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, , , , שלושלושלושלו    המוטעההמוטעההמוטעההמוטעה    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    לענותלענותלענותלענות    צריךצריךצריךצריך    האםהאםהאםהאם, , , , נכוןנכוןנכוןנכון    שאינושאינושאינושאינו    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    מתפללמתפללמתפללמתפלל    צצצצ""""השהשהשהש    כאשרכאשרכאשרכאשר    הדיןהדיןהדיןהדין    מהמהמהמה

        ....הנכוןהנכוןהנכוןהנכון    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    לענותלענותלענותלענות    שצריךשצריךשצריךשצריך    אואואואו
    הקמץהקמץהקמץהקמץ    כביכולכביכולכביכולכביכול    כיכיכיכי    יצחקיצחקיצחקיצחק    עיןעיןעיןעין    בספרבספרבספרבספר    המובאותהמובאותהמובאותהמובאות    הראיותהראיותהראיותהראיות    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , קמץקמץקמץקמץ    הניקודהניקודהניקודהניקוד    מבטאמבטאמבטאמבטא    בענייןבענייןבענייןבעניין

 ....לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה

 

 

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

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

            yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
        642642642642----23232323----33333333----072072072072    ––––קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן 

        6666שלוחה שלוחה שלוחה שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  481 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  357 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים

��
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  השיעור מוקדש 
  לרפואת שמשון בן טובה ה' ישמרהו ויחייהו, 
  וישלח לו רפואה שלימה בתוך שאר כל חולי 

   ., אכי"רעמו ישראל
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הציבור מתבקש לענות אמן בכוונה, עבור החולה 
. השבוע ניתוח עובר הואאשר תכף נזכיר את שמו. 

השיעור מוקדש לרפואת שמשון בן טובה ה' ישמרהו 
ויחייהו, וישלח לו רפואה שלימה בתוך שאר כל חולי 
עמו ישראל. המקום ברוך הוא יחזקהו ויאמצהו בקו 

הבריאות, ויקיים עליו מקרא שכתוב 'כי אני י"י 
  רופאך', אכי"ר. 

מי שתרם זאת עבורו, אמר את שם אמו, כיון שכך 
גם האשכנזים. אבל אנחנו תמיד מנהג הספרדים. ו

מעדיפים, שיאמר את שמו ואת שם אביו. אני אומר 
  זאת, בכדי שלא יהיו טעיות ושאלות. 

  
    לללל""""שיצשיצשיצשיצ, , , , השרטוטהשרטוטהשרטוטהשרטוט    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ממרןממרןממרןממרן    יייי""""בכתבכתבכתבכת    תשובהתשובהתשובהתשובה

        . . . . האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    בימיםבימיםבימיםבימים
        

יש לנו בשורה טובה, בקשר לעניין  בעזהי"תבעזהי"תבעזהי"תבעזהי"ת
השרטוט, אשר דיברנו עליו בשיעורים 
האחרונים. ברוך ה', זכיתי לסיים את כתיבת 

עמודים,  26התשובה בעניין זה, יצא סה"כ 
ועדיין זה לא נגמר, ישנם עוד כמה דברים 
להוסיף, כי עדיין יש שקלא וטריא, כמה 

  חידושים שהתחדשו לי עוד השבת. 
        

כיון שהדברים העיקריים כבר נכתבו, מי  אבלאבלאבלאבל
יוכל לפנות לרב יוכל לפנות לרב יוכל לפנות לרב יוכל לפנות לרב שירצה לקבל זאת מודפס, 

הי"ו. ומי שיש לו הערות, נשמח לקבלם,  שילהשילהשילהשילה
אבל בזריזות, כל זמן שאני עדיין מונח בעניין, 
כל זמן שהברזל חם, אפשר עדיין להכות עליו, 
כדי ליישר אותו. אפשר עוד לחדש ולהוסיף 

ם יעבור זמן, כבר יהיה ולברר דברים. אבל א
  קשה 'למיגמר בעתיקא'.

  
  

    יותריותריותריותר    אמןאמןאמןאמן    בענייתבענייתבענייתבעניית    הקולהקולהקולהקול    הגבהתהגבהתהגבהתהגבהת    איסוראיסוראיסוראיסור    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
    אתיאתיאתיאתי    יייי""""לילילילי    גדלוגדלוגדלוגדלו    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    מןמןמןמן    והלימודוהלימודוהלימודוהלימוד, , , , המברךהמברךהמברךהמברך    מןמןמןמן

        ....יחדיויחדיויחדיויחדיו    שמושמושמושמו    ונרוממהונרוממהונרוממהונרוממה
        

לדבר בשיעור הקודם לגבי הלכה,  התחלנוהתחלנוהתחלנוהתחלנו
 אשר לפי מיטב ידיעתי, משום־מה לא כל־כך

נזהרים בה. אולי קצת ניתן ללמד עליהם זכות, 
כפי שיבואר בהמשך, אבל למעשה צריך 
להקפיד על כך. המדובר לגבי הדין, שאין 
לאדם להגביה את קולו בעניית אמן, יותר מן 
המברך. זאת גמרא מפורשת במסכת ברכות, 

  והדבר מובא להלכה בכל הפוסקים. 

בהתחלת פרק שביעי דברכות אומרת  המשנההמשנההמשנההמשנה
שלשה שאכלו כאחת, חייבים לזמן. שלשה שאכלו כאחת, חייבים לזמן. שלשה שאכלו כאחת, חייבים לזמן. שלשה שאכלו כאחת, חייבים לזמן. כך, 

במשנה שם מדובר, לגבי זימון בשלשה, 'נברך 
שאכלנו משלו'. אח"כ מדובר, על זימון 
בעשרה או יותר. אבל כעת, בפעם הראשונה, 

  מדובר על זימון בשלשה.
        

            מנא הני מילי?מנא הני מילי?מנא הני מילי?מנא הני מילי?על כך הגמרא,  אומרתאומרתאומרתאומרת
        

לוּ     ד'], ל"ד [תהלים    קראקראקראקרא    דאמרדאמרדאמרדאמר    ,,,,אסיאסיאסיאסי    רברברברב    אמראמראמראמר ּדְ לוּ ּגַ ּדְ לוּ ּגַ ּדְ לוּ ּגַ ּדְ     ּגַ
י    ַלי"יָ ַלי"יָ ַלי"יָ ַלי"יָ  יִאּתִ יִאּתִ יִאּתִ מוֹ     ּוְנרֹוְמָמהּוְנרֹוְמָמהּוְנרֹוְמָמהּוְנרֹוְמָמה    ,,,,ִאּתִ מוֹ ׁשְ מוֹ ׁשְ מוֹ ׁשְ ו    ׁשְ וַיְחּדָ וַיְחּדָ וַיְחּדָ לכאורה, הפסוק . . . . ַיְחּדָ

לא מדבר בעניין הזימון. א"כ, מה הקשר? דוד 
המלך ע"ה, כתב זאת בספר תהלים, במזמור 

  'לדוד בשנותו את טעמו וגו'. 
        

מכן, הגמרא מביאה פסוק נוסף, שאמר  לאחרלאחרלאחרלאחר
 [דברים    מהכאמהכאמהכאמהכא    אמראמראמראמר    אבהואבהואבהואבהו    רבירבירבירבימשה רבינו ע"ה. 

י    ג'], ל"ב יּכִ יּכִ יּכִ ם    ּכִ םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ גם . . . . ֵלאלֵֹהינוּ ֵלאלֵֹהינוּ ֵלאלֵֹהינוּ ֵלאלֵֹהינוּ     ֹגֶדלֹגֶדלֹגֶדלֹגֶדל    ָהבוּ ָהבוּ ָהבוּ ָהבוּ     ,,,,ֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָרא    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ׁשֵ
משה רבינו, לא דיבר בעניין הזימון. לכן מפרש 

מנה"מ, דשלשה ראויים לברכת צירוף. מנה"מ, דשלשה ראויים לברכת צירוף. מנה"מ, דשלשה ראויים לברכת צירוף. מנה"מ, דשלשה ראויים לברכת צירוף. רש"י, 
דהיינו, יש כאן את היסוד, לעניין שלשה. לא 
לגבי עניין הזימון על האוכל, לא זהו הנושא, 
לכאורה. אלא, שאני ועוד שנים אשר 
מצטרפים אתי, יש לכך חשיבות. ישנו כאן 
מקור, ששלשה מצטרפים לברכה. אבל זה אינו 

  המקור, לגבי עצם עניין הזימון. 
        

בלשון שאמר דוד המלך, 'גדלו לי"י'  הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק
רבים, ומיעוט רבים שנים, 'אתי'. ביחד, זה 
שלשה. 'ונרוממה שמו יחדיו'. ורבי אבהו הביא 
פסוק ממשה רבינו, 'כי שם י"י אקרא', אתם 
'הבו גודל לאלהינו'. דהיינו, היחיד מדבר 

  לשנים.
        

    ברברברבר    חנןחנןחנןחנן    רברברברב    אמראמראמראמרהגמרא ואומרת כך,  ממשיכהממשיכהממשיכהממשיכה
    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    קולוקולוקולוקולו    יגביהיגביהיגביהיגביה    שלאשלאשלאשלא    אמןאמןאמןאמן    לעונהלעונהלעונהלעונה    מניןמניןמניןמנין    ,,,,אבאאבאאבאאבא

    שמושמושמושמו    ונרוממהונרוממהונרוממהונרוממה    אתיאתיאתיאתי' ' ' ' להלהלהלה    גדלוגדלוגדלוגדלו    ,,,,שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ????המברךהמברךהמברךהמברך
דהיינו, מן הפסוק הזה שהזכרנו מקודם,     ....יחדויחדויחדויחדו

לפני כן, הגמרא דיברה  הוא לומד עניין אחר.
בעניין הזימון. אבל כיון שהבאנו את הפסוק 
'גדלו לי"י אתי', הוסיפה הגמרא את דברי רב 
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חנן, אשר למד מכך עניין אחר, שהעונה אמן 
לו יותר מן המברך. הדבר אינו לא יגביה את קו

קשור בדוקא לברכת המזון, אלא המדובר 
לגבי כל הברכות, כגון ברכות השחר, וברכות 
הנהנין, וחזרת הש"צ וכו'. ותכף נראה, כי הרבה 
פוסקים אומרים, שזה לאו דוקא לגבי ברכות, 
אלא ה"ה לגבי כל העניות, אפילו קדושה. 

תר ממי צריך שהעונה לא יגביה את קולו, יו
שאומר. אבל מה שכתוב במפורש בגמרא, הוא 
לגבי העונה אמן, שלא יגביה קולו יותר מן 
המברך. ולומדים זאת מן הפסוק 'גדלו לי"י, 
אתי'. דהיינו, בקול שלי, ולא יותר ממני. 

  'ונרוממה שמו יחדיו'.
        

    בןבןבןבן    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון' ' ' ' רררר    אמראמראמראמראומרת הגמרא כך,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
    קולוקולוקולוקולו    להגביהלהגביהלהגביהלהגביה    רשאירשאירשאירשאי    המתרגםהמתרגםהמתרגםהמתרגם    שאיןשאיןשאיןשאין    מניןמניןמניןמנין    ,,,,פזיפזיפזיפזי

ה    י"ט], י"ט [שמות    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ????הקוראהקוראהקוראהקורא    מןמןמןמן    יותריותריותריותר הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ     ֹמׁשֶ
ר רְיַדּבֵ רְיַדּבֵ רְיַדּבֵ     לומרלומרלומרלומר    תלמודתלמודתלמודתלמוד    שאיןשאיןשאיןשאין    ....ְבקֹולְבקֹולְבקֹולְבקֹול    ַיֲעֶנּנוּ ַיֲעֶנּנוּ ַיֲעֶנּנוּ ַיֲעֶנּנוּ     ְוָהֱאלִֹהיםְוָהֱאלִֹהיםְוָהֱאלִֹהיםְוָהֱאלִֹהים    ,,,,ְיַדּבֵ

    שלשלשלשל    בקולובקולובקולובקולו    '?'?'?'?בקולבקולבקולבקול''''    לומרלומרלומרלומר    תלמודתלמודתלמודתלמוד    ומהומהומהומה    '.'.'.'.בקולבקולבקולבקול''''
    רשאירשאירשאירשאי    המתרגםהמתרגםהמתרגםהמתרגם    איןאיןאיןאין    ,,,,הכיהכיהכיהכי    נמינמינמינמי    תניאתניאתניאתניא    ....משהמשהמשהמשה

    אפשראפשראפשראפשר    איאיאיאי    ואםואםואםואם    ....הקוראהקוראהקוראהקורא    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    קולוקולוקולוקולו    להגביהלהגביהלהגביהלהגביה
    ימעךימעךימעךימעך    ,,,,הקוראהקוראהקוראהקורא    כנגדכנגדכנגדכנגד    קולוקולוקולוקולו    להגביהלהגביהלהגביהלהגביה    למתרגםלמתרגםלמתרגםלמתרגם

        ....ויקראויקראויקראויקרא    קולוקולוקולוקולו    הקוראהקוראהקוראהקורא
        

מדברי הגמרא, שהמתרגם והקורא  יוצאיוצאיוצאיוצא
צריכים לקרוא בהשוואת הקולות. לא הקורא 
יותר מן המתרגם, ולא המתרגם יותר מן 
הקורא. גם לגבי ההלכה הזאת, לא מקפידים 
עליה. וכפי שביארנו בס"ד הטעם לכך בשיעור 
הקודם, כי כנראה כיון שכבר קבעו בקהילותינו 

ותו שהילדים מתרגמים, וקשה להם להיות בא
הקול של־קורא, אולי על כך אין קפידא. כפי 
שהבאנו בשם הלבוש, כי הטעם לכך הוא מפני 
שכאשר קוראים בשני קולות, הדבר נראה כמו 
לעג וקלס. אבל אם הילדים מתרגמים, הדבר 
מובן כי אי אפשר שישתוו הקולות, של אדם 
גדול וחזק ושל ילד קטן וחלש. לכן, כיון שאי 

ות ביניהם, ממילא נראה אפשר להשוות הקול
כי הדין הזה כבר לא יתקיים בדר"כ להלכה 

  ולמעשה. 
  

הנקודה העיקרית שברצוני לדבר עליה,  אבלאבלאבלאבל
היא הדבר הראשון המובא בגמרא, בעניין 
העונה אמן, שלא יגביה קולו יותר מן המברך. 
בהתחלה, נדייק בדברי הגמרא, 'מנא הני 

א הני מילי'. ראיתי ששואלים, מה הפירוש 'מנ
מילי'? הרי ישנו כלל, מובא בשיטה מקובצת 

, כי את [דף נ"ד ע"ב ודף נ"ח ע"ב]במסכת כתובות 
השאלה 'מנא הני מילי' שואלים על שני דברים 
לפחות. כי 'מילי' לשון רבים. אבל בנ"ד, 
לכאורה הרי מדברים על דבר אחד. בכל אופן, 
ענינו רק על דבר אחד. א"כ הדבר מראה, כי 

היתה על דבר אחד. למה אתה אומר, השאלה 
  'מנא הני מילי'? 

        
מנא מנא מנא מנא שהבאנו מקודם, רש"י שם מפרש כך,  כפיכפיכפיכפי

כבר . . . . צירוףצירוףצירוףצירוף    לברכתלברכתלברכתלברכת    יםיםיםיםייייראוראוראוראו    דשלשהדשלשהדשלשהדשלשההני מילי, הני מילי, הני מילי, הני מילי, 
מדברי רש"י יוצא, כי השאלה היא רק על דבר 
אחד. א"כ מובן, כי השאלה היא רק על כך, 

  ולא על דבר נוסף. 
        

רש"י, יהושע שם כבר עומד על דברי  הפניהפניהפניהפני
שאין מכאן ראיה לעניין הזימון, אלא ישנה רק 

  ראיה, ששלשה אנשים מצטרפים לברכה.
        

נוספת, מדוע הקדימו את הפסוק מספר  שאלהשאלהשאלהשאלה
תהלים, שכתב דוד המלך, לפני הפסוק הכתוב 

  בתורה, שכתב משה רבינו?
        

ניכנס לפלפולים, בנושא הזה. ישנם כאלה  לאלאלאלא
אשר לכן רצו לומר, כי השאלה 'מנא הני מילי', 
קאי בעצם גם בכדי ללמוד את הדין הבא, לגבי 
העונה אמן, שלא יגביה קולו יותר מן המברך. 
וממילא מובן, מדוע הקדימו את הפסוק שבספר 
תהלים, לפסוק שכתוב בתורה. כיון שמהפסוק 
שבספר תהלים, אפשר ללמוד את הדין הבא. 

מר משה רבינו, אי אפשר אבל מן הפסוק שא
  ללמוד את הדין הבא. 

        
לא מתקבל על הדעת, כיון שכאשר  הדברהדברהדברהדבר

שואלים 'מנא הני מילי' על דברי המשנה, 
ולאחר כמה שורות מביאים את הדין הזה, אי 
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אפשר להגיד שהקושיא בהתחלה מכוונת על 
  מה שמוזכר רק בהמשך. 

        
עצם הדיוק, מן המלים 'מנא הני מילי',  לגבילגבילגבילגבי
י יודע אם זהו דיוק, כי מי אמר שראשי איננ

התיבות מנה"מ, פירושם 'מנא הני מילי'. אבל 
יכול להיות, שזה 'מנא הא מילתא', או 'מנא 
הך מילתא'. לא חייב להיות, שזה 'מנא הני 
מילי'. וממילא, אולי באמת השאלה היא רק 

  על דבר אחד.
        

חושבני, כי הּפׁשט לא יופשט. דהיינו, אכן  אבלאבלאבלאבל
היא על שני הדברים. אמנם הדבר אינו  השאלה

לפי דעת רש"י. כי רש"י מסביר, שהשאלה היא 
על ברכת צירוף. אבל ראיתי במדרש הגדול 

, שהוא אומר חידוש, כי מן הפסוק [פרשת האזינו]
  הזה, לומדים גם על ברכת הזימון. 

        
מדרש הגדול כותב, על הפסוק 'כי שם י"י  בעלבעלבעלבעל

    מזמניןמזמניןמזמניןמזמנין    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,אומראומראומראומר    אתהאתהאתהאתה    מניןמניןמניןמניןאקרא' בזה"ל, 
    כיכיכיכי    נאמר,נאמר,נאמר,נאמר,    לכךלכךלכךלכך    ????מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה    פחותפחותפחותפחות    םםםםשֵׁ שֵׁ שֵׁ שֵׁ בּ בּ בּ בּ     המזוןהמזוןהמזוןהמזון    עלעלעלעל
    לי"ילי"ילי"ילי"י    גדלוגדלוגדלוגדלו    ,,,,מהכאמהכאמהכאמהכא    אמראמראמראמר    אסיאסיאסיאסי    ביביביבירררר    ....אקראאקראאקראאקרא    י"יי"יי"יי"י    שםשםשםשם

כתוב כאן במדרש . . . . יחדויחדויחדויחדו    שמושמושמושמו    ונרוממהונרוממהונרוממהונרוממה    אתיאתיאתיאתי
הגדול, דבר שאינו כתוב בשום מקום. כתוב 
היה לפניו כך באחד מספרי חז"ל, שאינם 
בידינו. הדבר ממש משלים, את הגמרא שלנו. 

וב בגמרא, זהו רבי אסי המובא רב אסי הכת
במדרה"ג. אבל במדרה"ג, מדובר על זימון. 
ובגמרא שלנו, מדובר על ברכת צירוף. אבל 
אם נקשר את שני הדברים ביחד, יוצא שבעצם 
לפי רבי אסי, אכן לומדים מן הפסוק הזה, גם 
לגבי הזימון. אמנם הדבר לא כתוב במפורש, 

רים אבל יש כאן כעין אסמכתא. ברור שהדב
אינם כתובים בצורה מפורשת. אולם עכ"פ 
כתוב, כי מכאן לומדים על עניין הזימון 

  בעשרה, לפי רבי אסי.
        

, כאשר הגמרא שואלת 'מנא הני מילי', א"כא"כא"כא"כ
אכן השאלה היא על שני הדברים. גם על מספר 

  האנשים, וגם על עצם עניין הזימון.

היא, כי גם בלא"ה מי שיעיין בגמרא  והאמתוהאמתוהאמתוהאמת
, יראה כי יש מקור לכך [בדף מ"ח ע"ב]אח"כ 

שלומדים זאת מן הפסוק הזה. הגמרא שם 
אבל ברכת הזימון, מגדלו לי"י אבל ברכת הזימון, מגדלו לי"י אבל ברכת הזימון, מגדלו לי"י אבל ברכת הזימון, מגדלו לי"י אומרת כך, 
אבל הפני יהושע עושה חשבון, כי אתי נפקא. אתי נפקא. אתי נפקא. אתי נפקא. 

הדבר תלוי במחלוקת, בין רבי לרבנן. בכל 
אופן, לפי מה שאמרנו, רבי אסי בעצמו אמר 

ים, זאת. ממילא, בודאי שהדברים מחובר
  והולכים ביחד.

  
שנתחיל לדבר בכלליות הנושא הזה,  לפנילפנילפנילפני

שהעונה אמן לא יגביה קולו יותר מן המברך, 
אנו צריכים להבין, מה פירוש הדבר? האם 
הכוונה, שהדבר אסור? אם ישנו אדם המברך 
ברכה, אסור לך להגביה את קולך בעניית אמן 

  יותר ממנו. 
  

לב כי  שאמרתי לכם, לפי המציאות, שמתי כפיכפיכפיכפי
יש אנשים העונים אמן, ומגביהים את קולם 
יותר מן המברך. אמנם אם הגבהת הקול, היא 
בכדי לעורר את הציבור, כגון אם המניין 
מצומצם, והוא רואה שהאנשים לא כ"כ 
מקשיבים לברכות, חלקם רדומים או שאינם 
עונים, וישנו חשש כי ח"ו יהיו ברכות הש"צ 

לבטלה, אם אין  לבטלה, קרוב להיות ברכותיו
תשעה העונים לברכותיו, כמובא בשלחן ערוך 
בשם הרא"ש, ולכן הוא מזרז אותם שיכוונו 
ויענו אמן, אזי ברור שהדבר מותר. המשנה 

כבר כותב זאת במפורש, [בסימן קכ"ד] ברורה 
שבאופן הזה אין איסור. ההלכה הזאת, מובאת 
בשלחן ערוך, לגבי חזרת הש"צ. הש"ע מביא 

גם את ההלכה הזאת, שאם אין  ף ד'][בסעישם 
 ברכותיו להיות קרובתשעה העונים לברכותיו, 

    ישיחישיחישיחישיח    לאלאלאלא, [סעיף ז']. וכן את ההלכה לבטלה
    התפלההתפלההתפלההתפלה    חוזרחוזרחוזרחוזר    ציבורציבורציבורציבור    ששליחששליחששליחששליח    בשעהבשעהבשעהבשעה    חוליןחוליןחוליןחולין    שיחתשיחתשיחתשיחת

        . עניינים רבים, הנוגעים לחזרת הש"צ. וכו'
        

העונה אמן, לא העונה אמן, לא העונה אמן, לא העונה אמן, לא י"ב הוא כותב כך,  ובסעיףובסעיףובסעיףובסעיף
[בס"ק כותב המשנ"ב יגביה קולו יותר מהמברך. יגביה קולו יותר מהמברך. יגביה קולו יותר מהמברך. יגביה קולו יותר מהמברך. 

    ונרוממהונרוממהונרוממהונרוממה    אתיאתיאתיאתי    לי"ילי"ילי"ילי"י    גדלוגדלוגדלוגדלו    ,,,,דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב    משוםמשוםמשוםמשום    כך, מ"ז]
    ברכתברכתברכתברכת    אואואואו    ,,,,ברכוברכוברכוברכו    יןיןיןיןיייילענלענלענלענ    הההה""""דהדהדהדה    ונראהונראהונראהונראה. . . . יחדיויחדיויחדיויחדיו    שמושמושמושמו



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

6  

. . . . מהמברךמהמברךמהמברךמהמברך    יותריותריותריותר    העונההעונההעונההעונה    יגביהיגביהיגביהיגביה    לאלאלאלא    ככככ""""גגגג    ,,,,הזימוןהזימוןהזימוןהזימון
המשנ"ב אומר זאת, מסברא דנפשיה. כך 

, כי המקור [בשער הציון]הדבר נראה. הוא מציין 
שלו לכך הוא מדברי הגמרא. דהיינו, מכך 
שהגמ' הביאה זאת לגבי עניין הזימון, ומאותו 
הפסוק לומדים גם את עניין איסור הגבהת הקול 
בעניית אמן, מדייק מכך המשנ"ב, מוציא מכך 
דין, שזה לאו דוקא לגבי עניית אמן, אלא גם 
על ברכת הזימון. מי שאומר 'ברכו וכו', העונה 
לא יענה ברוך וכו' בקול יותר גבוה ממנו. 
וכשהוא אומר 'נברך שאכלנו משלו', אל תענה 
'ברוך שאכלנו משלו וכו' בקול יותר גבוה ממנו. 
ישנם אנשים, ומצוי הדבר בפרט בשמחות, 
שהם מנגנים זאת. אבל אם כן צריך לשים לב, 
שאסור להגביה את הקול יותר ממנו. הדבר 

אנשים העונים, הדבר  ברור, שכאשר ישנם כמה
יישמע יותר חזק ממנו. אבל כל אחד, צריך 
לענות, לא יותר גבוה מהקול שלו. כך מדייק 
המשנה ברורה. לא ראיתי מי שחולק על כך 
במפורש. [אבל נלע"ד שהדבר אינו מוסכם, 
כמו שאפשר ללמוד מתוך דברי כמה מפרשים, 
כגון הגרי"ח בבן יהוידע, שהטעם שנתנו לא 

ופן הזה, והרחבתי בס"ד בתשובותי שייך בא
  כת"י]. 

        

  מהקהל: ה"ה לגבי 'ברכו'? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: כן. המשנ"ב אומר זאת,  תשובתתשובתתשובתתשובת

  גם לגבי 'ברכו'.
        

כף החיים, מוסיף עוד דברים. הוא כותב  בעלבעלבעלבעל
משמע מזה, דבכל דבר שעונה משמע מזה, דבכל דבר שעונה משמע מזה, דבכל דבר שעונה משמע מזה, דבכל דבר שעונה כך,  [בס"ק ס"ב]

על אמירת אחרים, כגון קדיש וקדושה וברכו על אמירת אחרים, כגון קדיש וקדושה וברכו על אמירת אחרים, כגון קדיש וקדושה וברכו על אמירת אחרים, כגון קדיש וקדושה וברכו 
הוא מוסיף יגביה קולו יותר מהם. יגביה קולו יותר מהם. יגביה קולו יותר מהם. יגביה קולו יותר מהם. וכיוצא, דלא וכיוצא, דלא וכיוצא, דלא וכיוצא, דלא 

  גם את קדושה, וכן ברכו, וכן את הקדיש. 
        

, אפשר להבין בכך, כי ה"ה לגבי עניית לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
אמן יהא שמיה רבא וכו'. אבל, הדבר אינו כ"כ 
פשוט. ישנם חילוקי דעות בין האחרונים, בעניין 

  זה. 
        

בכך, שהוא עונה  מהקהל: מה החסרון שאלהשאלהשאלהשאלה
  אמן, בקול יותר גבוה מן המברך?

מרן שליט"א: בגמרא לא כתוב שום  תשובתתשובתתשובתתשובת
טעם לכך. מובאת רק האסמכתא מן הפסוק. 
אבל במפרשים, ישנם טעמים רבים לעניין זה. 
ישנם האומרים, כי הדבר תלוי, בחשיבות שבין 
הברכה לבין עניית האמן. מצד אחד כתוב, 

ר מן המברך. ומאידך גדול העונה אמן, יות
כתוב, גדול המברך, יותר מן העונה אמן. ישנה 
מחלוקת בזה בגמ', בסוף מסכת נזיר, מי יותר 
חשוב? האם המברך, או העונה אמן? אם אנחנו 
נפסוק, שהמברך יותר גדול מן העונה אמן, א"כ 
בודאי שיהיה אסור לך לעלות עליו בקולך. ואם 

לכאורה.  נאמר ההיפך, אזי הדבר יהיה מותר
אבל אולי, בגלל שישנן חילוקי דעות, לכן 
תשווה אותם. זהו לכאורה הטעם השטחי. אבל 
מי שיעיין במפרשים, יראה עוד הרבה טעמים 
לעניין זה. גם ע"ד הפשט, וגם ע"ד הדרש, וגם 

  ע"ד הרמזים. ישנם כמה וכמה טעמים. 
        

הדבר רק מצד 'גדול העונה אמן יותר מן  אםאםאםאם
ורה הדבר אינו מתאים המברך', אזי לכא

לדברי המשנ"ב והכה"ח, כיון שזהו רק דין לגבי 
עניית אמן, כיון שישנה שאלה מי יותר גדול, 
המברך או העונה, אבל לא לגבי הדברים 

  האחרים.
        

כאלה האומרים, כי כאשר מישהו מברך,  ישנםישנםישנםישנם
ואתה עונה אמן בקול יותר גבוה ממנו, אתה 

יותר  כביכול מתגאה ומתנשא עליו, שאתה
  חשוב ממנו. 

        
    לללל""""אאאאמובא כך,  [דף ס"ו ע"א]נזיר  מסכתגמרא גמרא גמרא גמרא בבבב

    הונאהונאהונאהונא    רברברברב    לללל""""אאאא    וכןוכןוכןוכן    ....ובריךובריךובריךובריך    חטוףחטוףחטוףחטוף ,,,,בריהבריהבריהבריה    לחייאלחייאלחייאלחייא    רברברברב
ושואלת הגמ',     ....ובריךובריךובריךובריך    חטוףחטוףחטוףחטוף    ,,,,בריהבריהבריהבריה    לרבהלרבהלרבהלרבה

הרי לפי זה יוצא, אם  עדיף?עדיף?עדיף?עדיף?    דמברךדמברךדמברךדמברך    למימראלמימראלמימראלמימרא
הם שידלו את בניהם, שאם יציעו להם לברך 
ברכת המזון, שיזדרזו ושלא יסרבו, משמע מכך 

        שהמברך עדיף יותר מאשר השומעים. 
        
    יותריותריותריותר    ,,,,אמןאמןאמןאמן    העונההעונההעונההעונה    גדולגדולגדולגדול    ,,,,אומראומראומראומר    יוסייוסייוסייוסי    רבירבירבירבי    התניאהתניאהתניאהתניאוווו

א"כ אדרבה, השומעים עדיפים. . . . . המברךהמברךהמברךהמברך    מןמןמןמן
    רבירבירבירבי    ואמר ליהואמר ליהואמר ליהואמר ליהא"כ, היה עדיף שישמעו. 
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    גולייריםגולייריםגולייריםגוליירים    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,תדעתדעתדעתדע    ....הואהואהואהוא    כךכךכךכך    ,,,,השמיםהשמיםהשמיםהשמים    ,,,,נהוראינהוראינהוראינהוראי
. . . . היאהיאהיאהיא    תנאיתנאיתנאיתנאי    ....נוצחיןנוצחיןנוצחיןנוצחין    בוריםבוריםבוריםבוריםייייוגוגוגוג    ,,,,במלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמה    מתגריןמתגריןמתגריןמתגרין

יש בכך מחלוקת תנאים. כיצד עלינו לפסוק? 
גם בכך, נחלקו הפוסקים. והכסף משנה אומר 
בדעת הרמב"ם, הוא מפרש כך לפי דברי 

, שהוא [בפרק א' מברכות הלכה י"א]הרמב"ם 
. וראיתי סובר שהמברך יותר מן העונה אמן

באחרונים כאלה האומרים, כי להלכה הדבר 
  הפוך. נמצא כי בכל אופן, יש בכך ספק. 

        
    נתונתונתונתוווווכוכוכוכו    דאםדאםדאםדאם    ,,,,נראהנראהנראהנראה    ודודודודעעעעהמשנ"ב וכותב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
    ,,,,הםהםהםהם    גםגםגםגם    שיענושיענושיענושיענו    להעםלהעםלהעםלהעם    לזרזלזרזלזרזלזרז    כדיכדיכדיכדי    ,,,,קולוקולוקולוקולו    בהרימובהרימובהרימובהרימו

דהיינו, אם אתה מרים את קולך, בכדי . . . . מותרמותרמותרמותר
אין את  לזרז את הציבור, הדבר מותר. בנ"ד

העניין הזה, להיחשב יותר מן המברך, כי ברור 
שהמטרה שלך היא רק בכדי לעורר את 

  הציבור. 
        

מהקהל: ישנם שלוחי ציבור, האומרים  שאלהשאלהשאלהשאלה
  את הקדיש בקול ממש נמוך. 

        
מרן שליט"א: זאת שאלה נוספת. תכף  תשובתתשובתתשובתתשובת

נעמוד על כך בעז"ה. ישנם אנשים, האומרים או 
בגלל שקולם נמוך, או  מברכים בקול נמוך, או

בגלל אימתא דציבורא, או שהמדובר בבחור 
צעיר. גם עניין זה, נדון בפוסקים. בעזרתו 

  יתברך, עוד מעט נדבר על כך.
  
  

        ....ארץארץארץארץ    דרךדרךדרךדרך    משוםמשוםמשוםמשום    עצהעצהעצהעצה    רקרקרקרק    אואואואו    ממשממשממשממש    איסוראיסוראיסוראיסור    זהוזהוזהוזהו    האםהאםהאםהאם
        

  כן, ברצוני לסיים את מה שהתחלתי.  לפנילפנילפנילפני
        

[חלק שלישי סימן פאלאגי בשו"ת לב חיים  הגר"חהגר"חהגר"חהגר"ח
מביא תשובה, והוא כותב כי הדבר אינו  ב']

איסור, אלא רק עניין של עצה טובה, מצד דרך 
ארץ, שלא להגביה את הקול יותר מן המברך. 
כך הוא אומר. ולפי מיטב ידיעתי, הוא היחידי 
האומר כך. ואינני חושב, שאפשר לסמוך על 
כך. ראשית, מצד הראיות. דבר שני, הגר"ח 

לם, אחד מגדולי פאלאגי, גדול כבודו בעו
ישראל. אבל התשובה הזאת אינה שלו, אלא 

בזקנותו.  הדפיס הגר"ח. את הספר הזה, של בנו
אינני יודע, האם הוא הסכים לכך, או שלא. הוא 

בנו, אינני יודע את כבודו  לא כתב זאת. ולגבי
דלו. הוא אינו מפורסם. שמו הר"ר יוסף ואת ג

י, נו, פאלאגי. אם אלו היו דברי הגר"ח פאלאג
כי יש על מה להישען.  ,לכל הפחות הייתי אומר

אבל עוד מעט נראה, כי זה ממש דעת יחיד. וגם 
שות ראיות שהוא אומר, נראה לי כי הן חלוה

        מאוד. קשה מאד לקבל את ההוכחות שלו.
        

 הוא מביא את דברי הגמרא בברכות,בהתחלה בהתחלה בהתחלה בהתחלה 
    שלאשלאשלאשלא    אמןאמןאמןאמן    לעונהלעונהלעונהלעונה    מניןמניןמניןמנין, , , , אבאאבאאבאאבא    ברברברבר    חנןחנןחנןחנן    רברברברב    אמראמראמראמר

' ' ' ' להלהלהלה    גדלוגדלוגדלוגדלו, , , , שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר? ? ? ? המברךהמברךהמברךהמברך    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    קולוקולוקולוקולו    יגביהיגביהיגביהיגביה
ז"ל ז"ל ז"ל ז"ל מרן הבית יוסף מרן הבית יוסף מרן הבית יוסף מרן הבית יוסף וווו. . . . יחדויחדויחדויחדו    שמושמושמושמו    ונרוממהונרוממהונרוממהונרוממה    אתיאתיאתיאתי

 כתב הרא"שכתב הרא"שכתב הרא"שכתב הרא"שוכן וכן וכן וכן     ,,,,וכו'בסוף סימן קכ"ד פסקו בסוף סימן קכ"ד פסקו בסוף סימן קכ"ד פסקו בסוף סימן קכ"ד פסקו 
ודבריהם של־ודבריהם של־ודבריהם של־ודבריהם של־וכו'. ובסוף הוא אומר כך,  ז"לז"לז"לז"ל

ברורים, שלא נקטו ברורים, שלא נקטו ברורים, שלא נקטו ברורים, שלא נקטו פוסקים הנזכרים לעיל פוסקים הנזכרים לעיל פוסקים הנזכרים לעיל פוסקים הנזכרים לעיל 
בלשון אסור להעונה אמן להגביה קולו וכו', כי בלשון אסור להעונה אמן להגביה קולו וכו', כי בלשון אסור להעונה אמן להגביה קולו וכו', כי בלשון אסור להעונה אמן להגביה קולו וכו', כי 

רץ, שהעונה אמן רץ, שהעונה אמן רץ, שהעונה אמן רץ, שהעונה אמן ודרך אודרך אודרך אודרך א    אם בדרך עצה נכונהאם בדרך עצה נכונהאם בדרך עצה נכונהאם בדרך עצה נכונה
ראשית, הוא לא יגביה קולו יותר מן המברך. לא יגביה קולו יותר מן המברך. לא יגביה קולו יותר מן המברך. לא יגביה קולו יותר מן המברך. 

  מדייק מכך, שלא כתוב בלשון אסור. 
        

, זאת אינה ראיה. כיון שפעמים רבות, ברםברםברםברם
כתוב בלשון 'לא', או 'אין', והכוונה היא 
שהדבר אסור. נכון שלפעמים הדבר אינו 
מחייב, אבל אין הוכחה מכך שלא כתוב בלשון 

  איסור. 
        

דייקנו מדברי הרמב"ם, שכתב את הדין  וכברוכברוכברוכבר
הזה ביחד עם הדין של אמן קטופה ואמן חטופה, 
ואמן יתומה. הרמב"ם מבליע את הדין הזה 
באמצע. ולגבי הדברים הללו, בודאי שזהו 

    כלכלכלכלאיסור. הרי כתוב על כך דברים חמורים. 
    ,,,,חטופהחטופהחטופהחטופה    ....יתומיםיתומיםיתומיםיתומים    בניובניובניובניו    יהיויהיויהיויהיו    ,,,,יתומהיתומהיתומהיתומה    אמןאמןאמןאמן    העונההעונההעונההעונה

 ז"מדף  [ברכות    ימיוימיוימיוימיו    פופופופויתקטיתקטיתקטיתקט    ,,,,קטופהקטופהקטופהקטופה    ....ימיוימיוימיוימיו    יתחטפויתחטפויתחטפויתחטפו
  בודאי שהדבר אסור. . . . . א]ע"

        

מלשון המשנה ברורה רואים, שהיה פשוט לו  גםגםגםגם
אם כוונתו אם כוונתו אם כוונתו אם כוונתו שהדבר אסור. נדייק את לשונו, 

    ,,,,הםהםהםהם    גםגםגםגם    שיענושיענושיענושיענו    להעםלהעםלהעםלהעם    לזרזלזרזלזרזלזרז    כדיכדיכדיכדיבהרימו קולו בהרימו קולו בהרימו קולו בהרימו קולו 
משמע כי בלי זה, הדבר אסור. דהיינו, "מותר". "מותר". "מותר". "מותר". 

באופן הזה, הדבר מותר. אבל אם לא, אזי זה 
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אסור. היה פשוט לו, שזה לא מצד דרך ארץ, 
        בתורת עצה נכונה, אלא שהדבר אסור ממש. 

        
    ,חייםבשו"ת לב שם נוספת המובאת הוכחה הוכחה הוכחה הוכחה 

והראיה שמביא לדרשה זאת, קרא מהכתובים, והראיה שמביא לדרשה זאת, קרא מהכתובים, והראיה שמביא לדרשה זאת, קרא מהכתובים, והראיה שמביא לדרשה זאת, קרא מהכתובים, 
ביא קרא ביא קרא ביא קרא ביא קרא דגדלו לי"י אתי וכו', ואינו מדגדלו לי"י אתי וכו', ואינו מדגדלו לי"י אתי וכו', ואינו מדגדלו לי"י אתי וכו', ואינו מ

מדאורייתא, דהוא דרך דרש ואסמכתא מדאורייתא, דהוא דרך דרש ואסמכתא מדאורייתא, דהוא דרך דרש ואסמכתא מדאורייתא, דהוא דרך דרש ואסמכתא 
בעלמא, ולא כיוונו בדין זה לאיסורא, לאסור בעלמא, ולא כיוונו בדין זה לאיסורא, לאסור בעלמא, ולא כיוונו בדין זה לאיסורא, לאסור בעלמא, ולא כיוונו בדין זה לאיסורא, לאסור 
אסר שלא להרים העונה אמן יותר מן המברך, אסר שלא להרים העונה אמן יותר מן המברך, אסר שלא להרים העונה אמן יותר מן המברך, אסר שלא להרים העונה אמן יותר מן המברך, 
אלא שלא טוב עושה העונה להרים קולו יותר אלא שלא טוב עושה העונה להרים קולו יותר אלא שלא טוב עושה העונה להרים קולו יותר אלא שלא טוב עושה העונה להרים קולו יותר 

        מן המברך. מן המברך. מן המברך. מן המברך. 
        

את זאת, אינני מבין. הוא אומר, כיון  גםגםגםגם
שהביאו פסוק מספר תהלים, ולא מן התורה. 

היו מביאים פסוק מן התורה, בכל  הרי גם אם
מקרה זה יהיה אסמכתא. ואפילו אם לא היו 
מביאים פסוק בכלל, אם חז"ל אומרים איזו 
הלכה, וכי בגלל זה הדבר אינו איסור, אלא רק 

  מצד דרך ארץ? הדבר תמוה בעיני.
        

דברים רבים, הכתובים בנביאים, כגון  ישנםישנםישנםישנם
כבוד שבת ועונג שבת, הנלמדים מהפסוקים 
בספר ישעיה, ואלו דברים אשר הם ממש גופי 
תורה, וישנם אפילו כאלה האומרים שזה 
מדאורייתא. זה שהפסוק אינו מן התורה, הדבר 

  לא מעלה ולא מוריד. 
        

מה שכן, הוא אומר לשיטתו טעם מעניין  אבלאבלאבלאבל
ולענ"ד נראה, דמסתבר ולענ"ד נראה, דמסתבר ולענ"ד נראה, דמסתבר ולענ"ד נראה, דמסתבר "ל, וחשוב. וז

דטעמייהו דרבנן ע"ה, שהוא משום שלא דטעמייהו דרבנן ע"ה, שהוא משום שלא דטעמייהו דרבנן ע"ה, שהוא משום שלא דטעמייהו דרבנן ע"ה, שהוא משום שלא 
להטריחו לשליח ציבור. דכיון שהעונה יגביה להטריחו לשליח ציבור. דכיון שהעונה יגביה להטריחו לשליח ציבור. דכיון שהעונה יגביה להטריחו לשליח ציבור. דכיון שהעונה יגביה 
קולו יותר מן המברך, אזי מוכרח הש"צ להרים קולו יותר מן המברך, אזי מוכרח הש"צ להרים קולו יותר מן המברך, אזי מוכרח הש"צ להרים קולו יותר מן המברך, אזי מוכרח הש"צ להרים 

קולו יותר ויותר, והיא טריחא מילתא להש"צ  קולו יותר ויותר, והיא טריחא מילתא להש"צ  קולו יותר ויותר, והיא טריחא מילתא להש"צ  קולו יותר ויותר, והיא טריחא מילתא להש"צ  
בכל התפילה להרים קולו כמו העונה, להיות בכל התפילה להרים קולו כמו העונה, להיות בכל התפילה להרים קולו כמו העונה, להיות בכל התפילה להרים קולו כמו העונה, להיות 

ל הוא טוען, שכאשר הש"צ חוזר עשנים יחד. שנים יחד. שנים יחד. שנים יחד. 
התפילה, ואומר 'ברוך אתה י"י מגן אברהם' 
בקול מסויים, וכאשר הוא שומע שהציבור 
מגביהים את קולם ועונים אמן, הדבר מחייב גם 
אותו להגביה את קולו. הציבור בסה"כ ענה 
אמן, אולם כעת הש"צ צריך להגביה את קולו 
בכל התפילה, והדבר טירחא בשבילו. הלכך 

עצה נכונה משום דרך לפי דבריו, אין זו אלא '
ארץ', מפני שעי"כ אתה גורם לש"צ לטרוח, 

  והדבר מכביד ומקשה עליו ומצער אותו. 
        

ואינו דומה להעונה, שהוא ואינו דומה להעונה, שהוא ואינו דומה להעונה, שהוא ואינו דומה להעונה, שהוא ממשיך וכותב,  והואוהואוהואוהוא
מרים למלתא זוטרתי, 'ברוך הוא וברוך שמו', מרים למלתא זוטרתי, 'ברוך הוא וברוך שמו', מרים למלתא זוטרתי, 'ברוך הוא וברוך שמו', מרים למלתא זוטרתי, 'ברוך הוא וברוך שמו', 

הציבור הרים את הקול בכמה  בסך הכלו'אמן'. ו'אמן'. ו'אמן'. ו'אמן'. 
מלים, 'ברוך הוא וברוך שמו', ו'אמן'. וכעת 
אתם רוצים, שהש"צ יאמר את כל התפילה 

  בקול רם? הדבר קשה. 
        

הצד שלו, אם אכן זהו הנימוק, הרי שהדבר  לפילפילפילפי
  מובן, כי זהו רק מצד דרך ארץ. 

        
מהקהל: ומה לגבי איסור הגבהת הקול  הערההערההערההערה

  רך? ע"י המתרגם יותר מן המב
מרן שליט"א: לפי דבריו, זה יהיה  תשובתתשובתתשובתתשובת

בסדר, כי דבר זה נלמד מהפסוק שבתורה, 
'משה ידבר והאלהים יעננו בקול'. לגבי עניין 
זה, הוא יסכים שזהו איסור. והאמת היא, כי 
לגבי עניין זה, כתוב בגמרא בלשון 'אינו 

  רשאי'. 
        

מהקהל: מה קורה כאשר העולה קורא  שאלהשאלהשאלהשאלה
מתרגם שהוא ילד, העירו לו בספר תורה, וה

שיתרגם יותר בקול, ואז הוא הגביה את קולו 
  יותר מן הקורא?

מרן שליט"א: לא יגביה את קולו יותר  תשובתתשובתתשובתתשובת
  מן הקורא, אלא עליו להשתוות עם הקורא. 

  
וחומר, לגבי ברכת כהנים. גם לכך, צריך  קלקלקלקל

, ישנם הרבה שלוחי ציבור, לשים לב. לצערינו
המנמיכים את קולם בברכת כהנים. אבל צריך 
להיות, 'אמור להם', בקול. גם הְמַקרא, וגם 
העונה. אבל, עליהם להשתוות, ולא קולו של 

  זה יותר מקולו של זה. 
        

מהקהל: אצל האשכנזים, אומרים זאת  הערההערההערההערה
  בלחש.
מרן שליט"א: נכון, וכבר העירו על כך  תשובתתשובתתשובתתשובת
דולי תורה, בדור האחרון. כגון, שו"ת אצלם ג



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז שלח לךמוצש"ק 

9  

שבט הלוי, והגרי"ש אלישיב, והגרש"ז אוירבך. 
  הם אומרים, שזאת טעות, ושהדבר אינו נכון.

        
מהקהל: אם קולם צריך להשתוות  שאלהשאלהשאלהשאלה

  ממש, הדבר קשה מאד. 
מרן שליט"א: פחות או יותר, אותו  תשובתתשובתתשובתתשובת

  הדבר. אכן קשה לדייק ממש לגמרי.
        

תי לשאול, האם רק 'לא מהקהל: כוונ שאלהשאלהשאלהשאלה
  יגביה', או גם 'לא ינמיך'.

מרן שליט"א: זאת שאלה נוספת.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  בהמשך נדבר על כך בס"ד.

  
להביא ראיה נוספת, שהדבר אסור,  ברצוניברצוניברצוניברצוני

, [שם]אלא רק עצה טובה, מהספר כף החיים 
המביא בשם ספר חסד לאלפים, זהו בעל פלא 

צריך להתבונן בקולו של צריך להתבונן בקולו של צריך להתבונן בקולו של צריך להתבונן בקולו של יועץ, שכתב כך, 
ברך, ולענות מדה כנגד מדה, ולא יוסיף הגבה ברך, ולענות מדה כנגד מדה, ולא יוסיף הגבה ברך, ולענות מדה כנגד מדה, ולא יוסיף הגבה ברך, ולענות מדה כנגד מדה, ולא יוסיף הגבה ממממ

רואים מכך, כי גם למעלה, כי איסורא עביד. למעלה, כי איסורא עביד. למעלה, כי איסורא עביד. למעלה, כי איסורא עביד. 
לכה"ח הדבר פשוט, שהמדובר על איסור, ולא 

  על דרך ארץ. 
        

לשונו, 'לענות מדה כנגד מדה, ולא יוסיף  לפילפילפילפי
הגבה למעלה', חשבתי בהתחלה, כי לכאורה 
משמע מדבריו, כי ברצונו לומר 'מדה כנגד 

דהיינו לא לעלות ולא לרדת. וכן, 'ולא  מדה',
יוסיף וכו'. אבל הסתכלתי בגוף הספר חסד 
לאלפים, וראיתי כי האות וא"ו שבמלה 'ולא 
יוסיף' בכה"ח היא מיותרת. דהיינו, זהו ההסבר 
למלים 'מדה כנגד מדה', 'לא יוסיף'. תכף נראה 

  זאת בעז"ה. 
  
  

, האם מותר להגביה , האם מותר להגביה , האם מותר להגביה , האם מותר להגביה כאשר המברך מנמיך את קולוכאשר המברך מנמיך את קולוכאשר המברך מנמיך את קולוכאשר המברך מנמיך את קולו
        את הקול בעניית אמן?את הקול בעניית אמן?את הקול בעניית אמן?את הקול בעניית אמן?

לשאלה, מה קורה כאשר המברך מנמיך  בקשרבקשרבקשרבקשר
את קולו? ולא משנה, מה היא הסיבה לכך. או 
בגלל שאינו מסוגל, או שהוא מתעצל, או 
שהוא זקן וחלש, או שהוא בחור צעיר וכדומה 
שעדיין מתבייש. האמת היא, כי לכתחילה 

לם, אם הדבר צריך להעיר להם, שיגביהו אם קו

אפשרי. אבל לאחר מעשה, אם בפועל הוא 
אמר זאת בקול נמוך, אינו מסוגל להגביה את 
קולו, האם אפשר לענות אמן בקול רם, או 

        שלא? 
        

השאלה הזאת, נראה שאפשר באופנים  לגבילגבילגבילגבי
הללו להגביה את הקול. דהיינו, אם הם אומרים 
נמוך מן הרגיל, מותר לענות בקול. הרי 

ם גבהי קולות שונים. לכן, אם הוא לאנשים, ישנ
אומר בקול שהוא בסדר, אמנם זה היה יכול 
להיות בקול יותר גבוה, על זה נאמרה ההלכה 
בגמ' ובפוסקים, שאין להגביה את קולו בעניית 
אמן, מה שדיברנו עד עכשיו. אבל אם הוא 
אומר בקול נמוך, פחות ממה שצריך להיות 

זמנינו, והם  בדרך כלל, על כך דנו בספרי חכמי
אומרים שאפשר אז להגביה את הקול, ואפילו 

  רצוי להגביה את הקול.
        

מובא כך,  [חלק ו' סימן צ"ג]שבט הקהתי  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
    ,,,,חזקחזקחזקחזק    ולולולולקקקק    לולולולו    איןאיןאיןאין    הש"צהש"צהש"צהש"צ    לפעמיםלפעמיםלפעמיםלפעמיםשאלה, שאלה, שאלה, שאלה, 

    אמןאמןאמןאמן    לענותלענותלענותלענות    יםיםיםיםצריכצריכצריכצריכ    הקהלהקהלהקהלהקהל    איאיאיאיודודודוד    נאנאנאנאווווגוגוגוגו    ייייובכהאיובכהאיובכהאיובכהאי
        ? ? ? ? כןכןכןכן    לעשותלעשותלעשותלעשות    רשאיםרשאיםרשאיםרשאים    האםהאםהאםהאם    מהמברך,מהמברך,מהמברך,מהמברך,    תרתרתרתריויויויו    בקולבקולבקולבקול

    תתתתהברכוהברכוהברכוהברכו    אומראומראומראומר    צצצצ""""השהשהשהש    אםאםאםאם    דרקדרקדרקדרק    נראהנראהנראהנראהתשובה. תשובה. תשובה. תשובה. 
    האמןהאמןהאמןהאמן    לענותלענותלענותלענות    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    הציבורהציבורהציבורהציבור    גםגםגםגם    דאזדאזדאזדאז    ,,,,רםרםרםרם    ולולולולבקבקבקבק

    לעוררלעוררלעוררלעורר    ,,,,בקולבקולבקולבקול    אמןאמןאמןאמן    לענותלענותלענותלענות    ויויויוירארארארא    דכךדכךדכךדכך    ,,,,בקולבקולבקולבקול
  . . . . ונהונהונהונהווווהכהכהכהכ

        

ישנו עניין, לענות אמן בקול רם. הלא  הריהריהריהרי
    בכלבכלבכלבכל    אמןאמןאמןאמן    העונההעונההעונההעונה    כלכלכלכל    ,ע"ב] דף קי"ט [שבתכתוב 

 [ישעיהו    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    דן.דן.דן.דן.עעעען ן ן ן גגגג    שערישערישערישערי    לולולולו    פותחיןפותחיןפותחיןפותחין    ,,,,כחוכחוכחוכחו
ְתחוּ     ב'], כ"ו ְתחוּ ּפִ ְתחוּ ּפִ ְתחוּ ּפִ ָעִרים    ּפִ ָעִריםׁשְ ָעִריםׁשְ ָעִריםׁשְ יק    גֹויגֹויגֹויגֹוי    ְוָיבֹאְוָיבֹאְוָיבֹאְוָיבֹא    ׁשְ יקַצּדִ יקַצּדִ יקַצּדִ     ....ֱאֻמִניםֱאֻמִניםֱאֻמִניםֱאֻמִנים    ׁשֵֹמרׁשֵֹמרׁשֵֹמרׁשֵֹמר    ַצּדִ
 ....אמןאמןאמןאמן    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    אלאאלאאלאאלא    ,,,,אמוניםאמוניםאמוניםאמונים    שומרשומרשומרשומר    תיקריתיקריתיקריתיקרי    אלאלאלאל

. בכל כוונתובכל כוונתובכל כוונתובכל כוונתורש"י מפרש, כי 'בכל כוחו' היינו, 
הרי בפשטות היינו מבינים, כי 'בכל כוחו' היינו, 
בקול רם. כך גם לגבי עניית 'אמן יהא שמיה 

    העונההעונההעונההעונה    כלכלכלכל, [שם]רבא'. הרי כתוב במסכת שבת 
    קורעיןקורעיןקורעיןקורעין    ,,,,כחוכחוכחוכחו    בכלבכלבכלבכל    ''''מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן''''

לא מצאתי מלים [של שבעים שנה. [של שבעים שנה. [של שבעים שנה. [של שבעים שנה. דינו דינו דינו דינו     גזרגזרגזרגזר    לולולולו
 'ג חלקאלו בלשון הגמרא, אלא בספר הזוה"ק 

בעניין זה ישנה מחלוקת . . . . ע"א. העורך] דף כ'
בין רש"י לבין התוספות, מה הפירוש 'בכל 
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כוחו'. והתוס' מביאים, כי במדרש חז"ל הדבר 
כה אנחנו פוסקים, מפורש, שזה בקול רם. ולהל

כי צריך להשתדל בעניית 'אמן יהא שמיה 
רבא', להגביה את הקול כמה שאפשר, אפילו 
יותר מקולו של שליח ציבור. אמנם, ישנם 
פוסקים האומרים לא כך, אבל להלכה 
ולמעשה נראה, הדבר נוטה כך, כי לגבי 'אמן 
יהא שמיה רבא', מי שיגביה את קולו, יש לו על 

  ה לע"ד אפילו שהדבר רצוי. מה לסמוך, נרא
        

כעת אנחנו מדברים, על כל האמנים  אולםאולםאולםאולם
האחרים, חוץ מ'אמן יהא שמיה רבא'. אם 
הש"צ אומר את הברכה בקול נמוך, כיון 
שהדבר אינו ראוי, הוא אינו עושה כפי שצריך, 
שהרי היה עליו להגביה את קולו, מותר 
לשומעים להגביה את הקול בעניית אמן. גם 

אינו יכול להגביה את קולו, אבל כיון  אם הש"צ
שהוא אומר זאת בקול נמוך, הדבר מרדים 
ומחליש. לכן, אפשר לענות בקול, ואפילו 

  הדבר רצוי.
        

בשם הגר"י  [חלק שני דף ר"זבספר נוטרי אמן  גםגםגםגם
אם האדם מברך לעצמו בקול אם האדם מברך לעצמו בקול אם האדם מברך לעצמו בקול אם האדם מברך לעצמו בקול מובא כך,  ]טשזנר

נמוך, אין להעונה אמן להגביה קולו יותר ממנו נמוך, אין להעונה אמן להגביה קולו יותר ממנו נמוך, אין להעונה אמן להגביה קולו יותר ממנו נמוך, אין להעונה אמן להגביה קולו יותר ממנו 
רמאלי, כי הרי יחיד רשאי לברך רמאלי, כי הרי יחיד רשאי לברך רמאלי, כי הרי יחיד רשאי לברך רמאלי, כי הרי יחיד רשאי לברך לגובה נולגובה נולגובה נולגובה נו

בשקט. אבל שליח ציבור, שצריך לברך בקול, בשקט. אבל שליח ציבור, שצריך לברך בקול, בשקט. אבל שליח ציבור, שצריך לברך בקול, בשקט. אבל שליח ציבור, שצריך לברך בקול, 
הוא יתכן שמותר להגביה קולו יותר מהמברך. יתכן שמותר להגביה קולו יותר מהמברך. יתכן שמותר להגביה קולו יותר מהמברך. יתכן שמותר להגביה קולו יותר מהמברך. 

לפי דבריו, כיון שהרי אין     קצת מחלק בכך.
חובה לברך בכל רם. רק כתוב, כי ראוי לברך 

  בקול רם. 
        

  מהקהל: הוא אינו משמיע לאזנו? שאלהשאלהשאלהשאלה
שהוא משמיע מרן שליט"א: בודאי  תשובתתשובתתשובתתשובת

לאזנו, אבל קולו נמוך. רצוי שהאדם יברך 
בקול רם. כך מובא בפוסקים, בשם השל"ה. הם 
מביאים זאת, בלשון 'ראוי'. הדבר אינו חובה. 
שליח ציבור, צריך לברך בקול רם. אבל אדם 
יחיד, כגון המברך 'שהכל נהיה בדברו' ושותה, 

  ראוי שיברך בקול רם.
        

, מביא על כך רמז בספרו נחל קדומים החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"א
יתמן הפסוק  ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ ָרא    ּבְ ָראּבָ ָראּבָ ָראּבָ [בראשית א', ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים ֱאלִֹהים     ּבָ

בראשי"ת ראשי תיבות, ב'קול ר'ם א'ברך  ....א']
ש'ם י"י ת'מיד. הדבר רצוי. אבל אם הוא בירך 

  בשקט, תענה גם אתה בשקט. 
        

, גם במקרה כזה, אפשר לענות לפענ"ד אבלאבלאבלאבל
בקול רם. דהיינו, אין חילוק בין מברך יחיד, 
לבין שליח ציבור. אם הוא מברך בקול נמוך, 

  אפשר להגביה את הקול בעניית אמן.
        

  מהקהל: אבל אם זהו איסור, הכיצד? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: האיסור להגביה את  תשובתתשובתתשובתתשובת

הקול, נאמר רק כאשר הוא מברך בקול הרגיל. 
הוא מברך בקול רגיל, אסור לך להגביה  אם

את הקול יותר ממנו. אבל כאשר הוא מברך 
בקול נמוך, פחות ממה שצריך, על כך לא 
נאמר האיסור. אינני מגביה את הקול יותר 
ממה שצריך. אדרבה, העולה תלויה בו, כי הוא 

  הנמיך את הקול.
        

מהקהל: לפי הלימוד מן הפסוק 'גדלו  שאלהשאלהשאלהשאלה
יהיה כאשר ישנו ציבור של לי"י אתי', מה 

איש, הרי בודאי שהם מגביהים את  300-400
  קולם, הרבה יותר מן המברך?

מרן שליט"א: נכון, אבל אם כל אחד  תשובתתשובתתשובתתשובת
  יענה בקול חלש, יהיה חסר את ההתעוררות.

        
מהקהל: כוונתי לשאול, שכולם  השאלההמשך המשך המשך המשך 

עונים בקול רגיל, כמו הקול של שליח ציבור, 
אבל בגלל שהם מצטרפים ביחד, זה הופך 

  להיות קול הרבה יותר גבוה.
מרן שליט"א: אבל כל אחד, חסר לו  תשובתתשובתתשובתתשובת

את ההתעוררות. החיצוניות מעוררת את 
הפנימיות. כאשר האדם אומר משהו בקול רם, 
הוא מתעורר בכך. אבל אם הוא יאמר בקול 
נמוך, הוא לא יתעורר. נכון שבסך הכל הכללי, 
קולם יהיה יותר גבוה. אבל האנשים בעצמם, 
  כל אחד לעצמו, אמר זאת בחוסר התעוררות. 
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מהקהל [מסוף השיעור]:  השאלההמשך המשך המשך המשך 
התכוונתי לשאול, שאפילו אם הציבור יקרא 

בל כיון שזהו בקול שלו, כמו שנאמר 'אתי', א
ציבור גדול, של מאתיים או שלש מאות איש, 
בלאו הכי זה לא יישמע 'אתו', אלא יותר ממנו. 

  כי הם הרבים, והוא היחיד. 
מרן שליט"א: אבל מבינים, כי זה בגלל  תשובתתשובתתשובתתשובת

שהקולות הצטרפו. אבל אם אתם צועקים יותר 
  ממנו, הדבר נראה שאתם רוצים להתגבר עליו.

        
  ל בלאו הכי נתגבר עליו?מהקהל: אב שאלהשאלהשאלהשאלה

מרן שליט"א: מתגברים עליו, כי זה  תשובתתשובתתשובתתשובת
  הכרח המציאות. אבל זה מרצונכם.

        
מהקהל: מה זה משנה? הרי זה כבר לא  שאלהשאלהשאלהשאלה

  נקרא 'אתי'?
מרן שליט"א: 'אתי' היינו, בקול שלי.  תשובתתשובתתשובתתשובת

מה שאתם יכולים, לא מה שאינכם יכולים. אין 
  למדין אפשר, מאי אפשר.

  
  

    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    ענייתענייתענייתעניית    לגבילגבילגבילגבי    גםגםגםגם    הואהואהואהוא    זהזהזהזה    איסוראיסוראיסוראיסור    האםהאםהאםהאם
        ....וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה, , , , ברכוברכוברכוברכו    וכןוכןוכןוכן, , , , רבארבארבארבא

השאלה, האם אפשר להנמיך את הקול,  לגבילגבילגבילגבי
  פחות מן המברך? 

  

, כך נראה מדברי הפוסקים, כתוב כי בפשטותבפשטותבפשטותבפשטות
'לא יגביה קולו יותר מן המברך', אבל לא 

  כתובה הלכה ש'לא ינמיך'. 
        

אתי',  , לפי הראיה מן הפסוק 'גדלו לי"יברםברםברםברם
משמע לכאורה, להיות שוה אתי. וכך מובא 

[הערותיו מובאות בסוף בהגהות הרא"מ הורביץ 
. לדבריו, לפי ]63, דף , מסכת ברכות שםהגמרא

הלימוד, זה צריך להיות אותו הדבר. ואם 
תאמר, למה לא כתובה ההלכה הזאת? שאסור 
גם להנמיך? התשובה היא, כי 'לא יגביה' 

כיון שהגמרא אמרה,  אצטריך לן. דהיינו,
שצריך להגביה את הקול בעניית אמן, הרי ישנו 
עניין בכך, 'פותחין לו שערי גן עדן', א"כ הייתי 
אומר, שאפילו אם הש"צ לא אמר בקול גבוה, 
יהיה מותר להגביה את הקול יותר ממנו. על 

כך, צריכים לחדש לך, כי בכל זאת אל תגביה. 
שכר. אבל למרות שישנה בכך מעלה, ויש בזה 

לגבי להנמיך, לא צריך לומר זאת. אותו הדבר 
הוא גם אומר, לגבי ההלכה השנייה, של הקורא 

  והמתרגם.
        

נראה, שכל שכן דאין להנמיך, נראה, שכל שכן דאין להנמיך, נראה, שכל שכן דאין להנמיך, נראה, שכל שכן דאין להנמיך, הוא כותב,  כךכךכךכך
כדמוכח קראי ד'יחדיו'. ורק אשמעינן, דאפילו כדמוכח קראי ד'יחדיו'. ורק אשמעינן, דאפילו כדמוכח קראי ד'יחדיו'. ורק אשמעינן, דאפילו כדמוכח קראי ד'יחדיו'. ורק אשמעינן, דאפילו 
להרים קולו אסור. דהו"א דמותר, משום דכל להרים קולו אסור. דהו"א דמותר, משום דכל להרים קולו אסור. דהו"א דמותר, משום דכל להרים קולו אסור. דהו"א דמותר, משום דכל 

צ"ל, . . . . ע"ב]ע"ב]ע"ב]ע"ב][שבת קי"ח [שבת קי"ח [שבת קי"ח [שבת קי"ח העונה אמן בכל כוחו וכו' העונה אמן בכל כוחו וכו' העונה אמן בכל כוחו וכו' העונה אמן בכל כוחו וכו' 
וגם הא דאין המתרגם רשאי להגביה וגם הא דאין המתרגם רשאי להגביה וגם הא דאין המתרגם רשאי להגביה וגם הא דאין המתרגם רשאי להגביה קי"ט ע"ב. 

קולו, ה"ה דאפילו להנמיך אסור, כדמוכח קרא קולו, ה"ה דאפילו להנמיך אסור, כדמוכח קרא קולו, ה"ה דאפילו להנמיך אסור, כדמוכח קרא קולו, ה"ה דאפילו להנמיך אסור, כדמוכח קרא 
'בקולו של משה'. אלא, דאורחא דמילתא 'בקולו של משה'. אלא, דאורחא דמילתא 'בקולו של משה'. אלא, דאורחא דמילתא 'בקולו של משה'. אלא, דאורחא דמילתא 
נקט. דדרך המתרגם להגביה קולו, כדי נקט. דדרך המתרגם להגביה קולו, כדי נקט. דדרך המתרגם להגביה קולו, כדי נקט. דדרך המתרגם להגביה קולו, כדי 

        להשמיע לעם.להשמיע לעם.להשמיע לעם.להשמיע לעם.
        

אומר, כי ה"ה לגבי ההלכה לגבי המתרגם,  הואהואהואהוא
מדוע אומרים שהמתרגם לא יגביה? התשובה 
היא, כי בדרך כלל, התורגמן בא בכדי 
להשמיע לציבור. הרי בזמנם, הלשון הארמית 
היתה יותר מובנת להם. וכן לגבי מתורגמן 
לרב. הרי הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת, 
לא רק לגבי קריאת ספר תורה, בהלכות 
תפילה, אלא גם בהלכות תלמוד תורה, לגבי 
הרב והמתורגמן, המשמיע את קולו לציבור. 
א"כ, המתרגם בדרך כלל מגביה את קולו, 
יותר מאשר הקורא. לכן צריכים לומר לו, אל 
תגביה. אבל לגבי להנמיך, הדבר פשוט, לפי 

  הלימוד, כי דורשים זאת מן המלה 'אתי'.
        

ים אתו. כי , פוסקים רבים אינם מסכימאבלאבלאבלאבל
משמעות דברי הרמב"ם והשו"ע, אשר לגבי 
המתרגם הביאו את שני הצדדים, גם שלא 
יגביה הקורא וגם לא המתרגם, משא"כ לגבי 

  עניית אמן, כתוב רק את הצד שלא יגביה.
        

, כי ישנה ראיה יותר מפורשת לכך, וחושבניוחושבניוחושבניוחושבני
מדברי המאירי, אשר מביא את ההלכה הזאת, 

זאת, אפשר לדייק  אבל לפי איך שהוא מסגנן
כי ההלכה היא רק שלא להגביה, אבל מותר 
להנמיך. זהו בתורת לימוד זכות, על 'העולם'. 
העולם לא מקפיד על כך. דהיינו, הרבה 
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אנשים, לפעמים הם עונים אמן בקול נמוך, 
פחות מן המברך. לא שמענו על אף אחד, אשר 
העיר על הדברים הללו. אבל דבר זה, הוא 

  וצריך היה שיעירו על כך. בולט ביותר,
        

השומע את השומע את השומע את השומע את כך,  [ברכות שם]כותב  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי
    לולולולו    איןאיןאיןאין    אמןאמןאמןאמן    כשעונהכשעונהכשעונהכשעונה    ,,,,המברךהמברךהמברךהמברך    ייייהברכה מפהברכה מפהברכה מפהברכה מפ

    גדלוגדלוגדלוגדלואמר אמר אמר אמר שנשנשנשנ    ,,,,המברךהמברךהמברךהמברך    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    קולוקולוקולוקולו    להגביהלהגביהלהגביהלהגביה
    קולו,קולו,קולו,קולו,    להגביהלהגביהלהגביהלהגביה    לולולולו    איןאיןאיןאין    ,,,,המתרגםהמתרגםהמתרגםהמתרגם    """"וכןוכןוכןוכן""""    ....ייייאתאתאתאת    לי"ילי"ילי"ילי"י
    הקוראהקוראהקוראהקורא    יגביהיגביהיגביהיגביה    שלאשלאשלאשלא    הדין,הדין,הדין,הדין,    וכןוכןוכןוכן    ....הקוראהקוראהקוראהקורא    מןמןמןמן    יותריותריותריותר
    איןאיןאיןאין    שאםשאםשאםשאם    ,,,,שאמרושאמרושאמרושאמרו    והואוהואוהואוהוא    ....המתרגםהמתרגםהמתרגםהמתרגם    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    קולוקולוקולוקולו

    קולוקולוקולוקולו    הקוראהקוראהקוראהקורא    ימעךימעךימעךימעך    ,,,,קולוקולוקולוקולו    להגביהלהגביהלהגביהלהגביה    יכוליכוליכוליכול    המתרגםהמתרגםהמתרגםהמתרגם
לגבי המתרגם, הוא מביא את שני . . . . ויקראויקראויקראויקרא

הצדדים. והוא גם משוה, בין שני הדברים. הוא 
אומר, 'וכן המתרגם וכו'. דהיינו, הדינים 
המובאים בגמרא, הוא קישר אותם, וכתב 

אמן, הוא מביא  בלשון 'וכן'. אבל לגבי עניית
רק את הדין הראשון, 'אין לו להגביה וכו'. לפי 

  הדיוק בדבריו, מובן כי יש בכך חילוק. 
        

, לפי לשון החסד לאלפים שהבאנו לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
לעיל, האומר שזה 'מדה כנגד מדה', אפשר 
להבין כי זהו אותו הדבר, אל תגביה ואל 

  תנמיך. 
        

ם , דברי תורה, עניים במקום אחד, ועשיריאולםאולםאולםאולם
במקום אחר. כי בספרו חודש האביב על מסכת 
ברכות, רואים במפורש כי האיסור הוא רק 
שלא להגביה. לבעל פלא יועץ, ישנם חידושים 

  על הגמרא.
        

מהקהל: אם חסר וא"ו, 'ולא יוסיף', וצ"ל  שאלהשאלהשאלהשאלה
  'לא יוסיף', לא צריכה להיות בעיא.

        
מרן שליט"א: אתה צודק, אבל מ"מ  תשובתתשובתתשובתתשובת

הסתפק בכך. כי כאשר כתוב עדיין יש מקום ל
וא"ו, 'ולא יוסיף', אז בודאי שישנה הוכחה. 
אבל בלי זה, אני נשאר עדיין בדעה, שהדבר 
אינו ברור, כי יתכן שישנו צד הפוך. האות וא"ו, 

  בודאי שהיא הפריעה.
        

מנין לעונה מנין לעונה מנין לעונה מנין לעונה הוא כותב בחידושיו על הגמרא,  כךכךכךכך
אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך, שנאמר אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך, שנאמר אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך, שנאמר אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך, שנאמר 

לי"י אתי. אע"ג דמהאיי קרא משמע נמי לי"י אתי. אע"ג דמהאיי קרא משמע נמי לי"י אתי. אע"ג דמהאיי קרא משמע נמי לי"י אתי. אע"ג דמהאיי קרא משמע נמי גדלו גדלו גדלו גדלו 
שלא ינמיך קולו מן המברך, מ"מ על כרחין לא שלא ינמיך קולו מן המברך, מ"מ על כרחין לא שלא ינמיך קולו מן המברך, מ"מ על כרחין לא שלא ינמיך קולו מן המברך, מ"מ על כרחין לא 
אתא קרא אלא לאפוקי שלא יגביה, דאיכא אתא קרא אלא לאפוקי שלא יגביה, דאיכא אתא קרא אלא לאפוקי שלא יגביה, דאיכא אתא קרא אלא לאפוקי שלא יגביה, דאיכא 
טעמא, דמורה שהוא מקטני אמנה, וסובר שלא טעמא, דמורה שהוא מקטני אמנה, וסובר שלא טעמא, דמורה שהוא מקטני אמנה, וסובר שלא טעמא, דמורה שהוא מקטני אמנה, וסובר שלא 

לפי דבריו, נכון שמהפסוק די בקולו של מברך. די בקולו של מברך. די בקולו של מברך. די בקולו של מברך. 
אפשר להבין, כי 'אתי' היינו, לא להגביה ולא 

לא אתא קרא אלא ן להנמיך. אבל, 'על כרחי
שלא יגביה', כי החשש שלא יגביה,     לאפוקי

הוא מפני שזה קטני אמנה, כביכול בשמים לא 
  שומעים זאת. 

        
דבריו מובן, כי ההלכה הזאת נאמרה רק  לפילפילפילפי

לגבי לא יגביה, אבל לא לגבי לא ינמיך. לפי 
הטעם החדש שהוא מביא, מובן כי אין טעם 

  להחמיר שלא ינמיך. 
  
  

להגביה את הקול בעניית אמן אחר ברכת להגביה את הקול בעניית אמן אחר ברכת להגביה את הקול בעניית אמן אחר ברכת להגביה את הקול בעניית אמן אחר ברכת האם מותר האם מותר האם מותר האם מותר 
        עצמו.עצמו.עצמו.עצמו.

        

 [תהליםלהבין נקודה נוספת, לגבי הפסוק  עלינועלינועלינועלינו
לוּ     ד'], ל"ד ּדְ לוּ ּגַ ּדְ לוּ ּגַ ּדְ לוּ ּגַ ּדְ י    ַלי"יָ ַלי"יָ ַלי"יָ ַלי"יָ     ּגַ יִאּתִ יִאּתִ יִאּתִ מוֹ     ּוְנרֹוְמָמהּוְנרֹוְמָמהּוְנרֹוְמָמהּוְנרֹוְמָמה    ,,,,ִאּתִ מוֹ ׁשְ מוֹ ׁשְ מוֹ ׁשְ ו    ׁשְ וַיְחּדָ וַיְחּדָ וַיְחּדָ הרי . . . . ַיְחּדָ

ישנו דיוק, ברישא של־פסוק. א"כ לכאורה, מה 
  הסיפא באה להגיד? 

        

להיות, כי הסיפא באה לחדש לנו, כי אין  יכוליכוליכוליכול
המדובר רק לגבי עניית אמן על ברכת מישהו 
אחר, אלא ישנו דבר נוסף, 'ונרוממה שמו 
יחדיו'. דהיינו, הרי לפעמים האדם עונה אמן, 
אחר ברכותיו. כגון, בסוף תפילת שמונה 
עשרה. 'בא"י המברך את עמו ישראל בשלום, 

ת הקול בעניית אמן'. האם מותר לי להגביה א
אמן, על הברכה של עצמי? וכן בסיום ברכות 
ההפטרה, 'ברוך אתה י"י מקדש השבת, אמן'. 
זה סוף הברכות, ועונים אמן ביחד. הייתי אומר, 
כי אולי בעניין זה, אכן יהיה מותר להגביה, כיון 
שאני עונה על ברכת עצמי, זה לא שמישהו 
 אחר עונה על ברכתי. אולי דבר זה, שאני.
כלומר, השאלה היא, האם זהו דין ב'גברא', או 
דין ב'חפצא'. האם בכל עניית אמן אסור לי 
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להגביה, או שזה דוקא כאשר אני עונה על 
ברכת מישהו אחר, אבל אם המדובר על ברכת 
עצמי, אכן יהיה מותר לי להגביה. קא משמע 
לן, 'ונרוממה שמו יחדיו'. גם כאשר אנחנו 

ר עונים אמן ביחד, כיון 'יחדיו', המברך והציבו
שהרי זה סוף הברכות, גם דבר זה נכלל בדין 

  שלא להגביה.
  
  

    גבוהגבוהגבוהגבוה    בקולבקולבקולבקול    נאמרהנאמרהנאמרהנאמרה    מהברכהמהברכהמהברכהמהברכה    חלקחלקחלקחלק    כאשרכאשרכאשרכאשר    הדיןהדיןהדיןהדין    מהמהמהמה
        ....נמוךנמוךנמוךנמוך    בקולבקולבקולבקול    וחלקהוחלקהוחלקהוחלקה

  

עוד חקירות, בעניינים הללו. כגון, מה  ישנםישנםישנםישנם
הדין כאשר המברך אמר חלק מן הברכה בקול 
גבוה, וחלק בקול נמוך? לפי מה נלך? לפעמים 
ישנם אנשים, הדבר מצוי בפרט בימים 
הנוראים, שלקראת סוף הברכה, ש"צ מגביה 

  את קולו. 
        

מהקהל: ישנם כאלה העושים זאת בסוף  הערההערההערההערה
  ני הקדושה.ברכת 'מחיה המתים', לפ

מרן שליט"א: נכון, לקראת סוף  תשובתתשובתתשובתתשובת
הברכה, הם מגביהים את הקול לשם 

  התעוררות. 
        

לענ"ד בס"ד, שצריכים ללכת לפי  מסתברמסתברמסתברמסתבר
אמן, זהו סוף  הסוף. כיון שהמחייב בעניית

הברכה. אם שמעת רק את התחלת הברכה, 
אינך יכול לענות אמן. אם האדם שמע יהודי 
המברך 'בורא פרי העץ', אבל הוא לא שמע 
את התחלת הברכה, אלא רק את המלים 
'בורא פרי העץ', הוא צריך לענות אמן. אפילו 
שלא שמעתי את ההתחלה, כי הבנתי שהוא 

רק את התחלת בירך כדין. אבל אם שמעת 
הברכה, אינך יכול לענות אמן. המחייב, הוא 
הסוף. לכן, מסתבר שהולכים אחר הסוף. ספר 

, מסתפק בעניין [על מסכת ברכות]ברכת אברהם 
. ואכמ"ל. [חלק שני]זה, וע"ע בספר נוטרי אמן 

  ובתשובה הרחבתי גם בזה בס"ד.
  

    האםהאםהאםהאם, , , , נכוןנכוןנכוןנכון    שאינושאינושאינושאינו    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    מתפללמתפללמתפללמתפלל    צצצצ""""השהשהשהש    כאשרכאשרכאשרכאשר    הדיןהדיןהדיןהדין    מהמהמהמה
    לענותלענותלענותלענות    שצריךשצריךשצריךשצריך    אואואואו, , , , שלושלושלושלו    המוטעההמוטעההמוטעההמוטעה    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    לענותלענותלענותלענות    צריךצריךצריךצריך

        ....הנכוןהנכוןהנכוןהנכון    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון

מכתב מאת ידידנו הרב מתתיהו יהודה  קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
גוטמן יצ"ו מהעיר בית שמש ת"ו, הוא שמע את 

  השיעור הקודם, ואחרי זה כתב לי כך: 
        

בדין עניית אמן בקול יותר מהמברך, כתוב בדין עניית אמן בקול יותר מהמברך, כתוב בדין עניית אמן בקול יותר מהמברך, כתוב בדין עניית אמן בקול יותר מהמברך, כתוב 
דף דף דף דף     בספר הזכרון שיח תפילה מהדורא בתראבספר הזכרון שיח תפילה מהדורא בתראבספר הזכרון שיח תפילה מהדורא בתראבספר הזכרון שיח תפילה מהדורא בתרא

ר', מרבינו שלום מנוישטט, מחבר ספר הלכות ר', מרבינו שלום מנוישטט, מחבר ספר הלכות ר', מרבינו שלום מנוישטט, מחבר ספר הלכות ר', מרבינו שלום מנוישטט, מחבר ספר הלכות 
מנהגי הגר"ש רבו של מהרי"ל. אמר מהר"ש, מנהגי הגר"ש רבו של מהרי"ל. אמר מהר"ש, מנהגי הגר"ש רבו של מהרי"ל. אמר מהר"ש, מנהגי הגר"ש רבו של מהרי"ל. אמר מהר"ש, 
מדאמר בפרק שלשה שאכלו, בקולו של משה, מדאמר בפרק שלשה שאכלו, בקולו של משה, מדאמר בפרק שלשה שאכלו, בקולו של משה, מדאמר בפרק שלשה שאכלו, בקולו של משה, 
מכאן ראיה שבאיזה ניגון שאומר החזן, כך מכאן ראיה שבאיזה ניגון שאומר החזן, כך מכאן ראיה שבאיזה ניגון שאומר החזן, כך מכאן ראיה שבאיזה ניגון שאומר החזן, כך 
צריך הקהל לענות אחריו אמן, ושאר הדברים צריך הקהל לענות אחריו אמן, ושאר הדברים צריך הקהל לענות אחריו אמן, ושאר הדברים צריך הקהל לענות אחריו אמן, ושאר הדברים 
שאומרים אחריו. כי זה נמי גמרינן מן 'בקולו שאומרים אחריו. כי זה נמי גמרינן מן 'בקולו שאומרים אחריו. כי זה נמי גמרינן מן 'בקולו שאומרים אחריו. כי זה נמי גמרינן מן 'בקולו 

קול שאמר. מידי דהוי קול שאמר. מידי דהוי קול שאמר. מידי דהוי קול שאמר. מידי דהוי     של משה', ר"ל באיזהשל משה', ר"ל באיזהשל משה', ר"ל באיזהשל משה', ר"ל באיזה
אמתרגם לקורא, ואמר שמצא הדין כן אמתרגם לקורא, ואמר שמצא הדין כן אמתרגם לקורא, ואמר שמצא הדין כן אמתרגם לקורא, ואמר שמצא הדין כן 
בתוספות. ואמר נמי, כשקורא אחד לתורה, בתוספות. ואמר נמי, כשקורא אחד לתורה, בתוספות. ואמר נמי, כשקורא אחד לתורה, בתוספות. ואמר נמי, כשקורא אחד לתורה, 
צריך לומר את הברכות, כקולו של קורא צריך לומר את הברכות, כקולו של קורא צריך לומר את הברכות, כקולו של קורא צריך לומר את הברכות, כקולו של קורא 

        עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל. 
        

        הוא מוסיף, שהמנהג פשוט כן. הוא מוסיף, שהמנהג פשוט כן. הוא מוסיף, שהמנהג פשוט כן. הוא מוסיף, שהמנהג פשוט כן. 
        

אבל כששליח ציבור טועה ואמר בניגון אחר, אבל כששליח ציבור טועה ואמר בניגון אחר, אבל כששליח ציבור טועה ואמר בניגון אחר, אבל כששליח ציבור טועה ואמר בניגון אחר, 
נסתפקתי איך לענות, בניגון שהוא אומר, או נסתפקתי איך לענות, בניגון שהוא אומר, או נסתפקתי איך לענות, בניגון שהוא אומר, או נסתפקתי איך לענות, בניגון שהוא אומר, או 

        יות? יות? יות? יות? בניגון שצריך להבניגון שצריך להבניגון שצריך להבניגון שצריך לה
        

שומעים שאלה? אם השליח ציבור אומר אתם אתם אתם אתם 
ניגון שאינו נכון, מה נעשה כעת? האם נענה לפי 
הניגון שלו, או כפי הניגון הנכון? באותו הספר 
של מהר"ש, כתוב שצריך לומר את אותו 

  הניגון.
        

, כי המדובר שם הוא על מצבים, שישנם חושבניחושבניחושבניחושבני
אחד,  שני סוגי ניגונים. ישנו אדם, המעדיף ניגון

והשני מעדיף ניגון אחר. א"כ אינך יכול לענות, 
אלא בניגון שלו. בלתי אפשרי, שהוא יאמר 
ניגון אחד, ואתה תאמר ניגון אחר. אבל אם 
הש"צ טעה, או שאיננו יודע, והוא לא מנגן 
במנגינה הנכונה, אם אנחנו נענה בניגון שלו 
שאינו נכון, הרי שאנחנו מקלקלים, כי אדרבה, 

בכך את הטעות. הדבר הפוך, ע"י  משרישים
שאתה עונה בניגון הנכון, האנשים ילמדו. אבל 
אם המדובר למשל, על חילוקים בין בני מחוזות 
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שונים, הרי ישנם מחוזות שיש להם ניגונים 
אחרים, אי אפשר שתעשה ניגון אחר ממנו. 

  חייבים להשתוות בניגונים. 
        

מהקהל: יש אצל התימנים שינויים  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ונים בין המחוזות?בניג

  מרן שליט"א: בודאי.  תשובתתשובתתשובתתשובת
        

  מהקהל: גם בתפילה ביום שבת? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: לא דיברתי על כך. אני  תשובתתשובתתשובתתשובת

  מדבר, לגבי פיוטים, שההבדל משמעותי.
        

מהקהל: לבידאנים ולשרעבים, ישנם  הערההערההערההערה
  ניגונים אחרים, גם בתפילה.

מרן שליט"א: אכן, ישנם ניגונים, שהם  תשובתתשובתתשובתתשובת
אד שונים. למשל שמעתי שרעבים בעשי"ת מ

אומרים פיוט שופט כל הארץ, בניגון שונה מאד 
ממה שאצלינו. כמו־כן שמעתי מספדות אצל 
אבלים ל"א במושב ברקת, שהם חבאנים, 

  בנעימה שונה ביותר.
        

מהקהל: האם אפשר לשאול על הדרשה  שאלהשאלהשאלהשאלה
אתי ונרוממה  בעצמה, מן הפסוק 'גדלו לי"י

שמו יחדיו', למה דרשו מכך, שלא יגביה את 
קולו יותר. אולי 'גדלו לי"י אתי' היינו, שלכל 
הפחות זה יהיה 'אתי'. אבל יותר, ג"כ אי 
אפשר. האם אפשר לשאול כך, על הדרשה 

  בעצמה?
מרן שליט"א: אולי בגלל שהכפילו  תשובתתשובתתשובתתשובת

זאת, 'ונרוממה שמו יחדיו'. אלא צריך, שיהיה 
  הם אותו הדבר.שני

  
    המובאותהמובאותהמובאותהמובאות    הראיותהראיותהראיותהראיות    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , קמץקמץקמץקמץ    הניקודהניקודהניקודהניקוד    מבטאמבטאמבטאמבטא    בענייןבענייןבענייןבעניין

  ....לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה    הקמץהקמץהקמץהקמץ    כביכולכביכולכביכולכביכול    כיכיכיכי    יצחקיצחקיצחקיצחק    עיןעיןעיןעין    בספרבספרבספרבספר
        

לעבור לנושא אחר, אשר נשאלתי  ברצוניברצוניברצוניברצוני
עליו. ורבים שואלים את השאלה הזאת. אקרא 

  בפניכם את מכתבו: 
        

ידוע שמסורת תימן היא המסורת הקדומה ידוע שמסורת תימן היא המסורת הקדומה ידוע שמסורת תימן היא המסורת הקדומה ידוע שמסורת תימן היא המסורת הקדומה 
והנכונה ביותר משאר העדות, וכן לעניין והנכונה ביותר משאר העדות, וכן לעניין והנכונה ביותר משאר העדות, וכן לעניין והנכונה ביותר משאר העדות, וכן לעניין 
המבטא. ולאחרונה נתקלתי בכמה ראיות, המבטא. ולאחרונה נתקלתי בכמה ראיות, המבטא. ולאחרונה נתקלתי בכמה ראיות, המבטא. ולאחרונה נתקלתי בכמה ראיות, 

        כנגד מבטא הקמץ. כנגד מבטא הקמץ. כנגד מבטא הקמץ. כנגד מבטא הקמץ. 

הביא כמה הביא כמה הביא כמה הביא כמה     [חלק שלישי סימן נ"ו][חלק שלישי סימן נ"ו][חלק שלישי סימן נ"ו][חלק שלישי סימן נ"ו]בספר עין יצחק בספר עין יצחק בספר עין יצחק בספר עין יצחק 
  ראיות, להוכיח שמבטא הקמץ דומה לפתח. ראיות, להוכיח שמבטא הקמץ דומה לפתח. ראיות, להוכיח שמבטא הקמץ דומה לפתח. ראיות, להוכיח שמבטא הקמץ דומה לפתח. 

        

את השאלות הללו? חושבני, כי פעם  שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם
יב על כך. כי אי אפשר לענות אחת צריך להש

בכל פעם, לכל מי שישאל, יבלבל או 
        יתבלבל. 

        

אחת הראיות מרבי אלעזר הקליר, שיש אחת הראיות מרבי אלעזר הקליר, שיש אחת הראיות מרבי אלעזר הקליר, שיש אחת הראיות מרבי אלעזר הקליר, שיש 
אומרים שהוא היה בתקופת התנאים, שהוא אומרים שהוא היה בתקופת התנאים, שהוא אומרים שהוא היה בתקופת התנאים, שהוא אומרים שהוא היה בתקופת התנאים, שהוא 
ם אדנות.  ם אדנות. חורז את מלת 'עדַני' ו'מעדַני', עם ׁשֵ ם אדנות. חורז את מלת 'עדַני' ו'מעדַני', עם ׁשֵ ם אדנות. חורז את מלת 'עדַני' ו'מעדַני', עם ׁשֵ חורז את מלת 'עדַני' ו'מעדַני', עם ׁשֵ
אחד זה קמץ, השני פתח. משמע שמבטאם אחד זה קמץ, השני פתח. משמע שמבטאם אחד זה קמץ, השני פתח. משמע שמבטאם אחד זה קמץ, השני פתח. משמע שמבטאם 

א א א א דומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורדומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורדומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורדומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קור
        לקמץ, פתח. משמע שדומה הקמץ לפתח.לקמץ, פתח. משמע שדומה הקמץ לפתח.לקמץ, פתח. משמע שדומה הקמץ לפתח.לקמץ, פתח. משמע שדומה הקמץ לפתח.

        

בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה 
שהגמרא בירושלמי אומרת, שצריך לבטא את שהגמרא בירושלמי אומרת, שצריך לבטא את שהגמרא בירושלמי אומרת, שצריך לבטא את שהגמרא בירושלמי אומרת, שצריך לבטא את 
העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא 
יישמע 'נשבה' עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת יישמע 'נשבה' עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת יישמע 'נשבה' עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת יישמע 'נשבה' עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת 
נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו 

ר    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ שכתוב, שכתוב, שכתוב, שכתוב,  ּבַ רִנׁשְ ּבַ רִנׁשְ ּבַ רִנׁשְ ּבַ ה    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ִנׁשְ ּבָ הִנׁשְ ּבָ הִנׁשְ ּבָ הִנׁשְ ּבָ  כ"ב, [שמותרֶֹאה רֶֹאה רֶֹאה רֶֹאה     ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ִנׁשְ
ע, היא בפתח, כמ"ש ט'] ע, היא בפתח, כמ"ש . והמלה נשּבַ ע, היא בפתח, כמ"ש . והמלה נשּבַ ע, היא בפתח, כמ"ש . והמלה נשּבַ ע. והמלה נשּבַ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִנׁשְ

אם כן, גם אם לא תדגיש את . . . . כ"א] י"א, [דברים
האות עי"ן, זה לא יהיה נשבה, מלשון שביה. כי 

  לשון שביה, זה בקמץ. 
        

נכתב בצדו, שמעתי בשיעור של הרב, שצורת נכתב בצדו, שמעתי בשיעור של הרב, שצורת נכתב בצדו, שמעתי בשיעור של הרב, שצורת נכתב בצדו, שמעתי בשיעור של הרב, שצורת 
    הקמץ מראה כמו המבטא התימני, ולא הבנתיהקמץ מראה כמו המבטא התימני, ולא הבנתיהקמץ מראה כמו המבטא התימני, ולא הבנתיהקמץ מראה כמו המבטא התימני, ולא הבנתי
איך זה נראה כך בצורה. ואשמח מאד אם הרב איך זה נראה כך בצורה. ואשמח מאד אם הרב איך זה נראה כך בצורה. ואשמח מאד אם הרב איך זה נראה כך בצורה. ואשמח מאד אם הרב 

        יוכל לענות לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.יוכל לענות לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.יוכל לענות לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.יוכל לענות לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.
ה' תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. 

  ישמרהו ויחיהו. 
        

, אני שומע את השאלות הללו, פעמים לצערנולצערנולצערנולצערנו
רבות. לכן כדאי שנענה על כך, בכדי 
שהדברים יהיו מודפסים, ושתהיה תשובה לכל 

  מסודרת.השואלים בצורה 
        

עין יצחק שם, הוא דן לגבי האשכנזים  בספרבספרבספרבספר
האומרים, כי על הספרדים לומר את שם השם 
בקמץ תחת האות נו"ן. אינני נכנס כעת 

    בעניןבעניןבעניןבעניןלשאלה הזאת. בכל אופן, הוא כותב כך, 
    לספרדילספרדילספרדילספרדי    איןאיןאיןאין    ,,,,''''הההה    שםשםשםשם    במבטאבמבטאבמבטאבמבטא    וגםוגםוגםוגם    המבטאותהמבטאותהמבטאותהמבטאות



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז שלח לךמוצש"ק 
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    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    םםםם""""בחולבחולבחולבחול' ' ' ' הההה    שםשםשםשם    ולומרולומרולומרולומר    לשנותלשנותלשנותלשנות
    גדוליגדוליגדוליגדולי    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיך    לולולולו    ישישישיש    אלאאלאאלאאלא    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים

    הדומההדומההדומההדומה    ץץץץ""""בקמבקמבקמבקמ    לבטאתלבטאתלבטאתלבטאת    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    הדורותהדורותהדורותהדורות
    להבדיללהבדיללהבדיללהבדיל    יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    והדקדקניםוהדקדקניםוהדקדקניםוהדקדקנים    ....חחחח""""פתפתפתפת    לניקודלניקודלניקודלניקוד
    אתאתאתאת    שמבטאיםשמבטאיםשמבטאיםשמבטאים    בעתבעתבעתבעת    כיכיכיכי    ,,,,הואהואהואהוא    וההבדלוההבדלוההבדלוההבדל    ....ביניהםביניהםביניהםביניהם

    ....חחחח""""פתפתפתפת    והיינווהיינווהיינווהיינו    ,,,,הפההפההפההפה    אתאתאתאת    מרחיביםמרחיביםמרחיביםמרחיבים    ,,,,חחחח""""הפתהפתהפתהפת    ניקודניקודניקודניקוד
    ומבטאיםומבטאיםומבטאיםומבטאים    ,,,,הפההפההפההפה    אתאתאתאת    קומציםקומציםקומציםקומצים    ,,,,ץץץץ""""קמקמקמקמ    ובביטויובביטויובביטויובביטוי

    העדההעדההעדההעדה    בניבניבניבני    כביטויכביטויכביטויכביטוי    ,,,,יותריותריותריותר    כבדהכבדהכבדהכבדה    בתנועהבתנועהבתנועהבתנועה    אותואותואותואותו
    שכמהשכמהשכמהשכמה    ושמענוושמענוושמענוושמענו    ובהיותובהיותובהיותובהיות    ....והפרסיתוהפרסיתוהפרסיתוהפרסית    הבבליתהבבליתהבבליתהבבלית

    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    לתלמידיהםלתלמידיהםלתלמידיהםלתלמידיהם    מוריםמוריםמוריםמורים    אשכנזיםאשכנזיםאשכנזיםאשכנזים    רבניםרבניםרבניםרבנים
    ,,,,''''הההה    שםשםשםשם    בהזכרתבהזכרתבהזכרתבהזכרת    ובעיקרובעיקרובעיקרובעיקר    ,,,,מבטאםמבטאםמבטאםמבטאם    אתאתאתאת    לשנותלשנותלשנותלשנות
    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    םםםם""""חולחולחולחול    בניקודבניקודבניקודבניקוד    ולומרולומרולומרולומר

 זהו הסטייפלר, , , , דאגרתאדאגרתאדאגרתאדאגרתא    בקריינאבקריינאבקריינאבקריינא    שכתבשכתבשכתבשכתב    מהמהמהמה
זצ"ל, שכתב כי הספרדים צריכים לומר את שם 
השם בקמץ. אח"כ הוא מביא, גם את בעל 

    ראיתיראיתיראיתיראיתי    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך    שו"ת שבט הלוי שכתב כך.
        ....בביטוייםבביטוייםבביטוייםבביטויים    מנהגינומנהגינומנהגינומנהגינו    מקורמקורמקורמקור    אתאתאתאת    להבהירלהבהירלהבהירלהבהיר    ,,,,לנכוןלנכוןלנכוןלנכון

        
    ,,,,מנהגינומנהגינומנהגינומנהגינו    כפיכפיכפיכפי    ראשוניםראשוניםראשוניםראשונים    כמהכמהכמהכמה    מדברימדברימדברימדברי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    וישוישוישויש

    אלאאלאאלאאלא    ,,,,םםםם""""חולחולחולחול    כמוכמוכמוכמו    ץץץץ""""קמקמקמקמ    ניקודניקודניקודניקוד    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאיןשאיןשאיןשאין
            ....חחחח""""פתפתפתפת    ניקודניקודניקודניקוד    לביטוילביטוילביטוילביטוי    הדומההדומההדומההדומה    בביטויבביטויבביטויבביטוי

        
א' מפיוטי רבי אלעזר הקלירי, שיש אומרים א' מפיוטי רבי אלעזר הקלירי, שיש אומרים א' מפיוטי רבי אלעזר הקלירי, שיש אומרים א' מפיוטי רבי אלעזר הקלירי, שיש אומרים 
שהוא ר"א בן רשב"י, שכתב לקרובץ לתשעה שהוא ר"א בן רשב"י, שכתב לקרובץ לתשעה שהוא ר"א בן רשב"י, שכתב לקרובץ לתשעה שהוא ר"א בן רשב"י, שכתב לקרובץ לתשעה 

וכו'. אם הוא אכן תנא, ישנם רבים באב באב באב באב 
האומרים שהוא היה אחד מן התנאים, א"כ 
בודאי שיש לכך משקל גדול. בכל אופן, יש לו 
קרובץ, דהיינו פיוט, לתשעה באב. ושם הוא 

רתי הנה באתי לבית מעדַני, רתי הנה באתי לבית מעדַני, רתי הנה באתי לבית מעדַני, רתי הנה באתי לבית מעדַני, אז אמאז אמאז אמאז אמכותב כך, 
'עדַני' בפתח, 'עדַני' בפתח, 'עדַני' בפתח, 'עדַני' בפתח,     אחר כךבפתח תחת האות נו"ן, 

זהו שם 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה לאדָני' בקמץ. 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה לאדָני' בקמץ. 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה לאדָני' בקמץ. 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה לאדָני' בקמץ. 
כ יוצא, שהוא עשה את החרוז, פתח א"    השם.

  עם קמץ. 
        

    בשםבשםבשםבשם    שהביטוישהביטוישהביטוישהביטוי    כרחךכרחךכרחךכרחך    עלעלעלעל    ,,,,בחרוזיםבחרוזיםבחרוזיםבחרוזים    הכלהכלהכלהכל    מדנקטמדנקטמדנקטמדנקט
    ....יותריותריותריותר    כבדהכבדהכבדהכבדה    בתנועהבתנועהבתנועהבתנועה    שהואשהואשהואשהוא    רקרקרקרק    ,,,,לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה' ' ' ' הההה

    ....הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    למבטאלמבטאלמבטאלמבטא    ,,,,קמאיקמאיקמאיקמאי    מןמןמןמן    מחדמחדמחדמחד    ראיהראיהראיהראיה    ומכאןומכאןומכאןומכאן
    דברידברידברידברי    תתתת""""בשובשובשובשו    שווארץשווארץשווארץשווארץ    יייי""""מהרמהרמהרמהר    הביאההביאההביאההביאה    זוזוזוזו    וראיהוראיהוראיהוראיה

דהיינו, ההבדל ביניהם הוא . . . . אאאא""""עעעע    וווו""""קסקסקסקס    דףדףדףדף    יוסףיוסףיוסףיוסף
קטן. אבל אם פתח הוא ַני, ושם השם הוא 'נוי', 

  א"כ זה בכלל לא חרוז. 

        
    לחגלחגלחגלחג    באזהרותבאזהרותבאזהרותבאזהרות    שמובאשמובאשמובאשמובא    ממהממהממהממה    ,,,,ראיהראיהראיהראיה    עודעודעודעודב' ב' ב' ב' 

    לפנילפנילפנילפני    ,,,,גבירולגבירולגבירולגבירול    אבןאבןאבןאבן    שלמהשלמהשלמהשלמה    לרבינולרבינולרבינולרבינו    ,,,,שבועותשבועותשבועותשבועות
זהו שם אדנות. אדני, אדני, אדני, אדני,     אנכיאנכיאנכיאנכי    ,,,,שכתבשכתבשכתבשכתב    ,,,,שנהשנהשנהשנה    כאלףכאלףכאלףכאלף

אקרא את הדברים במבטא ספרדי, בכדי 
    קראתיךקראתיךקראתיךקראתיך    אדָני,אדָני,אדָני,אדָני,    אנכיאנכיאנכיאנכישתהיה ראייתו מובנת. 

    אלהאלהאלהאלה    ומחרוזיםומחרוזיםומחרוזיםומחרוזים    וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.    ייייפנַ פנַ פנַ פנַ     עלעלעלעל    לךלךלךלך    יהיהיהיהיהיהיהיה    ולאולאולאולא    ,,,,ייייבסינַ בסינַ בסינַ בסינַ 
    ,,,,פתחפתחפתחפתח    לניקודלניקודלניקודלניקוד    קרובקרובקרובקרוב' ' ' ' הההה    שםשםשםשם    שניקודשניקודשניקודשניקוד    ,,,,להדיאלהדיאלהדיאלהדיא    מוכחמוכחמוכחמוכח
            ....חולםחולםחולםחולם    כניקודכניקודכניקודכניקוד    ולאולאולאולא

        

 מהקהל: אבל בסידור כתוב, 'קראתיך שאלהשאלהשאלהשאלה
  בסיָני', בקמץ תחת הנו"ן?

מרן שליט"א: בעל עין יצחק, הסתכל  תשובתתשובתתשובתתשובת
במחזור ספרדי, כגון מועדי השם, שנדפס בעיר 
ליוורנו. אבל אם אתה רוצה, אענה לך 
כדלקמן. ראשית, למה לא ענית כך מקודם? 
אה, אולי כי את הפיוט ההוא, אינכם מכירים. 

  בסדר. 
        

יהודה הלוי, למשל, בפיוט 'מי כמוך' לרבי  אבלאבלאבלאבל
ע, נין עמלק כתוב כך,  ע, נין עמלק נמנע מרדכי מסגוד ָלָרׁשָ ע, נין עמלק נמנע מרדכי מסגוד ָלָרׁשָ ע, נין עמלק נמנע מרדכי מסגוד ָלָרׁשָ נמנע מרדכי מסגוד ָלָרׁשָ

ע.  ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע. אשר מבטן ָפׁשָ ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע. אשר מבטן ָפׁשָ ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע. אשר מבטן ָפׁשָ ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ אשר מבטן ָפׁשָ
  כאן כבר אין מה לעשות. מה תענה על כך?

        

    מהפיוטמהפיוטמהפיוטמהפיוט    מוכחמוכחמוכחמוכח    כןכןכןכן ג'ג'ג'ג'ממשיך וכותב,  והואוהואוהואוהוא
    ....פתחפתחפתחפתח    ,,,,ייייאמונַ אמונַ אמונַ אמונַ     ברכוברכוברכוברכו    אכלנואכלנואכלנואכלנו    משלומשלומשלומשלו    צורצורצורצור    ,,,,הקדמוןהקדמוןהקדמוןהקדמון

    ,,,,מוכחמוכחמוכחמוכח    אלהאלהאלהאלה    ומחרוזיםומחרוזיםומחרוזיםומחרוזים    ....בקמץבקמץבקמץבקמץ, , , , ייייאדנָ אדנָ אדנָ אדנָ     כדברכדברכדברכדבר
    למבטאלמבטאלמבטאלמבטא    שאילושאילושאילושאילו    ....לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה    קמץקמץקמץקמץ    שהמבטאשהמבטאשהמבטאשהמבטא
    ככככ""""עעעע    ',',',',אמוניאמוניאמוניאמוני''''    וביטויוביטויוביטויוביטוי    ....חרוזיםחרוזיםחרוזיםחרוזים    כאןכאןכאןכאן    איןאיןאיןאין    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים

    ולאולאולאולא    ,,,,חחחח""""לפתלפתלפתלפת    הקרובהקרובהקרובהקרוב    אואואואו    ,,,,חחחח""""פתפתפתפת    בניקודבניקודבניקודבניקוד    שהואשהואשהואשהוא
        ....קקקק""""ודוודוודוודו    ,,,,םםםם""""לחוללחוללחוללחול    קרובקרובקרובקרוב

        

 , שאומריםהוא מביא פיוט שסידר ריה"לכעת כעת כעת כעת 
    דיברדיברדיברדיבר    ביביביבי    ,,,,יייימקדמונַ מקדמונַ מקדמונַ מקדמונַ     חרפיחרפיחרפיחרפי    בימיבימיבימיבימי    זכור, בשבת אותו
    ושםושםושםושם    וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.    יייינַ נַ נַ נַ עוֹ עוֹ עוֹ עוֹ     גרשוניגרשוניגרשוניגרשוני    אםאםאםאם    והיוםוהיוםוהיוםוהיום    אדָני,אדָני,אדָני,אדָני,    רוחרוחרוחרוח

    שניקדושניקדושניקדושניקדו    כמוכמוכמוכמו    ודלאודלאודלאודלא    ,,,,חחחח""""בפתבפתבפתבפת    הואהואהואהוא    הנכוןהנכוןהנכוןהנכון    הניקודהניקודהניקודהניקוד
    ,,,,ביתביתביתבית    וכלוכלוכלוכל    ....נכוןנכוןנכוןנכון    זהזהזהזה    ואיןואיןואיןואין    ,,,,ץץץץ""""בקמבקמבקמבקמ    סידוריםסידוריםסידוריםסידורים    בכמהבכמהבכמהבכמה

    זהזהזהזה    איןאיןאיןאין    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    ולמבטאולמבטאולמבטאולמבטא    ....בחרוזיםבחרוזיםבחרוזיםבחרוזים    הואהואהואהוא
    נתןנתןנתןנתן    מימימימי    ,,,,ייייהמונַ המונַ המונַ המונַ     שארשארשארשאר    טרףטרףטרףטרף    טרוףטרוףטרוףטרוף    ,,,,שםשםשםשם    ועודועודועודועוד    ....חרוזיםחרוזיםחרוזיםחרוזים

    הלאהלאהלאהלא    לבוזזיםלבוזזיםלבוזזיםלבוזזים    וישראלוישראלוישראלוישראל    ,,,,יייילמונַ למונַ למונַ למונַ     יעקביעקביעקביעקב    למשסהלמשסהלמשסהלמשסה
    ניקודניקודניקודניקוד    שמבטאשמבטאשמבטאשמבטא    ,,,,משמעמשמעמשמעמשמע    אלהאלהאלהאלה    מחרוזיםמחרוזיםמחרוזיםמחרוזים    וגםוגםוגםוגם    אדָני.אדָני.אדָני.אדָני.

            ....חחחח""""פתפתפתפת    לניקודלניקודלניקודלניקוד    דומהדומהדומהדומה    ,,,,ץץץץ""""קמקמקמקמ
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ברצונו לומר, כי ישנו הבדל קטן בין בקיצור, בקיצור, בקיצור, בקיצור, 
קמץ לפתח, אשר המדקדקים יודעים אותו, 
ושזאת היא האמת, וממילא הדבר מסתדר 
בתורת חרוז. ובכל אופן, לפי מבטא 
האשכנזים, וממילא גם לגבי התימנים, אין בכך 

  חרוזים. לכן, זאת הוכחה כנגד זה. 
        

, לגבי 'המדקדקים' שהוא דיבר עליהם. ראשיתראשיתראשיתראשית
לדבריו, בני העדה הבבלית והפרסית, יודעים 

  להבדיל ביניהם. 
        
איש חי, היה בבלי, או שלא? מאיזו  בןרב רב רב רב הההה

עדה, היה הבן איש חי? הרי הוא היה בבלי. והוא 
[חלק א' או"ח סוף בעצמו כותב בשו"ת רב פעלים 

    ןןןןביביביבי    הפרשהפרשהפרשהפרש    ישישישיש    אםאםאםאם    ,,,,ששאלתםששאלתםששאלתםששאלתם    מהמהמהמהכך,  "ה]סימן כ
    הנההנההנההנה    ,,,,חחחחופת"ופת"ופת"ופת"    ץץץץקמ"קמ"קמ"קמ"    וביןוביןוביןובין    ,,,,לללל""""וסגווסגווסגווסגו    יר"ייר"ייר"ייר"יוצוצוצוצ    אאאא""""שבשבשבשב

    רררר""""ההההבעובעובעובעו    אךאךאךאך    חד,חד,חד,חד,ואואואואחד חד חד חד אאאא    כלכלכלכל    ביןביןביןבין    הפרשהפרשהפרשהפרש    ישישישיש    בודאיבודאיבודאיבודאי
    וישוישוישויש    ....האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    בדורותבדורותבדורותבדורות    נתקלקלנתקלקלנתקלקלנתקלקל    זהזהזהזה    דברדברדברדבר    גםגםגםגם

    ה.ה.ה.ה.מזמזמזמזה ה ה ה זזזז    חלוקיםחלוקיםחלוקיםחלוקים    אךאךאךאך    ,,,,שינוישינוישינוישינוי    שעושיםשעושיםשעושיםשעושים    מקומותמקומותמקומותמקומות
    ,,,,ידותידותידותידות    שתישתישתישתי    בספרבספרבספרבספר    לונזאנולונזאנולונזאנולונזאנו    דידידידי    םםםם""""למהרלמהרלמהרלמהר    ועייןועייןועייןועיין

    ןןןןוהגאווהגאווהגאווהגאו    ....שששש""""עעעע    אאאא""""שבשבשבשב    הלכותהלכותהלכותהלכות    שקראושקראושקראושקראו    בפרקבפרקבפרקבפרק
    ובזהובזהובזהובזה    ,,,,לללל""""בזהבזהבזהבזה    האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    עלעלעלעל    כתבכתבכתבכתב    ללללז"ז"ז"ז"    יעב"ץיעב"ץיעב"ץיעב"ץ

    אנחנואנחנואנחנואנחנו    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,עהעהעהעהקבוקבוקבוקבו    אתאתאתאתחטחטחטחט    תנותנותנותנואאאא    גתינוגתינוגתינוגתינומשומשומשומשו
            ....ככככע"ע"ע"ע"    אאאא""""לשולשולשולשו    יייי""""ררררייייצצצצ    ביןביןביןבין    מבדיליםמבדיליםמבדיליםמבדילים

        
    מכלמכלמכלמכל    ידיעהידיעהידיעהידיעה    להםלהםלהםלהם    איןאיןאיןאין    רררר""""בעוהבעוהבעוהבעוה    בגדאד,בגדאד,בגדאד,בגדאד,    נונונונועירעירעירעיר    ופהופהופהופה
    יייי""""וצירוצירוצירוציר    אאאאשו"שו"שו"שו"    ביןביןביןבין    להפרישלהפרישלהפרישלהפריש    מלומדיםמלומדיםמלומדיםמלומדים    ואיןואיןואיןואין    ,,,,זהזהזהזה

    יייילומדלומדלומדלומד    הילדיםהילדיםהילדיםהילדים    הןהןהןהן    ,,,,ץץץץ""""וקמוקמוקמוקמ    חחחח""""פתפתפתפת    וביןוביןוביןובין    ,,,,לללל""""וסגווסגווסגווסגו
    ניםניםניםניםהחזהחזהחזהחז    הןהןהןהן    ,,,,העםהעםהעםהעם    ןןןןוהמווהמווהמווהמו    בתיםבתיםבתיםבתים    בעליבעליבעליבעלי    הןהןהןהן    ,,,,המקראהמקראהמקראהמקרא

    דברדברדברדבר    עלעלעלעל    נונונונויעזריעזריעזריעזר    ברחמיוברחמיוברחמיוברחמיו    תתתת""""והשיוהשיוהשיוהשי    ....תתתת""""סססס    בקריאתבקריאתבקריאתבקריאת
    יתברךיתברךיתברךיתברך    והואוהואוהואוהוא    ,,,,שנהשנהשנהשנהלילילילי    עטרהעטרהעטרהעטרה    ותחזורותחזורותחזורותחזור    ,,,,שמושמושמושמו    כבורכבורכבורכבור
        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי    תורתותורתותורתותורתו    באורבאורבאורבאור    עינינועינינועינינועינינו    יאיריאיריאיריאיר

  הפרסים, עיין לקמן].[לגבי [לגבי [לגבי [לגבי 
        

איש חי בעצמו, ראיתי בכתב ידו תפילות  הבןהבןהבןהבן
', ממש שהוא מנקד, ורואים שהקמץ והפתח וכו

מעורבב. בגלל שבמבטא שלו, הוא לא יכול 
להבדיל, בין קמץ לפתח, וכן השאר. אם 
נותנים לתימני לנקד, לפי המבטא הוא יודע 
את ההבדל שבין קמץ לבין פתח. ועוד. אבל 
אצלם, אין הבדל. לדוגמא, הוא יכול לכתוב 

את המלה 'ברכה', בפתח. הוא מעצמו אינו 
ַר  ָרָכה'. ְנַשַמה, יכול לדעת, האם זה 'ּבְ ַכה', או ּבְ

[וכבר דיברנו על זה בס"ד בשיעור מוצש"ק או ְנָשָמה. 
ואתחנן ה'תשע"ב ב'שכ"ג, ונדפס בשערי יצחק שם 

  בדף י"ג]. 
        

, לגבי [פרשת שופטים דף ק"ו]עוד יוסף חי  ובספרובספרובספרובספר
ְחיֶה     ְלַמַעןְלַמַעןְלַמַעןְלַמַעןהפסוק  ְחיֶה ּתִ ְחיֶה ּתִ ְחיֶה ּתִ הוא רוצה , , , , כ'] ט"ז, [דבריםּתִ

ַחֶיה'. אם אתה קורא  לדרוש זאת כך, 'למען ּתְ
זאת במבטא תימני, הנך מבין מיד את ההבדל 

בניקוד צירי בניקוד צירי בניקוד צירי בניקוד צירי ביניהם. אבל הוא כותב, כי זה 
הוא לא יודע לומר, כי האות תי"ו  תחת התי"ו.תחת התי"ו.תחת התי"ו.תחת התי"ו.

היא בשוא. הוא כותב שזה בצירי, כיון שהוא 
וקמץ או פתח תחת החי"ת. וקמץ או פתח תחת החי"ת. וקמץ או פתח תחת החי"ת. וקמץ או פתח תחת החי"ת. לא מבדיל ביניהם. 

י האות חי"ת, הוא אינו יודע האם זה יהיה לגב
קמץ או פתח. הוא מסתפק בכך. הוא לא יכל 

  לדעת זאת.
        

שנים רבות, ישבתי עם הרה"ג יצחק ברדא  לפנילפנילפנילפני
, אז הוא גר כאן בבני ברק, היום הוא שליט"א

בעיר אשקלון ת"ו, והוא אמר לי, כי אכן 
המדקדקים שבין הספרדים מבדילים בין קמץ 
לבין פתח. הוא סיפר על חמיו, הרב הגאון 
מצליח מאזוז הי"ד, שאפילו ישנה הקלטה של 

אשמורות, 'דעני לעלי ברמה',  -סליחות 
שומעים אותו איך הוא אומר את המלה 
ָרָמה'. אמרתי לו, אם ישנו קצת הבדל, יפה  'ּבָ
מאד. אבל תגיד לי, 'בצאת ישראל ממצרים', 
האות רי"ש שבמלה 'ממצרים', היא בפתח או 
בקמץ? הוא ענה לי, אני אסתכל בסידור, 

  ונראה מה כתוב בו. 
        

אני צריך להביא סידור? איך אמרת את  למהלמהלמהלמה
ההלל, לפני חודש? בקמץ או בפתח? אלא, 

יודע. אם תשאל אדם תימני, בודאי שאינך 
שהוא יגיד לך, שזה בקמץ. אולם אתה, מצד 
אחד אתה אומר שיש לך הבדל בין קמץ 
לפתח, אבל מאידך, אתה בעצמך לא יודע 
מתי. הינך צריך להסתכל בסידור, למרות שזהו 
פסוק אשר כולם יודעים אותו. מדוע אינך יודע? 
 אלא התשובה, כי ההבדל הוא כ"כ דק, עד

  שבפועל אינם מקיימים אותו. 
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שזה רק תירוץ מוכן, אם ישאלו אותם.  מובןמובןמובןמובן
  פתח מילוט, ותו לא.

        
כבר אמרתם מקודם את הנקודה. למעשה, למעשה, למעשה, למעשה, 

אתם תפסתם אותה. וזה אכן פשוט. הרי בטעם 
אתנחא ובסוף פסוק, הפתח נהפך להיות קמץ. 

 –'סיָני'. וכן 'מצַרים'  –למשל, המלה 'סיַני' 
'מצָרים'. ממילא, כל הקדמונים שחרזו את שם 
אדנות, גם אם מנקדים זאת בסידורים בפתח, 
יתכן שהם לצורך החרוז הפכו זאת כקמץ. 
למשל, הראיה שהוא מביא מר"א הקלירי, 
'באתי לבית מעדַני', 'עדַני', בפתח תחת האות 
נו"ן, אם תעשה זאת בקמץ, אזי החרוז יסתדר. 

סידורים שלנו, כפי זה אותו הדבר. ואכן ב
שאמרתם לגבי האזהרות, נקדו זאת בקמץ. 
בסידורי הספרדים, זה בפתח. אבל התימנים, 
ניקדו זאת בקמץ, בכדי שזה יהיה חרוז. אינני 
יודע, כיצד כתב ר"ש אבן גבירול עצמו. אבל 

אנכי אדָני, קראתיך בסיָני. אנכי אדָני, קראתיך בסיָני. אנכי אדָני, קראתיך בסיָני. אנכי אדָני, קראתיך בסיָני. אצלינו כתוב כך, 
        ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.

        
לפי  חרז חרוזים, וי,לודה היהבי ספק, שרן ן ן ן איאיאיאי

המבטא שלו. בעל עין יצחק, היה יכול להביא 
ראיה מן הפיוט השני, 'נמנע מרדכי מסגוד 
לרשע וכו', שם בודאי הדבר לא היה מסתדר. 
 לא יעזור, לעשות כאן קמץ. אין ספק, דריה"ל
קרא את הקמץ כמו פתח, אבל צריכים לדעת, 
כי הא גופא. הקדמונים כבר העירו על כך, 
שבעצם זאת טעות. דהיינו, אי אפשר להביא 
ראיה מרבי שלמה אבן גבירול, או מריה"ל וכל 
אותם אלה אשר עשו את הקמץ כמו פתח, 

  בעת שכבר בזמנם העירו על כך. 
        

 , שכבר[בדף ש"מ] בעצמו מביא בהמשך הואהואהואהוא
הקדמונים הספרדים, העירו על זאת. כגון, רבי 

    בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה    ועייןועייןועייןועייןיהודה אבן גנאח. הוא מביא כך, 
    שבושבושבושבו    ,,,,יייי""""דתתדתתדתתדתת    בשנתבשנתבשנתבשנת    שחוברשחוברשחוברשחובר    ,,,,הרקמההרקמההרקמההרקמה    לספרלספרלספרלספר

    לימודלימודלימודלימוד    זניחתזניחתזניחתזניחת    עלעלעלעל    ,,,,גנאחגנאחגנאחגנאח    אבןאבןאבןאבן    יונהיונהיונהיונה    רבירבירבירבי    מתאונןמתאונןמתאונןמתאונן
    חוסרחוסרחוסרחוסר    אתאתאתאת    ומתארומתארומתארומתאר    ,,,,בספרדבספרדבספרדבספרד    והדקדוקוהדקדוקוהדקדוקוהדקדוק    המסורתהמסורתהמסורתהמסורת
    זהזהזהזה    גרםגרםגרםגרם    וכברוכברוכברוכבר    ,,,,וכתבוכתבוכתבוכתב    ....לפתחלפתחלפתחלפתח    קמץקמץקמץקמץ    ביןביןביןבין    ההבחנהההבחנהההבחנהההבחנה

    וההפרשוההפרשוההפרשוההפרש    ,,,,המקראהמקראהמקראהמקרא    במסורתבמסורתבמסורתבמסורת    כןכןכןכן    גםגםגםגם    להקללהקללהקללהקל    לרובםלרובםלרובםלרובם

    גםגםגםגם    ....ככככ""""עעעע    ומלרעומלרעומלרעומלרע    ומלעילומלעילומלעילומלעיל    ,,,,והפתחוהפתחוהפתחוהפתח    הקמץהקמץהקמץהקמץ    ביןביןביןבין
    ,,,,נ"ה]נ"ה]נ"ה]נ"ה]    [עמוד[עמוד[עמוד[עמוד    אבותאבותאבותאבות    מגןמגןמגןמגן    בספרובספרובספרובספרו    כותבכותבכותבכותב    ץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשב
    איןאיןאיןאין    התנועההתנועההתנועההתנועה    וזאתוזאתוזאתוזאת    ,,,,ההגבההההגבההההגבההההגבהה    עלעלעלעל    מורהמורהמורהמורה    ץץץץ""""דהקמדהקמדהקמדהקמ

    כמוכמוכמוכמו    בהבהבהבה    מביטיםמביטיםמביטיםמביטים    אנואנואנואנו    הקמץהקמץהקמץהקמץ    כיכיכיכי    ,,,,בהבהבהבה    מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    אנואנואנואנו
    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    ואוליואוליואוליואולי    ....בהברהבהברהבהברהבהברה    חסרוןחסרוןחסרוןחסרון    והואוהואוהואוהוא    ,,,,הפתחהפתחהפתחהפתח

    קקקק""""ברדברדברדברד    ועייןועייןועייןועיין    ....שששש""""עעעע    ממנוממנוממנוממנו    יותריותריותריותר    מבדיליםמבדיליםמבדיליםמבדילים    היוהיוהיוהיו
    היאהיאהיאהיא    הפתחהפתחהפתחהפתח    שתנועתשתנועתשתנועתשתנועת    שכתבשכתבשכתבשכתב    קל"ו]קל"ו]קל"ו]קל"ו]    [דף[דף[דף[דף    במכלולבמכלולבמכלולבמכלול
        ....שששש""""עעעע    ממנהממנהממנהממנה    שפלהשפלהשפלהשפלה    שהיאשהיאשהיאשהיא    אלאאלאאלאאלא    ,,,,הקמץהקמץהקמץהקמץ    כתנועתכתנועתכתנועתכתנועת

בעצם, כבר הקדמונים הספרדים  כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם
אומרים, כי בארצותיהם לא קראו זאת בצורה 
הנכונה. אז מה הראיה מכך, שבפיוטיהם הם 
השוו בין הקמץ לבין הפתח? נכון, כך הדבר היה 

  במציאות. 
        

לגבי הראיה מרש"י, אם אתה אומר שרש"י  וכןוכןוכןוכן
והרמב"ם קראו את הקמץ כמו פתח, וכנראה 
שזה נכון, אבל כבר אז העירו, שהדבר אינו 
נכון. דהיינו, נכון שהשגיאה הזאת, אינה מלפני 
מאה או מאתיים שנה, אלא מלפני אלף שנה. 
אתה צריך להביא לי ראיה, ממעמד הר סיני, 

. אבל אינך יכול או מחז"ל, כיצד הם קראו
להביא ראיה מהקדמונים, כאשר כבר בזמנם 
העירו אחרים על כך. אבל אכן, כבר אז היה 

  שיבוש זה. 
        

קרח, [פרשת בס"ד בנפלאות מתורתך  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
, כי האבן עזרא כותב בספר צחות, ]עמ' שס"ז

    שקוראיםשקוראיםשקוראיםשקוראים    בזהבזהבזהבזה    ,,,,לנכוןלנכוןלנכוןלנכון    עושיםעושיםעושיםעושים    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    שאיןשאיןשאיןשאין
    ,,,,בקריאתובקריאתובקריאתובקריאתו    נקמץנקמץנקמץנקמץ    ,,,,הקמץהקמץהקמץהקמץ    כיכיכיכי    ....פתחפתחפתחפתח    כמוכמוכמוכמו    הקמץהקמץהקמץהקמץ
כבר בזמנם,  ....שששש""""יעויעויעויעו    גדולגדולגדולגדול    כפתחכפתחכפתחכפתח    פתוחפתוחפתוחפתוח    ואינוואינוואינוואינו

העירו על השגיאה. א"כ, מה ההוכחה, שהם 
עשו כך בפיוטיהם? נכון, הם עשו, כפי שהם 

  עשו.
        

היא, מדוע הדבר קרה? למה  השאלההשאלההשאלההשאלה
הספרדים, עושים את הקמץ כמו פתח? חושבני, 
כי הסיבה לכך, פשוטה מאד. נראה לי, כי 
המבטא הערבי אשם בכך. בארצות שדיברו 
בשפה הערבית. כי בשפה הערבית, אין קמץ. 
כגון, בארץ תימן, שדיברו בשפה הערבית, 
ליהודים היה מבטא אחר, שהיה שונה ממבטא 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

18  

. למשל, היהודים היו אומרים, 'ארור הגויים
ָהָמן'. אבל הערבים, כאשר היו מחקים אותם, 

  לא היו אומרים 'ָהָמן', אלא 'ַהַמן'. 
        

מארי זצ"ל סיפר, חושבני שכבר אמרתי  אבאאבאאבאאבא
לכם זאת, שהיה גוי אחד, בעיר שלנו רצאבה, 
בארץ תימן, אשר בפרשת קורח ישב על יד 

תורה. הוא  'מדרש' של ילדים, דהיינו תלמוד
ישב שם חצי שעה, שעה, אינני יודע כמה זמן, 
ושמע את המארי מלמד את הפסוק שבפרשת 

חקורח,  ּקַ חַויִּ ּקַ חַויִּ ּקַ חַויִּ ּקַ ן    קַֹרחקַֹרחקַֹרחקַֹרח    ַויִּ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ן    ִיְצָהרִיְצָהרִיְצָהרִיְצָהר    ּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ן    ְקָהתְקָהתְקָהתְקָהת    ּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ וגו'     ֵלִויֵלִויֵלִויֵלִוי    ּבֶ
, ישב ושמע עד שקלט את א'] ט"ז, [במדבר

הפסוק. אותו גוי, ידע לומר את הפסוק הזה. 
סיפר לי, כיצד הוא היה אומר זאת?  אאמו"ר

תשמעו, איך ערבי השומע יהודים, ואומר זאת 
 לאהוא ויקח ַקַרח. ויקח ַקַרח. ויקח ַקַרח. ויקח ַקַרח. במבטא שלו. הוא אמר, 

ן יצַהר, חולם.  יכול לומר, 'קורח', כי אין להם ן יצַהר, ּבַ ן יצַהר, ּבַ ן יצַהר, ּבַ ּבַ
ן קַהת.  ן קַהת. ּבַ ן קַהת. ּבַ ן קַהת. ּבַ המארי אמר, וכן הילדים אחריו, 'בן ּבַ

ר', כיון שאינו אבל אותו גוי אמר 'בן יצהַ יצָהר', 
   ל לבטא את הקמץ.מסוג

        
ן', כיון כמובןכמובןכמובןכמובן ן' בפתח, ולא 'ּבֶ , או ערבי אמר 'ּבַ

שאצל התימנים הסגול נקרא כמו פתח, כידוע 
  ואכמ"ל.

        
מהקהל: זה כמו שמרן שליט"א סיפר  הערההערההערההערה

בזמנו, על הערבים בתימן, שהיו אומרים 
  '.יהוד יא עשַׁ ַויַּ  ּתוּ ַזַייּדְ '

יכולים מרן שליט"א: נכון. הם לא  תשובתתשובתתשובתתשובת
להגיד 'ויושע' בחולם, לכן הם אמרו 'וַישע' 

  בפתח.
        

  מהקהל: אין להם חולם? הערההערההערההערה
מרן שליט"א: לא. אמנם לספרדים יש.  תשובתתשובתתשובתתשובת

אבל אני רק מסביר, מדוע הדבר ירד. בודאי 
שיש להם קמץ, וקמץ חטף, לפעמים. אבל 
בודאי שזה שונה. רציתי רק להסביר, מדוע 

ן הרבה תנועות שהן באופן כללי נהיה כך, שישנ
נמוכות ושפלות. הסיבה היא, כיון שבמבטא 
הערבי, זה בדר"כ כך. לכן, חלק שמרו, וחלק 

  לא שמרו.

מהקהל: מה עם הראיה מדברי  שאלהשאלהשאלהשאלה
  הירושלמי?

  מרן שליט"א: תכף נגיע לכך בעז"ה. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

את הספר  [בעמ' של"ט], מציין עין יצחקבעל בעל בעל בעל 
    כך, תבוכהיה אשכנזי, ), ששוורץ(דברי יוסף 

    כמוכמוכמוכמו    קמץקמץקמץקמץ    שקוראיםשקוראיםשקוראיםשקוראים    האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    הברתהברתהברתהברת    בדברבדברבדברבדבר
    והספרדיםוהספרדיםוהספרדיםוהספרדים    ,,,,לחולםלחולםלחולםלחולם    מעטמעטמעטמעט    שנוטהשנוטהשנוטהשנוטה    לללל""""רררר    ,,,,קמץקמץקמץקמץ    חטףחטףחטףחטף

    ברורברורברורברור    נראהנראהנראהנראה    לדעתילדעתילדעתילדעתי    ,,,,הפתחהפתחהפתחהפתח    כמוכמוכמוכמו    הקמץהקמץהקמץהקמץ    קוראיםקוראיםקוראיםקוראים
    הלכוהלכוהלכוהלכו    לאלאלאלא    הםהםהםהם    כיכיכיכי    ,,,,הנכונההנכונההנכונההנכונה    היאהיאהיאהיא    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    שהברתשהברתשהברתשהברת

    ביתביתביתבית    רבןרבןרבןרבןבחבחבחבח    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ,,,,דחידחידחידחי    אלאלאלאל    מדחימדחימדחימדחי    בגולהבגולהבגולהבגולה    כךכךכךכך    כלכלכלכל
    במשךבמשךבמשךבמשך    הארץהארץהארץהארץ    גלותגלותגלותגלות    עדעדעדעד    לספרדלספרדלספרדלספרד    משםמשםמשםמשם    באובאובאובאו    שנישנישנישני

    שינושינושינושינו    ולאולאולאולא    ,,,,שנהשנהשנהשנה    מאותמאותמאותמאות    ושלשושלשושלשושלש    מאלףמאלףמאלףמאלף    יותריותריותריותר
    בהבהבהבה    השתמשוהשתמשוהשתמשוהשתמשו    ואשרואשרואשרואשר    ,,,,עמםעמםעמםעמם    הביאוהביאוהביאוהביאו    אשראשראשראשר    הברתםהברתםהברתםהברתם
    ארץארץארץארץ    ובכלובכלובכלובכל    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ובביתובביתובביתובבית    םםםםבירושלבירושלבירושלבירושל    אבותינואבותינואבותינואבותינו
    ,,,,המזרחהמזרחהמזרחהמזרח    עדותעדותעדותעדות    אנשיאנשיאנשיאנשי    הברתהברתהברתהברת    ,,,,וביותרוביותרוביותרוביותר    ....ישראלישראלישראלישראל

    הישובהישובהישובהישוב    נפסקנפסקנפסקנפסק    לאלאלאלא    אשראשראשראשר    ,,,,ומצריםומצריםומצריםומצרים    וסוריהוסוריהוסוריהוסוריה    בבלבבלבבלבבל
    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    ....הדורותהדורותהדורותהדורות    בכלבכלבכלבכל    מהםמהםמהםמהם

    עםעםעםעם    אלאלאלאל    ומממלכהומממלכהומממלכהומממלכה    גויגויגויגוי    אלאלאלאל    מגוימגוימגוימגוי    בגולהבגולהבגולהבגולה    שהלכושהלכושהלכושהלכו
    ולכןולכןולכןולכן    ,,,,פזוריהםפזוריהםפזוריהםפזוריהם    בארצותבארצותבארצותבארצות    גולהגולהגולהגולה    אחראחראחראחר    גולהגולהגולהגולה    ,,,,אחראחראחראחר

    כיכיכיכי    ,,,,ולשונםולשונםולשונםולשונם    הברתםהברתםהברתםהברתם    שנשתבשהשנשתבשהשנשתבשהשנשתבשה    סיבהסיבהסיבהסיבה    היתההיתההיתההיתה
, , , , ולשונםולשונםולשונםולשונם    מהברתםמהברתםמהברתםמהברתם    וילמדווילמדווילמדווילמדו    רביםרביםרביםרבים    בגויםבגויםבגויםבגוים    נתערבונתערבונתערבונתערבו

    לשוןלשוןלשוןלשון    הברתהברתהברתהברת    כדרךכדרךכדרךכדרך    הקודשהקודשהקודשהקודש    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    גםגםגםגם    וישתמשווישתמשווישתמשווישתמשו
שהאשכנזים גלו גולה  דעתו דכיון. . . . שששש""""עעעע    העמיםהעמיםהעמיםהעמים

אחר גולה, אבל הספרדים לא גלו, אלא נשארו 
  במקומם, לכן הם שמרו על המבטא. 

        
בזמנו, הוא עדיין לא ידע על מבטא  אבלאבלאבלאבל

התימנים. שגם הם לא גלו. ולמעשה צריכים 
לדעת, ישנם הרבה אשכנזים אשר שינו מקרוב 
את מבטאם למבטא הספרדים, אבל לצערינו 

הספרדים. העברית כיום,  זה לא בדיוק מבטא
זה לא ספרדים ולא אשכנזים. כבר הבאנו 

[חלק ג' בעבר, את דברי בעל שו"ת מנחת יצחק 
האומר, כי העברית של־זמנינו, לקחה  סימן ט']

את קלקולי הספרדים והאשכנזים. דהיינו, מה 
שלא טוב במבטא האשכנזי, ומה שלא טוב 
במבטא הספרדי, מכך נצטרף, ונהיה המבטא 

ברי. במבטא הספרדי, ישנם הרבה דברים הע
טובים. למשל, הספרדים הבדילו בין האות 
טי"ת לאות תי"ו, אבל בשפה העברית לא 
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מבדילים, כמו האשכנזים. במבטא האשכנזי, 
יש הבדל בין קמץ לפתח. ובעברית אין. וכן 
הלאה. השפה העברית, לקחה את כל הדברים 

  הגרועים.
        

בשיעור הבא  שלא להאריך כעת, אדבר בכדיבכדיבכדיבכדי
בל"נ, אם יהיה זמן לכך, על מה שהביא בשם 

ְמֹאד ְמֹאד ְמֹאד ְמֹאד     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהשו"ת דברי יוסף, לגבי הפסוק, 
    ראיהראיהראיהראיה    והביאוהביאוהביאוהביאוזה לשונו,  ....ל"א] א', [בראשית
בי בי בי בי רררר    ,,,,ט']ט']ט']ט']    [פרשה[פרשה[פרשה[פרשה    רררר""""בבבבבבבב    שששש""""ממממממממ    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    למבטאלמבטאלמבטאלמבטא

    היההיההיההיה    וכןוכןוכןוכן    ....מותמותמותמות    טובטובטובטוב    ,,,,מאדמאדמאדמאד    טובטובטובטוב    והנהוהנהוהנהוהנה    ,,,,אומראומראומראומר    איראיראיראירממממ
    ,,,,ומוכחומוכחומוכחומוכח    איר.איר.איר.איר.ממממבי בי בי בי רררר    בשםבשםבשםבשם    ,,,,אלעזראלעזראלעזראלעזר    בןבןבןבן    שששש""""רררר    דורשדורשדורשדורש

    שדומהשדומהשדומהשדומה    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    כהברתכהברתכהברתכהברת    י"ו,י"ו,י"ו,י"ו,תתתת    אותאותאותאות    שביטוישביטוישביטוישביטוי
    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    הברתהברתהברתהברת    לפילפילפילפי    אבלאבלאבלאבל    ....תתתת""""לדללדללדללדל    קצתקצתקצתקצת

    לדמותלדמותלדמותלדמות    מקוםמקוםמקוםמקום    שוםשוםשוםשום    איןאיןאיןאין    ,,,,ךךךך""""לסמלסמלסמלסמ    דומהדומהדומהדומה    וווו""""שהתישהתישהתישהתי
הוא חשב, שזה 'והנה     ....''''מותמותמותמות''''למלת למלת למלת למלת     ''''מאדמאדמאדמאד''''    מלתמלתמלתמלת

טוב מות'. הוא הביא ראיה, למבטא של התי"ו 
  [עיין בשיעור הבא. העורך].ההוא. 

        
בכדי שלא נפסיד את העיקר, אענה כעת  אבלאבלאבלאבל

בס"ד על שתי השאלות האחרות, שבמכתב 
  שקיבלתי. הרבה חושבים, כי זאת ראיה. 

        
, בקשר ל'נשבע' או 'נשבה'. הדבר ראשיתראשיתראשיתראשית

פשוט מאד. האמת היא, כי זהו פירוש בדברי 
הירושלמי. דהיינו, בירושלמי בעצמו, לא 

  כתובה הסיבה, ממילא נפלה ההוכחה. 
        

    צריךצריךצריךצריך    אלואלואלואלו, [פרק ב' הלכה ד']ון הירושלמי לש כךכךכךכך
    ,,,,בשדךבשדךבשדךבשדך    עשבעשבעשבעשב    ,,,,לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם    עלעלעלעל    ,,,,לבבךלבבךלבבךלבבך    עלעלעלעל    ....קדוקקדוקקדוקקדוקדדדד

. . . . מארץמארץמארץמארץ    ,,,,אתכםאתכםאתכםאתכם    ,,,,פתילפתילפתילפתיל    ,,,,הכנףהכנףהכנףהכנף    ,,,,מהרהמהרהמהרהמהרה    ,,,,ואבדתםואבדתםואבדתםואבדתם
    רבירבירבירבי. . . . י"יי"יי"יי"י    נשבענשבענשבענשבע    אשראשראשראשר    ,,,,אחאאחאאחאאחא' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    חנינאחנינאחנינאחנינא' ' ' ' רררר

    אוראוראוראור    יוצריוצריוצריוצר    ,,,,הושעיאהושעיאהושעיאהושעיא' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    חנינאחנינאחנינאחנינא    ברברברבר    שמואלשמואלשמואלשמואל
. . . . נוגהנוגהנוגהנוגה    ובוראובוראובוראובורא    אוראוראוראור    יוצריוצריוצריוצר    יימריימריימריימר    דלאדלאדלאדלא    ,,,,חושךחושךחושךחושך    ובוראובוראובוראובורא

    ,,,,לךלךלךלך    שרושרושרושרו    שםשםשםשם    ,,,,זבדאזבדאזבדאזבדא    ברברברבר    אבאאבאאבאאבא' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    חגייחגייחגייחגיי' ' ' ' רררר
    דחיפהדחיפהדחיפהדחיפה    אבדיאאבדיאאבדיאאבדיא' ' ' ' רררר    לוילוילוילוי' ' ' ' רררר. . . . לךלךלךלך    הללוהללוהללוהללו    שםשםשםשם    יימריימריימריימר    דלאדלאדלאדלא
. . . . תזכרותזכרותזכרותזכרו    למעןלמעןלמעןלמען    להתיזלהתיזלהתיזלהתיז    צריךצריךצריךצריך    ,,,,סיסיסיסיסיסיסיסי    ברברברבר    לוילוילוילוי' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם

    לעולםלעולםלעולםלעולם    כיכיכיכי    להתיזלהתיזלהתיזלהתיז    צריךצריךצריךצריך    ,,,,חסדאחסדאחסדאחסדא    רברברברב    בשםבשםבשםבשם    יונהיונהיונהיונה' ' ' ' רררר
ישנם שני פירושים, לעניין מלת 'נשמע'. . . . . חסדוחסדוחסדוחסדו

, יש מפרשים האומרים, כי הירושלמי מתכווין
שצריך לבטא את העי"ן, בכדי שלא יהיה 
משמע מלשון שביה. הדבר לא כתוב 

בירושלמי, אלא זהו פירוש בדברי הירושלמי. 
ויש ראשונים המפרשים בדברי הירושלמי, 
שהכוונה היא, בכדי שלא תיבלע האות אל"ף 
של שם אדנות. לא בגלל המשמעות מלשון 

  שביה, אלא בגלל שלא תיבלע האות אל"ף. 
        

בפניכם את לשון הירושלמי, ולא כתוב  אתיאתיאתיאתיקרקרקרקר
שם טעם לדבר. לא כתוב בירושלמי, שהטעם 

  בכדי שלא יהיה מלשון שביה. 
        

כתוב בטור, כך הוא מסביר בדברי  הדברהדברהדברהדבר
    ביןביןביןבין    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק    צריךצריךצריךצריךהירושלמי. הטור כותב, 

    יהאיהאיהאיהא    שלאשלאשלאשלא    ,,,,ןןןן""""העיהעיהעיהעי    יפהיפהיפהיפה    להטעיםלהטעיםלהטעיםלהטעים    כדיכדיכדיכדי    ,,,,''''להלהלהלה    נשבענשבענשבענשבע
  א.א.א.א.""""כהכהכהכה    נראהנראהנראהנראה

        
[הלכות קרית למשל הראב"ד בהשגותיו  אבלאבלאבלאבל

    צריךצריךצריךצריך    ',',',',נשבענשבענשבענשבע''''    וכןוכןוכןוכןכותב כך,  הלכה ט'] שמע פ"ב
י"ן. י"ן. י"ן. י"ן. בעבעבעבע    ל"ףל"ףל"ףל"ףהאהאהאהא    תבלעתבלעתבלעתבלע    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי    ,,,,להפרידהלהפרידהלהפרידהלהפרידה

ֲאדני'. אם אתה לא  ּבַ כלומר, שלא יאמר 'ִנׁשְ
מבטא את האות עי"ן בצורה טובה, אז הדבר 

  נבלע האחד בשני. 
        

, [עמ' צ"ו]מכלול  מה שכתב הרד"ק בספרולגבי ולגבי ולגבי ולגבי 
הזהירו בקרית שמע, שצריך לבאר עי"ן 'אשר הזהירו בקרית שמע, שצריך לבאר עי"ן 'אשר הזהירו בקרית שמע, שצריך לבאר עי"ן 'אשר הזהירו בקרית שמע, שצריך לבאר עי"ן 'אשר 
נשבע י"י לאבותיכם', שלא ידמה 'אשר נשבע י"י לאבותיכם', שלא ידמה 'אשר נשבע י"י לאבותיכם', שלא ידמה 'אשר נשבע י"י לאבותיכם', שלא ידמה 'אשר 

אכן כך מפרש הרד"ק. אבל לפי נשבה'. נשבה'. נשבה'. נשבה'. 
  הראב"ד, הפירוש לא כך. 

        
דלעיל, מובאים בספר אסיפת חכמים  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים

, הוא מאריך שם בעניין זה, [דף קמ"ד]חלק י"א 
ומביא שבעצם ישנה מחלוקת בכך, כיצד 

  י הירושלמי. לפרש את דבר
        

, כל ההוכחה הזאת, היא רק לפי אלה ממילאממילאממילאממילא
המפרשים, שהחשש הוא משום שביה. אבל אם 
החשש משום בליעת האותיות, אין בכך 

  הוכחה.
        

לאמיתו של דבר, אפילו לפי שיטתם,  אבלאבלאבלאבל
זאת אינה הוכחה. והסיבה היא, כי נכון שכתוב 
ה', אולם גם אם תאמר  ר או נשּבָ בתורה 'נשּבַ

ה', זאת גם אותה המשמעות. כלומר, אכן 'נשבַּ 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

בתורה כתובה המלה 'שביה' בקמץ, אבל מי 
ה', אין בכך שינוי  ר או נשּבַ שיאמר 'או נשּבַ
משמעות, כי גם זה משמע מלשון שביה. ואם 
ה י"י', במקום 'אשר  האדם אמר, 'אשר נשּבַ
ה' בקמץ,  ע', גם לדידן שמבטאים 'נשּבָ נשּבַ

ה משמעות 'שביה' היא גם ב אופן הזה, נשּבֶ
ה בפתח.    בסגול אצלינו זה כמו נשּבַ

        

יוצא, שבעצם אין הוכחה מכך. ראשית,  א"כא"כא"כא"כ
כיון שינו פירוש אחר בדברי הירושלמי, שהדבר 
אינו קשור ל'שביה'. וגם אם כן, הדבר מסתדר 
לפי המבטא שלנו. צריך להזכיר, כי המלה 
'נשבה', כתובה בסגול. ולפי המבטא שלנו, 

ה'. לכן שהסגול כ מו פתח, אז זה יוצא 'נשּבֶ
ה', משמעותה ג"כ מלשון שביה.    המלה 'נשּבַ

  
השאלה, כיצד תנועת הקמץ מורה כפי  לגבילגבילגבילגבי

המבטא שלנו? התשובה לכך, פשוטה מאד. 
הרי כל ציורי התנועות, גם שמותם וגם אופן 
ציורם, מורה על הוצאת המבטא בפה. כגון 

זאת, קו  'פתח', פותחים את הפה, ַא. לכן עשו
אחד. וכן לגבי קמץ, היא עשויה כך, כיון 
שצורתה דומה לפתיחת הפה, ָא. [מרן שליט"א 
מדגים זאת לציבור. העורך]. גם הקיבוץ, זה 
מלשון קיבוץ השפתיים, ֻא. וכן חירק, זה מלשון 
חריקת השיניים, ִא. לגבי הסגול, מבטאו 
האמיתי הוא, שזה בין צירי לבין פתח, ֶא. כך 

  וצאות בפה, כמו שלש נקודות. צורת ה
        

לאמיתו של דבר, המלה קמץ בעצמה,  אבלאבלאבלאבל
  מורה על הפירוש הזה.

        
, מסביר מדוע הם [דף נ"ה]מחברת התיגאן  בעלבעלבעלבעל

חולם, כמו חולם, כמו חולם, כמו חולם, כמו נקראים בשמות הללו. וז"ל, 
כל הראוי למלכות כל הראוי למלכות כל הראוי למלכות כל הראוי למלכות     [ע"ז דף מ"ד ע"א][ע"ז דף מ"ד ע"א][ע"ז דף מ"ד ע"א][ע"ז דף מ"ד ע"א]שאומרים שאומרים שאומרים שאומרים 
בה"א,  ולמתו'גירסתו, במקום 'החֹוְלַמּתּו. חֹוְלַמּתּו. חֹוְלַמּתּו. חֹוְלַמּתּו. 

מלכות מלכות מלכות מלכות כלומר יבוא כתר כלומר יבוא כתר כלומר יבוא כתר כלומר יבוא כתר  .בחי"ת ולמתו''ח
ותחלימני ותחלימני ותחלימני ותחלימני  כמו שנאמרכמו שנאמרכמו שנאמרכמו שנאמרוווו, , , , בשוהבשוהבשוהבשוהמלוא ראשו מלוא ראשו מלוא ראשו מלוא ראשו 

, כלומר בריא ושלם. , כלומר בריא ושלם. , כלומר בריא ושלם. , כלומר בריא ושלם. [ישעיהו ל"ח, ט"ז][ישעיהו ל"ח, ט"ז][ישעיהו ל"ח, ט"ז][ישעיהו ל"ח, ט"ז]חייני חייני חייני חייני והוהוהוה
  ָקֵמץ, זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. ָקֵמץ, זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. ָקֵמץ, זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. ָקֵמץ, זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. 

        

בעצם, מדוע תנועת הקמיצה, נקראת כך?  הריהריהריהרי
ם    ְוָקַמץְוָקַמץְוָקַמץְוָקַמץהרי נאמר,  ָ םִמׁשּ ָ םִמׁשּ ָ םִמׁשּ ָ הּ     ֻקְמצוֹ ֻקְמצוֹ ֻקְמצוֹ ֻקְמצוֹ     ְמלֹאְמלֹאְמלֹאְמלֹא    ִמׁשּ ְלּתָ הּ ִמּסָ ְלּתָ הּ ִמּסָ ְלּתָ הּ ִמּסָ ְלּתָ     ִמּסָ

ְמָנּה  ַ ְמָנּה ּוִמׁשּ ַ ְמָנּה ּוִמׁשּ ַ ְמָנּה ּוִמׁשּ ַ כיצד הכהן קומץ? הוא . . . . [ויקרא ב', ב']ּוִמׁשּ
חופן זאת בשלש אצבעות. הדבר נקרא 
'קמיצה', על שם האצבע הנקראת קמיצה, זאת 
הקרובה לזרת. אם כן, הכהן חופן כמה שהוא 
יכול בשלש האצבעות האמצעיות, ובאגודל 
ובזרת הוא מוחק, בכדי שלא יבצבץ ויצא. זאת 

. כך הקמיצה, וזהו דבר הנפוח. 'וקמץ'. אָ 
  התנועה, וזה פירוש המלה ָקֵמץ. 

        
, גם מבחינת השם 'קמץ', הדבר מראה על לכןלכןלכןלכן

דבר נפוח, דהיינו ָא. ולא ַא, שזאת תנועה 
  נמוכה.

        
שזה כמו אשכול שזה כמו אשכול שזה כמו אשכול שזה כמו אשכול לגבי הסגול הוא מסביר,  גםגםגםגם

וכן לגבי הצירי, הוא  בכרם, זה כמו משולש.בכרם, זה כמו משולש.בכרם, זה כמו משולש.בכרם, זה כמו משולש.
לשוקת לשוקת לשוקת לשוקת כיון שכך קוראים רבנן כיון שכך קוראים רבנן כיון שכך קוראים רבנן כיון שכך קוראים רבנן נקרא כך, 

כך גם הצירי, בוקע  צירתא.צירתא.צירתא.צירתא.    שבוקעת מן הנהרשבוקעת מן הנהרשבוקעת מן הנהרשבוקעת מן הנהר
בין השיניים. והחירק, חורק את השיניים, ִא. 

  יעוש"ב.
        

, גם לפי השמות, וגם לפי הצורה, הדבר ממילאממילאממילאממילא
  מובן.

        
לי, כי פחות או יותר ענינו בס"ד על כל  נראהנראהנראהנראה

השאלות במכתב, באופן הכי ברור שאפשר. 
ואם עדיין אצל מישהו הדבר אינו מושלם, הוא 

  ת.יכול לשאול כע
        

מהקהל: רבינו בחיי כותב בפרשת וירא,  שאלהשאלהשאלהשאלה
שהקמץ קרוב  הנה נא ֲאדַֹני,הנה נא ֲאדַֹני,הנה נא ֲאדַֹני,הנה נא ֲאדַֹני,לגבי הפסוק 

לתנועת הפתח. זה לא כמו פתח. אך ההבדל 
בין פתח לבין הקמץ התימני והאשכנזי, זהו 

  מרחק גדול.
        

מרן שליט"א: יכול להיות, אבל העיקר  תשובתתשובתתשובתתשובת
שזה לא פתח. אין הכי נמי, אולי אפשר לעשות 

היו עושים 'אֹו' כזה, זה היה טוב. אבל כך. אם 
  במציאות, הם לא עומדים בכך. 
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מהקהל: מה המקור שלנו, במבטא  שאלהשאלהשאלהשאלה
  הקמץ?

        
מרן שליט"א: מחברת התיגאן, כפי  תשובתתשובתתשובתתשובת

שהוא מתאר את הקמץ, בדף נ"ד, שהאדם 
[עיין הרחבה מניף את שליש הלשון למעלה 

. יכול להיות, שכבר בדורות בשיעור הבא]
ם ההם, היו שינויים בזה. אולי בגלל הראשוני

כך, היו קצת חילוקים בין הארצות. אבל 
לעשות את הקמץ כמו פתח ממש, זאת בודאי 
טעות. אם עושים זאת קצת גבוה, אז זה בסדר. 
אבל למבטא הקמץ שלנו, יש גם מקור, 

  ממחברת התיגאן.
        

מהקהל: שמעתי פרסים זקנים, אלה  שאלהשאלהשאלהשאלה
רך', שעלו לאחרונה מפרס, והם א ומרים 'יתּבָ

  ממש כמו התימנים.    
        

מרן שליט"א: אכן. זה ידוע גם לשעבר.  תשובתתשובתתשובתתשובת
ותשאל אותם, איך הם עשו את התרועה? הם 
גם עשו כמונו. עכ"פ דומה מאד. ישנם הרבה 
דברים כאלה. אבל לצערינו, הדור החדש 

  שלהם לא ממשיך את המסורת. 
        

מהקהל: יתכן שלפי ההסבר לגבי השפה  שאלהשאלהשאלהשאלה
ערבית, אולי הדבר מובן, כי בפרס השפה היא ה

  לא השפה הערבית.
        

מרן שליט"א: נכון. יפה מאד. טוב  תשובתתשובתתשובתתשובת
  אמרת. 

        
מהקהל: שמעתי שגם הבוכרים אומרים  שאלהשאלהשאלהשאלה

  קמץ כמו שאנחנו.
        

מרן שליט"א: אכן. הוא לכל־הפחות  תשובתתשובתתשובתתשובת
  דומה. 

        
מהקהל: לפי הניקוד העליון, אין הבדל  שאלהשאלהשאלהשאלה

בין פתח לסגול, זה אותו הדבר. א"כ מדוע 
  צריך להבדיל ביניהם?

מרן שליט"א: כי אי אפשר להכחיש  תשובתתשובתתשובתתשובת
את האמת. הרי בפסוק 'וידבר י"י ֶאל משה', אי 
אפשר לומר 'ַאל משה'. וכי זה לשון שלילה? 

צַ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל ל"ו] קי"ט, [תהליםוכן בפסוק  צַ ּבָ צַ ּבָ צַ ּבָ . ברור עעעעּבָ
שלפי המסורת, איננו מבדילים. אבל אי אפשר 
להכחיש, שישנו הבדל ביניהם. אבל כבר 
בדורות הראשונים, כיון שהתנועה היא קרובה, 
לכן זה נשתכח. הניקוד הטברייני, לא המציא 
ניקוד חדש. זה קרוב האחד אל השני, זה דומה, 

  אבל זה נשתכח בניקוד הבבלי.
        

  וא הניקוד הראשון?מהקהל: הטברייני ה שאלהשאלהשאלהשאלה
        

מרן שליט"א: מסתבר שהוא יותר  תשובתתשובתתשובתתשובת
מדוייק. בכל אופן, אי אפשר לומר 'ֶאל', כמו 
'ַאל', בלשון שלילה. חייב שיהיה קצת הבדל 

  ביניהם. ועוד כמה מלים מוכיחות זאת.
        

נותנת, שלא יקומו וימציאו ניקוד סגול,  הסבראהסבראהסבראהסברא
יחדשו ביטוי, שלא היה ולא נתקבל במסורת. 

פוך, בגלל שהסגול דומה מאד לפתח, לכן רק ה
יש שעשו אותו כבר אז פתח ממש. דהיינו, 
בניקוד הבבלי נשתכח ההבדל הדק הזה, 

  ונשמר ונשאר בטברייני.
        

מהקהל: לא ברור מה ההבדל למעשה,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  וכיצד ביטוי הסגול.

        
מרן שליט"א: מה שהיה צריך להיות,  תשובתתשובתתשובתתשובת

  שהסגול יתבטא כשהפה סגור יותר.
        

להוסיף עוד דבר, לגבי הנושא הזה, אבל  רציתירציתירציתירציתי
אני רואה שהזמן קצר. קשה להקיף את כל 
הנושא, כי אלו מים שאין להם סוף. הרב שילה 
לוחץ אותי לסיים כבר את השיעור, [כיון 
שהשעה כבר מאוחרת לאלו הבאים מחוץ 
לעיר], אבל אם הייתם שומעים זאת, הייתם 

  מתחרטים על כך שלא שמעתם. 
        

מהקהל: אולי אפשר לשמוע זאת  להלהלהלהשאשאשאשא
  בשיעור הבא?
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מרן שליט"א: אבל אי אפשר, לפרק  תשובתתשובתתשובתתשובת
כל נושא לכמה חלקים. טוב, אולי יתחדש לנו 

  עוד משהו, ונשלים הכל בשיעור הבא בעז"ה.
  

מהקהל: האם יש הבדל, בין שורק לבין  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ִקּבּוץ?

        
מרן שליט"א: בניקוד העליון, אין שום  תשובתתשובתתשובתתשובת

הם. אותה צורה ממש. גם בטברייני, הבדל ביני
יכול להיות שההבדל הוא רק באופן הכתיבה, 
לגבי המקום. הנקודה בתוך הוא"ו, אבל אם אין 
וא"ו, עושים שלוש נקודות. הרי לפעמים 
באותה המלה, פעם זה כך, ופעם זה כך. לכן 
מסתבר, כי גם אצלם, דהיינו בניקוד הטברייני, 

  לא היה הבדל בביטוי.
        

ברוך הוא שהבדילנו מן התועים ונתן  םםםםהמקוהמקוהמקוהמקו
לנו תורת אמת, הוא יאיר עינינו במאור תורתו 

  אכי"ר.
  
  
  
  
  
  

  

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

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

הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים 
  רבים,

  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  
בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל

 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור
  את הדבר למעיין 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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