וכו אומר זומא בן ד"רפ אבות במשנה

דהיינו,  .לרגל ישראל כשעלו היה זה שמעשה
 ואיני .לרגל עלו ר הםשאכ בן זומא ראה אותם,

 .י"כת מדרש מאיזה זה שאב אולי .מקורו יודע
 גדול קיבוץ היה גלבר שכן ,מסתבר הדבר אכן
 .מזה ולמעלה ריבוא שיםש של אוכלסין של
 מעלה גב על זא שעמד ,מהבבלי לזה מוכיןיוס

 שכנראה ,האוכלוסיא ראה ומשם ,הבית בהר
   .בעזרה ראותילה שם התקבצו

  
עדיין היה , 'פעמון זהב ורימון'פירוש ה ,בזמנו

הוא, רבי' יצחק  המחבר כיהוא לא ידע בכת"י. 
, מהרי"ושמכיר את התכלאל של  ונה זצ"ל. מי

, הוא קרא את הספר. ולא כתוב שם את שמ
כך, כתוב בשער  המחבר.מי שם לא כתוב  אבל

בכל  '.אשר נקרא פעמון ורימון ,סידור גדול'
זכינו כבר אבל  .שמובהביא  , כך הואאופן

[מילי דאבות, הוצאת  את בפרקי אבותזלהדפיס 
תחילת בשם והדבר מובא  ,]דיקצלת מכון פעו

אבות פרק ד' [ . כתוב במשנה]דף צ"ה[רביעי פרק 
ד מֵ הלָּ  ,, איזה הוא חכםבן זומא אומר ,]משנה א'

מכל  [תהלים קי"ט, צ"ט] מכל אדם. שנאמר
שמעון בן זומא. על כך  וזה לתי.מלמדי השכַּֽ 

היה  ,לרגל כשהיו ישראל עולין כותב מהרי"ו,
משמע  לשמשני,ברא כל אלו אומר ברוך ש
 ?לשמשני' פירוש, 'כל אלומה ה שהיה עשיר.
שהם חורשים  ,[ברכות דף נח ע"א] רש"י מסביר

, פירושואבל לפי  .ואני מוצא מוכן ,וזורעים
 במהרי"ו, כאן הדבר נראה אחרת. כנראה יש

עולם בפני שהאדם  ,קתינוסחא יותר מדוי
   .לומר כןולו נאה  עצמו,

דלעיל, נרחיב בעניינים  [בשיעור הבא בלי נדר
אין לברך ברכת 'חכם ולברר הדק היטב ש

הרזים' אם רואים רק חלק מן הששים ריבוא, 
  ושאין מצטרפים לכך נשים וילדים].

  
 . כעתעומד בפנינועלינו לדעת, מה  ,אופן בכל

 ,על כך קודםמברנו יד ואם אדר, חודשמתנוצץ 

, מובא שים ריבוא אותיות בתורהנן ששיש
 ,רבאחד באד, [אופן קפ"ו] מגלה עמוקותבספר 

לפי  מתחילים האותיות להתנוצץ ברקיע.
להתנוצץ נשמתו של־ ההתחיל ,ותו פרקשבא

משה, שהיא כלולה מששים ריבוא אותיות 
, שכן משה כלול מטעם זה מששים התורה

   .ות של־ישראלריבוא נשמ
  

 .בשם הגר"א נוסףדבר  מובא קול התור, בספר
זהו ספר עפ"י שיטת הגר"א זצ"ל, בענייני הרי 

הר"ר  , שמוויתלמידאחד מהגאולה, חובר ע"י 
כך,  [בפרק ראשון] שם בותכלוב. שקמהלל 

 האפשרות יהיה אם ,רבנו פי את שאלתי
 ישראל כל את , להעבירהגשמית במציאות

הוא  ?לעשות כיצד ,ישראל לארץ אחת בפעם
 רבות שאלות לפנינו יעמדו הרי מדבר בזמנו.

 רב עיון אחרי .הישוב לסידור בנוגע ,וקשות
 אפשר יהיה אם ,רבנו לנו ענה ,זו בשאלה
 םבפע בואיר שיםש ישראל לארץ להעביר

 של הז רמספ כי ד.מי זה לעשות צריכים ,אחת
 את להכריע ושלם גדול חווכ ,בואיר שיםש

 מיד תשתלם ואז ,םירושל בשערי מ"הס
 .נסית בדרך שמיא ניייבענ מהיהשל הגאולה

ר ששים ריבוא נמצאים שאכש ,המשמעות היא
גדול של כללות עם כח  וזה ,םבשערי ירושל

 בכל אחד ישנו ניצוץ של איזוש וןשראל, כיי
יכול לסלול  הדבר עי"זד, ביחאם כולם . ונשמה

אנחנו נהיה בעז"ה את הדרך לגאולה. רק ש
   לכך. ראויים

  
חודש  גאולת פורים.עם  ,מתחיליםאנו  כעת
גאולת פסח. באה ואח"כ  , זהו חודש נהדר.אדר

כי קרובה  ,כבר הגיע זמנינוש, ויםאנחנו מק
   .גלותילה ישועתנו לבוא וצדקתנו

  
יֵמי  ,יקיים בנו מקרא שכתוב ב"ה המקום ּכִ

מיכה ז', [ ִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹותֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַר 
בניסן נגאלו בניסן  כתוב,ויקויים בנו ה ,]ט"ו

 היהרק שנ ].ראש השנה דף יא ע"א[ עתידין ליגאל
שנוכל בכדי  ,תקן את עצמינולכך, שנראויים 

  אכי"ר. ,נו בעולםלמלא את יעוד


