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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

  
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        

    לזימוןלזימוןלזימוןלזימון    מהםמהםמהםמהם    קטןקטןקטןקטן    לצרףלצרףלצרףלצרף    אפשראפשראפשראפשר    האםהאםהאםהאם, , , , ספרדיםספרדיםספרדיםספרדים    אואואואו    אשכנזיםאשכנזיםאשכנזיםאשכנזים    עםעםעםעם    תימניםתימניםתימניםתימנים    יחדיחדיחדיחד    סועדיםסועדיםסועדיםסועדים    כאשרכאשרכאשרכאשר
        ....עשרהעשרהעשרהעשרה    אואואואו    שלושהשלושהשלושהשלושה    לזימוןלזימוןלזימוןלזימון    שששששששש    מבןמבןמבןמבן    פחותפחותפחותפחות    קטןקטןקטןקטן    צירוףצירוףצירוףצירוף    בענייןבענייןבענייןבעניין    והשלמהוהשלמהוהשלמהוהשלמה, , , , עשרהעשרהעשרהעשרה    אואואואו    שלושהשלושהשלושהשלושה

    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    ומסקנתומסקנתומסקנתומסקנת, , , , דגושהדגושהדגושהדגושה    לללל""""גימגימגימגימ    האותהאותהאותהאות    האםהאםהאםהאם, , , , גויגויגויגוי    עשניעשניעשניעשני    שלאשלאשלאשלא    ברכתברכתברכתברכת    בענייןבענייןבענייןבעניין    הוספההוספההוספההוספה
        ....ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה    להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

    לענייןלענייןלענייןלעניין    ממממ""""ונפקונפקונפקונפק, , , , ףףףף""""אלאלאלאל    מפיקמפיקמפיקמפיק    יתכןיתכןיתכןיתכן    האםהאםהאםהאם, , , , יייי""""לאהולאהולאהולאהו    הסמוכותהסמוכותהסמוכותהסמוכות    תתתת""""כפכפכפכפ    דדדד""""בגבגבגבג    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
לק    ויְַּראויְַּראויְַּראויְַּרא לקּבָ לקּבָ לקּבָ         ....ּבָ

    אשראשראשראשר    אלפיומיאלפיומיאלפיומיאלפיומי    ישעיהישעיהישעיהישעיה    בןבןבןבן    נתנאלנתנאלנתנאלנתנאל    רררר""""מהרמהרמהרמהר    מאתמאתמאתמאת    ובכתיבהובכתיבהובכתיבהובכתיבה    בקריאהבקריאהבקריאהבקריאה    מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    חידושיםחידושיםחידושיםחידושים
        ....השניםהשניםהשניםהשנים    במשךבמשךבמשךבמשך    נתבטלונתבטלונתבטלונתבטלו

        ....יייי""""אהואהואהואהו    אחריאחריאחריאחרי    תתתת""""כפכפכפכפ    דדדד""""בגבגבגבג    לרפיותלרפיותלרפיותלרפיות    הפשטהפשטהפשטהפשט    דרךדרךדרךדרך    עלעלעלעל    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים

ו''''    בותבותבותבותבתיבתיבתיבתי    תתתת""""ביביביבי    האותהאותהאותהאות    ורפיותורפיותורפיותורפיות    דגשותדגשותדגשותדגשות    בענייןבענייןבענייןבעניין וֿבּ וֿבּ וֿבּ   ....ויבואויבואויבואויבוא    יעלהיעלהיעלהיעלה    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח' ' ' ' ֿבּ

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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        ....נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי    אואואואו, , , , ולרפואהולרפואהולרפואהולרפואה    להצלחהלהצלחהלהצלחהלהצלחה    שיעורשיעורשיעורשיעור    כלכלכלכל    להקדישלהקדישלהקדישלהקדיש    ניתןניתןניתןניתן
        ,,,,אאאא""""שליטשליטשליטשליט    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מרןמרןמרןמרן    מפימפימפימפי    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת    ננננ""""בלבלבלבל    יוזכריוזכריוזכריוזכר    השםהשםהשםהשם

        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בסוףבסוףבסוףבסוף" " " " ךךךךשבירשבירשבירשביר    מימימימי""""    באמירתבאמירתבאמירתבאמירת    וכןוכןוכןוכן
        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    לפנילפנילפנילפני    זאתזאתזאתזאת    לתאםלתאםלתאםלתאם    נאנאנאנא    ....4140741414074141407414140741----050050050050: : : : בטלפוןבטלפוןבטלפוןבטלפון    פרטיםפרטיםפרטיםפרטים
    המקוםהמקוםהמקוםהמקום    ימלאימלאימלאימלא, , , , הרביםהרביםהרביםהרבים    ולזיכויולזיכויולזיכויולזיכוי    התורההתורההתורההתורה    להפצתלהפצתלהפצתלהפצת    והמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעים    והתורמיםוהתורמיםוהתורמיםוהתורמים

        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי    ,,,,לטובהלטובהלטובהלטובה    ליבםליבםליבםליבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    ואואואואההההרוך רוך רוך רוך בבבב
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  בשם רחמן.
השיעור מוקדש להצלחת כל משתתפי השיעור, וכל 

השומעים אותו ברחבי ארה"ק והעולם, וכל אלו 
  שנזכירם אחר כן באמירת מי שבירך, אכי"ר.

  
תימנים עם אשכנזים או ספרדים, תימנים עם אשכנזים או ספרדים, תימנים עם אשכנזים או ספרדים, תימנים עם אשכנזים או ספרדים, יחד יחד יחד יחד כאשר סועדים כאשר סועדים כאשר סועדים כאשר סועדים 

שרה, שרה, שרה, שרה, האם אפשר לצרף קטן מהם לזימון שלושה או עהאם אפשר לצרף קטן מהם לזימון שלושה או עהאם אפשר לצרף קטן מהם לזימון שלושה או עהאם אפשר לצרף קטן מהם לזימון שלושה או ע
והשלמה בעניין צירוף קטן פחות מבן שש לזימון והשלמה בעניין צירוף קטן פחות מבן שש לזימון והשלמה בעניין צירוף קטן פחות מבן שש לזימון והשלמה בעניין צירוף קטן פחות מבן שש לזימון 

        שלושה או עשרה.שלושה או עשרה.שלושה או עשרה.שלושה או עשרה.
  

בשיעורים הקודמים על עניין הזימון,  דיברנודיברנודיברנודיברנו
ממתי אפשר לצרף קטן לזימון בשלושה, או 
לזימון בעשרה הנאמר בהזכרת השם. הבאנו 
את חילוקי הדעות שנאמרו בזה בין הראשונים 
ובין האחרונים, את הגמרא ואת הפוסקים. 
וצייננו כמו כן את מנהגינו, שהקטן מגיל שש 
מצטרף לזימון בשלושה. ולזימון בעשרה, 
מצרפים אפילו שלושה קטנים. כל זה מבואר 

כמו שהסברנו ] סי' ל"ג סעיף כ"ב[בש"ע המקוצר 
  בס"ד את יסודות העניינים בהרחבה.

  

מתעוררת שאלה, מה לעשות באופן  אולםאולםאולםאולם
שאין  שסועדים ביחד אנשים מעדות שונות,

לכולם מנהג שווה. ביאור הדבר, שהאשכנזים 
למשל אינם מצרפים קטן לזימון כלל ועיקר, 
אלא עד שיהיה בן שלוש עשרה שנים. מה 
לעשות באופן שנמצאים ביחד, שני תימנים עם 
אשכנזי אחד, ואחד מהם הוא קטן, כבן שבע או 
שמונה. האם יכולים לזמן, או שלא. מכיון שלפי 

לא מצטרף? האם הזימון תלוי האשכנזים הוא 
  במזמן, או שהוא תלוי באוכלים?

  

הספרדים, גם בתוכם ישנם חילוקי דעות.  לגבילגבילגבילגבי
וחילוקי דעות אלו נולדו, מכיון שמרן לא 

מאיזה ] סי' קצ"ט[הכריע במפורש בשלחן ערוך 
  גיל אפשר לצרף את הקטן. 

  

קטן שהגיע לעונת הפעוטות קטן שהגיע לעונת הפעוטות קטן שהגיע לעונת הפעוטות קטן שהגיע לעונת הפעוטות פסק מרן שם,  כךכךכךכך
ומצטרף בין ומצטרף בין ומצטרף בין ומצטרף בין     ,,,,ין עליוין עליוין עליוין עליונִ נִ נִ נִ ְמ ְמ ְמ ְמ זָ זָ זָ זָ , ְמ , ְמ , ְמ , ְמ ויודע למי מברכיןויודע למי מברכיןויודע למי מברכיןויודע למי מברכין

] ס"ק כ"ט[הכף החיים שם     שה בין לעשרה.שה בין לעשרה.שה בין לעשרה.שה בין לעשרה.וווולשללשללשללשל
היינו כבן תשע היינו כבן תשע היינו כבן תשע היינו כבן תשע מביא חילוקי דעות. וזה לשונו, 

כל כל כל כל     ,,,,ויש אומרים כבן שבע או שמונהויש אומרים כבן שבע או שמונהויש אומרים כבן שבע או שמונהויש אומרים כבן שבע או שמונה    ....או עשראו עשראו עשראו עשר
אף על אף על אף על אף על     ,,,,אבל בציר מהכיאבל בציר מהכיאבל בציר מהכיאבל בציר מהכי    ....חד וחד לפום חורפיהחד וחד לפום חורפיהחד וחד לפום חורפיהחד וחד לפום חורפיה

אין מזמנין אין מזמנין אין מזמנין אין מזמנין     ,,,,פי שהוא יודע מעצמו למי מברכיןפי שהוא יודע מעצמו למי מברכיןפי שהוא יודע מעצמו למי מברכיןפי שהוא יודע מעצמו למי מברכין

ין מגן אברהם ס״ק ו׳ שכתב ין מגן אברהם ס״ק ו׳ שכתב ין מגן אברהם ס״ק ו׳ שכתב ין מגן אברהם ס״ק ו׳ שכתב עליו. בית יוסף. ועיעליו. בית יוסף. ועיעליו. בית יוסף. ועיעליו. בית יוסף. ועי
כבן תשע או עשר. וכן נוטה כבן תשע או עשר. וכן נוטה כבן תשע או עשר. וכן נוטה כבן תשע או עשר. וכן נוטה     ,,,,כסברא הראשונהכסברא הראשונהכסברא הראשונהכסברא הראשונה

דהגם שכתב דדעת דהגם שכתב דדעת דהגם שכתב דדעת דהגם שכתב דדעת     ,,,,דעת הברכי יוסף אות ד׳דעת הברכי יוסף אות ד׳דעת הברכי יוסף אות ד׳דעת הברכי יוסף אות ד׳
נראה כל שהוא נראה כל שהוא נראה כל שהוא נראה כל שהוא     ,,,,מרן ז״ל בשלחן ערוך שסתםמרן ז״ל בשלחן ערוך שסתםמרן ז״ל בשלחן ערוך שסתםמרן ז״ל בשלחן ערוך שסתם

כמו כמו כמו כמו     ,,,,גדול מבן שש ויודע מעצמו למי מברכיןגדול מבן שש ויודע מעצמו למי מברכיןגדול מבן שש ויודע מעצמו למי מברכיןגדול מבן שש ויודע מעצמו למי מברכין
מכל מקום כתב דיש להחמיר מכל מקום כתב דיש להחמיר מכל מקום כתב דיש להחמיר מכל מקום כתב דיש להחמיר     ,,,,שכתב הריב״ששכתב הריב״ששכתב הריב״ששכתב הריב״ש

עד שיהא בן תשע יעו״ש, וכן כתב בשיורי עד שיהא בן תשע יעו״ש, וכן כתב בשיורי עד שיהא בן תשע יעו״ש, וכן כתב בשיורי עד שיהא בן תשע יעו״ש, וכן כתב בשיורי 
    , בית, בית, בית, בית''''רכה. והביאו הזכור לאברהם אות דרכה. והביאו הזכור לאברהם אות דרכה. והביאו הזכור לאברהם אות דרכה. והביאו הזכור לאברהם אות דבבבב

מנוחה אות י״ד. וכן כתב החסד לאלפים אות מנוחה אות י״ד. וכן כתב החסד לאלפים אות מנוחה אות י״ד. וכן כתב החסד לאלפים אות מנוחה אות י״ד. וכן כתב החסד לאלפים אות 
אלו . . . . רח אות י״ארח אות י״ארח אות י״ארח אות י״אווווי״ג, בן איש חי פרשת קי״ג, בן איש חי פרשת קי״ג, בן איש חי פרשת קי״ג, בן איש חי פרשת ק

מחמירים ואומרים, שאין לצרפם אלא עד 
  שיהיה בן תשע. זו שיטה ממוצעת.

  

 , ישנם מגדולי הספרדים בזמננומאידךמאידךמאידךמאידך
הפוסקים כמו שאנחנו נוהגים, שאפשר לצרפו 

מגיל שש. ישנם המחלקים ואומרים, כי  כבר
מגיל שש אפשר לצרפו רק לזימון בשלושה, 
אבל לזימון בעשרה אין לצרפו אלא מגיל תשע 

  . ]י"ג י"א[והלאה. זו היא שיטת האור לציון 
  

כל זה יש לדון בשאלה דלעיל, באופן  לפילפילפילפי
שאכל יחד עמנו ילד ספרדי, ורצוננו לצרפו 

וא כפי המחמירים לזימון בעשרה, אבל מנהגו ה
שאין לצרף קטן פחות מגיל תשע לזימון 
בעשרה. והוא רק כבן שבע או שמונה. מה 

  עושים במקרה כזה?
  

הביא את ] 132סעיף ג', עמוד [וזאת הברכה  בספרבספרבספרבספר
חילוקי הדעות בעניין, אך לא הזכיר את מנהג 
תימן. כנראה שהוא לא ידע. אולי עדיף בעצם 

גים שלנו, כי שהם בכלל לא יציינו את המנה
מחמת חוסר ידיעתם, כאשר הם מביאים את 
מנהגינו, הם מתבלבלים ולא מדייקים. עדיף 
יותר שלא יביאו. יש את הספר ש"ע המקוצר, 

  ויותר מזה לא צריך... 
  

קטן. בני אשכנז קטן. בני אשכנז קטן. בני אשכנז קטן. בני אשכנז כתוב בספר וזאת הברכה,  כךכךכךכך
אינם מצרפין קטן (פחות מבן י"ג שנה) לזימון. אינם מצרפין קטן (פחות מבן י"ג שנה) לזימון. אינם מצרפין קטן (פחות מבן י"ג שנה) לזימון. אינם מצרפין קטן (פחות מבן י"ג שנה) לזימון. 

. בני ספרד מצרפים . בני ספרד מצרפים . בני ספרד מצרפים . בני ספרד מצרפים ))))וכו'(קצ"ט י' ברמ"א שם (קצ"ט י' ברמ"א שם (קצ"ט י' ברמ"א שם (קצ"ט י' ברמ"א שם 
קטן לזימון בשלושה מגיל שש שנים ומעלה, קטן לזימון בשלושה מגיל שש שנים ומעלה, קטן לזימון בשלושה מגיל שש שנים ומעלה, קטן לזימון בשלושה מגיל שש שנים ומעלה, 
שיודע למי מברכים. ומגיל תשע שנים ומעלה, שיודע למי מברכים. ומגיל תשע שנים ומעלה, שיודע למי מברכים. ומגיל תשע שנים ומעלה, שיודע למי מברכים. ומגיל תשע שנים ומעלה, 
מצטרף לזמן בעשרה בשם. (קצ"ט י', כפי מצטרף לזמן בעשרה בשם. (קצ"ט י', כפי מצטרף לזמן בעשרה בשם. (קצ"ט י', כפי מצטרף לזמן בעשרה בשם. (קצ"ט י', כפי 

אח"כ הוא ציין הכרעת האור לציון פי"ג י"א. הכרעת האור לציון פי"ג י"א. הכרעת האור לציון פי"ג י"א. הכרעת האור לציון פי"ג י"א. 
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לגדולי ספרדים בזמננו החולקים ואומרים 
שהקטן מצטרף בין לשלושה ובין לעשרה, אך 

  פום חורפיה, דהיינו לפי חכמתו.כל אחד ל
  

השאלה ששאלנו, הדעת נותנת שהזימון  לגבילגבילגבילגבי
תלוי במזמן, ואינו תלוי באותם שמצטרפים. 
הרי איננו אומרים לילד האשכנזי שיזמן. ובלאו 
הכי, גם אצלינו איננו נותנים לקטן שיזמן 
בעצמו, אלא הוא רק מצטרף ביחד אתנו 

איננו מניחים  לזימון. ואפילו אם הוא בקי ויודע,
אותו לזמן. נמצא שהוא רק מצטרף. לכן אפשר 

  לזמן ולצרף אל הזימון את הילד האשכנזי.
  

למה הדבר דומה? לחילוקי דעות שישנן,  האהאהאהא
האם אפשר לברך שבע ברכות שלא בבית 

[בשו"ת פעולת צדיק החתן. מנהגינו עפ"י מהרי"ץ 
, וכן מנהג האשכנזים, חלק ג' סימן רנ"ב]

ע ברכות בכל מקום שהחתן שמברכים שב
והכלה נמצאים. לאו דוקא בבית הוריהם, או 
בחופה, אלא בכל מקום שמגיעים החתן 
והכלה, ונמצאים ביחד עמם עשרה אנשים, ויש 
גם פנים חדשות, אומרים שבע ברכות. זהו מנהג 
התימנים והאשכנזים. אבל הספרדים, ובעיקר 
בני ירושלם, לא כל הספרדים ממש, נוהגים 

[אבן א לברך אלא בבית החתן. הרי בש"ע של
הובאה דעה זו רק בשם יש העזר סי' ס"ב סעיף י'] 

אומרים, וממילא נוצרו מכך חילוקי דעות 
ומנהגים. עכ"פ מנהג הספרדים בירושלם שלא 
לומר שבע ברכות רק בבית ההורים. לדעתם 
שם בלבד הוא מקום השמחה, ואם החתן והכלה 

ים, אין שם שבע באים להתארח במקומות אחר
  ברכות, אלא רק 'אשר ברא'. 

  

לדון, מה לעשות באופן שבאו להתארח  וישוישוישויש
אצלינו חתן וכלה ספרדים, ואנחנו עורכים להם 
סעודת שבע ברכות. הם אומרים, לא. מנהגינו 
  לומר רק אשר ברא. מה לעשות במקרה כזה? 

  
באופן כזה יש קצת חילוק, כי כאן החתן  אמנםאמנםאמנםאמנם

גורמי השמחה, נוהגים שלא והכלה שהם בעצם 
לברך אלא אשר ברא. יש לכך משמעות 
יתירה. אבל השאלה תישאר באופן שונה קצת, 

שהחתן והכלה הם תימנים או אשכנזים, אבל 
כצירוף לעשרה אני קורא למישהו ספרדי. אין 
לי פנים חדשות, אלא הוא. כולם מכירים 
אותם, וכבר היו בחופה, לבד מאותו הספרדי. 

משיב ואומר, האם אתם סומכים עלי?  אבל הוא
האם אני עשירי? מה פתאום. אני נוהג שמקום 
השמחה הוא דוקא בבית החתן, ואם לא, איננו 

  מברכים שבע ברכות. מה עושים במקרה כזה?
  

שנגיד את עיקר הדין, נסביר בקצרה את  לפנילפנילפנילפני
שורש חילוקי המנהגים. אפילו שכתוב כי מקום 

חתן והכלה, כיום השמחה העיקרי הוא בבית ה
הדבר אינו משנה. בזמנם עיקר השמחה היתה 
דוקא במקום החופה, עשו חופה למשך כל ז' ימי 
המשתה, וכאשר החתן והכלה יצאו משם, 
הדבר נחשב כשמחה טפילה. אבל היום אין 
מקום חופה מיוחד, או מקום קבוע לחופה 
ולשבעת ימי המשתה. וכיון שאין לנו מקום 

ית, בכל מקום שנמצאים מיוחד לשמחה מרכז
החתן והכלה, שם שורה השמחה, ומברכים 
שבע ברכות. זו דעת התימנים והאשכנזים, 
אבל הספרדים טוענים שלא. נידון זה מוסבר 

[לקראת סוף הלכות באריכות בש"ע המקוצר 
  .], בסעיף ל"ב סי' ר"זנישואין

  

מהקהל: לפי זכרוני יש אומרים דסגי  שאלהשאלהשאלהשאלה
ע מדברי חכמי תימן בחתן לבדו, ושכן משמ

  הסוברים שאם יצא מברכים.
  

מרן שליט"א: נכון מאד. וכך העליתי  תשובתתשובתתשובתתשובת
בס"ד בשע"ה שם סעיף ל"ב דף תס"ב תע"ה, 
ובעיני יצחק שם דף תע"ה אות רפ"ז. ושהוא 
הדין להיפך, אם אירע שרק הכלה בלבד 

  מתארחת שם, אומרים ז' ברכות.
  

צריכים שיהיה, לגבי השאלה שלנו, איננו  ואיךואיךואיךואיך
להתחשב באחד (וה"ה יותר מאחד) מתוך 
העשרה שאינו נוהג לברך שבע ברכות אלא 
בבית החתן. מפני שאיננו מבקשים ממנו לברך. 
אנחנו אומרים לו, מבחינתנו אל תברך. אנחנו 
נברך. אתה רק תענה אמן. תצטרף, תישאר 
עמנו פה, שהברכות יהיו בנוכחותך. לא אכפת 
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ן, כי בכל זאת, לנו שהספרדי לא נוהג כ
  מבחינתנו עדיין הוא לא מופקע משמחה זו.

  

הדבר לגבי הזימון. כיון שלשיטתנו, עפ"י  אותואותואותואותו
הפוסקים שאנחנו סומכים עליהם והולכים 
בעיקבותיהם, אפשר לזמן על קטן מעל גיל 
שש. הוא יכול להצטרף עמנו ביחד, כי הוא לא 

  מזמן, אלא רק עונה. לכאורה זה אותו הדבר.
  

, בספר וזאת הברכה שם כתב כן בסעיף ואכןואכןואכןואכן
סעיף ד': שלושה שהסבו סעיף ד': שלושה שהסבו סעיף ד': שלושה שהסבו סעיף ד': שלושה שהסבו שלאחריו. וזה לשונו, 

יזמנו יחד, יזמנו יחד, יזמנו יחד, יזמנו יחד,     ––––בן ספרד, בן אשכנז וקטן בן ספרד, בן אשכנז וקטן בן ספרד, בן אשכנז וקטן בן ספרד, בן אשכנז וקטן     ––––יחד יחד יחד יחד 
ויכבדו את בן הספרד לומר את ברכת הזימון. ויכבדו את בן הספרד לומר את ברכת הזימון. ויכבדו את בן הספרד לומר את ברכת הזימון. ויכבדו את בן הספרד לומר את ברכת הזימון. 
זו שאלה שלא דיברנו עליה, והיא יותר פשוטה. 
במצב כזה, שנמצאים ספרדי ואשכנזי, ביחד 

ם לומר לאשכנזי שיזמן, כי עם קטן. איננו יכולי
מבחינתו אי אפשר לצרף קטן. אבל הספרדי, 

  וכן התימני, יכולים לצרף את הקטן. 
  

    ––––עשרה שהסבו יחד עשרה שהסבו יחד עשרה שהסבו יחד עשרה שהסבו יחד הבא כתוב כך,  בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף
שמונה אנשים מבני ספרד, איש אחד מבן שמונה אנשים מבני ספרד, איש אחד מבן שמונה אנשים מבני ספרד, איש אחד מבן שמונה אנשים מבני ספרד, איש אחד מבן 
אשכנז, וקטן. יכבדו את אחד מבני הספרד אשכנז, וקטן. יכבדו את אחד מבני הספרד אשכנז, וקטן. יכבדו את אחד מבני הספרד אשכנז, וקטן. יכבדו את אחד מבני הספרד 
לזמן בשם, והבן אשכנז יענה לזימון בלחש, לזמן בשם, והבן אשכנז יענה לזימון בלחש, לזמן בשם, והבן אשכנז יענה לזימון בלחש, לזמן בשם, והבן אשכנז יענה לזימון בלחש, 

שמונת הספרדים מזמנים אלהינו. אלהינו. אלהינו. אלהינו. ולא את השם ולא את השם ולא את השם ולא את השם 
בשם ה', וגם העונים אומרים בשם ה'. אבל 
האשכנזי לשיטתו, עונה בלחש, כי לשיטתו אי 
אפשר לומר את שם ה'. לפי מנהגו יש לצרף 
דוקא עשרה גדולים. לכן יענה בלחש, ולא 

הגרש"ז יזכיר אלהינו. כמקור הוא ציין את 
ק מה וכו'. גם נידון זה איננו בדיו    אוירבך

  שדיברנו עליו, אלא קרוב אליו.
  

את השאלה ששאלנו בדיוק, הביא בספר  אבלאבלאבלאבל
. וזה ]דף ר"צ חלק ג', סוף סימן ל"ב,[נר לעזרא 

ומכאן שאם שני ספרדים ישבו עם ילד ומכאן שאם שני ספרדים ישבו עם ילד ומכאן שאם שני ספרדים ישבו עם ילד ומכאן שאם שני ספרדים ישבו עם ילד לשונו, 
אנחנו     ....אשכנזי לאכול, יכולים לצרפו לזימוןאשכנזי לאכול, יכולים לצרפו לזימוןאשכנזי לאכול, יכולים לצרפו לזימוןאשכנזי לאכול, יכולים לצרפו לזימון

נזמן, ואתה רק תענה לנו לזימון. ברם אפילו 
, יצאו ידי חובתם. וכן הוא אם הוא יסרב לענות

בכל זימון, אם מישהו לא ענה, לא מעכב. זו 
הבעיא שלו. אני זימנתי, ומה שאתה לא ענית, 
לא מעלה ולא מוריד. אני מצדי התריתי בך, 
והזכרתיך לבוא ולברך. איננו צריכים להסתכל 

אם ההוא ענה או שלא. ברור שצריכים לענות, 
  ון הוא זימון.אבל אפילו אם אחד לא ענה, הזימ

  

בעניין שלנו, נצרף את הילד האשכנזי יחד  לכןלכןלכןלכן
אבל שני אבל שני אבל שני אבל שני     עמנו, כי לשיטתנו יש כאן זימון.

אשכנזים שישבו עם ילד ספרדי, אינם רשאים אשכנזים שישבו עם ילד ספרדי, אינם רשאים אשכנזים שישבו עם ילד ספרדי, אינם רשאים אשכנזים שישבו עם ילד ספרדי, אינם רשאים 
 וני עולם האשכנזים.וני עולם האשכנזים.וני עולם האשכנזים.וני עולם האשכנזים.גאגאגאגא    לצרפו ולעבור על דעתלצרפו ולעבור על דעתלצרפו ולעבור על דעתלצרפו ולעבור על דעת

לשיטתכם לא תוכלו לצרף ילד ספרדי. ההלכה 
  נקבעת לפי המזמנים.

  

קודה, לגבי זימון שני נר לעזרא מוסיף נ בספרבספרבספרבספר
ונראה דאף חייבים בכך, ונראה דאף חייבים בכך, ונראה דאף חייבים בכך, ונראה דאף חייבים בכך, ספרדים עם אשכנזי, 

    ....ת להם שהוא או אביו אינם נוהגים כןת להם שהוא או אביו אינם נוהגים כןת להם שהוא או אביו אינם נוהגים כןת להם שהוא או אביו אינם נוהגים כןפַ פַ פַ פַ כְּ כְּ כְּ כְּ ומה ִא ומה ִא ומה ִא ומה ִא 
יש להעיר כי הדבר אינו פשוט. אין בכך חובה, 

בשם ] בשיעור מוצש"ק יתרו התש"פ[כי כבר אמרנו 
לולא דמספינא, נראה לי לולא דמספינא, נראה לי לולא דמספינא, נראה לי לולא דמספינא, נראה לי האור שמח, שכתב, 

הוא מחדש ות. ות. ות. ות. שזימון עם קטן אינו אלא רששזימון עם קטן אינו אלא רששזימון עם קטן אינו אלא רששזימון עם קטן אינו אלא רש
שצירוף קטן אינו חובה, ודומה לנשים המזמנות 
לעצמן, שנפסק להלכה שאינו אלא רשות 

  בידן, ולא חובה.
  

מהקהל: אשכנזים וספרדים או תימנים  שאלהשאלהשאלהשאלה
בזימון, דמי נמי לקהל מעורב בראש חודש, 
שאם שליח הציבור אשכנזי, מברך על ההלל. 

  וכך המנהג פשוט בזמנינו.
  

ליט"א: שם זה לא תלוי כלל מרן ש תשובתתשובתתשובתתשובת
בקהל, כי נוקטים לברך על הלל אפילו 

  ביחידות, דלא כרמב"ם.
  

, כתב חידוש, ]דף רפ"ח[נר לעזרא לפני כן  בספרבספרבספרבספר
שצריך להתייחס אליו. חידושו נוגע אל מה 
שדיברנו לגבי קטן פחות מגיל שש. הכרענו 
בס"ד שאין לצרף קטן פחות מגיל זה, אבל 

כזה, אינו מופקע. אי עכ"פ מי שיצרף קטן 
אפשר לומר עליו שהוא עושה נגד ההלכה ונגד 
כל הפוסקים. ואעפ"י שזו אינה דעת מרן הבית 
יוסף, ולהלכה למעשה אין לצרף קטן פחות מבן 
שש, בכל זאת ישנן דעות יחידיות הסוברות כי 

  ניתן לצרף קטן כזה, ושיטתם אינה מופקעת.
  

מהקהל: אבל אם הוא יודע למי  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ברכים, אפשר לצרף אותו?מ
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א: נכון. קטן היודע למי "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
מברכים, יכולים להעלות אותו. אבל קטן פחות 
מבן שש, אפילו אם הוא חריף ויודע למי 
מברכים, להלכה אין לצרפו לזימון. הסיבה היא 
מפני שהוא לא מבין. הוא רק אומר שהוא יודע 

לה  לברך להקב"ה וכו', אבל זו הבנה שאין
משמעות. או כפי שהסברנו בדרכים נוספות. 
עכ"פ כך היא ההלכה למעשה, ואין לצרף קטן 
פחות מבן שש, אפילו אם הוא יודע אל מי 

  מברכים. ידיעה זו אינה עוזרת.
  

זאת, ישנם המתירים לצרף קטן כזה  ובכלובכלובכלובכל
לזימון. הם אומרים כי קטן שיודע למי מברכים, 

ם, אפשר אפילו אם הוא בן חמש וארבע שני
  לצרפו לזימון. 

  

נמצא כי בית נמצא כי בית נמצא כי בית נמצא כי בית לשון הספר נר לעזרא שם,  וזהוזהוזהוזה
יוסף וריב״ש קיבלו את הטענה העקרונית של יוסף וריב״ש קיבלו את הטענה העקרונית של יוסף וריב״ש קיבלו את הטענה העקרונית של יוסף וריב״ש קיבלו את הטענה העקרונית של 
הרשב״א, אלא שהם טענו כי גיל חינוך למצוה הרשב״א, אלא שהם טענו כי גיל חינוך למצוה הרשב״א, אלא שהם טענו כי גיל חינוך למצוה הרשב״א, אלא שהם טענו כי גיל חינוך למצוה 

הוא עונת הפעוטות. ונראה לי כי עדיין יש הוא עונת הפעוטות. ונראה לי כי עדיין יש הוא עונת הפעוטות. ונראה לי כי עדיין יש הוא עונת הפעוטות. ונראה לי כי עדיין יש     ,,,,זוזוזוזו
ל חינוך למצוה זו הוא משידע ל חינוך למצוה זו הוא משידע ל חינוך למצוה זו הוא משידע ל חינוך למצוה זו הוא משידע מר שגימר שגימר שגימר שגיוווומקום למקום למקום למקום ל

ת ת ת ת ם שיגיע לעונם שיגיע לעונם שיגיע לעונם שיגיע לעונדדדדלמי מברכים. אבל קולמי מברכים. אבל קולמי מברכים. אבל קולמי מברכים. אבל קו
הפעוטות הוא אינו בגדר ״דעות״ ובלי שלש הפעוטות הוא אינו בגדר ״דעות״ ובלי שלש הפעוטות הוא אינו בגדר ״דעות״ ובלי שלש הפעוטות הוא אינו בגדר ״דעות״ ובלי שלש 
דעות אי אפשר לזמן. לכן, אם יש שלושה דעות אי אפשר לזמן. לכן, אם יש שלושה דעות אי אפשר לזמן. לכן, אם יש שלושה דעות אי אפשר לזמן. לכן, אם יש שלושה 
מזמנים הוא חייב להצטרף אליהם מגיל חינוך מזמנים הוא חייב להצטרף אליהם מגיל חינוך מזמנים הוא חייב להצטרף אליהם מגיל חינוך מזמנים הוא חייב להצטרף אליהם מגיל חינוך 
לזימון, אף אם טרם הגיע לעונת הפעוטות, כל לזימון, אף אם טרם הגיע לעונת הפעוטות, כל לזימון, אף אם טרם הגיע לעונת הפעוטות, כל לזימון, אף אם טרם הגיע לעונת הפעוטות, כל 
שיודע למי מברכים. אבל הוא אינו נחשב שיודע למי מברכים. אבל הוא אינו נחשב שיודע למי מברכים. אבל הוא אינו נחשב שיודע למי מברכים. אבל הוא אינו נחשב 

ספר כאחד מהשלושה או מהעשרה, ספר כאחד מהשלושה או מהעשרה, ספר כאחד מהשלושה או מהעשרה, ספר כאחד מהשלושה או מהעשרה, יייילדעה, להלדעה, להלדעה, להלדעה, לה
        כל שלא הגיע לעונת הפעוטות.כל שלא הגיע לעונת הפעוטות.כל שלא הגיע לעונת הפעוטות.כל שלא הגיע לעונת הפעוטות.

  

אפילו ילד קטן אפילו ילד קטן אפילו ילד קטן אפילו ילד קטן     ,,,,נו תם. לדעתונו תם. לדעתונו תם. לדעתונו תם. לדעתויייילא כן דעת רבלא כן דעת רבלא כן דעת רבלא כן דעת רב
ע למי מברכים מזמנים עליו. כך ע למי מברכים מזמנים עליו. כך ע למי מברכים מזמנים עליו. כך ע למי מברכים מזמנים עליו. כך דדדדמאד, אם יומאד, אם יומאד, אם יומאד, אם יו

דרב נחמן דרב נחמן דרב נחמן דרב נחמן , ', ', ', 'כתב הרא״ש (פרק ז סימן כ) בשמוכתב הרא״ש (פרק ז סימן כ) בשמוכתב הרא״ש (פרק ז סימן כ) בשמוכתב הרא״ש (פרק ז סימן כ) בשמו
סבירא ליה כרבי יהושע בן לוי בברכת המזון, סבירא ליה כרבי יהושע בן לוי בברכת המזון, סבירא ליה כרבי יהושע בן לוי בברכת המזון, סבירא ליה כרבי יהושע בן לוי בברכת המזון, 
דאמר קטן המוטל בעריסה אין מזמנים עליו, דאמר קטן המוטל בעריסה אין מזמנים עליו, דאמר קטן המוטל בעריסה אין מזמנים עליו, דאמר קטן המוטל בעריסה אין מזמנים עליו, 
דמשמע הא אם יודע למי מברכים, מזמנים דמשמע הא אם יודע למי מברכים, מזמנים דמשמע הא אם יודע למי מברכים, מזמנים דמשמע הא אם יודע למי מברכים, מזמנים 

ר מסתובב ומתחיל להבין אם הוא כב. . . . ''''עליועליועליועליו
  עניינים, מזמנין עליו.

  

זה לשונו זה לשונו זה לשונו זה לשונו ווווכדברי רבנו תם משמע מהריטב״א, כדברי רבנו תם משמע מהריטב״א, כדברי רבנו תם משמע מהריטב״א, כדברי רבנו תם משמע מהריטב״א, 
אין מדקדקים בקטן, בשערות, דאם אין מדקדקים בקטן, בשערות, דאם אין מדקדקים בקטן, בשערות, דאם אין מדקדקים בקטן, בשערות, דאם     ,,,,נונונונויניניניניייילענלענלענלענ

מזמנים מזמנים מזמנים מזמנים     ,,,,יודע למי מברכים, אפילו בן חמשיודע למי מברכים, אפילו בן חמשיודע למי מברכים, אפילו בן חמשיודע למי מברכים, אפילו בן חמש
עליו. נמצא שלא תלה זאת בגיל חינוך או עליו. נמצא שלא תלה זאת בגיל חינוך או עליו. נמצא שלא תלה זאת בגיל חינוך או עליו. נמצא שלא תלה זאת בגיל חינוך או 

    ....אלא רק ביודע למי מברכיםאלא רק ביודע למי מברכיםאלא רק ביודע למי מברכיםאלא רק ביודע למי מברכים    ,,,,בעונת הפעוטותבעונת הפעוטותבעונת הפעוטותבעונת הפעוטות
ילו בן חמש מזמנים עליו, ילו בן חמש מזמנים עליו, ילו בן חמש מזמנים עליו, ילו בן חמש מזמנים עליו, וגם כתב מפורש שאפוגם כתב מפורש שאפוגם כתב מפורש שאפוגם כתב מפורש שאפ

שהוא קודם לעונת הפעוטות. וכן משמע גם מן שהוא קודם לעונת הפעוטות. וכן משמע גם מן שהוא קודם לעונת הפעוטות. וכן משמע גם מן שהוא קודם לעונת הפעוטות. וכן משמע גם מן 
      המאירי.המאירי.המאירי.המאירי.

  

מחדש לנו כי זו גם דעת רבינו תם. אבל מה  הואהואהואהוא
שהוא הוסיף כי כן משמע מן הריטב"א, זה רק 
מכיון שבטעות בעבר הדפיסו את חידושי רבי 
אברהם אלאשבילי על שם הריטב"א. אבל 

ייק, למעשה נתברר שהדבר אינו מדו
והחידושים הללו אינם להריטב"א, אלא 
להר"א אשבילי. הוא אחד מן הראשונים גם כן, 

  אבל לא מפורסם כמוהו. 
  

מהם הבאנו גם את שיטת הראב"ד שכתב  לבדלבדלבדלבד
שישנם האומרים כך, ומעתה הוא מוסיף לנו גם 
את דעת רבינו תם. ממילא יש להם יותר סמך 
 חזק להקל ולהישען עליהם להקל. אבל בכל
זאת, להלכה ולמעשה, אין לזמן אלא מגיל 

  שש ומעלה.
  

****        
על מה ] שיעור מוצש"ק יתרו התש"פ[בזמנו  הערנוהערנוהערנוהערנו

שפסק בספר עריכת שלחן, שאין לצרף לזימון 
עשרה אלא רק קטן אחד. הבאנו אז מקורות 
שנוהגים כפי דעת הכל בו וסיעתו, שמצרפים 
אפילו שלושה קטנים, וכמו שמצטרפים שלושה 

רק. ובין היתר הבאנו את תשובת סבו, אוכלי י
הרב עמרם קורח זצ"ל, שהתירו חז"ל לצרף 

  שלושה קטנים לזימון עשרה.
  

עכשיו נתברר לי כי הוא בעצמו הביא את  אבלאבלאבלאבל
התשובה הזו, אך לא בחלק השני לגבי הלכות 
זימון, אלא בחלק השביעי, כשהגיע להלכות 

. ]סי' תקמ"ג, דפים רי"ד רט"ו[יו"ט וחול המועד 
מובן ממילא כי בשעה שהוא כתב את דיני 
זימון, עוד לא ראה את התשובה הזו. ובכל 
אופן, גם בחלק השביעי, כשהוא ראה את 

  תשובת סבו, לא חזר בו לדינא.
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העתקנו בש"ע המקוצר את התשובה  אנחנואנחנואנחנואנחנו
מתוך כתב יד, וכנראה היא הגיעה לאחר מכן 

ות גם כן אליו. מעניין לעניין, בנוגע לכמה שאל
פועל פועל פועל פועל לשונו שם,  וזהשונות, הוא כתב זאת. 

שאין לו מה יאכל ואין לו מה למשכן, פסק מו״ז שאין לו מה יאכל ואין לו מה למשכן, פסק מו״ז שאין לו מה יאכל ואין לו מה למשכן, פסק מו״ז שאין לו מה יאכל ואין לו מה למשכן, פסק מו״ז 
        לו לעשות מלאכה בצנעא. לו לעשות מלאכה בצנעא. לו לעשות מלאכה בצנעא. לו לעשות מלאכה בצנעא.     שמותרשמותרשמותרשמותר

  

״ז הרע״מ ״ז הרע״מ ״ז הרע״מ ״ז הרע״מ ווווכן כתב מכן כתב מכן כתב מכן כתב מכתב בזה"ל,  ובהערהובהערהובהערהובהערה
בתשובה כתיבת יד לעיר צעדה, והשואל הר״ר בתשובה כתיבת יד לעיר צעדה, והשואל הר״ר בתשובה כתיבת יד לעיר צעדה, והשואל הר״ר בתשובה כתיבת יד לעיר צעדה, והשואל הר״ר 
עובדיה בכמוהר׳׳י יעבץ. והשאלה היתה בפועל עובדיה בכמוהר׳׳י יעבץ. והשאלה היתה בפועל עובדיה בכמוהר׳׳י יעבץ. והשאלה היתה בפועל עובדיה בכמוהר׳׳י יעבץ. והשאלה היתה בפועל 

״ל, תמיה אני איך ״ל, תמיה אני איך ״ל, תמיה אני איך ״ל, תמיה אני איך שיש לו מה למשכן. והשיב וזשיש לו מה למשכן. והשיב וזשיש לו מה למשכן. והשיב וזשיש לו מה למשכן. והשיב וז
לעשות מלאכה לעשות מלאכה לעשות מלאכה לעשות מלאכה     ,,,,(מעיזים) ומבזים את המועדות(מעיזים) ומבזים את המועדות(מעיזים) ומבזים את המועדות(מעיזים) ומבזים את המועדות

בחול המועד, ולא עוד אלא בשוק ובפרהסיא. בחול המועד, ולא עוד אלא בשוק ובפרהסיא. בחול המועד, ולא עוד אלא בשוק ובפרהסיא. בחול המועד, ולא עוד אלא בשוק ובפרהסיא. 
    ולא התירו לעשות מלאכה בחול המועד אלאולא התירו לעשות מלאכה בחול המועד אלאולא התירו לעשות מלאכה בחול המועד אלאולא התירו לעשות מלאכה בחול המועד אלא

למי שאין לו מה יאכל, ואפילו הכי צריכים למי שאין לו מה יאכל, ואפילו הכי צריכים למי שאין לו מה יאכל, ואפילו הכי צריכים למי שאין לו מה יאכל, ואפילו הכי צריכים 
לה לפקח לה לפקח לה לפקח לה לפקח יייילעשות בצנעה. וצריכים ראשי הקהלעשות בצנעה. וצריכים ראשי הקהלעשות בצנעה. וצריכים ראשי הקהלעשות בצנעה. וצריכים ראשי הקה

        ולהזהיר על זה. ולהזהיר על זה. ולהזהיר על זה. ולהזהיר על זה. 
  

ת לגבי שהם שאלו גם כן שאלה נוספ מובןמובןמובןמובן
ולעניין עשרה ולעניין עשרה ולעניין עשרה ולעניין עשרה הזימון, וכך הוא השיב להם, 

לתפילה ולכל דבר שבקדושה, צריך שיהיו לתפילה ולכל דבר שבקדושה, צריך שיהיו לתפילה ולכל דבר שבקדושה, צריך שיהיו לתפילה ולכל דבר שבקדושה, צריך שיהיו 
כולם גדולים, ואפילו אחד קטן אינו משלים כולם גדולים, ואפילו אחד קטן אינו משלים כולם גדולים, ואפילו אחד קטן אינו משלים כולם גדולים, ואפילו אחד קטן אינו משלים 
לעשרה. ורק בברכת הזימון התירו חז״ל לצרף לעשרה. ורק בברכת הזימון התירו חז״ל לצרף לעשרה. ורק בברכת הזימון התירו חז״ל לצרף לעשרה. ורק בברכת הזימון התירו חז״ל לצרף 
שלושה קטנים היודעים למי מברכים דוקא, שלושה קטנים היודעים למי מברכים דוקא, שלושה קטנים היודעים למי מברכים דוקא, שלושה קטנים היודעים למי מברכים דוקא, 
משום שברוב עשרה גדולים, דהיינו שבעה, הוי משום שברוב עשרה גדולים, דהיינו שבעה, הוי משום שברוב עשרה גדולים, דהיינו שבעה, הוי משום שברוב עשרה גדולים, דהיינו שבעה, הוי 

פילה ולכל דבר פילה ולכל דבר פילה ולכל דבר פילה ולכל דבר היכר חשוב. אבל לתהיכר חשוב. אבל לתהיכר חשוב. אבל לתהיכר חשוב. אבל לת
שבקדושה ואפילו ברכת חתנים, צריך עשרה שבקדושה ואפילו ברכת חתנים, צריך עשרה שבקדושה ואפילו ברכת חתנים, צריך עשרה שבקדושה ואפילו ברכת חתנים, צריך עשרה 

        גדולים. וזה דבר פשוט. ואתה שלום.גדולים. וזה דבר פשוט. ואתה שלום.גדולים. וזה דבר פשוט. ואתה שלום.גדולים. וזה דבר פשוט. ואתה שלום.
  

ומה שהשיב ומה שהשיב ומה שהשיב ומה שהשיב על כך הר"ש קורח בהמשך,  וכתבוכתבוכתבוכתב
מו״ז לעניין צירוף שלושה קטנים לעשרה, כן מו״ז לעניין צירוף שלושה קטנים לעשרה, כן מו״ז לעניין צירוף שלושה קטנים לעשרה, כן מו״ז לעניין צירוף שלושה קטנים לעשרה, כן 

מרן בבית יוסף על הטור מרן בבית יוסף על הטור מרן בבית יוסף על הטור מרן בבית יוסף על הטור     כתב הכלבו, והביאוֹ כתב הכלבו, והביאוֹ כתב הכלבו, והביאוֹ כתב הכלבו, והביאוֹ 
ט ט ט ט """"ולעיל סימן קצולעיל סימן קצולעיל סימן קצולעיל סימן קצוכו'.  טטטט""""באורח חיים סימן קצבאורח חיים סימן קצבאורח חיים סימן קצבאורח חיים סימן קצ

תבתי כדעת הרב מגן אברהם, ודלא תבתי כדעת הרב מגן אברהם, ודלא תבתי כדעת הרב מגן אברהם, ודלא תבתי כדעת הרב מגן אברהם, ודלא ככככ    ''''סעיף וסעיף וסעיף וסעיף ו
כתשובת מו״ז, כיון שהרב שתילי זתים שם ס״ק כתשובת מו״ז, כיון שהרב שתילי זתים שם ס״ק כתשובת מו״ז, כיון שהרב שתילי זתים שם ס״ק כתשובת מו״ז, כיון שהרב שתילי זתים שם ס״ק 

ז הביא שתי הדעות, וסתם כדעת מגן ז הביא שתי הדעות, וסתם כדעת מגן ז הביא שתי הדעות, וסתם כדעת מגן ז הביא שתי הדעות, וסתם כדעת מגן """"טטטט
      אברהם.אברהם.אברהם.אברהם.

  

יוצא לפי דעתו, כי מכיון שנטיית  לדינאלדינאלדינאלדינא
השתילי זיתים היא שלא לזמן עם שלושה 
קטנים, לא נוקטים כפי הרב עמרם קורח. אבל 

מרם קורח חושבני כי מכיון שבתשובת מה"ר ע

התירו התירו התירו התירו לא מפורש כי כן המנהג, אלא בסתם, 
אפשר אולי להתווכח. כי מסתמות חז"ל, חז"ל, חז"ל, חז"ל, 

הדברים נראה שזו ההלכה למעשה. אם מה"ר 
עמרם קורח היה כותב במפורש כי כן המנהג, 
אולי הר"ש קורח היה חוזר בו. אבל מכיון 
שהדברים אינם מפורשים, הוא לקח לקח את 

לא הבין כי יש לכך שיטתו קצת יותר בקלות, ו
  משמעות גדולה.

  

הוספנו והבאנו עדיות כי כן הוא המנהג,  אנחנואנחנואנחנואנחנו
וא"כ חזר הדין. אם הר"ש קורח היה יודע שכך 
המנהג, בודאי הוא היה חוזר בו. לזה גופא 

  התכוון סבו, אלא שקיצר.
  

מהקהל: האם היה מצוי לזמן על שלושה  שאלהשאלהשאלהשאלה
  קטנים?

  

במשפחות  א: אכן כן, אבל"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
גדולות. רבים שתשאל, לא ידעו לומר לך מה 
הוא המנהג, אבל לא מביאים ראיה מהם, כי הם 
לא יודעים. בכל מנהג שמבררים, צריך לחקור 

  דוקא אצל מי שעסק בנושא. 
  

תשאל למשל על הלכות הקשורות לנשים,  אםאםאםאם
צריך לשאול דוקא את הנשים. לא מספיק 

אנשים עשו לשאול את הגברים. גם עניינים ש
הקשורים למקצוע מסויים, יש לשאול דוקא 
אותם. עניינים הקשורים ליין, צריכים לשאול 
את מי שהתעסק ביין. אם תשאל תימני רגיל, 

  הוא לא ידע מה לענות לך. 
  

תלכו למשל לתימנים ותשאלו אותם, האם  אםאםאםאם
אכלתם דגים עם חלב? הם יענו לך, לא אכלנו 

רק שמענו עליהם.  בכלל דגים. לא ראינו דגים,
אם באזור שלהם לא הגיעו דגים, אי אפשר 
לשאול אותם מה הם נוהגים. צריכים לברר כל 
דבר דוקא במקור. כך השתדלתי לעשות בכל 

  י.המנהגים שכתבתי בס"ד בספַר 

  
הוספה בעניין ברכת שלא עשני גוי, האם האות גימ"ל הוספה בעניין ברכת שלא עשני גוי, האם האות גימ"ל הוספה בעניין ברכת שלא עשני גוי, האם האות גימ"ל הוספה בעניין ברכת שלא עשני גוי, האם האות גימ"ל 

        דגושה, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה.דגושה, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה.דגושה, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה.דגושה, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה.
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נו מדברים על בירורי מנהגים, נזכיר שאנח כיוןכיוןכיוןכיון
כי הרב מתתיהו יודא גוטמן יצ"ו חידש לי דבר 

אם לא היינו  שלא עשני גוי.שלא עשני גוי.שלא עשני גוי.שלא עשני גוי.נוסף, הנוגע לברכת 
מדברים על כך, הדבר היה עלול להישכח. הרב 
מתתיהו המשיך לברר את הנושא, ודיבר גם עם 
מארי חיים חובארה יצ"ו מירושלם עיקו"ת, 

ריה שליט"א, מעיר בית אביו של חתני הרב נ
שמש, והוא אמר לו, כן, בודאי. אנחנו מברכים 

  שלא עשני ּגֹוי. הגימל בדגש. וכן עוד.
  

איפוא כי בודאי גירסא היתה זו מצויה  מובןמובןמובןמובן
ומוכרת בינינו. מכאן ואילך אינני צריך יותר 
עדיות. אם כל כך הרבה אנשים אומרים כך, 

  מסתבר שגירסא זו נפוצה אצל רבים. 
  

לעניין מעשה, אם תשאלו מה עדיף, כך  מנםמנםמנםמנםאאאא
  או כך? 

  

לדעת שהדבר אינו פשוט, ולמסקנא  צריךצריךצריךצריך
נראה לי דעביד כמר עביד, ודעביד כמר עביד. 
דהיינו, כיון שבתפילה לא מדקדקים כל כך 

. [עיין שיעור מוצש"ק כי תשא התשע"ו]בדגש וברפה 
ברוך אתה ה', ברוך אתה ה', ברוך אתה ה', ברוך אתה ה', כמו שכולם אומרים למשל, 

. לא מרפים את הבי"ת. (מרן ובהובהובהובהששששּתְ ּתְ ּתְ ּתְ הרוצה בַּ הרוצה בַּ הרוצה בַּ הרוצה בַּ 
) האם אתם -שליט"א שואל את הציבור 

מכירים מישהו שאומר ברפי? לא שמענו ולא 
  ראינו מי שיאמר כך.

  

האמת שמשם אין ראיה כל כך, כי זה אות  אבלאבלאבלאבל
בי"ת. רואים במקומות אחרים בהדיא שהציבור 
שלנו לא מדייק בזה, כמו שנציין דוגמאות 

מאידך שבמקומות נוספות. אמנם ברור 
מסויימים באותיות אחרות הם כן דייקו לומר 

  כהוגן. 
  

. סלח לנו אבינו כי פשענוסלח לנו אבינו כי פשענוסלח לנו אבינו כי פשענוסלח לנו אבינו כי פשענובתפילה,  אומריםאומריםאומריםאומרים
הפ"א ברפה, לא תשמעו מאף אחד שיגיד 
שענו בדגש. גם בקדיש, הנוסח הנהוג הוא,  ּפָ

. הכא"ף רפה. אפילו רעותיהרעותיהרעותיהרעותיהבעלמא די ברא כִֿ בעלמא די ברא כִֿ בעלמא די ברא כִֿ בעלמא די ברא כִֿ 
רב  מעשה[שישנם דעות, כמו שידוע בשם הגר"א 

, שאמר להדגיש את הכא"ף. ואכמ"ל. ]סימן נ"ד
ולמעקר ּפּולחנא נוכראה, ולמעקר ּפּולחנא נוכראה, ולמעקר ּפּולחנא נוכראה, ולמעקר ּפּולחנא נוכראה, עוד אומרים, 

וכו'. הראשונה מודגשת ולאתבא ֿפּולחנא ולאתבא ֿפּולחנא ולאתבא ֿפּולחנא ולאתבא ֿפּולחנא 
והשנייה רפה. רואים במוחש כי מדייקים 
במסורת לומר כהוגן, ומחלקים באותו קדיש 

כי לפני כן  ּפּולחנאּפּולחנאּפּולחנאּפּולחנאדעתיד. בתחילה אומרים, 
באות רי"ש. ואחרי , שמסתיים ולמעקרולמעקרולמעקרולמעקרכתוב, 

, כי המלה שלפניה ֿפּולחנאֿפּולחנאֿפּולחנאֿפּולחנאכן אומרים 
  מסתיימת באות אל"ף.

  
מהקהל: וכן הוא לגבי מה שאומרים  הערההערההערההערה

כות העליזה מהרה תעקור כות העליזה מהרה תעקור כות העליזה מהרה תעקור כות העליזה מהרה תעקור ומלומלומלומלבימים הנוראים, 
  תעקור בדגש. וכו',

  
א: נכון. שם לא מדייקים. "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת

כך שמעתי אומרים, וכך נדפס בסידורים. אמנם 
עקור תי"ו רפויה. כנראה תֿ תֿ תֿ תֿ מהרה בפי שגור 

העולם טועים אגב הנוסח בברכת למשומדים, 
  עקור ותשבור, ששם הדגש נכון.ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ ומלכות זדון 

  
על מה ] שיעור מוצש"ק בשלח התש"פ[ דיברנודיברנודיברנודיברנו

ורבת את ורבת את ורבת את ורבת את שאומרים בנוסח על הנסים, אחרי, 
ומסרת גיבורים ומסרת גיבורים ומסרת גיבורים ומסרת גיבורים וכו', ריבם, ונקמת את נקמתם ריבם, ונקמת את נקמתם ריבם, ונקמת את נקמתם ריבם, ונקמת את נקמתם 

ת הגימ"ל של שישנם האומרים אביד חלשים, ביד חלשים, ביד חלשים, ביד חלשים, 
גיבורים, מודגשת, ויש המרפים אותה. הבאנו 
  כי בכת"י מה"ר שלום שבזי מדגיש את הגימ"ל. 

  
להסביר את שתי הדעות, האם יש  אפשראפשראפשראפשר

להפסיק לפני, או שלא. דהיינו, אותם האומרים 
יבורים     ברפה, מסמיכים את המלים, יבורים ומסרת ֿגִ יבורים ומסרת ֿגִ יבורים ומסרת ֿגִ ומסרת ֿגִ

. וכך לכאורה צריך להיות, כי ביחדביד חלשים ביד חלשים ביד חלשים ביד חלשים 
הולך ביחד. אבל אותם המדגישים את הכל 

יבוריםהגימ"ל, ואומרים  יבוריםּגִ יבוריםּגִ יבוריםּגִ , אפשר להבין אותם, ּגִ
כי הם מפסיקים לפני. הם אומרים קודם כל, 

ועוצרים. מסרת אותם בידינו. את ומסרת, ומסרת, ומסרת, ומסרת, 
הגיבורים ביד החלשים, וגם את הרבים ביד 
המעטים, וכן הלאה. לפי זה יתכן שתיבת 

  עומדת בפני עצמה. ומסרת ומסרת ומסרת ומסרת 
  

ל ואלה מתכוין, שאלה מסמיכים בפועַ  אינניאינניאינניאינני
ל, כי המציאות שכולם מסמיכים. עוצרים בפועַ 

הנדון הוא איך צריך להיות הפיסוק, וזה מה 
  שקובע. דוק והבן.
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שלא עשני שלא עשני שלא עשני שלא עשני הטוענים אותו דבר גם בברכת  ישנםישנםישנםישנם
בדגש? כדי שלא להסמיך  ּגֹויּגֹויּגֹויּגֹוימדוע לומר  ּגֹוי,ּגֹוי,ּגֹוי,ּגֹוי,

אל מקודם. מפסיקים מעט בין  גויגויגויגויאת תיבת 
כי אם נסמיך אותם גוי. גוי. גוי. גוי. לתיבת עשני עשני עשני עשני יבת ת

ביחד, אפשר להבין שהברכה היא בכך שהגוי 
לא עשה אותי. כאילו שאנחנו מברכים את 
הקב"ה, שהגוי לא עשה אותנו... וזו טעות 

עשני, עשני, עשני, עשני, כמובן. לכן צריכים להפסיק אחר תיבת 
לברך את הקב"ה בעצמו, שהוא לא עשה 

בדוקא אותנו, גוי. לפי דבריהם ישנו עניין 
  להדגיש את הגימ"ל. יכול להיות שזהו השיקול.

  

יש כאן גם שאלה יסודית, האם אנחנו  אבלאבלאבלאבל
סוברים כי בתפילה אין חיוב לדקדק בכללי 
רפיות בג"ד כפ"ת אחרי אהו"י, אלא אם כן 
במקומות מיוחדים הסמוכים בודאי, או שגם שם 
צריכים לדקדק, אלא שבמקומות מסויימים יש 

ראות שאינו מחובר אל למעלה עניין בדוקא לה
ממנו. בהמשך נראה בס"ד תלמידי חכמים 

לא נותר זמן, ומרן שליט"א [שדנו ונחלקו על כך 
, אבל לפני כן נדבר ]דחה זאת לשיעור אחר. העורך

על כללי בג"ד כפ"ת, בכדי שהם יהיו ברורים 
  אצלינו.

  
המשך בעניין בג"ד כפ"ת הסמוכות לאהו"י, האם המשך בעניין בג"ד כפ"ת הסמוכות לאהו"י, האם המשך בעניין בג"ד כפ"ת הסמוכות לאהו"י, האם המשך בעניין בג"ד כפ"ת הסמוכות לאהו"י, האם 

חידושים חידושים חידושים חידושים לק. לק. לק. לק. א בָּ א בָּ א בָּ א בָּ ְר ְר ְר ְר ונפק"מ לעניין ויַּ ונפק"מ לעניין ויַּ ונפק"מ לעניין ויַּ ונפק"מ לעניין ויַּ מפיק אל"ף, מפיק אל"ף, מפיק אל"ף, מפיק אל"ף,     יתכןיתכןיתכןיתכן
מאת מהר"ר נתנאל בן מאת מהר"ר נתנאל בן מאת מהר"ר נתנאל בן מאת מהר"ר נתנאל בן ובכתיבה ובכתיבה ובכתיבה ובכתיבה מיוחדים בקריאה מיוחדים בקריאה מיוחדים בקריאה מיוחדים בקריאה 

        ישעיה אלפיומי אשר נתבטלו במשך השנים.ישעיה אלפיומי אשר נתבטלו במשך השנים.ישעיה אלפיומי אשר נתבטלו במשך השנים.ישעיה אלפיומי אשר נתבטלו במשך השנים.
  

אלו כתובים בספרים רבים, אבל עתה  כלליםכלליםכלליםכללים
אנחנו נביא אותם כפי שכתבם הרב מנחת שי 

כללי בג"ד כפ"ת כללי בג"ד כפ"ת כללי בג"ד כפ"ת כללי בג"ד כפ"ת בזה"ל, ] בסוף הספר שלו[
"ד כפ"ת דסמיך "ד כפ"ת דסמיך "ד כפ"ת דסמיך "ד כפ"ת דסמיך הכלל, כל בגהכלל, כל בגהכלל, כל בגהכלל, כל בגדסמיך ליהו"א. דסמיך ליהו"א. דסמיך ליהו"א. דסמיך ליהו"א. 

ִמי ִנַחת הּוא. בר     ,,,,סימניךסימניךסימניךסימניךוווו    ליהו"א רפי.ליהו"א רפי.ליהו"א רפי.ליהו"א רפי. ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּוא. בר ִמּפְ ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּוא. בר ִמּפְ ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּוא. בר ִמּפְ ֵני ׁשְ ִמּפְ
        ....ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק

  

ִמי ִנַחת הּואשהוא כתב,  הסימןהסימןהסימןהסימן ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואִמּפְ ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואִמּפְ ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואִמּפְ ֵני ׁשְ מלאכי [    ִמּפְ
מפני שאותיות אלו הם שמות הוי"ה ברוך , , , , ]ב' ה'

הוא. האות ה"א חוזרת על עצמה, והאל"ף היא 
ִמי ִנַחת הּואִמפְּ ִמפְּ ִמפְּ ִמפְּ תחילת שם אלהים. לכן  ִמי ִנַחת הּואֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואֵני ׁשְ  ,,,,ֵני ׁשְ
הוא לשון פחד,     ִנַחתִנַחתִנַחתִנַחתמפני פחד ה', הם נרפים. 

ת ֱאלִֹהים, [בראשית ל"ה ה']כמו שכתוב  ת ֱאלִֹהיםַוְיִהי ִחּתַ ת ֱאלִֹהיםַוְיִהי ִחּתַ ת ֱאלִֹהיםַוְיִהי ִחּתַ     ....ַוְיִהי ִחּתַ

ִמי ִנַחת הּואאותו הדבר כאן,  ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואִמּפְ ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואִמּפְ ֵני ׁשְ ִמי ִנַחת הּואִמּפְ ֵני ׁשְ כך הוא . . . . ִמּפְ
  בשביל הזיכרון.

  

ר ר ר ר בָּ בָּ בָּ בָּ המנחת שי את היוצאים מן הכלל,  אומראומראומראומר
חרי כן א. . . . ממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיקממפיק, מפסיק, דחיק ואתי מרחיק
היינו מפיק מפיק מפיק מפיק הוא מפרט את הדברים, כדלקמן. 
[בראשית ו' הוצאת האות, כמו שכתוב למשל 

ים, ט"ז] ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ היינו אם יש טעם מפסיק, מפסיק, מפסיק, מפסיק, . ּבְ
        דחיק, ואתי מרחיק.דחיק, ואתי מרחיק.דחיק, ואתי מרחיק.דחיק, ואתי מרחיק.שהוא מפריד ומפסיק. וכן 

  

שנמשיך, נסביר מדוע המנחת שי אומר,  לפנילפנילפנילפני
הוא משתמש כללי בג"ד כפ"ת דסמיך ליהו"א. כללי בג"ד כפ"ת דסמיך ליהו"א. כללי בג"ד כפ"ת דסמיך ליהו"א. כללי בג"ד כפ"ת דסמיך ליהו"א. 

[מוצש"ק בשלח שון יהו"א. הבאנו בשיעור בל
כגון ר' אהרן אוי"ה. אוי"ה. אוי"ה. אוי"ה. , שהקדמונים כתבו התש"פ]

בן־אשר בספרו דקדוקי הטעמים, ובעל מחברת 
התיגאן, ועוד. לכאורה אין מכך נפקא מינה, 
העיקר שהם מצאו איזו מלה שהיא ראשי 
תיבות של אל"ף, וא"ו, ה"א ויו"ד. הרד"ק 

מקובל יותר. וכך אהו"י, אהו"י, אהו"י, אהו"י, לעומת זאת כתב 
יהו"א, אוי"ה, יהו"א, אוי"ה, יהו"א, אוי"ה, יהו"א, אוי"ה, למדנו בסה"כ שלוש גירסאות. 

        אהו"י.אהו"י.אהו"י.אהו"י.
  

אין שום נפקא מינה אם קוראים כך או  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
כך. אלא שבעצם צריכים להבין את ההיגיון 
שעומד מאחורי קביעת ראשי תיבות אלו. 

היא מלה, וגם ֵיהּוא ֵיהּוא ֵיהּוא ֵיהּוא היא לא מלה. אהוי אהוי אהוי אהוי ובכן, 
ום אין שאהו"י אהו"י אהו"י אהו"י היא מלה. אעפ"י שלמלה אֹוָיה אֹוָיה אֹוָיה אֹוָיה 

משמעות, בכל זאת אמרו אותה, כי היא לפי 
סדר האותיות. בדורות האחרונים נפוץ יותר 

אבל צריך לדעת מדוע. אולי אהו"י. אהו"י. אהו"י. אהו"י. לומר כך. 
בגלל שהרד"ק הנחשב ראש המדקדקים, אמר 
כך, נמשכו אחריו. או בגלל מה שנראה 
בהמשך בס"ד, שיש לכך איזה עניין עפ"י הסוד. 

יתכן שהעדיפוהו אהו"י הוא שם קדוש, לכן 
  מפני כן יותר מכולם.

  

הוא שמו של מלך ישראל. יהו"א, יהו"א, יהו"א, יהו"א, זאת,  לעומתלעומתלעומתלעומת
יש לזה משמעות מסויימת. אבל צריכים להבין, 

לכאורה זו בחירה לא אוי"ה? אוי"ה? אוי"ה? אוי"ה?     מדוע לומר
, ]כ"פרק ק[מוצלחת. מזכיר את הפסוק בתהלים 

ךְ  י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ ךְ אֹוָיה ִלי ּכִ י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ ךְ אֹוָיה ִלי ּכִ י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ ךְ אֹוָיה ִלי ּכִ י ֶמׁשֶ י ַגְרּתִ י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָד     ,,,,אֹוָיה ִלי ּכִ ַכְנּתִ י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָד ׁשָ ַכְנּתִ י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָד ׁשָ ַכְנּתִ י ִעם ָאֳהֵלי ֵקָד ׁשָ ַכְנּתִ . . . . ררררׁשָ
? ולא האחרונים, אלא אֹוָיהאֹוָיהאֹוָיהאֹוָיהמדוע בחרו בתיבת 

  הקדמונים? זה אומר דרשני.
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לפי מה שהסברנו בס"ד, נראה כי גם  ברםברםברםברם
בתיבת אוי"ה יש משמעות עפ"י הסוד. והרי 

, כי לרפיות אותיות [שם]עמדנו אז בשיעור 
בג"ד כפ"ת אחרי אהו"י יש כוונה נסתרת עפ"י 

ילא הקבלה, להגביר את מדת הרחמים. ממ
אוי . . . . אֹוָיהאֹוָיהאֹוָיהאֹוָיהתיבת אוי"ה היא כמין רמז גלוי. 

ואבוי. זוהי מדת הדין. לכן צריכים להרפות את 
  האותיות הללו, להמתיק את מדת הדין.

  

בדברי הרב מנחת שי, שהביא את  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
בר ממפיק, מפסיק, בר ממפיק, מפסיק, בר ממפיק, מפסיק, בר ממפיק, מפסיק,     היוצאים מן הכלל בזה"ל,

כאן צריכים לעמוד ולשאול . . . . דחיק ואתי מרחיקדחיק ואתי מרחיקדחיק ואתי מרחיקדחיק ואתי מרחיק
ה לכתוב חרוזים. דִחיק שאלה. היתה לו מטר

ואתי מרִחיק, הם אכן חרוזים האחד בשני. אבל 
יק ופסיק. כיצד מתחרזים גם כן,  יק ופסיק. ַמּפֵ יק ופסיק. ַמּפֵ יק ופסיק. ַמּפֵ הרי אומרים ַמּפֵ

יק יקַמּפֵ יקַמּפֵ יקַמּפֵ יקבצירי, ולא בחירק. לא אומרים  ַמּפֵ יקַמּפִ יקַמּפִ יקַמּפִ . ַמּפִ
ואעפ"י שהספרדים והאשכנזים קוראים את 

יק ופִסיק.שניהם בחירק,  יק ופִסיק.ַמּפִ יק ופִסיק.ַמּפִ יק ופִסיק.ַמּפִ וזהו קצת חרוז,  ַמּפִ
  ועט באות האחרונה. דהיינו שיש כאן חרוז מ

  

צריכים לדעת כי אפילו שהם רגילים לומר  אבלאבלאבלאבל
יק, כיום,  יק, ַמּפִ יק, ַמּפִ יק, ַמּפִ לים אינו כך משקל הִמ  זה לא נכון.ַמּפִ

בארמית. לצערנו גם אצלינו רבים מתבלבלים 
יק ה"א. ואומרים בחירק,  יק ה"א. ַמּפִ יק ה"א. ַמּפִ יק ה"א. ַמּפִ אבל זו טעות. ַמּפִ

אנחנו שמענו מתלמידי חכמים דייקנים שאמרו 
יק ה"א.  יק ה"א. ַמּפֵ יק ה"א. ַמּפֵ יק ה"א. ַמּפֵ מצד עצמו, כמו וזה נכון ומוכח ַמּפֵ

ַהּמֹוִציא ַהּמֹוִציא ַהּמֹוִציא ַהּמֹוִציא שכתוב בתרגום יונתן על הפסוק, 
ר ְצָבָאם ר ְצָבָאםְבִמְסּפָ ר ְצָבָאםְבִמְסּפָ ר ְצָבָאםְבִמְסּפָ ], . הפטרת ואתחנןו", כ'ישעיהו מ[ ְבִמְסּפָ

ַמיָּ  ִמְנָין ֵחיֵלי ׁשְ יק ּבְ ַמיָּ ְדַאּפֵ ִמְנָין ֵחיֵלי ׁשְ יק ּבְ ַמיָּ ְדַאּפֵ ִמְנָין ֵחיֵלי ׁשְ יק ּבְ ַמיָּ ְדַאּפֵ ִמְנָין ֵחיֵלי ׁשְ יק ּבְ , יקיקיקיקְדַאפִּ ְדַאפִּ ְדַאפִּ ְדַאפִּ לא אומרים . . . . אאאאְדַאּפֵ
יקאלא  יקְדַאּפֵ יקְדַאּפֵ יקְדַאּפֵ ואפילו שבדפוסים בלבלו ושינו  ....ְדַאּפֵ

  זאת, כך היא הגירסא האמתית.
  

ה הּוא ], ח", י'י[בזה בספר משלי  כיוצאכיוצאכיוצאכיוצא ה הּוא ּומֹוִצא ִדּבָ ה הּוא ּומֹוִצא ִדּבָ ה הּוא ּומֹוִצא ִדּבָ ּומֹוִצא ִדּבָ
יק, צריכים לתרגם , , , , ְכִסילְכִסילְכִסילְכִסיל יק, ומּפֵ יק, ומּפֵ יק, ומּפֵ בצירי. אבל ומּפֵ

הדפוסים שיבשו וכתבו בחירק. אבל אין לנו 
להתלונן עליהם, כי הם לא בקיאים בדקדוק 
בכלל, ובדקדוק לשון ארמית בפרט. אי אפשר 

  להביא מהם שום ראיה.
  

יק, לפי האמת, שאומרים  אבלאבלאבלאבל יק, ַמּפֵ יק, ַמּפֵ יק, ַמּפֵ לכאורה ַמּפֵ
ומר הרב מנחת שי אינו מסתדר. אך החרוז שא

התשובה היא שהם לא היו אומרים פסיק, אלא 

ֵסק ֵסקּפָ ֵסקּפָ ֵסקּפָ יק, לא מבינים היכן סִ . אנחנו שאומרים פְּ ּפָ
יקהחרוז. אי אפשר לחרוז  יק. אבל סִ עם פְּ  מּפֵ

ֵסק. יש נוסחאות כאלו. ואפילו  הם אמרו ּפָ
מהר"י בשירי כתב כן, שכתב פסק, ללמדנו 

ֵסק, או ֵסק. כמו שאפשר לראות  שהוא גרס ּפָ ּפַ
במה שהבאנו בס"ד בספר נפלאות מתורתך 

פרשת מטות דף רפ"ד, על הפסוק 'וימסרו מבני [
  . ]ישראל'

  

יק, אך סִ למדים, כי אנחנו גורסים פְּ  נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו
ֵסק. מצד  ישנם הגורסים בפרט בעדות אחרות ּפָ
הדקדוק, בהחלט יכול להיות שגירסתם נכונה. 

ֵתיב, לעומת ְיִתיב. כמו שאומרים למשל, יַ 
ִתיב. בהבדל עפ"י הדקדוק,  ֵתיב, לעומת ּכְ ּכַ
השינוי הוא בין לשון הווה ללשון עבר. כמו־כן 

ֵסק פירושו לשון הווה, אבל פְּ  יק פירושו סִ כאן, ּפָ
ך. שני הדברים יכולים להיות, תוּ לשון עבר. חָ 

ֵסקוגירסת הרב מנחת שי היתה  ֵסקּפָ ֵסקּפָ ֵסקּפָ   .ּפָ
  

יק, פֵּ ן בתיבת אַ להעיר, כי הדקדוק היש ישישישיש[
נשאר להם בשיר הידוע, יה רבון עלם ועלמיא. 

    יק ית עמך מגו גלותא.יק ית עמך מגו גלותא.יק ית עמך מגו גלותא.יק ית עמך מגו גלותא.ואפֵּ ואפֵּ ואפֵּ ואפֵּ שם הם אומרים, 
ואולי בגלל נעימת השיר הוא נקלט אצלם, 

ולגבי הטעם פסיק,     ונשאר בדקדוקו הראשון.
ֵסק. זה ידוע ומפורסם  שהספרדים אומרים ּפָ
אצלם עד היום, וכך הם מלמדים טעמי המקרא. 

  ספת העורך נר"ו].הו
  

אגב, את הכללים האלו שכתב המנחת  דרךדרךדרךדרך
שי, ראיתים גם בכתב יד תימני ישן. הוא 

 מאמר המאריךמאמר המאריךמאמר המאריךמאמר המאריךהעתיק ממנו, גם את כל 
שלאחר מכן. מובן ממילא שהספר הגיע 
לתימן, והיה ידוע והתפרסם שם, אף שאיננו 
יודעים עד כמה הוא היה נפוץ. מעניין לראות 

את הכללים וכו'  שהיה חשוב להם להעתיק
מתוך ספרו. ממילא אם רואים בהמשך הדורות 
השפעה מהם, (שעשו הם בקצת מקומות שוא 

כו. ולמנהגינו שְׁ נח אחרי געיא, כגון בתיבת ִמֽ 
הוא נע, כנודע). מובן ועכ"פ יתכן שהם שינו על 
פיו. זאת לא מסורת דידן. אמנם, מהרי"ץ לא 

ניו, הזכיר את המנחת שי. אפילו שהוא היה לפ
כנראה בזמן מהרי"ץ ספר מנחת שי עוד לא 
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הגיע לתימן. רק אחרי תקופתו של מהרי"ץ 
הביאוהו, ואפילו העתיקוהו. לדבריו וכלליו היה 

  חשיבות.
  

בדברי הרב מנחת שי שמסביר ואומר  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
פיק אין דינו כי אם על אותיות הו״י פיק אין דינו כי אם על אותיות הו״י פיק אין דינו כי אם על אותיות הו״י פיק אין דינו כי אם על אותיות הו״י ממממכך, 

ולכן אין לאל״ף דין ולכן אין לאל״ף דין ולכן אין לאל״ף דין ולכן אין לאל״ף דין     ,,,,כשתוציאם בסוף תיבהכשתוציאם בסוף תיבהכשתוציאם בסוף תיבהכשתוציאם בסוף תיבה
ל ל ל ל שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ ְמ ְמ ְמ ְמ מביא דוגמאות מפסוקים.  הוא. . . . מפיקמפיקמפיקמפיק
ּה     ,,,,[כוונתו שהאל"ף לא כמו הה"א]    הה״אהה״אהה״אהה״א ִצּדָ ּה ּבְ ִצּדָ ּה ּבְ ִצּדָ ּה ּבְ ִצּדָ ּבְ
ים ׂשִ יםּתָ ׂשִ יםּתָ ׂשִ יםּתָ ׂשִ ִביֶאיָנהוא"ו, וא"ו, וא"ו, וא"ו, . ּתָ ִביֶאיָנהָיָדיו ּתְ ִביֶאיָנהָיָדיו ּתְ ִביֶאיָנהָיָדיו ּתְ ח. יו"ד, . יו"ד, . יו"ד, . יו"ד, ָיָדיו ּתְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ חׂשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ חׂשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ חׂשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ . . . . ׂשְ

יםדהיינו, מדוע אומרים,  ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ למה התי"ו ? ? ? ? ּבְ
מודגשת? התשובה היא כי יש מפיק ה"א. כך גם 

טא, לפני אותיות לגבי האות וי"ו הנרגשת במב
ָיָדיו ָיָדיו ָיָדיו ָיָדיו בג"ד כפ"ת, הם מודגשות, כמו בפסוק, 

ִביֶאיָנה ִביֶאיָנהּתְ ִביֶאיָנהּתְ ִביֶאיָנהּתְ וכן ביו"ד היוצאת במבטא, כמו  ....ּתְ
חשְׂ שְׂ שְׂ שְׂ למשל,  ְפּתָ חָפַתי ּתִ ְפּתָ חָפַתי ּתִ ְפּתָ חָפַתי ּתִ ְפּתָ , ייייָפִת ָפִת ָפִת ָפִת שְׂ שְׂ שְׂ שְׂ . הרי לא אומרים ָפַתי ּתִ

  שאז לא שומעים את היו"ד.
  

ודע כי שם ההוי״ה ודע כי שם ההוי״ה ודע כי שם ההוי״ה ודע כי שם ההוי״ה כן הוא כתב בזה"ל,  אחריאחריאחריאחרי
    ....לפי שנקרא באל״ף דל״תלפי שנקרא באל״ף דל״תלפי שנקרא באל״ף דל״תלפי שנקרא באל״ף דל״ת    ,,,,יש לו דין מפיקיש לו דין מפיקיש לו דין מפיקיש לו דין מפיק

ולא ראיתיו ולא ראיתיו ולא ראיתיו ולא ראיתיו     ,,,,ש הואש הואש הואש הואדדדדר זה הכלל כי חר זה הכלל כי חר זה הכלל כי חר זה הכלל כי חושמוושמוושמוושמו
גם לא שמעתיהו משום גם לא שמעתיהו משום גם לא שמעתיהו משום גם לא שמעתיהו משום     ....בספרי המדקדקיםבספרי המדקדקיםבספרי המדקדקיםבספרי המדקדקים

צריך לגרוס     ––––ה ה ה ה יָ יָ יָ יָ אך תהא ראָ אך תהא ראָ אך תהא ראָ אך תהא ראָ     ....אדם בעולםאדם בעולםאדם בעולםאדם בעולם
וכפי שורש העניין בדברי חז"ל, שהוא . . . . ְרִאיָּה

, כי [עיין גמ' ראש השנה דף כ"ה ע"ב]בנושא אחר 
כן הוא ראוי, שראייה בעין גדולה משמיעה, 

כך בכל הספרים,  והכוונה שרואים בעינינו
, כמו , כמו , כמו , כמו כי כן הוא בכל המקראכי כן הוא בכל המקראכי כן הוא בכל המקראכי כן הוא בכל המקרא    ,,,,גדולה משמיעהגדולה משמיעהגדולה משמיעהגדולה משמיעה

        שכתבתי בתלים מזמור ב'.שכתבתי בתלים מזמור ב'.שכתבתי בתלים מזמור ב'.שכתבתי בתלים מזמור ב'.
  

לספר תהלים מזמור ב', הוא מאריך  בפירושובפירושובפירושובפירושו
בכללות הנושא, וכותב זאת כאן בתורת דבר 
חדש. ואעפ"י שהכלל נכון בודאי גם מלפניו, 

בחלק [אבל הוא הגדיר זאת. מאידך, למהרי"ץ 
הכלל הזה היה פשוט. כי ] הדקדוק סוף פרשת בא

כֹורעל הפסוק שם,  ל ּבְ כֹורַויֲַּהרֹג ְיָי ּכָ ל ּבְ כֹורַויֲַּהרֹג ְיָי ּכָ ל ּבְ כֹורַויֲַּהרֹג ְיָי ּכָ ל ּבְ הוא אומר כי , , , , ַויֲַּהרֹג ְיָי ּכָ
לאין פסיק בין שם ה', לבין תיבת  לּכָ לּכָ לּכָ . ואעפ"י כן ּכָ

הגימ"ל דגושה, כי למרות ששם ה' נגמר באות 
ה"א כידוע. שם הוי"ה ברוך הוא, אך מכיון 
ששם השם כפי שהוא נקרא, נגמר ביו"ד 

למפיק, ואותיות הנשמעת במבטא, נחשבת 
  בג"ד כפ"ת הבאות אחריה דגושות. 

מהקהל: מדוע הוא אומר שאין מפיק  שאלהשאלהשאלהשאלה
ְואאל"ף, הרי ישנם למשל בתיבות  ְואׁשָ ְואׁשָ ְואׁשָ  ֵחְטאֵחְטאֵחְטאֵחְטא, ׁשָ

  וכיוצא בהם? 
  

ְואבתיבות  א: "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת  ֵחְטאו ׁשָ
וכמותם, האל"ף כאילו לא קיימת. כאשר 

, אז האל"ף נחשבת אוָ שְׁ אומרים למשל 
המדקדקים הגדירו זאת, 'נח נראה'. כנשמעת. 

ְואכאשר אומרים  , האל"ף כאילו אינה ׁשָ
כתובה. בהמשך נרחיב בס"ד ונראה יותר 

ָלק -בדוגמא אחרת  ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ מדוע מדגישים . . . . ַויְַּרא ּבָ
את האות בי"ת. הרי בגלל האל"ף היינו צריכים 

. אבל התשובה היא כמו שאמרנו, ָלקָלקָלקָלקבָֿ בָֿ בָֿ בָֿ לומר, 
מדת הקריאה שהאל"ף כאן כאילו אינה. הע

. ַויְַּר ַויְַּר ַויְַּר ַויְַּר היא רק באותיות שלפניה, כאילו כתוב, 
אותיות , , , , ַויֵָּראַויֵָּראַויֵָּראַויֵָּראמאידך, אם היה כתוב למשל, 

בג"ד כפ"ת אחריה היו רפויות. אך בהיות 
והאל"ף כאן כאילו היא אינה, אותיות בג"ד 
כפ"ת אחריה מודגשות. אותו הדבר גם 

ְרעֹה -בפסוקים דומים  ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְרעֹהַויְַּרא ּפַ וגו'. האל"ף     ַויְַּרא ּפַ
ו אינה, כי הולכים בכל כללים אלו רק כאיל

  עפ"י הקריאה, ולא לפי הכתיבה. 
  

ֵסקממממבדברי המנחת שי שם,  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך ֵסקּפָ ֵסקּפָ ֵסקּפָ פי׳ אם פי׳ אם פי׳ אם פי׳ אם     ,,,,ּפָ
ֵסקיבא טעם ששמו יבא טעם ששמו יבא טעם ששמו יבא טעם ששמו  ֵסקּפָ ֵסקּפָ ֵסקּפָ בין מלה שסופה אהו״י בין מלה שסופה אהו״י בין מלה שסופה אהו״י בין מלה שסופה אהו״י     ,,,,ּפָ

וּ ו, ו, ו, ו, למלה שראשה בג״ד בפ״ת כמלמלה שראשה בג״ד בפ״ת כמלמלה שראשה בג״ד בפ״ת כמלמלה שראשה בג״ד בפ״ת כמ וּ ָעׂש֣ וּ ָעׂש֣ וּ ָעׂש֣ לָ     ׀׀׀׀    ָעׂש֣ לָ ּכָ לָ ּכָ לָ ּכָ וכן וכן וכן וכן     ....ההההּכָ
וה״ה אם יבא וה״ה אם יבא וה״ה אם יבא וה״ה אם יבא     ....שדומה לתמונת הפסיקשדומה לתמונת הפסיקשדומה לתמונת הפסיקשדומה לתמונת הפסיק    ,,,,לגרמיהלגרמיהלגרמיהלגרמיה

ד מן הטעמים ד מן הטעמים ד מן הטעמים ד מן הטעמים אחאחאחאח    ,,,,במלה שסופה אהו״יבמלה שסופה אהו״יבמלה שסופה אהו״יבמלה שסופה אהו״י
        . . . . דגש אות בג״ד כפ״תדגש אות בג״ד כפ״תדגש אות בג״ד כפ״תדגש אות בג״ד כפ״תייייתתתת    ,,,,המפסיקיםהמפסיקיםהמפסיקיםהמפסיקים

  

לבטח     ....ייייֵר ֵר ֵר ֵר שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ . . . . זרקאזרקאזרקאזרקא    ....הטעמים המפסיקיםהטעמים המפסיקיםהטעמים המפסיקיםהטעמים המפסיקיםהן הן הן הן     ואלוואלוואלוואלו
רובם ככולם לא מכירים את הטעם הזה הנקרא, 

המנחת שי היה באיטליה, ושם קראו . . . . ייייֵר ֵר ֵר ֵר שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ 
הכוונה בארמית , , , , ייייֵר ֵר ֵר ֵר שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ . . . . ייייֵר ֵר ֵר ֵר שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ לטעם סגולתא, 

    ,,,,זקף קטןזקף קטןזקף קטןזקף קטן, , , , אזלאאזלאאזלאאזלא, , , , תבירתבירתבירתביר    ,,,,טפחאטפחאטפחאטפחא    חונה. עצירה.
      וכו'.    דולדולדולדולזקף גזקף גזקף גזקף ג

  

כן הוא ממשיך להביא גם את כללי דחיק  אחריאחריאחריאחרי
ואתי מרחיק. אנחנו לא ניכנס לנושאים הללו 
כעת, כי הם מאד מסובכים, וגם יש בהם חילוקי 
דעות רבים כיצד להגדירם, אבל נקרא לפחות 

  לצורך הידיעה באופן כללי.
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א התיבה א התיבה א התיבה א התיבה וווופירוש אם תבפירוש אם תבפירוש אם תבפירוש אם תב    ,,,,דחיקדחיקדחיקדחיקלשונו,  וזהוזהוזהוזה
ו״י דין דחיק) סמוכה ו״י דין דחיק) סמוכה ו״י דין דחיק) סמוכה ו״י דין דחיק) סמוכה לאלאלאלא    יןיןיןיןשסופה ה״א (כי אשסופה ה״א (כי אשסופה ה״א (כי אשסופה ה״א (כי א

דהיינו, . . . . למלה שראשה בג״ד כפ״תלמלה שראשה בג״ד כפ״תלמלה שראשה בג״ד כפ״תלמלה שראשה בג״ד כפ״ת    ,,,,במקףבמקףבמקףבמקף
המלה נגמרת באות ה"א, ואחריה מלה נוספת 
המתחילה באותיות בג"ד כפ"ת, שהן לפעמים 
רפויות ולפעמים דגושות. ודוקא כששתי 
התיבות מחוברות על ידי מקף. כמו כן אותיות 

      ....ט״ס שק״ץ נוזלי״םט״ס שק״ץ נוזלי״םט״ס שק״ץ נוזלי״םט״ס שק״ץ נוזלי״ם    אחרות, שסימנן,
  

ט״ס ט״ס ט״ס ט״ס אשי התיבות שלהן הוא אלו שר אותיותאותיותאותיותאותיות
מקבלות דגש חזק. למשל , , , , שק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״ם

במלה 'טוב', המתחילה באות טי"ת. היא יכולה 
להידגש בדגש חזק, אם אומרים ַהּטֹוב. וכן 
באות סמ"ך, למשל במלה 'סוף', אם אומרים 
אותה עם ה"א הידיעה לפניה, הסמ"ך מודגשת. 

ימנן ַהּסֹוף. וכן הלאה. לעומת אותיות אלו שס
, אותיות בג"ד כפ"ת ט״ס שק״ץ נוזלי״םט״ס שק״ץ נוזלי״םט״ס שק״ץ נוזלי״םט״ס שק״ץ נוזלי״ם

  מקבלות גם דגש חזק, וגם דגש קל. 
  

לה הראשונה לה הראשונה לה הראשונה לה הראשונה הִמ הִמ הִמ הִמ המנחת שי ואומר כך,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
נקד המלה נקד המלה נקד המלה נקד המלה ייייובלבד שתובלבד שתובלבד שתובלבד שת    ,,,,או אחרונה מלה זעיראאו אחרונה מלה זעיראאו אחרונה מלה זעיראאו אחרונה מלה זעירא

דגש אות דגש אות דגש אות דגש אות ייייתתתת    ,,,,קמץ או פתח או סגולקמץ או פתח או סגולקמץ או פתח או סגולקמץ או פתח או סגול    ,,,,שסופה ה״אשסופה ה״אשסופה ה״אשסופה ה״א
זֶה־ ,,,,כמוכמוכמוכמו    ....שק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״ם    ססססאו ט״או ט״או ט״או ט״    ,,,,תתתת""""בג״ד כפבג״ד כפבג״ד כפבג״ד כפ

ר ְּתַכֶּסה־ָּבּֽה. ְּבִנ֥י. מַ  ֶרץ. ֲאֶׁש֥ י� ָּפ֑ ְצָּת ָעֶל֣ ה־ָּפַר֖
א. ְלָכה ּנָ֗ י אּוַכל֙ ַנֶּכה־ּ֔בֹו ֵא֣ א א א א וווווכן כשתבוכן כשתבוכן כשתבוכן כשתב    ....אּוַל֤

וסוף התיבה מוקדמת וסוף התיבה מוקדמת וסוף התיבה מוקדמת וסוף התיבה מוקדמת     ,,,,במקף למלה מלעילבמקף למלה מלעילבמקף למלה מלעילבמקף למלה מלעיל
אעפ״י שאין שום אחת משני אעפ״י שאין שום אחת משני אעפ״י שאין שום אחת משני אעפ״י שאין שום אחת משני     ,,,,דגשדגשדגשדגשייייתתתת    ,,,,בסגולבסגולבסגולבסגול

וכן כתבו בפירוש קצת וכן כתבו בפירוש קצת וכן כתבו בפירוש קצת וכן כתבו בפירוש קצת     ....המלות זעיראהמלות זעיראהמלות זעיראהמלות זעירא
ַכֶּסה־    ,,,,י״ט)י״ט)י״ט)י״ט)    תליםתליםתליםתלים((((    יְַחֶּוה־ָּדַֽעתכמו כמו כמו כמו     ....מדקדקיםמדקדקיםמדקדקיםמדקדקים ְמֽ

ַׁשע ַעת    ,,,,ה)ה)ה)ה)""""(משלי כ(משלי כ(משלי כ(משלי כ    ֶּפ֭ ֲעֶדה     ),),),),(שם י״ח(שם י״ח(שם י״ח(שם י״ח    יְִקנֶה־ָּד֑ ַמ֥

ָרה ֶגד׀ ְּב֣יֹום ָק֭ ַׁשע    ,,,,(משלי כ״ה)(משלי כ״ה)(משלי כ״ה)(משלי כ״ה)    ֶּב֨     יְִרֶּבה־ָּפ֑
ה    ),),),),(משלי כ״ט(משלי כ״ט(משלי כ״ט(משלי כ״ט ֶמא ְּב7֣א ִבָּצ֑ ֹ֭ ב ח') ב ח') ב ח') ב ח') (איו(איו(איו(איו    ֲהִיְֽגֶאה־ּג

יהּו  וכמו וכמו וכמו וכמו     ,,,,וכל הדומים להםוכל הדומים להםוכל הדומים להםוכל הדומים להם    ,,,,ה)ה)ה)ה)""""(שם ל(שם ל(שם ל(שם ליְִפֶצה־ִּפ֑
  וכו'.    בע״הבע״הבע״הבע״ה    שאכתוב בסמוך באתי מרחיקשאכתוב בסמוך באתי מרחיקשאכתוב בסמוך באתי מרחיקשאכתוב בסמוך באתי מרחיק

  

לגבי אתי מרחיק, הוא מביא דוגמאות  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
    ססססלאותיות ט״לאותיות ט״לאותיות ט״לאותיות ט״    הוא ג״כהוא ג״כהוא ג״כהוא ג״כ    ,,,,אתי מרחיקאתי מרחיקאתי מרחיקאתי מרחיקבזה"ל, 

א ה״א בסוף מלה א ה״א בסוף מלה א ה״א בסוף מלה א ה״א בסוף מלה וווווהוא כשתבוהוא כשתבוהוא כשתבוהוא כשתב    ,,,,שק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״םשק״ץ נוזלי״ם
כמו כמו כמו כמו     ,,,,שיתשיתשיתשיתְר ְר ְר ְר גם אם תהיה שָׁ גם אם תהיה שָׁ גם אם תהיה שָׁ גם אם תהיה שָׁ     ,,,,מלעיל אחר סגולמלעיל אחר סגולמלעיל אחר סגולמלעיל אחר סגול

ֶסף ובלבד שלא תהיה ובלבד שלא תהיה ובלבד שלא תהיה ובלבד שלא תהיה     ....או אחר קמץאו אחר קמץאו אחר קמץאו אחר קמץ    ....ִמְׁשֶנה־ֶּכ֛
דהיינו שהה"א היא לא חלק מן , , , , שרשיתשרשיתשרשיתשרשית

ְחָּת כמו כמו כמו כמו     השורש. ם, ְּתֶנּ֥נָה ִּלֽי, ְוזַָב֥ יָדה ָּב֔ ְוָאִע֣

ַסח     מלה זעיראמלה זעיראמלה זעיראמלה זעירא    ההההוהמלה הסמוכה לה תהיוהמלה הסמוכה לה תהיוהמלה הסמוכה לה תהיוהמלה הסמוכה לה תהי    ,,,,ֶּפ֛
            וכו'.

  

****        
מקודם, הזכרנו את שאל השואל שמה  לגבילגבילגבילגבי

ָלקהמלים  ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ כדאי לעמוד מעט על , , , , ַויְַּרא ּבָ
הנושא, לבררו משרשו, כי נראה שבספר 

 יש טעות] תחילת פרשת בלק שם[מסורת מדוייקת 
  קצת בעניין זה. 

  

ָלק, ]דף ק"ג[כתוב שם במסו"מ  וכךוכךוכךוכך ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ . . . . ַויְַּרא ּבָ
ַויְַּרא ַויְַּרא ַויְַּרא ַויְַּרא הבית דגש, וכמוהו רבים באו דגושים, כמו הבית דגש, וכמוהו רבים באו דגושים, כמו הבית דגש, וכמוהו רבים באו דגושים, כמו הבית דגש, וכמוהו רבים באו דגושים, כמו 

ְלָעם ְלָעםּבִ ְלָעםּבִ ְלָעםּבִ ְדעֹון(להלן כ"ד א'), (להלן כ"ד א'), (להלן כ"ד א'), (להלן כ"ד א'),     ּבִ ְדעֹוןַויְַּרא ּגִ ְדעֹוןַויְַּרא ּגִ ְדעֹוןַויְַּרא ּגִ , , , , ''''שופטים ושופטים ושופטים ושופטים ו(((( ַויְַּרא ּגִ
ַעל), ), ), ), בבבב""""ככככ ַעלַויְַּרא ּגַ ַעלַויְַּרא ּגַ ַעלַויְַּרא ּגַ ִוד), ), ), ), וווו"""", ל, ל, ל, ל''''שופטים טשופטים טשופטים טשופטים ט(((( ַויְַּרא ּגַ ִודַויְַּרא ּדָ ִודַויְַּרא ּדָ ִודַויְַּרא ּדָ     ַויְַּרא ּדָ
ל ), ), ), ), ג, טוג, טוג, טוג, טו""""ככככ    ''''שמואל אשמואל אשמואל אשמואל א(((( ל ַויְַּרא ּכָ ל ַויְַּרא ּכָ ל ַויְַּרא ּכָ ט' ט' ט' ט' (ויקרא (ויקרא (ויקרא (ויקרא  ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםַויְַּרא ּכָ

ָרֵאל    ),),),),כ"דכ"דכ"דכ"ד ל ִיׂשְ ָרֵאלַויְַּרא ּכָ ל ִיׂשְ ָרֵאלַויְַּרא ּכָ ל ִיׂשְ ָרֵאלַויְַּרא ּכָ ל ִיׂשְ ), ), ), ), זזזז""""ב, טב, טב, טב, ט""""יייי    ''''מלכים אמלכים אמלכים אמלכים א((((    ַויְַּרא ּכָ
ְרעֹה ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְתרּוָעה(שמות ח' ע"א), (שמות ח' ע"א), (שמות ח' ע"א), (שמות ח' ע"א),     ַויְַּרא ּפַ ָניו ּבִ ְתרּוָעהַויְַּרא ּפָ ָניו ּבִ ְתרּוָעהַויְַּרא ּפָ ָניו ּבִ ְתרּוָעהַויְַּרא ּפָ ָניו ּבִ     ַויְַּרא ּפָ

), דלא שייך בזה משפוט אותיות ), דלא שייך בזה משפוט אותיות ), דלא שייך בזה משפוט אותיות ), דלא שייך בזה משפוט אותיות וווו""""ג, כג, כג, כג, כ""""יוב ליוב ליוב ליוב ל(א(א(א(א
בג"ד כפ"ת הסמוכות לאותיות אהו"י, שהם בג"ד כפ"ת הסמוכות לאותיות אהו"י, שהם בג"ד כפ"ת הסמוכות לאותיות אהו"י, שהם בג"ד כפ"ת הסמוכות לאותיות אהו"י, שהם 

דהיינו, מלים רבות שהמלה שלפניהם  נרפים.נרפים.נרפים.נרפים.
, אותיות בג"ד כפ"ת שאחריהם ְראְראְראְראַויַּ ַויַּ ַויַּ ַויַּ היא 

  דגושות. 
  

את הטעם והסיבה לכך, בשם ספר אהל  מביאמביאמביאמביא
משה. נראה שהוא לא היה צריך לציין זאת 
דוקא בשם ספר אהל משה, כי הדבר ידוע בכל 
ספרי המדקדקים. ברם יתכן שדוקא הוא, בעל 
אהל משה, הטעים במלותיו האחרונות איזה 

ור לי מספרים חידוש מיוחד, והוא אינו זכ
אחרים. עכ"פ עיקרי הדברים הללו מוסכמים 

  ומקובלים אצל כולם.
  

והטעם כתב הר"ר אהרן משה סופר והטעם כתב הר"ר אהרן משה סופר והטעם כתב הר"ר אהרן משה סופר והטעם כתב הר"ר אהרן משה סופר לשונו,  וזהוזהוזהוזה
ז"ל בספר אהל משה סי' צ"ה וז"ל, מפיק, ז"ל בספר אהל משה סי' צ"ה וז"ל, מפיק, ז"ל בספר אהל משה סי' צ"ה וז"ל, מפיק, ז"ל בספר אהל משה סי' צ"ה וז"ל, מפיק, 
כאשר תהיה אות מאותיות אהו"י שבסוף כאשר תהיה אות מאותיות אהו"י שבסוף כאשר תהיה אות מאותיות אהו"י שבסוף כאשר תהיה אות מאותיות אהו"י שבסוף 
התיבה, מורגשת במבטא ואינה נחה, אזי אות התיבה, מורגשת במבטא ואינה נחה, אזי אות התיבה, מורגשת במבטא ואינה נחה, אזי אות התיבה, מורגשת במבטא ואינה נחה, אזי אות 

ה, ה, ה, ה, מאותיות בג"ד כפ"ת שאחריה במלה השניימאותיות בג"ד כפ"ת שאחריה במלה השניימאותיות בג"ד כפ"ת שאחריה במלה השניימאותיות בג"ד כפ"ת שאחריה במלה השניי
יםדגושה. כמו, דגושה. כמו, דגושה. כמו, דגושה. כמו,  ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ       .(בראשית ו' ט"ז)(בראשית ו' ט"ז)(בראשית ו' ט"ז)(בראשית ו' ט"ז) ּבְ

  

האות ה"א לא היתה במפיק, כמו שכתוב  אםאםאםאם
ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני '], , כ'כ 'שמואל א[למשל אצל דוד המלך 

ה אֹוֶרה ים ִצּדָ ת ַהִחּצִ לֹׁשֶ ה אֹוֶרהׁשְ ים ִצּדָ ת ַהִחּצִ לֹׁשֶ ה אֹוֶרהׁשְ ים ִצּדָ ת ַהִחּצִ לֹׁשֶ ה אֹוֶרהׁשְ ים ִצּדָ ת ַהִחּצִ לֹׁשֶ גם אצלינו התי"ו , , , , ׁשְ
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ה ֿתָ היתה רפויה. היינו צריכים לומר  ִצּדָ ה ֿתָ ּבְ ִצּדָ ה ֿתָ ּבְ ִצּדָ ה ֿתָ ּבְ ִצּדָ יםּבְ יםׂשִ יםׂשִ יםׂשִ . ׂשִ
הּ  –פיק ה"א אך בהיות שאומרים במ ִצּדָ הּ ּבְ ִצּדָ הּ ּבְ ִצּדָ הּ ּבְ ִצּדָ , , , , ּבְ

  האות תי"ו הבאה אחריה דגושה. 
  

ָיָדיו ָיָדיו ָיָדיו ָיָדיו שם להביא דוגמאות נוספות,  וממשיךוממשיךוממשיךוממשיך
ִביֶאיָנה ִביֶאיָנהּתְ ִביֶאיָנהּתְ ִביֶאיָנהּתְ     ––––(ויקרא ז' ל'), שהוי"ו מורגשת (ויקרא ז' ל'), שהוי"ו מורגשת (ויקרא ז' ל'), שהוי"ו מורגשת (ויקרא ז' ל'), שהוי"ו מורגשת     ּתְ

וזהו וזהו וזהו וזהו     ----    דוֹ שומעים את הוא"ו, שהרי לא כתוב יָ 
חמפיק וא"ו. מפיק וא"ו. מפיק וא"ו. מפיק וא"ו.  ְפּתָ ָפַתי ּתִ חׂשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ חׂשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ חׂשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ), ), ), ), זזזז""""א, יא, יא, יא, י""""תהלים נתהלים נתהלים נתהלים נ((((    ׂשְ

מאות שהביא אלו בדיוק הדוגשהוא מפיק יו"ד. שהוא מפיק יו"ד. שהוא מפיק יו"ד. שהוא מפיק יו"ד. 
נרגשות, יש להן דין נח נרגשות, יש להן דין נח נרגשות, יש להן דין נח נרגשות, יש להן דין נח ולפי שהן ולפי שהן ולפי שהן ולפי שהן המנחת שי. 

נראה, ואחריהם דגש קל, כמשפטו אחר שוא נראה, ואחריהם דגש קל, כמשפטו אחר שוא נראה, ואחריהם דגש קל, כמשפטו אחר שוא נראה, ואחריהם דגש קל, כמשפטו אחר שוא 
        נח. נח. נח. נח. 

  

ואולם באל"ף, אין דין מפיק ונח נראה נוהג, כי ואולם באל"ף, אין דין מפיק ונח נראה נוהג, כי ואולם באל"ף, אין דין מפיק ונח נראה נוהג, כי ואולם באל"ף, אין דין מפיק ונח נראה נוהג, כי 
אינה נרגשת לעולם, לכן תמיד אחריה רפה. אינה נרגשת לעולם, לכן תמיד אחריה רפה. אינה נרגשת לעולם, לכן תמיד אחריה רפה. אינה נרגשת לעולם, לכן תמיד אחריה רפה. 
האות אל"ף שונה מכל חברותיה, שאין בה 
מפיק. כבר במנחת שי שהבאנו, נזכר זה. אין 

  ג שנקרא 'מפיק אל"ף'. מוש
  

ומלת 'וירא ומלת 'וירא ומלת 'וירא ומלת 'וירא השאלה נשאלת מאליה,  מעתהמעתהמעתהמעתה
למה האות בי"ת דגושה? בשלמא אם בלק'. בלק'. בלק'. בלק'. 

היה שם מפיק, מובן שהיא מודגשת, אבל מדוע 
  האות אל"ף אינה יוצאת במבטא? 

  

אין האל"ף  כלל במבטא, שהרי אין האל"ף  כלל במבטא, שהרי אין האל"ף  כלל במבטא, שהרי אין האל"ף  כלל במבטא, שהרי על כך,  ומתרץומתרץומתרץומתרץ
הרי אין ניקוד אין לפניה תנועה, רק שוא נח. אין לפניה תנועה, רק שוא נח. אין לפניה תנועה, רק שוא נח. אין לפניה תנועה, רק שוא נח. 

, או אם אאאאָר ָר ָר ָר ַויֵּ ַויֵּ ַויֵּ ַויֵּ זכיר למשל תיבת לאות רי"ש. נ
, האל"ף נשמעת קצת אאאאֶר ֶר ֶר ֶר ַויֵּ ַויֵּ ַויֵּ ַויֵּ היינו אומרים 

ברקע, אף שבפועל היא נעלמת. אך 
האות אל"ף אינה נשמעת , , , , ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראכשאומרים 

  במבטא כלל.
  

להתבונן עוד ולראות כי הרב אהל משה  אפשראפשראפשראפשר
שהאל"ף שהאל"ף שהאל"ף שהאל"ף מדקדק בלשונו. לפני כן הוא אמר 

ת בג"ד כפ"ת לעולם, לכן האותיו אינה נרגשתאינה נרגשתאינה נרגשתאינה נרגשת
שאחריה רפות. וביאור הדבר, שלא מוציאים 
אותה במבטא. הרי האות אל"ף אינה נשמעת, 
כמו ששומעים למשל את שאר האותיות, ה"א, 
וא"ו ויו"ד. היא לא נרגשת. אבל בנוגע 

הוא נחת דרגא. כעת , , , , ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראלענייננו, לתיבת 
אין האל"ף אין האל"ף אין האל"ף אין האל"ף אין לאל"ף שום משמעות. וכלשונו, 

הוא מחלק בין אות לא נרגשת, . . . . כלל במבטאכלל במבטאכלל במבטאכלל במבטא

לבין אות שאינה במבטא. זוהי דרגא פחותה 
  יותר. 

  

כן, שהאל"ף לא נשמעת כלל וכלל, מדוע  אםאםאםאם
צריכים אותה בכלל? הוא מתרץ על כך תירוץ 

ולא נכתבה, רק להודיע כי שרשו ולא נכתבה, רק להודיע כי שרשו ולא נכתבה, רק להודיע כי שרשו ולא נכתבה, רק להודיע כי שרשו     יפה בזה"ל,
רק כדי , , , , ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראבתורה כתוב ראה, ולא ירה. ראה, ולא ירה. ראה, ולא ירה. ראה, ולא ירה. 

מלה. יש שורש ראה, להודיענו מה הוא שורש ה
מלשון ראייה והסתכלות. ויש גם מלשון ירייה. 
יורה חצים. בתחילת פרשת בלק בודאי מדובר 

  על ראייה והבטה, וכי בלק ירה חצים? 
  

שורש ראה, ויש שורש ירה. לכן התורה  ישישישיש
אף שהאל"ף אינה נשמעת כלל, , , , , ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראכתבה 

רק כדי שנדע ונבין שמדובר על מלה משורש 
, ולא על שורש ירייה. לכן כותבים את ראייה

האות אל"ף, אף שאין לה שום משמעות 
  בכתיבה. 

  

  '.ַויֹּורַויֹּורַויֹּורַויֹּורמהקהל: יש פסוק ' הערההערההערההערה
  

א: כן. מלשון ירייה. זה "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
ע ְיֵרה, [י"ג, י"ז]בספר מלכים שני  ע ְיֵרהַויֹּאֶמר ֱאִליׁשָ ע ְיֵרהַויֹּאֶמר ֱאִליׁשָ ע ְיֵרהַויֹּאֶמר ֱאִליׁשָ , , , , ַויֹּאֶמר ֱאִליׁשָ

  .ַויֹּורַויֹּורַויֹּורַויֹּור
  

מהקהל: אבל מבינים לבד לפי העניין  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ה כי בלק ראה.שהכוונ

  

מרן שליט"א: יש כללים בכתיבה. כמו  תשובתתשובתתשובתתשובת
בצורות האותיות בסת"ם שיש הלכות ודינים 
איך לכתוב, ופסול אם נפסדה צורתה וכו', 
למרות שמבינים אנחנו לבד מעצמנו את 

  המשמעות.
  

שקראנו מקודם, הוא מספר אהל משה,  מהמהמהמה
שהעתיקו בספר מסו"מ. וכך הוא ממשיך 

הסמוכה הסמוכה הסמוכה הסמוכה     ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראזה דכל מלת זה דכל מלת זה דכל מלת זה דכל מלת מוכח ממוכח ממוכח ממוכח מוכותב, 
לאותיות בג"ד כפ"ת, אע"ג שאין דין מפיק לאותיות בג"ד כפ"ת, אע"ג שאין דין מפיק לאותיות בג"ד כפ"ת, אע"ג שאין דין מפיק לאותיות בג"ד כפ"ת, אע"ג שאין דין מפיק 
נוהג באל"ף כלל, שאני הכא כיון שאין האל"ף נוהג באל"ף כלל, שאני הכא כיון שאין האל"ף נוהג באל"ף כלל, שאני הכא כיון שאין האל"ף נוהג באל"ף כלל, שאני הכא כיון שאין האל"ף 
במבטא, ואין לפניה תנועה, הרי היא דומה במבטא, ואין לפניה תנועה, הרי היא דומה במבטא, ואין לפניה תנועה, הרי היא דומה במבטא, ואין לפניה תנועה, הרי היא דומה 
למשפט המפיק לעניין הדגשות במלה למשפט המפיק לעניין הדגשות במלה למשפט המפיק לעניין הדגשות במלה למשפט המפיק לעניין הדגשות במלה 

        שאחריה.שאחריה.שאחריה.שאחריה.
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ואולי אפשר להבין מזה כוונת הרב נתנאל בן ואולי אפשר להבין מזה כוונת הרב נתנאל בן ואולי אפשר להבין מזה כוונת הרב נתנאל בן ואולי אפשר להבין מזה כוונת הרב נתנאל בן 
פסוק פסוק פסוק פסוק ישעיה בספר אור האפילה, שכתב על הישעיה בספר אור האפילה, שכתב על הישעיה בספר אור האפילה, שכתב על הישעיה בספר אור האפילה, שכתב על ה

  'וירא בלק', שהוא במפיק אל"ף עיי"ש. 'וירא בלק', שהוא במפיק אל"ף עיי"ש. 'וירא בלק', שהוא במפיק אל"ף עיי"ש. 'וירא בלק', שהוא במפיק אל"ף עיי"ש. 
        

ממש בבחינת פליאה עצומה. אחד  דבריודבריודבריודבריו
מקדמונינו, מה"ר נתנאל בן ישעיה, אומר כי 
'וירא בלק', הרי הוא במפיק אל"ף. מה זה 

זֹאתבכלל מפיק אל"ף?  ַמע ּכָ זֹאתִמי ׁשָ ַמע ּכָ זֹאתִמי ׁשָ ַמע ּכָ זֹאתִמי ׁשָ ַמע ּכָ ִמי ָרָאה ִמי ָרָאה ִמי ָרָאה ִמי ָרָאה     ,,,,ִמי ׁשָ
ה ֵאּלֶ הּכָ ֵאּלֶ הּכָ ֵאּלֶ הּכָ ֵאּלֶ   מפיק אל"ף?? ? ? ? ּכָ

  

על כך בספר מסו"מ, אולי עפ"י  אומראומראומראומר
ההקדמות שהקדמתי, אפשר להבין את דבריו. 

כוונתו לומר, שאין האל"ף מרפה כוונתו לומר, שאין האל"ף מרפה כוונתו לומר, שאין האל"ף מרפה כוונתו לומר, שאין האל"ף מרפה וזה לשונו, 
הבי"ת במלת בלק שאחריו, כי משפטו כדין הבי"ת במלת בלק שאחריו, כי משפטו כדין הבי"ת במלת בלק שאחריו, כי משפטו כדין הבי"ת במלת בלק שאחריו, כי משפטו כדין 

  מפיק לעניין דגשות הבי"ת. מפיק לעניין דגשות הבי"ת. מפיק לעניין דגשות הבי"ת. מפיק לעניין דגשות הבי"ת. 
  

שאם היה מפיק, אחרי זה היה דגש, כמו  כמוכמוכמוכמו
יםלמשל בפסוק שהבאנו מקודם,  ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ יםּבְ ׂשִ ּה ּתָ ִצּדָ , ּבְ

  מפיק. כך גם כאן, כוונתו לומר כאילו יש
  

ענ"ד זה בדיוק הפוך ממה שכותב רבינו  לפילפילפילפי
נתנאל בן ישעיה. ואעפ"י שבודאי דבריו 
לכאורה תמוהים, מכל מקום לבטח הוא לא 
התכוון לזה. אנחנו תכף נסביר בעז"ה אל מה 
הוא התכוון. מהר"נ בן ישעיה אומר שהאל"ף 
היא במפיק, כיצד אתה מבין כי זה רק דין 

  אל"ף בכלל לא במפיק?מפיק? זה תמוה. הרי ה
  

גם, שהרואה בספר אור האפילה בפנים,  מהמהמהמה
יבין כי פירושו בכלל לא מתקבל. וכך הוא כתב 

וירא בלק, וירא במפיק אל"ף, מלשון וירא בלק, וירא במפיק אל"ף, מלשון וירא בלק, וירא במפיק אל"ף, מלשון וירא בלק, וירא במפיק אל"ף, מלשון שם, 
ָאֵחל ָאֵחל ָאֵחל ָאֵחל     ,,,,ַהיֹּום ַהזֶּהַהיֹּום ַהזֶּהַהיֹּום ַהזֶּהַהיֹּום ַהזֶּה    ],דברים ב' כ"ה[ִיְרָאה. שנאמר ִיְרָאה. שנאמר ִיְרָאה. שנאמר ִיְרָאה. שנאמר 

ָך ְוִיְרָאְתךָ  ְחּדְ ת ּפַ ָך ְוִיְרָאְתךָ ּתֵ ְחּדְ ת ּפַ ָך ְוִיְרָאְתךָ ּתֵ ְחּדְ ת ּפַ ָך ְוִיְרָאְתךָ ּתֵ ְחּדְ ת ּפַ ים    ,,,,ּתֵ ֵני ָהַעּמִ יםַעל ּפְ ֵני ָהַעּמִ יםַעל ּפְ ֵני ָהַעּמִ יםַעל ּפְ ֵני ָהַעּמִ   . . . . ַעל ּפְ
  

חידוש, בגדר דרש. מדוע  אומר דבר הואהואהואהוא
ָלקאומרים  ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ במפיק אל"ף? מלשון פחד. , , , , ַויְַּרא ּבָ

  יראה ופחד. 
  

תאמרו אתם, וכי אפשר לומר כי יש כאן  מעתהמעתהמעתהמעתה
רק דין מפיק אל"ף? הרי הוא אומר שמדובר 

  זה תלוי בשמיעה.? מלשון ִיְרָאהמלשון ִיְרָאהמלשון ִיְרָאהמלשון ִיְרָאהכאן, 
  

בודאי, פירוש הדבר הוא, שבספרים שהיו  אלאאלאאלאאלא
ה, היה באות אל"ף שוא לפני מהר"נ בן ישעי
ָלק    ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא נח. לכן הם קראו  ָלקּבָ ָלקּבָ ָלקּבָ אנחנו רגילים . . . . ּבָ

ָלקלקרוא  ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ ָלקַויְַּרא ּבָ כאילו שהאל"ף נעלמת, , , , , ַויְַּרא ּבָ
אבל בספרים שלו היה שוא נח באות אל"ף. 

במדבר [ישנם פסוקים נוספים כאלו, כמו למשל 
ִבי    ]כ"א א' ּנּו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ׁשְ ִביַויִּ ּנּו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ׁשְ ִביַויִּ ּנּו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ׁשְ ִביַויִּ ּנּו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ׁשְ ּתְ , , , , ַויְֵּבךְּ ַויְֵּבךְּ ַויְֵּבךְּ ַויְֵּבךְּ וכן , , , , ַויִּ ׁשְ ּתְ ּתֵ ׁשְ ּתְ ּתֵ ׁשְ ּתְ ּתֵ ׁשְ . . . . ּתֵ

סוקים האלו יש שוא על האות האחרונה. בפ
וממילא אין לנו מה לעשות, אלא להודות 

ָלק    ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא שבספרים שהיו לפניו היה כתוב  ָלקּבָ ָלקּבָ ָלקּבָ אות  ....ּבָ
אל"ף בשוא נח. אנחנו לא יכולים להגיד להם 
מה לכתוב. כך היתה גירסתו, ובודאי היו לו 

  ספרים כאלו. 
  

ָלק    ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא קראו,  הםהםהםהם ָלקּבָ ָלקּבָ ָלקּבָ לב,  רק צריכים לשים. . . . ּבָ
ָלק    ההההַויְַּראֵ ַויְַּראֵ ַויְַּראֵ ַויְַּראֵ לדקדק שהם לא קראו  ָלקּבָ ָלקּבָ ָלקּבָ שאז הוא  ,,,,ּבָ

ממש צירי, אלא בשוא. זהו מפיק אל"ף. ולכן 
  אומר מהר"נ בן ישעיה, שהוא מלשון יראה.

  

ספק שלכך התכוון בעל אור האפילה. אבל  איןאיןאיןאין
אינני יודע כיצד הוא יגרוס במקומות האחרים 

ַעלשהבאנו אותם למעלה, כגון  ַעלַויְַּרא ּגַ ַעלַויְַּרא ּגַ ַעלַויְַּרא ּגַ ְרא ְרא ְרא ְרא ַויַּ ַויַּ ַויַּ ַויַּ , , , , ַויְַּרא ּגַ
ִוד ִודּדָ ִודּדָ ִודּדָ ל , , , , ּדָ ל ַויְַּרא ּכָ ל ַויְַּרא ּכָ ל ַויְַּרא ּכָ ? ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא וכי גם שם הוא קרא . . . . ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםַויְַּרא ּכָ

מה אפשר להסביר שם? מדוע האותיות בג"ד 
  כפ"ת שם דגושות? 

  

בן ישעיה לא התייחס לשאלה זו, ויתכן  מהר"נמהר"נמהר"נמהר"נ
לומר שגם בספריהם אותיות בג"ד כפ"ת שם 
לא היה שוא. אפשר לומר גם באופן אחר, 

מדובר על לשון בחלק מן המקומות, שגם כן ה
יראה. אמנם למשל לגבי בלעם, שכתוב עליו 

ְלָעם], במדבר כ"ד א'[ ְלָעםַויְַּרא ּבִ ְלָעםַויְַּרא ּבִ ְלָעםַויְַּרא ּבִ ֵעיֵני ְיָי     ,,,,ַויְַּרא ּבִ י טֹוב ּבְ ֵעיֵני ְיָי ּכִ י טֹוב ּבְ ֵעיֵני ְיָי ּכִ י טֹוב ּבְ ֵעיֵני ְיָי ּכִ י טֹוב ּבְ ּכִ
ָרֵאל ָרֵאלְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ ָרֵאלְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ ָרֵאלְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ אינני חושב שאפשר , , , , ְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ

להכניס פה איזה דרש, שהוא ראה ופחד. ואולי 
כן. אבל במקומות אחרים אפשר לומר זאת, 

ַויְַּרא ַויְַּרא ַויְַּרא ַויְַּרא , ']שופטים ו[וב למשל לגבי גדעון, עליו כת
י ַמְלַאְך ְיָי הּוא  ְדעֹון ּכִ י ַמְלַאְך ְיָי הּוא ּגִ ְדעֹון ּכִ י ַמְלַאְך ְיָי הּוא ּגִ ְדעֹון ּכִ י ַמְלַאְך ְיָי הּוא ּגִ ְדעֹון ּכִ וגו'. יתכן שהוא פחד, ּגִ

ְדעֹון ֲאָהּה ֲאדָֹני ְייִ כמו שכתוב אח"כ,  ְדעֹון ֲאָהּה ֲאדָֹני ְייִ ַויֹּאֶמר ּגִ ְדעֹון ֲאָהּה ֲאדָֹני ְייִ ַויֹּאֶמר ּגִ ְדעֹון ֲאָהּה ֲאדָֹני ְייִ ַויֹּאֶמר ּגִ     ַויֹּאֶמר ּגִ
יָראלכן אמר לו הקב"ה,     וגו'. לֹום ְלָך ַאל ּתִ יָראׁשָ לֹום ְלָך ַאל ּתִ יָראׁשָ לֹום ְלָך ַאל ּתִ יָראׁשָ לֹום ְלָך ַאל ּתִ     ,,,,ׁשָ

מּות מּותלֹא ּתָ מּותלֹא ּתָ מּותלֹא ּתָ בהחלט יכול להיות גם שם לשון . . . . לֹא ּתָ
  יראה.
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ויקרא [סף שהוא הביא הדבר גם בפסוק הנו אותואותואותואותו
ל  ],ט' כ"ד ל ַויְַּרא ּכָ ל ַויְַּרא ּכָ ל ַויְַּרא ּכָ ֵניֶהם    ,,,,ַויָּרֹּנוּ ַויָּרֹּנוּ ַויָּרֹּנוּ ַויָּרֹּנוּ     ,,,,ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםַויְַּרא ּכָ לּו ַעל ּפְ ּפְ ֵניֶהםַויִּ לּו ַעל ּפְ ּפְ ֵניֶהםַויִּ לּו ַעל ּפְ ּפְ ֵניֶהםַויִּ לּו ַעל ּפְ ּפְ . . . . ַויִּ

, הרי זה ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא אם גם שם יגרוס מהר"נ בן ישעיה, 
ֵצא ֵאשׁ מצוין. כי אחרי כן כתוב,  ֵצא ֵאשׁ ַוּתֵ ֵצא ֵאשׁ ַוּתֵ ֵצא ֵאשׁ ַוּתֵ   היה פחד. . . . . ַוּתֵ

  

במקומות אחרים הדבר אינו מסתדר,  אמנםאמנםאמנםאמנם
    ,,,,]ח' י"א שמות[למשל לגבי פרעה, עליו כתוב 

ְרעֹה ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְרעֹהַויְַּרא ּפַ ְרעֹהַויְַּרא ּפַ י ָהְיָתה ָהְרָוָחה    ,,,,ַויְַּרא ּפַ י ָהְיָתה ָהְרָוָחהּכִ י ָהְיָתה ָהְרָוָחהּכִ י ָהְיָתה ָהְרָוָחהּכִ ד ֶאת ִלּבוֹ     ,,,,ּכִ ד ֶאת ִלּבוֹ ְוַהְכּבֵ ד ֶאת ִלּבוֹ ְוַהְכּבֵ ד ֶאת ִלּבוֹ ְוַהְכּבֵ  ....ְוַהְכּבֵ
מה נגיד שם? האם אפשר להכניס שם פירוש 

  של פחד? לא נראה. 
  

, לגבי געל אפשר לפרש שהוא מלשון מאידךמאידךמאידךמאידך
שגעל יצא  ']שופטים ט[פחד. הרי כתוב שם 

ַויְַּרא ַויְַּרא ַויְַּרא ַויְַּרא  למלחמה כנגד אבימלך, ואומר הפסוק,
ַעל  ַעל ּגַ ַעל ּגַ ַעל ּגַ     ,,,,ִהּנֵה ָעם יֹוֵרדִהּנֵה ָעם יֹוֵרדִהּנֵה ָעם יֹוֵרדִהּנֵה ָעם יֹוֵרד    ,,,,ַויֹּאֶמר ֶאל ְזֻבלַויֹּאֶמר ֶאל ְזֻבלַויֹּאֶמר ֶאל ְזֻבלַויֹּאֶמר ֶאל ְזֻבל    ,,,,ֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםֶאת ָהָעםּגַ

י ֶהָהִרים י ֶהָהִריםֵמָראׁשֵ י ֶהָהִריםֵמָראׁשֵ י ֶהָהִריםֵמָראׁשֵ הוא נבהל ופחד, ראה עם יורד. . . . . ֵמָראׁשֵ
ה בכל זאת אמר לו זבול,  ה ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאּתָ ה ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאּתָ ה ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאּתָ ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאּתָ

ים ֲאָנׁשִ יםרֶֹאה ּכָ ֲאָנׁשִ יםרֶֹאה ּכָ ֲאָנׁשִ יםרֶֹאה ּכָ ֲאָנׁשִ אין לך מה לפחד. זבול הטעה . . . . רֶֹאה ּכָ
את געל, והביא אותו לקרב עם אבימלך מבלי 

גם שם בלשון שהיה מוכן. ממילא אפשר לומר 
  . אפשר להידחק ולומר כך.ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא ַויְַּרְא יראה, 

  

אופן שיטתו אינה ידועה לנו, כיצד ואיך  בכלבכלבכלבכל
זה. אמנם לגבי ניקוד שוא באות אל"ף, מבחינה 
זו, הדבר בהחלט יכול להיות, כמו שאומרים 

יגדיל תורה ויְאדיר. יגדיל תורה ויְאדיר. יגדיל תורה ויְאדיר. יגדיל תורה ויְאדיר. למשל בנוסח רבי חנניא, 
ִר  ],שמות ט"ו ו'[האל"ף בשוא. וכן  ִר ֶנְאּדָ ִר ֶנְאּדָ ִר ֶנְאּדָ ּכֹחַ ֶנְאּדָ ּכֹחַ י ּבַ ּכֹחַ י ּבַ ּכֹחַ י ּבַ . י ּבַ

וכדומה. אצלו זה היה גם לגבי 'וירא בלק'. 
אצלו היה שם מפיק אל"ף, כפי שהוא מעיד 
בהדיא. [ועוד נרחיב על כך בס"ד בשיעור 

  נוסף].
  

י,  בן אשרבן אשרבן אשרבן אשר כן ולמשל, קורא את המלה ְשּתֵ
ִיםשְׁ  ], כ"ג י"ז[, כגון מה שכתוב בפרשת אמור ּתַ
ִיםשְׁ שְׁ שְׁ שְׁ  ִיםּתַ ִיםּתַ ִיםּתַ רִֹנים    ,,,,ּתַ ֵני ֶעׂשְ רִֹניםׁשְ ֵני ֶעׂשְ רִֹניםׁשְ ֵני ֶעׂשְ רִֹניםׁשְ ֵני ֶעׂשְ . . . . ִיםִיםִיםִיםּתַ ּתַ ּתַ ּתַ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ . ְא . ְא . ְא . ְא ייייְשּתֵ ְשּתֵ ְשּתֵ ְשּתֵ ְא ְא ְא ְא ברפי. , , , , ׁשְ

בדקדוק כך זה צריך להיות לדעתו, כי לולא 
זאת לא מובן מדוע מדגישים את האותיות 

ת אחרי שוא נע. אחרי שוא נע צריכים "ד כפ"בג
ת. לכן בן אשר "ד כפ"להרפות את אותיות בג

מוסיף שם אל"ף, כדי לעשות השוא ושי"ן נח, 
ך וזה לא כמו שאנחנו קוראים. דיברנו על כ

  .]ק שלח לך התשע"ג[שיעור מוצש"בעבר 

מסבירים אחרת. אם נשאל, מדוע  אנחנואנחנואנחנואנחנו
י,  קוראים ִיםשְׁ כן וְשּתֵ ? למה מדגישים את ּתַ

הדל"ת? התשובה היא שהדגש בא לאפוקי 
מלשון שתייה. נמצא כי הגם שקריאה כזו איננה 
לפי הכללים, בכל זאת כך הוא המנהג. כיוצא 

ים    בזה לגבי תיבת ּתִ יםּבָ ּתִ יםּבָ ּתִ יםּבָ ּתִ התי"ו מודגשת שלא  .ּבָ
לפי הדקדוק, לפי הכללים היו צריכים לומר 

ֿתִ  ֿתִ ּבָ ֿתִ ּבָ ֿתִ ּבָ . אעפ"י כן קוראים כך, שלא יישמע יםיםיםיםּבָ
יֵתהּו ָבָתה, ']ישעיהו ה, ו[מלשון  יֵתהּו ָבָתהַוֲאׁשִ יֵתהּו ָבָתהַוֲאׁשִ יֵתהּו ָבָתהַוֲאׁשִ . לכן הוא ַוֲאׁשִ
  מודגש. 

  
  

****        
        

לענייננו, שאין פלא בכלל שלרבינו  נחזורנחזורנחזורנחזור
נתנאל בן ישעיה היתה גירסא שאיננה מקובלת 

ירור על פסוקים מסויימים אצלינו, כי רואים בב
שהיתה לו מסורת אחרת משלנו בקריאתם. 
למשל, מובא בספר אור האפילה שם, בעמוד 

  שלפני כן, דוגמא לכך. 
  

לפני כן נקדים כי המו"ל ספר אור האפילה  אבלאבלאבלאבל
העיר על עניין ] 1דף ת"מ הערה [בהערות לשם 
וירא בלק, במפיק אל"ף. בימינו וירא בלק, במפיק אל"ף. בימינו וירא בלק, במפיק אל"ף. בימינו וירא בלק, במפיק אל"ף. בימינו זה. וזה לשונו, 
מן מסורת קריאה זו, ולא שמעתי מן מסורת קריאה זו, ולא שמעתי מן מסורת קריאה זו, ולא שמעתי מן מסורת קריאה זו, ולא שמעתי נשתכחה בתינשתכחה בתינשתכחה בתינשתכחה בתי

  מי שקורא האל"ף הזו מפיק. מי שקורא האל"ף הזו מפיק. מי שקורא האל"ף הזו מפיק. מי שקורא האל"ף הזו מפיק. 
  

דבריו בודאי נכון, לא שמענו מי שקורא  סיוםסיוםסיוםסיום
כך, אבל תחילת דבריו, שהוא מבין שהמסורת 
הזו נשתכחה, לענ"ד אינו נכון. יתכן שמסורת 
זו היתה בעבר רק אצל חלק מן הציבור, ואפילו 
אם היא היתה אצל כולם, ביטלוה בכוונה, 
בגלל מה שכתוב במחברת התיגאן. שם כתוב 
במפורש שהאל"ף הזו אינה נשמעת. נמצא כי 
המסורת לא נשתכחה, אלא נתבטלה בכוונה. 
שונתה על ידי החכמים, עפ"י דברי המחברת 

  המפורשים שלא שומעים את האל"ף. 
  

אינו הדבר היחיד, כי ישנם גירסאות נוספות  וזהווזהווזהווזהו
אי. ואפילו בספרו שאינם נהוגות אצלינו בוד

  בחסרות ויתרות יש לו שינויים.
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דף תל"ט, סוף פרשת [, בעמוד שלפני כן ובכןובכןובכןובכן
לגבי מה שכתוב על סיחון מלך האמורי,  ]חוקת

ָניו  ָניו ַויַּּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ּבָ ָניו ַויַּּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ּבָ ָניו ַויַּּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ּבָ ואת בנו. ואת בנו. ואת בנו. ואת בנו. וגו'. הוא כתב כך, ַויַּּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ּבָ
חסר כתיב, לפי שהיה לו בן אחד שקול כבנים חסר כתיב, לפי שהיה לו בן אחד שקול כבנים חסר כתיב, לפי שהיה לו בן אחד שקול כבנים חסר כתיב, לפי שהיה לו בן אחד שקול כבנים 

יר אלו מלים מפורשות שהוא כותב. ומעהרבה. הרבה. הרבה. הרבה. 
לפנינו בכל ספרי תימן, בניו לפנינו בכל ספרי תימן, בניו לפנינו בכל ספרי תימן, בניו לפנינו בכל ספרי תימן, בניו שם אותו המו"ל, 

צריך להעיר שזה אינו רק בספרי מלא יו"ד. מלא יו"ד. מלא יו"ד. מלא יו"ד. 
תימן, אלא בדורותינו גם בכל הספרים בעולם, 
הן אצל האשכנזים והן אצל הספרדים, כתוב 

ָניו ָניוּבָ ָניוּבָ ָניוּבָ   מלא. ּבָ
  

האמת היא שישנם כמה מדרשים שהביאו  אבלאבלאבלאבל
את העניין הזה. כגון במדרש רבה, ובזוה"ק. 

כח איפוא, כי היו להם ספרים כאלו שכתוב מו
'בנו' חסר, אבל בסופו של דבר גירסא זו לא 

    ואתואתואתואתנתקבלה. כמו שכתוב במנחת שי בזה"ל, 
חסר חסר חסר חסר     ',',',',בנו כתיבבנו כתיבבנו כתיבבנו כתיב''''    ,,,,אמרו שם בזוהראמרו שם בזוהראמרו שם בזוהראמרו שם בזוהר    דדדדבניו. עובניו. עובניו. עובניו. עו

    ',',',',בנו כתיבבנו כתיבבנו כתיבבנו כתיב''''    ,,,,וכן במדרש רבהוכן במדרש רבהוכן במדרש רבהוכן במדרש רבה, , , , ניוניוניוניובבבבוקרינן וקרינן וקרינן וקרינן     ,,,,יו״דיו״דיו״דיו״ד
ואף זה לא נמצא ואף זה לא נמצא ואף זה לא נמצא ואף זה לא נמצא     ....מנומנומנומנוממממשהיה לו בן קשה שהיה לו בן קשה שהיה לו בן קשה שהיה לו בן קשה 

        . . . . ספרים שלנוספרים שלנוספרים שלנוספרים שלנובבבב
  

דוגמא נוספת לגירסא הכתובה  נהנהנהנהישישישיש
יֹום ], במדבר ז' א'[במדרשים, על הפסוק  יֹום ַוְיִהי ּבְ יֹום ַוְיִהי ּבְ יֹום ַוְיִהי ּבְ ַוְיִהי ּבְ

ה ּלֹות ֹמׁשֶ הּכַ ּלֹות ֹמׁשֶ הּכַ ּלֹות ֹמׁשֶ הּכַ ּלֹות ֹמׁשֶ ן    ,,,,ּכַ ּכָ ׁשְ ןְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ּכָ ׁשְ ןְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ּכָ ׁשְ ןְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ּכָ ׁשְ ואומר על כך , , , , ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ
ואומרים על כך חכמי כלת כתיב. כלת כתיב. כלת כתיב. כלת כתיב. המדרש, 

עיין בספר נפלאות מתורתך פרשת נשא דף [ישראל 
 , כי אפילו שבספרי חז"ל היה כתוב 'כלת',]קנ"ה

אין לתקן את הספרים. אפילו שכך כתוב 
במדרש, אין לתקן עפ"י זה. הנושא הזה ארוך 

  מאד, ואין כאן מקומו.
  

מהקהל: אבל זכורני בתיבת 'בניו', שיש  שאלהשאלהשאלהשאלה
  שם קרי וכתיב?

  

א: זה אחרי כן, בפרשת "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
ְך ֹאתֹו ְוֶאת[ב', ל"ג] דברים  ְך ֹאתֹו ְוֶאתַוּנַ ְך ֹאתֹו ְוֶאתַוּנַ ְך ֹאתֹו ְוֶאתַוּנַ ָניובנו [ ַוּנַ ָניוּבָ ָניוּבָ ָניוּבָ . אבל ]ּבָ

לפי כל הדעות, קוראים  בפרשת חוקת,
וכותבים 'בניו'. ואעפ"י כן לפי מדרשי חז"ל גם 
בפרשת חוקת, כותבים בנו, וקוראים בניו, והם 

  העירו על כך בעצמם.
  

חידוש מהספר אור האפילה, לגבי הפסוק  עודעודעודעוד
ָרֵאל    ],במדבר ל"א ה'[ ְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיׂשְ ּמָ ָרֵאלַויִּ ְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיׂשְ ּמָ ָרֵאלַויִּ ְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיׂשְ ּמָ ָרֵאלַויִּ ְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיׂשְ ּמָ הוא , , , , ַויִּ

י אומר שהלמ"ד למעלה מן האל"ף. הסברת
את שיטתו בספר נפלאות מתורתך שם, 
ואמרנו כי מסורת זו לא נעלמה או נשתכחה, 
וישנם ספרים אצלינו שכתובים כך, וראוי לקיים 

  זאת, יעו"ש בדף רפ"ו.

  
טעמים על דרך הפשט לרפיות בג"ד כפ"ת אחרי טעמים על דרך הפשט לרפיות בג"ד כפ"ת אחרי טעמים על דרך הפשט לרפיות בג"ד כפ"ת אחרי טעמים על דרך הפשט לרפיות בג"ד כפ"ת אחרי 

        אהו"י.אהו"י.אהו"י.אהו"י.
  

מסו"מ שם ממשיך להביא דבר מעניין,  בספרבספרבספרבספר
ירא בלק', כי יש מישהו שסובר לקרוא גם את 'ו

  בי"ת רפויה.
  

, האות בי"ת רפה, ָלקָלקָלקָלקבָֿ בָֿ בָֿ בָֿ     ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּראשסובר לקרוא  מימימימי
הוא רבי יעקב בן אדוניהו, שהדפיס בונציה את 
המקראות גדולות. וכך כתוב במסו"מ שם, 
והוצרכתי להעיר בכל זה, יען כי ראיתי להר"ר והוצרכתי להעיר בכל זה, יען כי ראיתי להר"ר והוצרכתי להעיר בכל זה, יען כי ראיתי להר"ר והוצרכתי להעיר בכל זה, יען כי ראיתי להר"ר 

אדוניהו ז"ל שחולק בזה, ודעתו אדוניהו ז"ל שחולק בזה, ודעתו אדוניהו ז"ל שחולק בזה, ודעתו אדוניהו ז"ל שחולק בזה, ודעתו בן בן בן בן יעקב יעקב יעקב יעקב 
  . . . . להרפות בי"ת דבלקלהרפות בי"ת דבלקלהרפות בי"ת דבלקלהרפות בי"ת דבלק

  

ב שזאת דעתו העצמית, אלא כך היה חוש אינניאינניאינניאינני
בספרים שהגיעו אליו, וכך היתה המסורת 
אצלם. הוא לא חידש זאת מעצמו. כך גם רואים 

  מן הסגנון שלו.
  

שכן כתב בסוף שכן כתב בסוף שכן כתב בסוף שכן כתב בסוף בדברי המסו"מ,  נמשיךנמשיךנמשיךנמשיך
הקדמתו (דרכי הניקוד ד"ה יבינו המשכילים) הקדמתו (דרכי הניקוד ד"ה יבינו המשכילים) הקדמתו (דרכי הניקוד ד"ה יבינו המשכילים) הקדמתו (דרכי הניקוד ד"ה יבינו המשכילים) 
וז"ל, והרפו אותיות בג"ד כפ"ת הבאות אחרי וז"ל, והרפו אותיות בג"ד כפ"ת הבאות אחרי וז"ל, והרפו אותיות בג"ד כפ"ת הבאות אחרי וז"ל, והרפו אותיות בג"ד כפ"ת הבאות אחרי 

והמתנה לקורא לבטא והמתנה לקורא לבטא והמתנה לקורא לבטא והמתנה לקורא לבטא     כדי לתת פנאיכדי לתת פנאיכדי לתת פנאיכדי לתת פנאי    ,,,,אהו"יאהו"יאהו"יאהו"י
בשפתיו אותיות אהו"י, ולא אותיות אהו"י בשפתיו אותיות אהו"י, ולא אותיות אהו"י בשפתיו אותיות אהו"י, ולא אותיות אהו"י בשפתיו אותיות אהו"י, ולא אותיות אהו"י 

רת אהו"י בלא מכתב רת אהו"י בלא מכתב רת אהו"י בלא מכתב רת אהו"י בלא מכתב בלבד, אלא אפילו הבבלבד, אלא אפילו הבבלבד, אלא אפילו הבבלבד, אלא אפילו הב
יָת פפפפרררראהו"י, האות מאהו"י, האות מאהו"י, האות מאהו"י, האות מ יָת ה, כמו ְוָעׂשִ יָת ה, כמו ְוָעׂשִ יָת ה, כמו ְוָעׂשִ י בַֿ בַֿ בַֿ בַֿ ה, כמו ְוָעׂשִ י ּדֵ י ּדֵ י ּדֵ (שמות (שמות (שמות (שמות ּדֵ

אפילו שלא כתוב שם ה"א, בכל זאת . . . . כ"ה י"ג)כ"ה י"ג)כ"ה י"ג)כ"ה י"ג)
יהאות בי"ת שבתיבת  רפה. הוא מביא פסוק  ַבּדֵ

כ"ד ט') אף אי אין כ"ד ט') אף אי אין כ"ד ט') אף אי אין כ"ד ט') אף אי אין     רּוְך (להלןרּוְך (להלןרּוְך (להלןרּוְך (להלןבָֿ בָֿ בָֿ בָֿ ֶכיָך ֶכיָך ֶכיָך ֶכיָך ְמָבָר ְמָבָר ְמָבָר ְמָבָר נוסף, 
כתוב 'מברכיכה' וכן 'ועשיתה', מרפה כאילו כתוב 'מברכיכה' וכן 'ועשיתה', מרפה כאילו כתוב 'מברכיכה' וכן 'ועשיתה', מרפה כאילו כתוב 'מברכיכה' וכן 'ועשיתה', מרפה כאילו 

        ....נכתבה ה"אנכתבה ה"אנכתבה ה"אנכתבה ה"א
  

ועל כן הרפו ועל כן הרפו ועל כן הרפו ועל כן הרפו     הר"ר יעקב בן אדוניהו, מסייםמסייםמסייםמסיים
'וירא בלק', כי אין האל"ף נקראת מאומה, אף 'וירא בלק', כי אין האל"ף נקראת מאומה, אף 'וירא בלק', כי אין האל"ף נקראת מאומה, אף 'וירא בלק', כי אין האל"ף נקראת מאומה, אף 

הוא מסביר מדוע הבי"ת שם . . . . כי תרפה הבי"תכי תרפה הבי"תכי תרפה הבי"תכי תרפה הבי"ת
  רפה, כי האל"ף לא נקראת. 



  ה'תש"פ ב'של"א תרומהמוצש"ק 
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ועם דלא קיימא לן ועם דלא קיימא לן ועם דלא קיימא לן ועם דלא קיימא לן עליו בעל מסו"מ,  משיגמשיגמשיגמשיג
וותיה, דבריו קשו אהדדי, כי מאחר שהוא וותיה, דבריו קשו אהדדי, כי מאחר שהוא וותיה, דבריו קשו אהדדי, כי מאחר שהוא וותיה, דבריו קשו אהדדי, כי מאחר שהוא ככככ

מודה ועינינו רואות שאין האל"ף נקראת מודה ועינינו רואות שאין האל"ף נקראת מודה ועינינו רואות שאין האל"ף נקראת מודה ועינינו רואות שאין האל"ף נקראת 
מאומה, אם כן היא הנותנת שלא להרפות מאומה, אם כן היא הנותנת שלא להרפות מאומה, אם כן היא הנותנת שלא להרפות מאומה, אם כן היא הנותנת שלא להרפות 
הבי"ת. ועוד קשה, דמאי דהוא מדמה  לה, הבי"ת. ועוד קשה, דמאי דהוא מדמה  לה, הבי"ת. ועוד קשה, דמאי דהוא מדמה  לה, הבי"ת. ועוד קשה, דמאי דהוא מדמה  לה, 
ל'ועשית בדי', לא דמיא לה כלל, דשאני ל'ועשית בדי', לא דמיא לה כלל, דשאני ל'ועשית בדי', לא דמיא לה כלל, דשאני ל'ועשית בדי', לא דמיא לה כלל, דשאני 
ועשית, דאע"ג שאין הה"א במכתב, מרפיא ועשית, דאע"ג שאין הה"א במכתב, מרפיא ועשית, דאע"ג שאין הה"א במכתב, מרפיא ועשית, דאע"ג שאין הה"א במכתב, מרפיא 
מטעם שהעיקר שהוא הברת הה"א קיים בה. מטעם שהעיקר שהוא הברת הה"א קיים בה. מטעם שהעיקר שהוא הברת הה"א קיים בה. מטעם שהעיקר שהוא הברת הה"א קיים בה. 

"כ וירא בלק והדומים לה, שאין שום "כ וירא בלק והדומים לה, שאין שום "כ וירא בלק והדומים לה, שאין שום "כ וירא בלק והדומים לה, שאין שום משאמשאמשאמשא
הברה באל"ף, והיא נחה לגמרי, א"כ דינם הברה באל"ף, והיא נחה לגמרי, א"כ דינם הברה באל"ף, והיא נחה לגמרי, א"כ דינם הברה באל"ף, והיא נחה לגמרי, א"כ דינם 

  ברור להדגיש בג"ד כפ"ת שאחריהם.ברור להדגיש בג"ד כפ"ת שאחריהם.ברור להדגיש בג"ד כפ"ת שאחריהם.ברור להדגיש בג"ד כפ"ת שאחריהם.
  

אפילו שהשאלות שלו כאן נכונות, בכל  ברםברםברםברם
זאת מסתבר לענ"ד שנפלה כאן טעות 
מסויימת, כי אפשר לראות שרבי יעקב בן 
אדוניהו סותר את עצמו. הוא אומר שהרפו 

כתב. נראה שהיתה טעות אותו כאילו נ
בהדפסה, והיה צריך לכתוב שהדגישו את 
האות בי"ת. המדפיסים טעו, או שחסר כמה 
מלים, וזה מוכרח, אחרת אין קשר בין המלים 
שהוא כתב בשורה הזאת, בין ההתחלה אל 
הסוף. הוא בעצמו אומר דברים ההפוכים אחד 
מן השני. לכן צריך לומר בדבריו, שהדגישו את 

  "ת. האות בי
  

    כי אין האל"ף נקראת מאומה,כי אין האל"ף נקראת מאומה,כי אין האל"ף נקראת מאומה,כי אין האל"ף נקראת מאומה,שכתב,  ומהומהומהומה
הלשון מגומגם, והוא מתכוון לומר שאז קל 

  וחומר, שהבי"ת לא תהיה רפויה. 
  

צריכים לתקן את לשונו. אך לגופו של  לכןלכןלכןלכן
עניין, הדבר אינו משנה לנו, מחמת שהמסקנא 
היא נכונה, והאות בי"ת שבתיבת 'בלק' 

הג פשוט הג פשוט הג פשוט הג פשוט וכן המנוכן המנוכן המנוכן המנדגושה. וכן הוא מסיים שם, 
וידוע עם מציאות הספרים שהדגישום, וכבר בא וידוע עם מציאות הספרים שהדגישום, וכבר בא וידוע עם מציאות הספרים שהדגישום, וכבר בא וידוע עם מציאות הספרים שהדגישום, וכבר בא 
דבר זה מפורש בהדיא במחברת הגדולה דבר זה מפורש בהדיא במחברת הגדולה דבר זה מפורש בהדיא במחברת הגדולה דבר זה מפורש בהדיא במחברת הגדולה 
שבתחילת התיגאן בענייני בג"ד כפ"ת וז"ל, שבתחילת התיגאן בענייני בג"ד כפ"ת וז"ל, שבתחילת התיגאן בענייני בג"ד כפ"ת וז"ל, שבתחילת התיגאן בענייני בג"ד כפ"ת וז"ל, 
וכן אפשר שיימצא אות אהו"י כתוב וסמוך לו וכן אפשר שיימצא אות אהו"י כתוב וסמוך לו וכן אפשר שיימצא אות אהו"י כתוב וסמוך לו וכן אפשר שיימצא אות אהו"י כתוב וסמוך לו 
        דגש כאילו אין שם אות אהו"י, כמו 'וירא בלק'. דגש כאילו אין שם אות אהו"י, כמו 'וירא בלק'. דגש כאילו אין שם אות אהו"י, כמו 'וירא בלק'. דגש כאילו אין שם אות אהו"י, כמו 'וירא בלק'. 

  

תשמעו כיצד בעל המחברת מגדיר זאת,  עתהעתהעתהעתה
את האות בי"ת, אף שהיא אחרי מדוע להדגיש 

האל"ף כאילו אינו, לפי שאין האל"ף כאילו אינו, לפי שאין האל"ף כאילו אינו, לפי שאין האל"ף כאילו אינו, לפי שאין אהו"י בזה"ל, 

הדיבור נעצר הדיבור עומד אל על הרי"ש. הדיבור עומד אל על הרי"ש. הדיבור עומד אל על הרי"ש. הדיבור עומד אל על הרי"ש. 
ָלק    ַויְַּר ַויְַּר ַויְַּר ַויְַּר באות רי"ש. כאילו כתוב  ָלקּבָ ָלקּבָ ָלקּבָ האל"ף . . . . ּבָ

לפיכך נסמך לו דגש. וכן כל לפיכך נסמך לו דגש. וכן כל לפיכך נסמך לו דגש. וכן כל לפיכך נסמך לו דגש. וכן כל     כאילו אינה. 
    ––––הדומה לזה, מקובל מנביא וחוזה, עכ"ל הדומה לזה, מקובל מנביא וחוזה, עכ"ל הדומה לזה, מקובל מנביא וחוזה, עכ"ל הדומה לזה, מקובל מנביא וחוזה, עכ"ל 

ם ם ם ם וכן מפורש על זה בהדיא גוכן מפורש על זה בהדיא גוכן מפורש על זה בהדיא גוכן מפורש על זה בהדיא ג –המחברת 
  במחברת צנעאני באריכות עיי"ש, ואין לשנות. במחברת צנעאני באריכות עיי"ש, ואין לשנות. במחברת צנעאני באריכות עיי"ש, ואין לשנות. במחברת צנעאני באריכות עיי"ש, ואין לשנות. 

שתי מחברות. האחת נקראת המחברת  ישנןישנןישנןישנן
הגדולה. וחברתה נקראת מחברת צנעאני. שם 
בדרך כלל הוא מקצר, ובכל זאת לגבי עניין זה 

  הוא האריך. 
  

דף [מתוך המחברת, כפי שהדפיסה היפ"ה  נקראנקראנקראנקרא
הבאות הבאות הבאות הבאות י"ה י"ה י"ה י"ה משגיחים באותיות אומשגיחים באותיות אומשגיחים באותיות אומשגיחים באותיות או    יןיןיןיןודע שאודע שאודע שאודע שא, ]י"ז

א ולא בכתוב. א ולא בכתוב. א ולא בכתוב. א ולא בכתוב. טֵּ טֵּ טֵּ טֵּ בַּ בַּ בַּ בַּ ְת ְת ְת ְת ּמִ ּמִ ּמִ ּמִ בסופי התיבות, אלא בַּ בסופי התיבות, אלא בַּ בסופי התיבות, אלא בַּ בסופי התיבות, אלא בַּ 
בר כג ב), לא נאמר כיון בר כג ב), לא נאמר כיון בר כג ב), לא נאמר כיון בר כג ב), לא נאמר כיון דדדד(במ(במ(במ(במ    'וירא בלק''וירא בלק''וירא בלק''וירא בלק'    מומומומוככככ

ה, ה, ה, ה, וי"וי"וי"וי"יש אל״ף והיא מאותיות איש אל״ף והיא מאותיות איש אל״ף והיא מאותיות איש אל״ף והיא מאותיות א    ''''ויראויראויראוירא''''שבסוף שבסוף שבסוף שבסוף 
ם ם ם ם גגגגת, ות, ות, ות, ו""""ד כפד כפד כפד כפ""""יש ב״י והיא מבגיש ב״י והיא מבגיש ב״י והיא מבגיש ב״י והיא מבג    ''''בלקבלקבלקבלק''''לת לת לת לת ייייובתחובתחובתחובתח

ב״י של בלק ב״י של בלק ב״י של בלק ב״י של בלק     משרת, וא״כ ראויהמשרת, וא״כ ראויהמשרת, וא״כ ראויהמשרת, וא״כ ראויה    בוירא ישבוירא ישבוירא ישבוירא יש
        ....להיות כרפי כפי הכלללהיות כרפי כפי הכלללהיות כרפי כפי הכלללהיות כרפי כפי הכלל

  

המתבטא. והוא המתבטא. והוא המתבטא. והוא המתבטא. והוא עומדים לעולם רק על עומדים לעולם רק על עומדים לעולם רק על עומדים לעולם רק על     יןיןיןיןאלא אאלא אאלא אאלא א
שאם אמרת וירא, אזי לא תתגלה האל״ף כלל שאם אמרת וירא, אזי לא תתגלה האל״ף כלל שאם אמרת וירא, אזי לא תתגלה האל״ף כלל שאם אמרת וירא, אזי לא תתגלה האל״ף כלל 

וף התיבה וף התיבה וף התיבה וף התיבה ססססשמע בשמע בשמע בשמע ביייילו שנעדרה, ולא תלו שנעדרה, ולא תלו שנעדרה, ולא תלו שנעדרה, ולא תייייוכאוכאוכאוכא
לו סוף התיבה לו סוף התיבה לו סוף התיבה לו סוף התיבה ייייאלא הרי״ש בלבד, ונמצא כאאלא הרי״ש בלבד, ונמצא כאאלא הרי״ש בלבד, ונמצא כאאלא הרי״ש בלבד, ונמצא כא

, ולכן באה ב״י , ולכן באה ב״י , ולכן באה ב״י , ולכן באה ב״י וי"הוי"הוי"הוי"ההוא רי״ש, והרי״ש אינה מאהוא רי״ש, והרי״ש אינה מאהוא רי״ש, והרי״ש אינה מאהוא רי״ש, והרי״ש אינה מא
משגיחים משגיחים משגיחים משגיחים     יןיןיןיןיוצ״ב, איוצ״ב, איוצ״ב, איוצ״ב, אככככ    . וכן בכל. וכן בכל. וכן בכל. וכן בכלדגשדגשדגשדגששל בלק בשל בלק בשל בלק בשל בלק ב

ולא ולא ולא ולא     ,,,,אלא באות האחרונה הגלויה במבטאאלא באות האחרונה הגלויה במבטאאלא באות האחרונה הגלויה במבטאאלא באות האחרונה הגלויה במבטא
        ....בכתובבכתובבכתובבכתוב

  

אגב, אם מישהו שם לב, במלים שאמר  בדרךבדרךבדרךבדרך
ת, "ד כפ"ר' יעקב בן אדוניהו לגבי רפיות בג

הוא הכניס איזו הבנה. וכך הוא כתב, כמובא 
לקורא לבטא לקורא לבטא לקורא לבטא לקורא לבטא כדי לתת פנאי והמתנה כדי לתת פנאי והמתנה כדי לתת פנאי והמתנה כדי לתת פנאי והמתנה לעיל, 

מלים אלו משמעותיות . . . . בשפתיו אותיות אהו"יבשפתיו אותיות אהו"יבשפתיו אותיות אהו"יבשפתיו אותיות אהו"י
  מאד. 

  

דיברנו על [מוצש"ק בשלח התש"פ] בשיעור  הריהריהריהרי
ת אחרי אהו"י, "ד כפ"בגכלל רפיות אותיות 

שלא ידוע לנו טעם והבנה עפ"י הפשט. לא 
זכרתי אז שישנו דבר כזה, לכן הסברנו זאת רק 
עפ"י הסוד. הבאנו את פירוש הרב בני יששכר, 

בתחילת הספר, [כפי שהביאו בספר המטעמים 
  .]אות א'



 ר השבועיהשיעו –שערי יצחק 

18  

חשבתי אז, שאין לזה טעם עפ"י הפשט.  כךכךכךכך
ראיתי אבל אחרי כן, בינותי בספרים, ו

שהפשטנים נותנים לכך טעמים גם עפ"י הפשט. 
ואמנם לענ"ד טעמים אלו אינם מספיקים די 
הצורך, וקשה לקבלם, אך בכל זאת אולי יש 
בהם ממש. הרבה פעמים מצוי שפירושי הפשט 
אינם מסבירים ומקיפים לגמרי את כל העניין, 
אבל בכל זאת, יש משהו. מעט. הנה הם 

ו עפ"י הפשט. ואחד התאמצו ונתנו טעם כלשה
מן הטעמים שנאמרו, הוא הטעם שאמר רבי 

  יעקב בן אדוניהו.
  

שוב על הטעם שהוא אומר על רפיות  נחזורנחזורנחזורנחזור
כדי לתת כדי לתת כדי לתת כדי לתת ת אחרי אהו"י, "ד כפ"אותיות בג

פנאי והמתנה לקורא לבטא בשפתיו אותיות פנאי והמתנה לקורא לבטא בשפתיו אותיות פנאי והמתנה לקורא לבטא בשפתיו אותיות פנאי והמתנה לקורא לבטא בשפתיו אותיות 
אנחנו נעשה בזה "חקירה למדנית". ספק . . . . אהו"יאהו"יאהו"יאהו"י

רי אהו"י והעמדת שני צדדים שונים. מדוע אח
ת רפויות? האם בגלל "ד כפ"אותיות בג

שלפניהם אהו"י, אז ישנה סיבה להרפות אותם, 
ת. או "ד כפ"בשביל עצם ביטוי האותיות בג

שרפיותם נועדה בשביל להדגיש ולהוציא 
במבטא היטב את אותיות אהו"י. בהמשך 

  בעז"ה תבינו את הצדדים עוד יותר טוב.
  

יקרא. כיצד צריכים לדון, לעניין מע ובכללובכללובכללובכלל
ת לולא "ד כפ"צריכים לקרוא את אותיות בג

הכללים. האם עיקר אותיות אלו הם דגושות או 
  רפות? 

  

לי שעל שאלה זו, כולם ישיבו לי מיד,  נראהנראהנראהנראה
בודאי שהאות מעצמותה צריכה להיות 
מודגשת. שהרי למשל בשם אדם הנקרא 
נימין, בבי"ת  בנימין, מפורסם שקוראים לו ּבִ

נימין. נמצא שפשטות דגושה. לא קו ראים לו ֿבִ
הקריאה היא בדגש. מתי משנים מהפשטות, 

ת? כגון בשם "ד כפ"ומרפים את אותיות בג
נימין? רק כאשר  הנז', בנימין, מתי נקרא לו ֿבִ
אותיות אהו"י באים לפניו. הגירסא הראשונית 

נימין. כן, המלה הראשונה בתורה  כמו היא ּבִ
יתהיא  ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ בי"ת מודגשת? כיון . מפני מה הּבְ

שלפני כן לא כתוב כלום, מצד עצמה היא 
  מודגשת. 

עושה  , הרז"ה בעל הספר צוהר התיבה,אמנםאמנםאמנםאמנם
לכך מטעמים. הוא עומד על כך, מדוע אותיות 

ת, ומאידך כפי "ד כפ"אהו"י מרפות את בג
שאמרנו מקודם, כאשר ישנו טעם מפריד 

ת מודגשות? ובמלים "ד כפ"ביניהם, אותיות בג
רות, מדוע כאשר מתחילים, בא דגש, אח

  ואחרי מלים אחרות הן רפות?
  

כל כל כל כל בלשון מליצה, פשוט מאד. כי  ומסבירומסבירומסבירומסביר
... כך הוא מנמק, ומוסיף לכך ההתחלות קשותההתחלות קשותההתחלות קשותההתחלות קשות

  עוד משל יפה, לׂשבר את דעת הקורא.
  

הוא מדקדק חשוב ומפורסם, ובין היתר  הרז"ההרז"ההרז"ההרז"ה
גם מהרי"ץ מביאו בכמה מקומות, וחיבר גם 

הניקוד', ועוד ספרים רבים. היעב"ץ  ספר 'יסוד
השיג עליו קשות. אך לא ניכנס לכך כעת, כי 

  לא זה הנושא. 
  

צוהר התיבה הנז"ל יש לו כמה 'תיבות',  בספרבספרבספרבספר
. ושם הוא כתב תיבת הדגשתיבת הדגשתיבת הדגשתיבת הדגשוהאחת מהם היא 

יתוהנה הבי"ת במלת והנה הבי"ת במלת והנה הבי"ת במלת והנה הבי"ת במלת כך,  ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ יתּבְ ֵראׁשִ  היא דגושההיא דגושההיא דגושההיא דגושה    ּבְ
בהתחלת התורה, ואין לפניה לא נח נסתר ולא בהתחלת התורה, ואין לפניה לא נח נסתר ולא בהתחלת התורה, ואין לפניה לא נח נסתר ולא בהתחלת התורה, ואין לפניה לא נח נסתר ולא 

. מבואר מזה שדגש קל, הוא מיוסד . מבואר מזה שדגש קל, הוא מיוסד . מבואר מזה שדגש קל, הוא מיוסד . מבואר מזה שדגש קל, הוא מיוסד נח נראהנח נראהנח נראהנח נראה
מכאן רואים שזו היא בהתחלת המבטא. בהתחלת המבטא. בהתחלת המבטא. בהתחלת המבטא. 

  ההתחלה. 
  

ונראה לי הטעם, לפי שבכל דבר הכבד, ונראה לי הטעם, לפי שבכל דבר הכבד, ונראה לי הטעם, לפי שבכל דבר הכבד, ונראה לי הטעם, לפי שבכל דבר הכבד, 
התחלת התנועה על המניע. עד שלקושי התחלת התנועה על המניע. עד שלקושי התחלת התנועה על המניע. עד שלקושי התחלת התנועה על המניע. עד שלקושי 
התחלה אמרו, כל התחלות קשות. וההתחלה התחלה אמרו, כל התחלות קשות. וההתחלה התחלה אמרו, כל התחלות קשות. וההתחלה התחלה אמרו, כל התחלות קשות. וההתחלה 

לפי לפי לפי לפי ומדוע? עצמה, היא יותר מחצי הכל. עצמה, היא יותר מחצי הכל. עצמה, היא יותר מחצי הכל. עצמה, היא יותר מחצי הכל. 
שקודם ההתחלה, לא היה ממנו שום דבר שקודם ההתחלה, לא היה ממנו שום דבר שקודם ההתחלה, לא היה ממנו שום דבר שקודם ההתחלה, לא היה ממנו שום דבר 

מי שמתחיל איזה משהו, הוא כמו במציאות. במציאות. במציאות. במציאות. 
יוצר יש מאין. מקודם לא היה, ועתה הוא צריך 

והתווה דבר מלא, דבר קשה מאד והתווה דבר מלא, דבר קשה מאד והתווה דבר מלא, דבר קשה מאד והתווה דבר מלא, דבר קשה מאד     להתחיל.
לציין אצל החוש והטבע, לכן כל ההתחלות לציין אצל החוש והטבע, לכן כל ההתחלות לציין אצל החוש והטבע, לכן כל ההתחלות לציין אצל החוש והטבע, לכן כל ההתחלות 

        קשות. קשות. קשות. קשות. 
  

הלא בחוש אנחנו הלא בחוש אנחנו הלא בחוש אנחנו הלא בחוש אנחנו לכך משל נחמד,  וממשילוממשילוממשילוממשיל
רואים ממעשה כל יום, כאשר יהיה צור מכשול רואים ממעשה כל יום, כאשר יהיה צור מכשול רואים ממעשה כל יום, כאשר יהיה צור מכשול רואים ממעשה כל יום, כאשר יהיה צור מכשול 

לה אשר תנוח לה אשר תנוח לה אשר תנוח לה אשר תנוח או אבן נגף, המעכב תנועות העגאו אבן נגף, המעכב תנועות העגאו אבן נגף, המעכב תנועות העגאו אבן נגף, המעכב תנועות העג
שם, הנה בשום אופן לא יתכן להניע העגלה שם, הנה בשום אופן לא יתכן להניע העגלה שם, הנה בשום אופן לא יתכן להניע העגלה שם, הנה בשום אופן לא יתכן להניע העגלה 
ממקומה, אף אם יחזיקו בו עשרה אנשים. ממקומה, אף אם יחזיקו בו עשרה אנשים. ממקומה, אף אם יחזיקו בו עשרה אנשים. ממקומה, אף אם יחזיקו בו עשרה אנשים. 
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העגלה נתקעה באיזה מכשול, אבן או משהו 
שעוצר את הגלגל. כמה שידחפו וידחפו, לא 

כי ירותקו החבלים, כי ירותקו החבלים, כי ירותקו החבלים, כי ירותקו החבלים,     יצליחו להזיז אותה. למה?
(זהו לשון ל עגלתו ל עגלתו ל עגלתו ל עגלתו גַּ גַּ גַּ גַּ לְ לְ לְ לְ וינתקו היתרים, והמה גִּ וינתקו היתרים, והמה גִּ וינתקו היתרים, והמה גִּ וינתקו היתרים, והמה גִּ 

לא יצליחו והיא לא תמוש משם. והיא לא תמוש משם. והיא לא תמוש משם. והיא לא תמוש משם.     פסוק),
להניעה. מדוע? כי אם יש צור נגף ממול הגלגל, 
כמה שננסה לא נצליח לעבור אותו. אם אתה 
רוצה להצליח, תזיז את העגלה אחורה, 
ותתחיל לגלגל אותה, ואז תוכל להתקדם 

ואולם ואולם ואולם ואולם     הלאה. זהו דוגמא לכל ההתחלות קשות.
יע יע יע יע כאשר יחזירו הגלגל לאחוריו, ויתחילו להנכאשר יחזירו הגלגל לאחוריו, ויתחילו להנכאשר יחזירו הגלגל לאחוריו, ויתחילו להנכאשר יחזירו הגלגל לאחוריו, ויתחילו להנ

משם תנועה רהוטה ותכופה, שוב לא תמנעהו משם תנועה רהוטה ותכופה, שוב לא תמנעהו משם תנועה רהוטה ותכופה, שוב לא תמנעהו משם תנועה רהוטה ותכופה, שוב לא תמנעהו 
האבן ולא יעצרוהו הצור. וכל הוא די מה שיורה האבן ולא יעצרוהו הצור. וכל הוא די מה שיורה האבן ולא יעצרוהו הצור. וכל הוא די מה שיורה האבן ולא יעצרוהו הצור. וכל הוא די מה שיורה 

        על קושי התחלת תנועה שאחרי המנוחה. על קושי התחלת תנועה שאחרי המנוחה. על קושי התחלת תנועה שאחרי המנוחה. על קושי התחלת תנועה שאחרי המנוחה. 
  

ובעבור זה, החכים מניח הלשון, להשים כבדות ובעבור זה, החכים מניח הלשון, להשים כבדות ובעבור זה, החכים מניח הלשון, להשים כבדות ובעבור זה, החכים מניח הלשון, להשים כבדות 
מבטא הדגש, בכל אות שיש בה התחלת מבטא הדגש, בכל אות שיש בה התחלת מבטא הדגש, בכל אות שיש בה התחלת מבטא הדגש, בכל אות שיש בה התחלת 

ת "ד כפ"אותיות בגתנועה, להרגישה היטב. תנועה, להרגישה היטב. תנועה, להרגישה היטב. תנועה, להרגישה היטב. 
ת שאחרי שוא נח ת שאחרי שוא נח ת שאחרי שוא נח ת שאחרי שוא נח לכן כל אולכן כל אולכן כל אולכן כל אומודגשות וכבדות. 

היא דגושה, לפי שיש בה התחלת תנועה. שהרי היא דגושה, לפי שיש בה התחלת תנועה. שהרי היא דגושה, לפי שיש בה התחלת תנועה. שהרי היא דגושה, לפי שיש בה התחלת תנועה. שהרי 
שוא נח, גבול תנועה שלפניו הוא. וא"כ יהיה שוא נח, גבול תנועה שלפניו הוא. וא"כ יהיה שוא נח, גבול תנועה שלפניו הוא. וא"כ יהיה שוא נח, גבול תנועה שלפניו הוא. וא"כ יהיה 

הוא מנמק עם אחריו, התחלת תנועה אחרת. אחריו, התחלת תנועה אחרת. אחריו, התחלת תנועה אחרת. אחריו, התחלת תנועה אחרת. 
טעמים, ומסביר את הכללים, מדוע גם אחרי 

ת, "ד כפ"שוא נח מדגישים את אותיות בג
מכיון שאחרי שוא נח, נחשבת המלה כמלה 

הנח הוא גבול התנועה  חדשה, כי השוא
שלפניו, לכן מאחריו נחשב תנועה אחרת, 

  ודינה להידגש.
  

לקבל את הפירוש הזה באופן חלקי.  אפשראפשראפשראפשר
כפי [ולמעשה, רואים גם במחברת התיגאן 

שנדפסה ברחובות ה'תשע"ה עם ביאור מנחת אבישי, 
, כי גם הוא אומר הסבר מסויים עפ"י ]218עמוד 

ת אחרי אהו"י "ד כפ"הפשט, מדוע אותיות בג
הן רפויות. בעל המחברת שאל זאת במפורש, 

ת ת ת ת """"ד כפד כפד כפד כפ""""ואם יאמר אדם מה טעם בגואם יאמר אדם מה טעם בגואם יאמר אדם מה טעם בגואם יאמר אדם מה טעם בגוזה לשונו, 
דע שאותיות אוי"ה הן רכין דע שאותיות אוי"ה הן רכין דע שאותיות אוי"ה הן רכין דע שאותיות אוי"ה הן רכין נרפין מאוי"ה? יֵ נרפין מאוי"ה? יֵ נרפין מאוי"ה? יֵ נרפין מאוי"ה? יֵ 

רפין, לפי כך מרפין האות הסמוך להן, ויצא רך רפין, לפי כך מרפין האות הסמוך להן, ויצא רך רפין, לפי כך מרפין האות הסמוך להן, ויצא רך רפין, לפי כך מרפין האות הסמוך להן, ויצא רך 
דהיינו, מכיון שאותיות אוי"ה הן רכות, כמותן. כמותן. כמותן. כמותן. 

"ף ותדיר הן מצטרפות לאחרות. כך הוא באל
ובוא"ו, ביו"ד ובה"א. הן האותיות שאינן 

ת הבאה "ד כפ"קשות, ממילא גם אות מבג
  אחריה, נרפית גם היא.

        
כתוב במחברת הגדולה. וגם במחברת  כךכךכךכך

הקטנה שידידנו היפ"ה תרגם אותה מערבית 
לעברית. בזמנו, כאשר ראיתי אותו שהוא בקי 
בהלכה ובמלאכה, ביקשתי ממנו שיתרגמנה 

, וברוך ה' שהוא הצליח בזה, וגם ויערוך אותה
לעומת לעומת לעומת לעומת הוסיף את הביאורים שלו הנקראים, 

  . המחברתהמחברתהמחברתהמחברת
  

אותיות אותיות אותיות אותיות  ,כתוב כך ]בדף י'[הקצרה  במחברתבמחברתבמחברתבמחברת
אוי"ה מרפות את האותיות הסמוכות להן, לפי אוי"ה מרפות את האותיות הסמוכות להן, לפי אוי"ה מרפות את האותיות הסמוכות להן, לפי אוי"ה מרפות את האותיות הסמוכות להן, לפי 
שהאל"ף והוי"ו והיו"ד והה"י, אותיות נחות, והן שהאל"ף והוי"ו והיו"ד והה"י, אותיות נחות, והן שהאל"ף והוי"ו והיו"ד והה"י, אותיות נחות, והן שהאל"ף והוי"ו והיו"ד והה"י, אותיות נחות, והן 

. ומפני רכותן, . ומפני רכותן, . ומפני רכותן, . ומפני רכותן, חַ חַ חַ חַ וֹ וֹ וֹ וֹ נּ נּ נּ נּ הַ הַ הַ הַ וְ וְ וְ וְ     ךְ ךְ ךְ ךְ שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ ּמֶ ּמֶ ּמֶ ּמֶ נקראות אותיות הַ נקראות אותיות הַ נקראות אותיות הַ נקראות אותיות הַ 
את האות הסמוכה להן, והנחוה רפויה. את האות הסמוכה להן, והנחוה רפויה. את האות הסמוכה להן, והנחוה רפויה. את האות הסמוכה להן, והנחוה רפויה.     ריככוריככוריככוריככו

        ודע זה.ודע זה.ודע זה.ודע זה.
  

וכן הוא גם וכן הוא גם וכן הוא גם וכן הוא גם שם כתב היפ"ה בזה"ל,  ובהערותובהערותובהערותובהערות
לשון המחברת הגדולה עמודים י"ט ופ"א. ור"י לשון המחברת הגדולה עמודים י"ט ופ"א. ור"י לשון המחברת הגדולה עמודים י"ט ופ"א. ור"י לשון המחברת הגדולה עמודים י"ט ופ"א. ור"י 
בן אדוניהו במאמר דרכי הניקוד והנגינות ביאר בן אדוניהו במאמר דרכי הניקוד והנגינות ביאר בן אדוניהו במאמר דרכי הניקוד והנגינות ביאר בן אדוניהו במאמר דרכי הניקוד והנגינות ביאר 
עניינן וז"ל, אילו היו האותיות הבאות אחריהן עניינן וז"ל, אילו היו האותיות הבאות אחריהן עניינן וז"ל, אילו היו האותיות הבאות אחריהן עניינן וז"ל, אילו היו האותיות הבאות אחריהן 
נדגשות, היה נראה כאילו אות אוי"ה חסרה מן נדגשות, היה נראה כאילו אות אוי"ה חסרה מן נדגשות, היה נראה כאילו אות אוי"ה חסרה מן נדגשות, היה נראה כאילו אות אוי"ה חסרה מן 

, בעבור אשר יהיו ב' התיבות ע"י , בעבור אשר יהיו ב' התיבות ע"י , בעבור אשר יהיו ב' התיבות ע"י , בעבור אשר יהיו ב' התיבות ע"י המכתבהמכתבהמכתבהמכתב
הדגש, כאילו היו תיבה אחת כו', ועל כן הרפו הדגש, כאילו היו תיבה אחת כו', ועל כן הרפו הדגש, כאילו היו תיבה אחת כו', ועל כן הרפו הדגש, כאילו היו תיבה אחת כו', ועל כן הרפו 
האותיות הבאות אחריהם, לתת פנאי והמתנה האותיות הבאות אחריהם, לתת פנאי והמתנה האותיות הבאות אחריהם, לתת פנאי והמתנה האותיות הבאות אחריהם, לתת פנאי והמתנה 
לקורא לבטא בשפתיו הבאת אות האוי"ה, לקורא לבטא בשפתיו הבאת אות האוי"ה, לקורא לבטא בשפתיו הבאת אות האוי"ה, לקורא לבטא בשפתיו הבאת אות האוי"ה, 

זהו מה שהבאנו מקודם, שהטעם הוא עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל. 
בכדי לתת משך זמן לקורא לבטא את אותיות 

ד "אהו"י כתקנן. אם ידגישו את אותיות בג
ת שאחרי אהו"י, הן ייעלמו. כי הדגש כמו "כפ

מחבר את שתי המלים ביחד. לכן מרפים את 
האותיות הללו, כדי שאותיות אוי"ה ישמעו 

  טוב.
  

היפ"ה עוד את מהרי"ץ שהזכיר זאת  מביאמביאמביאמביא
וגם מהרי"ץ וגם מהרי"ץ וגם מהרי"ץ וגם מהרי"ץ במקום אחד בדרך אגב. וזה לשונו, 

' (תהלים ב'), ' (תהלים ב'), ' (תהלים ב'), ' (תהלים ב'), י ֿבוֹ י ֿבוֹ י ֿבוֹ י ֿבוֹ סֵ סֵ סֵ סֵ בחלק הדקדוק על תיבת 'חוֹ בחלק הדקדוק על תיבת 'חוֹ בחלק הדקדוק על תיבת 'חוֹ בחלק הדקדוק על תיבת 'חוֹ 
ד קריאת היו"ד'. ד קריאת היו"ד'. ד קריאת היו"ד'. ד קריאת היו"ד'. אבַ אבַ אבַ אבַ רפ"י, כדי שלא תֹ רפ"י, כדי שלא תֹ רפ"י, כדי שלא תֹ רפ"י, כדי שלא תֹ 'הבי"ת 'הבי"ת 'הבי"ת 'הבי"ת 

, בדגש, אזי לא וֹ וֹ וֹ וֹ חֹוֵסי בּ חֹוֵסי בּ חֹוֵסי בּ חֹוֵסי בּ דהיינו, אם היה כתוב 
היינו שומעים את היו"ד. בכל מקרה בודאי 
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שאין שומעים ממש את היו"ד, אלא המדובר 
רק על הרגשתה. הרי איננו מדברים על מבטא 
האשכנזים, שאצלם ישנה טעות להוציא את 

ירי, כאילו מנוקד היו"ד כאשר היא באה אחרי צ
". זאת איננה הנקודה. אלא כי גם בוֹ  חֹוֵסיְ "

, בלא להוציא את היו"ד חֹוֵסיחֹוֵסיחֹוֵסיחֹוֵסיאצלינו שקוראים 
ממש במבטא, בכל זאת לפחות שומעים אותה 

. ומה ַויֵָּראַויֵָּראַויֵָּראַויֵָּראנעלמת, כמו האל"ף שבתיבת 
הכוונה ששומעים את היו"ד? שהתנועה איננה 
קצרה. לכן, בשביל לשמור על שמיעת היו"ד, 
מרפים את הבי"ת הבאה אחריה בתיבת 'בו'. 

, בדגש, מטעם שהיא וֹ וֹ וֹ וֹ חֹוֵסי בּ חֹוֵסי בּ חֹוֵסי בּ חֹוֵסי בּ אם היה כתוב 
מלעיל וכדין דחיק, לא שומעים את היו"ד, 

  אפילו לא ברקע.
  

וכל זה הוא על דרך וכל זה הוא על דרך וכל זה הוא על דרך וכל זה הוא על דרך היפ"ה ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
הפשט, אבל הרמ"ק בספר הפרדס שער הפשט, אבל הרמ"ק בספר הפרדס שער הפשט, אבל הרמ"ק בספר הפרדס שער הפשט, אבל הרמ"ק בספר הפרדס שער 
הטעמים פ"ד כתב, שהדגש מורה על חוזק הטעמים פ"ד כתב, שהדגש מורה על חוזק הטעמים פ"ד כתב, שהדגש מורה על חוזק הטעמים פ"ד כתב, שהדגש מורה על חוזק 

מיתוקו. וכן בספר בני מיתוקו. וכן בספר בני מיתוקו. וכן בספר בני מיתוקו. וכן בספר בני הדין, והרפה מורה על הדין, והרפה מורה על הדין, והרפה מורה על הדין, והרפה מורה על 
יששכר כתב וז"ל, ועם מדוע לא יבוא דגש אחר יששכר כתב וז"ל, ועם מדוע לא יבוא דגש אחר יששכר כתב וז"ל, ועם מדוע לא יבוא דגש אחר יששכר כתב וז"ל, ועם מדוע לא יבוא דגש אחר 
אותיות אוי"ה, דזה לפי שהאותיות הללו אותיות אוי"ה, דזה לפי שהאותיות הללו אותיות אוי"ה, דזה לפי שהאותיות הללו אותיות אוי"ה, דזה לפי שהאותיות הללו 
חסירים בגלות. אל"ף מן כסא, ה"א מן הוי"ה, חסירים בגלות. אל"ף מן כסא, ה"א מן הוי"ה, חסירים בגלות. אל"ף מן כסא, ה"א מן הוי"ה, חסירים בגלות. אל"ף מן כסא, ה"א מן הוי"ה, 
י' מירושלים, ו' מן אליהו, והדגש מורה על י' מירושלים, ו' מן אליהו, והדגש מורה על י' מירושלים, ו' מן אליהו, והדגש מורה על י' מירושלים, ו' מן אליהו, והדגש מורה על 

        חיזוק וגבורה ודין, משא"כ רפה הוא ממותק. חיזוק וגבורה ודין, משא"כ רפה הוא ממותק. חיזוק וגבורה ודין, משא"כ רפה הוא ממותק. חיזוק וגבורה ודין, משא"כ רפה הוא ממותק. 
  

 קראנו מתוך המחברת הקטנה, שנקראת כאןכאןכאןכאן
מחברת צנעאני. היא בעבר היתה כתובה רק 
בלשון ערבי, והיפ"ה תרגמה ללשון הקודש. 
ומה שהקראנו לפני כן הוא מן המחברת 
הגדולה, ועתה נחזור אליה, לראות מה שכתוב 

, שהוסיף ]29הערה [שם בהערות מנחת אבישי 
המו"ל את הטעם עפ"י הסוד, כי נראה שכולם 

  מספיק. הרגישו שהטעם עפ"י הפשט איננו
  

עפ"י הסוד, הדגש מורה על מדת עפ"י הסוד, הדגש מורה על מדת עפ"י הסוד, הדגש מורה על מדת עפ"י הסוד, הדגש מורה על מדת לשונו,  וזהוזהוזהוזה
הדין, ואילו הרפה מורה על מדת הרחמים, הדין, ואילו הרפה מורה על מדת הרחמים, הדין, ואילו הרפה מורה על מדת הרחמים, הדין, ואילו הרפה מורה על מדת הרחמים, 
ואותיות אהו"י הם משם קדוש הוי"ה, שהוא ואותיות אהו"י הם משם קדוש הוי"ה, שהוא ואותיות אהו"י הם משם קדוש הוי"ה, שהוא ואותיות אהו"י הם משם קדוש הוי"ה, שהוא 
בבחינת מדת רחמים, ועל כן מרפה אותיות בבחינת מדת רחמים, ועל כן מרפה אותיות בבחינת מדת רחמים, ועל כן מרפה אותיות בבחינת מדת רחמים, ועל כן מרפה אותיות 

        ת הבאות אחריו שיהיו כמותו.ת הבאות אחריו שיהיו כמותו.ת הבאות אחריו שיהיו כמותו.ת הבאות אחריו שיהיו כמותו.""""ד כפד כפד כפד כפ""""בגבגבגבג

        

ו' בנוסח ו' בנוסח ו' בנוסח ו' בנוסח בּֿ בּֿ בּֿ בּֿ ת 'ת 'ת 'ת 'וווורפיות האות בי"ת בתיברפיות האות בי"ת בתיברפיות האות בי"ת בתיברפיות האות בי"ת בתיבדגשות ודגשות ודגשות ודגשות ובעניין בעניין בעניין בעניין 
        ....יעלה ויבואיעלה ויבואיעלה ויבואיעלה ויבוא

  

מנחת אבישי אח"כ, אומר דבר  בהערותבהערותבהערותבהערות
מעניין, ביאור חדש הנוגע לאמירת יעלה ויבוא. 

מדוע בתפילת יעלה ויבוא מדוע בתפילת יעלה ויבוא מדוע בתפילת יעלה ויבוא מדוע בתפילת יעלה ויבוא     עפ"י זה נסבירעפ"י זה נסבירעפ"י זה נסבירעפ"י זה נסביר
נמצא בה המלה ֹבו, כאשר פעם האות בי"ת נמצא בה המלה ֹבו, כאשר פעם האות בי"ת נמצא בה המלה ֹבו, כאשר פעם האות בי"ת נמצא בה המלה ֹבו, כאשר פעם האות בי"ת 

הוא שואל רפה, ופעם האות בי"ת דגושה. רפה, ופעם האות בי"ת דגושה. רפה, ופעם האות בי"ת דגושה. רפה, ופעם האות בי"ת דגושה. 
שאלה. מדוע 'בו' הראשון דגוש, ו'בו' השני אינו 

'אלהינו 'אלהינו 'אלהינו 'אלהינו     ה בזה"ל,דגוש? ובא לתרץ עם המצא
ּבֹו לטובה', האות בי"ת דגושה, מפני ששם ּבֹו לטובה', האות בי"ת דגושה, מפני ששם ּבֹו לטובה', האות בי"ת דגושה, מפני ששם ּבֹו לטובה', האות בי"ת דגושה, מפני ששם 
אלהים לפניה, והוא בבחינת דין. ואילו 'ופקדנו אלהים לפניה, והוא בבחינת דין. ואילו 'ופקדנו אלהים לפניה, והוא בבחינת דין. ואילו 'ופקדנו אלהים לפניה, והוא בבחינת דין. ואילו 'ופקדנו 
ֿבֹו לברכה', רפי. וכן 'והושיענו ֿבֹו לחיים טובים'. ֿבֹו לברכה', רפי. וכן 'והושיענו ֿבֹו לחיים טובים'. ֿבֹו לברכה', רפי. וכן 'והושיענו ֿבֹו לחיים טובים'. ֿבֹו לברכה', רפי. וכן 'והושיענו ֿבֹו לחיים טובים'. 
ועוד עפ"י נוסח בלדי, 'ומלטנו ֿבֹו', 'ושמחנו ֿבֹו'. ועוד עפ"י נוסח בלדי, 'ומלטנו ֿבֹו', 'ושמחנו ֿבֹו'. ועוד עפ"י נוסח בלדי, 'ומלטנו ֿבֹו', 'ושמחנו ֿבֹו'. ועוד עפ"י נוסח בלדי, 'ומלטנו ֿבֹו', 'ושמחנו ֿבֹו'. 
בכולן קדמה לאות בי"ת של המלה 'בו' אות בכולן קדמה לאות בי"ת של המלה 'בו' אות בכולן קדמה לאות בי"ת של המלה 'בו' אות בכולן קדמה לאות בי"ת של המלה 'בו' אות 

שהוא בבחינת מדת רחמים. שהוא בבחינת מדת רחמים. שהוא בבחינת מדת רחמים. שהוא בבחינת מדת רחמים. וא"ו משם הוי"ה, וא"ו משם הוי"ה, וא"ו משם הוי"ה, וא"ו משם הוי"ה, 
לכן הוא מרפה את אות של ֿבֹו, שהיא מאותיות לכן הוא מרפה את אות של ֿבֹו, שהיא מאותיות לכן הוא מרפה את אות של ֿבֹו, שהיא מאותיות לכן הוא מרפה את אות של ֿבֹו, שהיא מאותיות 

        ת.ת.ת.ת.""""ד כפד כפד כפד כפ""""בגבגבגבג
  

נשמעים נחמדים לכאורה, אך לענ"ד הם  דבריודבריודבריודבריו
לא מסתברים. כי אפילו שהמדפיסים כתבו כך, 
אפשר לראות לאידך גיסא למשל בתכלאל 
עץ חיים בדפוס הישן, וזה שם בתפילת המנחה 

שם כולם דגושים. דף פ"ז ע"ב, תמצאו ותראו ש
. ווווומלטנו בּ ומלטנו בּ ומלטנו בּ ומלטנו בּ פקדנו ּבֹו לברכה. הושיענו ּבֹו לחיים. פקדנו ּבֹו לברכה. הושיענו ּבֹו לחיים. פקדנו ּבֹו לברכה. הושיענו ּבֹו לחיים. פקדנו ּבֹו לברכה. הושיענו ּבֹו לחיים. 

. רפי. ושמחנו ֿבֹוושמחנו ֿבֹוושמחנו ֿבֹוושמחנו ֿבֹודגשים. אח"כ כתוב אמנם, 
ובמלים אחרות, הדורות שעברו לא דקדקו 
בכל אלו, ובפרט באות בי"ת שהדגישוה תמיד. 
ממילא איננו צריכים להסביר זאת. לפי דבריו, 

יבת ישנה כביכול איזו מסורת, שאחרי ת
אלהינו מדגישים את תיבת 'בו', ובכל השאר 

  לא מדגישים, אבל זה אינו. 
  

אם כן, דהיינו אם מישהו ירצה להסביר זאת  וגםוגםוגםוגם
  עפ"י הסוד, אפשר שיש לכך טעם חזק יותר. 

  
כתב ] סוד תפילת ר"ח דף ל"א[תולעת יעקב  בספרבספרבספרבספר

הזכיר בכאן י"ג עניינים, הזכיר בכאן י"ג עניינים, הזכיר בכאן י"ג עניינים, הזכיר בכאן י"ג עניינים, דבר נפלא בזה"ל, 
ם ביחוד אמתי. והזכיר ם ביחוד אמתי. והזכיר ם ביחוד אמתי. והזכיר ם ביחוד אמתי. והזכיר כנגד י"ג מדות המתייחדיכנגד י"ג מדות המתייחדיכנגד י"ג מדות המתייחדיכנגד י"ג מדות המתייחדי

פקידה וזכירה. הפקידה, סוד הנקבה המתברכת פקידה וזכירה. הפקידה, סוד הנקבה המתברכת פקידה וזכירה. הפקידה, סוד הנקבה המתברכת פקידה וזכירה. הפקידה, סוד הנקבה המתברכת 
  מסוד הזכירה, בו מתחדשה כנשר נעוריה. מסוד הזכירה, בו מתחדשה כנשר נעוריה. מסוד הזכירה, בו מתחדשה כנשר נעוריה. מסוד הזכירה, בו מתחדשה כנשר נעוריה. 
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אומר כי בתחילה מדברים על הזכירה.  הואהואהואהוא
ואחרי כן על זכרנו י"י אלהינו בו לטובה. זכרנו י"י אלהינו בו לטובה. זכרנו י"י אלהינו בו לטובה. זכרנו י"י אלהינו בו לטובה. 

ומסביר התולעת ופקדנו בו לברכה. ופקדנו בו לברכה. ופקדנו בו לברכה. ופקדנו בו לברכה. הפקידה, 
יעקב כי הזכירה היא הזכר, והפקידה היא 

. נראה שהכוונה דזהו כמו שאמרו לגבי הנקבה
אין פרי אין פרי אין פרי אין פרי ], ב"א ע"מסכת ברכות דף נ[כוס של ברכה 

אשה מתברך אלא מפרי בטנו של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של     בטנה שלבטנה שלבטנה שלבטנה של
        פקדנו וזכרנו. פקדנו וזכרנו. פקדנו וזכרנו. פקדנו וזכרנו. לכן אומרים . . . . אישאישאישאיש

  

התולעת יעקב שם, שגם אנו מתחננים  ומוסיףומוסיףומוסיףומוסיף
לפניו להתחדש כמותה יעו"ש. דהיינו 
שבעולמנו הגשמי, יהא כמו בעולמות 

נים, שיתברכו הזכרים והנקבות. [השכ"ג העליו
ומביאו כף החיים סי' תכ"ב סק"ב, למד מדברי 
התולעת יעקב לענות אמן רק אחרי ופקדנו בו 
לברכה, שלא להפסיק ביניהם יעו"ש. ולדידן 
לא נפק"מ, כי בלא"ה אין אנו עונים אמן כלל 

  תוך יעלה ויבוא].
  

ין זה יכול להיות מובן החילוק, מדוע בעני עפ"יעפ"יעפ"יעפ"י
מדגישים את זכרנו, זכרנו, זכרנו, זכרנו, הזכירה, כאשר אומרים 

תיבת 'בו', כי הזכר בא עם דגש, והשני היא 
נקבה. יותר נכון הטענה שצריך להיות בהיפך, 

  כי הנקבה היא דין כידוע.
  

בלא"ה כל אלו הם דברים שאין להם  אבלאבלאבלאבל
שיעור, ובטוחני כי מי שיסתכל בסידורים 

בול. הנדפסים שעברו, יראה כי אין לכך גדר וג
רּוָצה ֵאין חֹוָמה רּוָצה ֵאין חֹוָמהִעיר ּפְ רּוָצה ֵאין חֹוָמהִעיר ּפְ רּוָצה ֵאין חֹוָמהִעיר ּפְ . כל אחד ]ח"ה, כ"משלי כ[ ִעיר ּפְ

  כותב ומדפיס ואומר איך שנראה ומסתדר לו. 
  

קדשנו ֿבמצוותיך. קדשנו ֿבמצוותיך. קדשנו ֿבמצוותיך. קדשנו ֿבמצוותיך. אחד לא מדקדק לומר,  אףאףאףאף
חוץ ממני... וכמו או קידשנו ֿבמצוותיו. או קידשנו ֿבמצוותיו. או קידשנו ֿבמצוותיו. או קידשנו ֿבמצוותיו. 

שאמרתי מקודם, את האות בי"ת בפרט אצל 
  אבותינו היא חלשה. 

  
ספר תורה, , שלא תמצאו מי שגוער בוהראיהוהראיהוהראיהוהראיה

על אחד שהדגיש את האות בי"ת שלא 
ֵני ֵני ֵני ֵני לֹא יֹאְכלּו בְֿ לֹא יֹאְכלּו בְֿ לֹא יֹאְכלּו בְֿ לֹא יֹאְכלּו בְֿ במקומה. כגון במקום לומר, 

ָרֵאל ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ֵני ֵני ֵני ֵני לֹא יֹאְכלּו בְּ לֹא יֹאְכלּו בְּ לֹא יֹאְכלּו בְּ לֹא יֹאְכלּו בְּ אמר,  ,,,,]בראשית ל"ב ל"ג[    ִיׂשְ
ָרֵאל ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ת, כגון "ד כפ"על כל שאר אותיות בג. . . . ִיׂשְ

םגימ"ל,  םּגַ םּגַ םּגַ םאו  ּגַ םֿגַ םֿגַ םֿגַ ּבֹור, ֿגַ ּבֹורּגִ ּבֹורּגִ ּבֹורּגִ , וכן בפ"א, כגון ּבֹורּבֹורּבֹורּבֹורגִֿ גִֿ גִֿ גִֿ או  ּגִ
ְרעֹ  ְרעֹ ּפַ ְרעֹ ּפַ ְרעֹ ּפַ יגערו בקורא. אבל על בי"ת, , , , , ְרעֹהְרעֹהְרעֹהְרעֹהפַֿ פַֿ פַֿ פַֿ או  ההההּפַ

  לא גוערים.
  

התחלתי להעיר על כך, אך שאלתי את  פעםפעםפעםפעם
הרב שמעון צאלח זצ"ל, והוא לא הסכים עם 
זה. אמר לי, אל תגזים. לא מקובל. והוא היה 
אחד מן היותר מדקדקים, ובכל זאת אמר לי 
לא להעיר על כך. ואף שאינני יודע אם זה נכון. 

לי שצריכים לדקדק גם על  כי מצדי נראה
רפיות הבי"ת במקום שצריך להדגישה, אך 
כנראה קשה לציבור לקבל זאת. בגלל שהדבר 

  נפרץ, ממילא לא דקדקו בו.
  

שכבר עבר שעה מתחילת השיעור, אנחנו  כיוןכיוןכיוןכיון
נסיים. למרות שצריכים להביא מקורות נוספים 
לכך, וגם על מה שהתחלתי לדבר מקודם, על 

גוי, מה הם הצדדים לכאן ברכת שלא עשני 
ולכאן. השם ב"ה יאיר עינינו. אלו הם מים שאין 
להם סוף, ובכל זאת אנחנו נשתדל בל"נ 
להסביר כמה דברים יסודיים מסויימים, ומאלו 
יהיה אפשר ללמוד ולהקיש לדברים אחרים. 
 השם ב"ה יזכנו, כן ירבה וכן יפרוץ, כן יהי רצון.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  

 הּ גָּ נערך והֻ , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 
  .העורךלפי הבנת 

   

 קודם היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 
הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן , הוצאתו

אולם מפאת העומס הרב המונח על  דברים רבים,
בור הגהה מדוקדקת, עכתפיו, נבצר ממנו ל

 כבשיעורים שעברו.להאיר ולהעיר בהרחבה 

  

האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור
  את הדבר למעיין בשיעור זה, יש לו לברר היטב 

הערות  ן שליט"א.להלכה ולמעשה אצל מר
  ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  

 ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
 משאלות כל ואהרוך ב המקום ימלא ,הרבים

 .ר"אכי ,לטובה ליבם


