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    הקמץהקמץהקמץהקמץ    כביכולכביכולכביכולכביכול    כיכיכיכי    """"יצחקיצחקיצחקיצחק    עיןעיןעיןעין""""    בספרבספרבספרבספר    המובאותהמובאותהמובאותהמובאות    הראיותהראיותהראיותהראיות    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , קמץקמץקמץקמץ    הניקודהניקודהניקודהניקוד    מבטאמבטאמבטאמבטא    בענייןבענייןבענייןבעניין
  ....לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה

פוסק עדת  –מתוך "שערי יצחק" השיעור השבועי מפי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א 
  תימן, שנמסר במוצש"ק שלח לך התשע"ו, והמשך משיעור מוצש"ק קרח התשע"ו.

        

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

        

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

        
הביא כמה ראיות, להוכיח הביא כמה ראיות, להוכיח הביא כמה ראיות, להוכיח הביא כמה ראיות, להוכיח     ן נ"ו]ן נ"ו]ן נ"ו]ן נ"ו]חלק שלישי סימחלק שלישי סימחלק שלישי סימחלק שלישי סימלהרב יצחק יוסף, להרב יצחק יוסף, להרב יצחק יוסף, להרב יצחק יוסף, [[[[בספר עין יצחק בספר עין יצחק בספר עין יצחק בספר עין יצחק 

  שמבטא הקמץ דומה לפתח. שמבטא הקמץ דומה לפתח. שמבטא הקמץ דומה לפתח. שמבטא הקמץ דומה לפתח. 
        

על כך. כי אי את השאלות הללו? חושבני, כי פעם אחת צריך להשיב  שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם
        לכל מי שישאל, יבלבל או יתבלבל.  אפשר לענות בכל פעם

        

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

משמע שמבטאם דומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורא לקמץ, פתח. משמע שמבטאם דומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורא לקמץ, פתח. משמע שמבטאם דומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורא לקמץ, פתח. משמע שמבטאם דומה. וכן מצאנו הרבה מקומות, שרש"י קורא לקמץ, פתח. 
        משמע שדומה הקמץ לפתח.משמע שדומה הקמץ לפתח.משמע שדומה הקמץ לפתח.משמע שדומה הקמץ לפתח.

        

בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה שהגמרא בירושלמי אומרת, בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה שהגמרא בירושלמי אומרת, בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה שהגמרא בירושלמי אומרת, בשיעור של הרב מאזוז שליט"א, הביא ראיה שהגמרא בירושלמי אומרת, 
ע 'נשבה' ע 'נשבה' ע 'נשבה' ע 'נשבה' שצריך לבטא את העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא יישמשצריך לבטא את העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא יישמשצריך לבטא את העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא יישמשצריך לבטא את העי"ן שבמלת 'נשבע' בקרית שמע, כדי שלא יישמ

עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו שכתוב, עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו שכתוב, עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו שכתוב, עם ה"א, לשון שביה. והרי מלת נשבה, כתובה בקמץ תחת הבי"ת, כמו שכתוב, 
ר    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ּבַ רִנׁשְ ּבַ רִנׁשְ ּבַ רִנׁשְ ּבַ ה    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ִנׁשְ ּבָ הִנׁשְ ּבָ הִנׁשְ ּבָ הִנׁשְ ּבָ ע, היא בפתח, כמ"ש ט'] כ"ב, [שמותרֶֹאה רֶֹאה רֶֹאה רֶֹאה     ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ִנׁשְ ע, היא בפתח, כמ"ש . והמלה נשּבַ ע, היא בפתח, כמ"ש . והמלה נשּבַ ע, היא בפתח, כמ"ש . והמלה נשּבַ . והמלה נשּבַ

ע ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ אם כן, גם אם לא תדגיש את האות עי"ן, זה לא יהיה . . . . כ"א] י"א, [דברים    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִנׁשְ
  נשבה, מלשון שביה. כי לשון שביה, זה בקמץ. 

        

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

        לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.לשאלתי בזמן הקרוב ביותר.
  ה' ישמרהו ויחיהו. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. תודה רבה. אלחנן אביר, מהעיר אלעד. 

        
פעמים רבות. לכן כדאי שנענה על כך,  , אני שומע את השאלות הללולצערנולצערנולצערנולצערנו

  בכדי שהדברים יהיו מודפסים, ושתהיה תשובה לכל השואלים בצורה מסודרת.
        

עין יצחק שם, הוא דן לגבי האשכנזים האומרים, כי על הספרדים לומר  בספרבספרבספרבספר
ת שם השם בקמץ תחת האות נו"ן. אינני נכנס כעת לשאלה הזאת. בכל אופן, א

    ולומרולומרולומרולומר    לשנותלשנותלשנותלשנות    לספרדילספרדילספרדילספרדי    איןאיןאיןאין    ,,,,''''הההה    שםשםשםשם    במבטאבמבטאבמבטאבמבטא    וגםוגםוגםוגם    המבטאותהמבטאותהמבטאותהמבטאות    בעניןבעניןבעניןבעניןהוא כותב כך, 
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    הדורותהדורותהדורותהדורות    גדוליגדוליגדוליגדולי    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיך    לולולולו    ישישישיש    אלאאלאאלאאלא    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    םםםם""""בחולבחולבחולבחול' ' ' ' הההה    שםשםשםשם
    להבדיללהבדיללהבדיללהבדיל    יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    והדקדקניםוהדקדקניםוהדקדקניםוהדקדקנים    ....חחחח""""פתפתפתפת    לניקודלניקודלניקודלניקוד    הדומההדומההדומההדומה    ץץץץ""""בקמבקמבקמבקמ    לבטאתלבטאתלבטאתלבטאת    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים

    ,,,,הפההפההפההפה    אתאתאתאת    מרחיביםמרחיביםמרחיביםמרחיבים    ,,,,חחחח""""הפתהפתהפתהפת    ניקודניקודניקודניקוד    אתאתאתאת    שמבטאיםשמבטאיםשמבטאיםשמבטאים    בעתבעתבעתבעת    כיכיכיכי    ,,,,הואהואהואהוא    וההבדלוההבדלוההבדלוההבדל    ....ביניהםביניהםביניהםביניהם
    כבדהכבדהכבדהכבדה    בתנועהבתנועהבתנועהבתנועה    אותואותואותואותו    ומבטאיםומבטאיםומבטאיםומבטאים    ,,,,הפההפההפההפה    אתאתאתאת    קומציםקומציםקומציםקומצים    ,,,,ץץץץ""""קמקמקמקמ    ובביטויובביטויובביטויובביטוי    ....חחחח""""פתפתפתפת    והיינווהיינווהיינווהיינו
    רבניםרבניםרבניםרבנים    שכמהשכמהשכמהשכמה    ושמענוושמענוושמענוושמענו    ובהיותובהיותובהיותובהיות    ....והפרסיתוהפרסיתוהפרסיתוהפרסית    הבבליתהבבליתהבבליתהבבלית    העדההעדההעדההעדה    בניבניבניבני    כביטויכביטויכביטויכביטוי    ,,,,יותריותריותריותר

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

זהו הסטייפלר זצ"ל, שכתב כי הספרדים צריכים לומר את שם השם בקמץ. אח"כ 
    להבהירלהבהירלהבהירלהבהיר    ,,,,לנכוןלנכוןלנכוןלנכון    ראיתיראיתיראיתיראיתי    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך    כתב כך.מביא, גם את בעל שו"ת שבט הלוי  הוא
        ....בביטוייםבביטוייםבביטוייםבביטויים    מנהגינומנהגינומנהגינומנהגינו    מקורמקורמקורמקור    אתאתאתאת

        
    כמוכמוכמוכמו    ץץץץ""""קמקמקמקמ    ניקודניקודניקודניקוד    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,מנהגינומנהגינומנהגינומנהגינו    כפיכפיכפיכפי    ראשוניםראשוניםראשוניםראשונים    כמהכמהכמהכמה    מדברימדברימדברימדברי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    וישוישוישויש
            ....חחחח""""פתפתפתפת    ניקודניקודניקודניקוד    לביטוילביטוילביטוילביטוי    הדומההדומההדומההדומה    בביטויבביטויבביטויבביטוי    אלאאלאאלאאלא    ,,,,םםםם""""חולחולחולחול

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

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

אז אמרתי הנה באתי לבית אז אמרתי הנה באתי לבית אז אמרתי הנה באתי לבית אז אמרתי הנה באתי לבית דהיינו פיוט, לתשעה באב. ושם הוא כותב כך, 
'עדַני' בפתח, 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה 'עדַני' בפתח, 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה 'עדַני' בפתח, 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה 'עדַני' בפתח, 'אז דיַני' בפתח, 'אומרה     אחר כךבפתח תחת האות נו"ן, מעדַני, מעדַני, מעדַני, מעדַני, 

  כ יוצא, שהוא עשה את החרוז, פתח עם קמץ. א"    זהו שם השם.לאדָני' בקמץ. לאדָני' בקמץ. לאדָני' בקמץ. לאדָני' בקמץ. 
        

    שהואשהואשהואשהוא    רקרקרקרק    ,,,,לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה' ' ' ' הההה    בשםבשםבשםבשם    שהביטוישהביטוישהביטוישהביטוי    כרחךכרחךכרחךכרחך    עלעלעלעל    ,,,,בחרוזיםבחרוזיםבחרוזיםבחרוזים    הכלהכלהכלהכל    מדנקטמדנקטמדנקטמדנקט
    זוזוזוזו    וראיהוראיהוראיהוראיה    ....הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    למבטאלמבטאלמבטאלמבטא    ,,,,קמאיקמאיקמאיקמאי    מןמןמןמן    מחדמחדמחדמחד    ראיהראיהראיהראיה    ומכאןומכאןומכאןומכאן    ....יותריותריותריותר    כבדהכבדהכבדהכבדה    בתנועהבתנועהבתנועהבתנועה
דהיינו, ההבדל ביניהם . . . . אאאא""""עעעע    וווו""""קסקסקסקס    דףדףדףדף    יוסףיוסףיוסףיוסף    דברידברידברידברי    תתתת""""בשובשובשובשו    שווארץשווארץשווארץשווארץ    יייי""""מהרמהרמהרמהר    הביאההביאההביאההביאה

  הוא קטן. אבל אם פתח הוא ַני, ושם השם הוא 'נוי', א"כ זה בכלל לא חרוז. 
        

    ,,,,גבירולגבירולגבירולגבירול    אבןאבןאבןאבן    שלמהשלמהשלמהשלמה    לרבינולרבינולרבינולרבינו    ,,,,שבועותשבועותשבועותשבועות    לחגלחגלחגלחג    באזהרותבאזהרותבאזהרותבאזהרות    שמובאשמובאשמובאשמובא    ממהממהממהממה    ,,,,ראיהראיהראיהראיה    עודעודעודעודב' ב' ב' ב' 
זהו שם אדנות. אקרא את הדברים במבטא אדני, אדני, אדני, אדני,     אנכיאנכיאנכיאנכי    ,,,,שכתבשכתבשכתבשכתב    ,,,,שנהשנהשנהשנה    כאלףכאלףכאלףכאלף    לפנילפנילפנילפני

    לךלךלךלך    יהיהיהיהיהיהיהיה    ולאולאולאולא    ,,,,ייייבסינַ בסינַ בסינַ בסינַ     קראתיךקראתיךקראתיךקראתיך    אדָני,אדָני,אדָני,אדָני,    אנכיאנכיאנכיאנכיספרדי, בכדי שתהיה ראייתו מובנת. 
    ולאולאולאולא    ,,,,פתחפתחפתחפתח    לניקודלניקודלניקודלניקוד    קרובקרובקרובקרוב' ' ' ' הההה    שםשםשםשם    שניקודשניקודשניקודשניקוד    ,,,,להדיאלהדיאלהדיאלהדיא    מוכחמוכחמוכחמוכח    אלהאלהאלהאלה    ומחרוזיםומחרוזיםומחרוזיםומחרוזים    וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.    ייייפנַ פנַ פנַ פנַ     עלעלעלעל

            ....חולםחולםחולםחולם    כניקודכניקודכניקודכניקוד
        

  מהקהל: אבל בסידור כתוב, 'קראתיך בסיָני', בקמץ תחת הנו"ן? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: בעל עין יצחק, הסתכל במחזור ספרדי, כגון מועדי השם,  תשובתתשובתתשובתתשובת

שנדפס בעיר ליוורנו. אבל אם אתה רוצה, אענה לך כדלקמן. ראשית, למה לא 
  אינכם מכירים. בסדר.  קודם? אה, אולי כי את הפיוט ההואענית כך מ
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מרדכי מסגוד מרדכי מסגוד מרדכי מסגוד מרדכי מסגוד נמנע נמנע נמנע נמנע למשל, בפיוט 'מי כמוך' לרבי יהודה הלוי, כתוב כך,  אבלאבלאבלאבל
ע.  ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע, נין עמלק אשר מבטן ָפׁשָ ע. ָלָרׁשָ ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע, נין עמלק אשר מבטן ָפׁשָ ע. ָלָרׁשָ ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע, נין עמלק אשר מבטן ָפׁשָ ע. ָלָרׁשָ ע, וזה הוסיף על חטאתו ֶרׁשַ ע, נין עמלק אשר מבטן ָפׁשָ  מה תענה על כך?ָלָרׁשָ

  כאן כבר אין מה לעשות.
        

    ,,,,ייייאמונַ אמונַ אמונַ אמונַ     ברכוברכוברכוברכו    אכלנואכלנואכלנואכלנו    משלומשלומשלומשלו    צורצורצורצור    ,,,,הקדמוןהקדמוןהקדמוןהקדמון    מהפיוטמהפיוטמהפיוטמהפיוט    מוכחמוכחמוכחמוכח    כןכןכןכן ג'ג'ג'ג'ממשיך וכותב,  והואוהואוהואוהוא
    ....לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה    קמץקמץקמץקמץ    שהמבטאשהמבטאשהמבטאשהמבטא    ,,,,מוכחמוכחמוכחמוכח    אלהאלהאלהאלה    ומחרוזיםומחרוזיםומחרוזיםומחרוזים    ....בקמץבקמץבקמץבקמץ, , , , ייייאדנָ אדנָ אדנָ אדנָ     כדברכדברכדברכדבר    ....פתחפתחפתחפתח

    בניקודבניקודבניקודבניקוד    שהואשהואשהואשהוא    ככככ""""עעעע    ',',',',אמוניאמוניאמוניאמוני''''    וביטויוביטויוביטויוביטוי    ....חרוזיםחרוזיםחרוזיםחרוזים    כאןכאןכאןכאן    איןאיןאיןאין    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    למבטאלמבטאלמבטאלמבטא    שאילושאילושאילושאילו
        ....קקקק""""ודוודוודוודו    ,,,,םםםם""""לחוללחוללחוללחול    קרובקרובקרובקרוב    ולאולאולאולא    ,,,,חחחח""""לפתלפתלפתלפת    הקרובהקרובהקרובהקרוב    אואואואו    ,,,,חחחח""""פתפתפתפת

        

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

    הואהואהואהוא    ,,,,ביתביתביתבית    וכלוכלוכלוכל    ....נכוןנכוןנכוןנכון    זהזהזהזה    ואיןואיןואיןואין    ,,,,ץץץץ""""בקמבקמבקמבקמ    סידוריםסידוריםסידוריםסידורים    בכמהבכמהבכמהבכמה    שניקדושניקדושניקדושניקדו    כמוכמוכמוכמו    ודלאודלאודלאודלא    ,,,,חחחח""""בפתבפתבפתבפת
    ,,,,ייייהמונַ המונַ המונַ המונַ     שארשארשארשאר    טרףטרףטרףטרף    טרוףטרוףטרוףטרוף    ,,,,שםשםשםשם    ועודועודועודועוד    ....חרוזיםחרוזיםחרוזיםחרוזים    זהזהזהזה    איןאיןאיןאין    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    ולמבטאולמבטאולמבטאולמבטא    ....בחרוזיםבחרוזיםבחרוזיםבחרוזים

    אלהאלהאלהאלה    מחרוזיםמחרוזיםמחרוזיםמחרוזים    וגםוגםוגםוגם    אדָני.אדָני.אדָני.אדָני.    הלאהלאהלאהלא    לבוזזיםלבוזזיםלבוזזיםלבוזזים    וישראלוישראלוישראלוישראל    ,,,,יייילמונַ למונַ למונַ למונַ     יעקביעקביעקביעקב    למשסהלמשסהלמשסהלמשסה    נתןנתןנתןנתן    מימימימי
            ....חחחח""""פתפתפתפת    לניקודלניקודלניקודלניקוד    דומהדומהדומהדומה    ,,,,ץץץץ""""קמקמקמקמ    ניקודניקודניקודניקוד    שמבטאשמבטאשמבטאשמבטא    ,,,,משמעמשמעמשמעמשמע

        
ברצונו לומר, כי ישנו הבדל קטן בין קמץ לפתח, אשר המדקדקים בקיצור, בקיצור, בקיצור, בקיצור, 

יודעים אותו, ושזאת היא האמת, וממילא הדבר מסתדר בתורת חרוז. ובכל 
אופן, לפי מבטא האשכנזים, וממילא גם לגבי התימנים, אין בכך חרוזים. לכן, 

  זאת הוכחה כנגד זה. 
        

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

        
איש חי, היה בבלי, או שלא? מאיזו עדה, היה הבן איש חי? הרי הוא היה  בןרב רב רב רב הההה

    מהמהמהמהכך,  "ה][חלק א' או"ח סוף סימן כבבלי. והוא בעצמו כותב בשו"ת רב פעלים 
    בודאיבודאיבודאיבודאי    הנההנההנההנה    ,,,,חחחחופת"ופת"ופת"ופת"    ץץץץקמ"קמ"קמ"קמ"    וביןוביןוביןובין    ,,,,לללל""""וסגווסגווסגווסגו    יר"ייר"ייר"ייר"יוצוצוצוצ    אאאא""""שבשבשבשב    ןןןןביביביבי    הפרשהפרשהפרשהפרש    ישישישיש    אםאםאםאם    ,,,,ששאלתםששאלתםששאלתםששאלתם

    ....האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    בדורותבדורותבדורותבדורות    נתקלקלנתקלקלנתקלקלנתקלקל    זהזהזהזה    דברדברדברדבר    גםגםגםגם    רררר""""ההההבעובעובעובעו    אךאךאךאך    חד,חד,חד,חד,ואואואואחד חד חד חד אאאא    כלכלכלכל    ביןביןביןבין    הפרשהפרשהפרשהפרש    ישישישיש
    בספרבספרבספרבספר    לונזאנולונזאנולונזאנולונזאנו    דידידידי    םםםם""""למהרלמהרלמהרלמהר    ועייןועייןועייןועיין    ה.ה.ה.ה.מזמזמזמזה ה ה ה זזזז    חלוקיםחלוקיםחלוקיםחלוקים    אךאךאךאך    ,,,,שינוישינוישינוישינוי    שעושיםשעושיםשעושיםשעושים    מקומותמקומותמקומותמקומות    וישוישוישויש

    עלעלעלעל    כתבכתבכתבכתב    ללללז"ז"ז"ז"    יעב"ץיעב"ץיעב"ץיעב"ץ    ןןןןוהגאווהגאווהגאווהגאו    ....שששש""""עעעע    אאאא""""שבשבשבשב    הלכותהלכותהלכותהלכות    שקראושקראושקראושקראו    בפרקבפרקבפרקבפרק    ,,,,ידותידותידותידות    שתישתישתישתי
    ביןביןביןבין    מבדיליםמבדיליםמבדיליםמבדילים    אנחנואנחנואנחנואנחנו    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,עהעהעהעהקבוקבוקבוקבו    אתאתאתאתחטחטחטחט    תנותנותנותנואאאא    גתינוגתינוגתינוגתינומשומשומשומשו    ובזהובזהובזהובזה    ,,,,לללל""""בזהבזהבזהבזה    האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים

            ....ככככע"ע"ע"ע"    אאאא""""לשולשולשולשו    יייי""""ררררייייצצצצ
        

    ביןביןביןבין    להפרישלהפרישלהפרישלהפריש    מלומדיםמלומדיםמלומדיםמלומדים    ואיןואיןואיןואין    ,,,,זהזהזהזה    מכלמכלמכלמכל    ידיעהידיעהידיעהידיעה    להםלהםלהםלהם    איןאיןאיןאין    רררר""""בעוהבעוהבעוהבעוה    בגדאד,בגדאד,בגדאד,בגדאד,    נונונונועירעירעירעיר    ופהופהופהופה
    בתיםבתיםבתיםבתים    בעליבעליבעליבעלי    הןהןהןהן    ,,,,המקראהמקראהמקראהמקרא    יייילומדלומדלומדלומד    הילדיםהילדיםהילדיםהילדים    הןהןהןהן    ,,,,ץץץץ""""וקמוקמוקמוקמ    חחחח""""פתפתפתפת    וביןוביןוביןובין    ,,,,לללל""""וסגווסגווסגווסגו    יייי""""וצירוצירוצירוציר    אאאאשו"שו"שו"שו"

    ,,,,שמושמושמושמו    כבורכבורכבורכבור    דברדברדברדבר    עלעלעלעל    נונונונויעזריעזריעזריעזר    ברחמיוברחמיוברחמיוברחמיו    תתתת""""והשיוהשיוהשיוהשי    ....תתתת""""סססס    בקריאתבקריאתבקריאתבקריאת    ניםניםניםניםהחזהחזהחזהחז    הןהןהןהן    ,,,,העםהעםהעםהעם    ןןןןוהמווהמווהמווהמו
        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי    תורתותורתותורתותורתו    באורבאורבאורבאור    עינינועינינועינינועינינו    יאיריאיריאיריאיר    יתברךיתברךיתברךיתברך    והואוהואוהואוהוא    ,,,,שנהשנהשנהשנהלילילילי    עטרהעטרהעטרהעטרה    ותחזורותחזורותחזורותחזור
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  הפרסים, עיין לקמן].[לגבי [לגבי [לגבי [לגבי 
        

איש חי בעצמו, ראיתי בכתב ידו תפילות שהוא מנקד, ורואים שהקמץ  הבןהבןהבןהבן
', ממש מעורבב. בגלל שבמבטא שלו, הוא לא יכול להבדיל, בין והפתח וכו

קמץ לפתח, וכן השאר. אם נותנים לתימני לנקד, לפי המבטא הוא יודע את 
ההבדל שבין קמץ לבין פתח. ועוד. אבל אצלם, אין הבדל. לדוגמא, הוא יכול 

ַר  ַכה', לכתוב את המלה 'ברכה', בפתח. הוא מעצמו אינו יכול לדעת, האם זה 'ּבְ
ָרָכה'. ְנַשַמה, או ְנָשָמה.  [וכבר דיברנו על זה בס"ד בשיעור מוצש"ק ואתחנן ה'תשע"ב או ּבְ

  ב'שכ"ג, ונדפס בשערי יצחק שם בדף י"ג]. 
        

ְחיֶה     ְלַמַעןְלַמַעןְלַמַעןְלַמַען, לגבי הפסוק [פרשת שופטים דף ק"ו]עוד יוסף חי  ובספרובספרובספרובספר ְחיֶה ּתִ ְחיֶה ּתִ ְחיֶה ּתִ , , , , כ'] ט"ז, [דבריםּתִ
ַחֶיה'. אם אתה קורא זאת במבטא תימני,  הוא רוצה לדרוש זאת כך, 'למען ּתְ

בניקוד צירי תחת בניקוד צירי תחת בניקוד צירי תחת בניקוד צירי תחת הנך מבין מיד את ההבדל ביניהם. אבל הוא כותב, כי זה 
הוא לא יודע לומר, כי האות תי"ו היא בשוא. הוא כותב שזה בצירי, כיון  התי"ו.התי"ו.התי"ו.התי"ו.

י האות חי"ת, הוא אינו לגבוקמץ או פתח תחת החי"ת. וקמץ או פתח תחת החי"ת. וקמץ או פתח תחת החי"ת. וקמץ או פתח תחת החי"ת. שהוא לא מבדיל ביניהם. 
  יודע האם זה יהיה קמץ או פתח. הוא מסתפק בכך. הוא לא יכל לדעת זאת.

        

שנים רבות, ישבתי עם הרה"ג יצחק ברדא שליט"א, אז הוא גר כאן בבני  לפנילפנילפנילפני
ברק, היום הוא בעיר אשקלון ת"ו, והוא אמר לי, כי אכן המדקדקים שבין 

וא סיפר על חמיו, הרב הגאון מצליח הספרדים מבדילים בין קמץ לבין פתח. ה
אשמורות, 'דעני לעלי ברמה',  -מאזוז הי"ד, שאפילו ישנה הקלטה של סליחות 

ָרָמה'. אמרתי לו, אם ישנו קצת הבדל,  שומעים אותו איך הוא אומר את המלה 'ּבָ
יפה מאד. אבל תגיד לי, 'בצאת ישראל ממצרים', האות רי"ש שבמלה 

בקמץ? הוא ענה לי, אני אסתכל בסידור, ונראה מה 'ממצרים', היא בפתח או 
  כתוב בו. 

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

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

  כ"כ דק, עד שבפועל אינם מקיימים אותו. 
        

  שזה רק תירוץ מוכן, אם ישאלו אותם. פתח מילוט, ותו לא. מובןמובןמובןמובן
        

כבר אמרתם מקודם את הנקודה. אתם תפסתם אותה. וזה אכן פשוט. למעשה, למעשה, למעשה, למעשה, 
 –הרי בטעם אתנחא ובסוף פסוק, הפתח נהפך להיות קמץ. למשל, המלה 'סיַני' 

אדנות, גם  'מצָרים'. ממילא, כל הקדמונים שחרזו את שם –'סיָני'. וכן 'מצַרים' 



5  
 

אם מנקדים זאת בסידורים בפתח, יתכן שהם לצורך החרוז הפכו זאת כקמץ. 
למשל, הראיה שהוא מביא מר"א הקלירי, 'באתי לבית מעדַני', 'עדַני', בפתח 
תחת האות נו"ן, אם תעשה זאת בקמץ, אזי החרוז יסתדר. זה אותו הדבר. ואכן 

דו זאת בקמץ. בסידורי קיבסידורים שלנו, כפי שאמרתם לגבי האזהרות, נ
זה בפתח. אבל התימנים, ניקדו זאת בקמץ, בכדי שזה יהיה חרוז.  הספרדים,

אנכי אדָני, אנכי אדָני, אנכי אדָני, אנכי אדָני, אינני יודע, כיצד כתב ר"ש אבן גבירול עצמו. אבל אצלינו כתוב כך, 
        קראתיך בסיָני. ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.קראתיך בסיָני. ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.קראתיך בסיָני. ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.קראתיך בסיָני. ולא יהיה על פָני, לָך אלהים אחרים.

        
מבטא שלו. בעל עין יצחק, היה לפי ה חרז חרוזים, וי,לודה היהבי ספק, שראין אין אין אין 

יכול להביא ראיה מן הפיוט השני, 'נמנע מרדכי מסגוד לרשע וכו', שם בודאי 
הדבר לא היה מסתדר. לא יעזור, לעשות כאן קמץ. אין ספק, דריה"ל קרא את 
הקמץ כמו פתח, אבל צריכים לדעת, כי הא גופא. הקדמונים כבר העירו על כך, 

אי אפשר להביא ראיה מרבי שלמה אבן גבירול, או  שבעצם זאת טעות. דהיינו,
מריה"ל וכל אותם אלה אשר עשו את הקמץ כמו פתח, בעת שכבר בזמנם העירו 

  על כך. 
        

, שכבר הקדמונים הספרדים, העירו על זאת. [בדף ש"מ] בעצמו מביא בהמשך הואהואהואהוא
    שחוברשחוברשחוברשחובר    ,,,,הרקמההרקמההרקמההרקמה    לספרלספרלספרלספר    בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה    ועייןועייןועייןועייןכגון, רבי יהודה אבן גנאח. הוא מביא כך, 

    המסורתהמסורתהמסורתהמסורת    לימודלימודלימודלימוד    זניחתזניחתזניחתזניחת    עלעלעלעל    ,,,,גנאחגנאחגנאחגנאח    אבןאבןאבןאבן    יונהיונהיונהיונה    רבירבירבירבי    מתאונןמתאונןמתאונןמתאונן    שבושבושבושבו    ,,,,יייי""""דתתדתתדתתדתת    בשנתבשנתבשנתבשנת
    גרםגרםגרםגרם    וכברוכברוכברוכבר    ,,,,וכתבוכתבוכתבוכתב    ....לפתחלפתחלפתחלפתח    קמץקמץקמץקמץ    ביןביןביןבין    ההבחנהההבחנהההבחנהההבחנה    חוסרחוסרחוסרחוסר    אתאתאתאת    ומתארומתארומתארומתאר    ,,,,בספרדבספרדבספרדבספרד    והדקדוקוהדקדוקוהדקדוקוהדקדוק

    ומלעילומלעילומלעילומלעיל    ,,,,והפתחוהפתחוהפתחוהפתח    הקמץהקמץהקמץהקמץ    ביןביןביןבין    וההפרשוההפרשוההפרשוההפרש    ,,,,המקראהמקראהמקראהמקרא    במסורתבמסורתבמסורתבמסורת    כןכןכןכן    גםגםגםגם    להקללהקללהקללהקל    לרובםלרובםלרובםלרובם    זהזהזהזה
    עלעלעלעל    מורהמורהמורהמורה    ץץץץ""""דהקמדהקמדהקמדהקמ    ,,,,נ"ה]נ"ה]נ"ה]נ"ה]    [עמוד[עמוד[עמוד[עמוד    אבותאבותאבותאבות    מגןמגןמגןמגן    בספרובספרובספרובספרו    כותבכותבכותבכותב    ץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשב    גםגםגםגם    ....ככככ""""עעעע    ומלרעומלרעומלרעומלרע

    ,,,,הפתחהפתחהפתחהפתח    כמוכמוכמוכמו    בהבהבהבה    מביטיםמביטיםמביטיםמביטים    אנואנואנואנו    הקמץהקמץהקמץהקמץ    כיכיכיכי    ,,,,בהבהבהבה    מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    אנואנואנואנו    איןאיןאיןאין    התנועההתנועההתנועההתנועה    וזאתוזאתוזאתוזאת    ,,,,ההגבההההגבההההגבההההגבהה
    קקקק""""ברדברדברדברד    ועייןועייןועייןועיין    ....שששש""""עעעע    ממנוממנוממנוממנו    יותריותריותריותר    מבדיליםמבדיליםמבדיליםמבדילים    היוהיוהיוהיו    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    ואוליואוליואוליואולי    ....בהברהבהברהבהברהבהברה    חסרוןחסרוןחסרוןחסרון    והואוהואוהואוהוא

    שפלהשפלהשפלהשפלה    שהיאשהיאשהיאשהיא    אלאאלאאלאאלא    ,,,,הקמץהקמץהקמץהקמץ    כתנועתכתנועתכתנועתכתנועת    היאהיאהיאהיא    הפתחהפתחהפתחהפתח    שתנועתשתנועתשתנועתשתנועת    שכתבשכתבשכתבשכתב    קל"ו]קל"ו]קל"ו]קל"ו]    [דף[דף[דף[דף    במכלולבמכלולבמכלולבמכלול
        ....שששש""""עעעע    ממנהממנהממנהממנה

        
בעצם, כבר הקדמונים הספרדים אומרים, כי בארצותיהם לא קראו זאת  כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם

בצורה הנכונה. אז מה הראיה מכך, שבפיוטיהם הם השוו בין הקמץ לבין הפתח? 
  נכון, כך הדבר היה במציאות. 

        
לגבי הראיה מרש"י, אם אתה אומר שרש"י והרמב"ם קראו את הקמץ כמו  וכןוכןוכןוכן

העירו, שהדבר אינו נכון. דהיינו, נכון פתח, וכנראה שזה נכון, אבל כבר אז 
שהשגיאה הזאת, אינה מלפני מאה או מאתיים שנה, אלא מלפני אלף שנה. 
אתה צריך להביא לי ראיה, ממעמד הר סיני, או מחז"ל, כיצד הם קראו. אבל 

 כיאינך יכול להביא ראיה מהקדמונים, כאשר כבר בזמנם העירו אחרים על כך. 
  וש זה. אכן, כבר אז היה שיב
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, כי האבן עזרא כותב ]קרח, עמ' שס"ז[פרשת בס"ד בנפלאות מתורתך  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי

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

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

        
היא, מדוע הדבר קרה? למה הספרדים, עושים את הקמץ כמו פתח?  השאלההשאלההשאלההשאלה

חושבני, כי הסיבה לכך, פשוטה מאד. נראה לי, כי המבטא הערבי אשם בכך. 
הערבית, אין קמץ. כגון, בארץ תימן,  בארצות שדיברו בשפה הערבית. כי בשפה

שדיברו בשפה הערבית, ליהודים היה מבטא אחר, שהיה שונה ממבטא הגויים. 
למשל, היהודים היו אומרים, 'ארור ָהָמן'. אבל הערבים, כאשר היו מחקים אותם, 

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

מארי זצ"ל סיפר, חושבני שכבר אמרתי לכם זאת, שהיה גוי אחד, בעיר  אבאאבאאבאאבא
שלנו רצאבה, בארץ תימן, אשר בפרשת קורח ישב על יד 'מדרש' של ילדים, 
דהיינו תלמוד תורה. הוא ישב שם חצי שעה, שעה, אינני יודע כמה זמן, ושמע 

חאת המארי מלמד את הפסוק שבפרשת קורח,  ּקַ חַויִּ ּקַ חַויִּ ּקַ חַויִּ ּקַ ן    קַֹרחקַֹרחקַֹרחקַֹרח    ַויִּ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ן    ְצָהרְצָהרְצָהרְצָהריִ יִ יִ יִ     ּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ן    ְקָהתְקָהתְקָהתְקָהת    ּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ     ֵלִויֵלִויֵלִויֵלִוי    ּבֶ
, ישב ושמע עד שקלט את הפסוק. אותו גוי, ידע לומר את א'] ט"ז, [במדברוגו' 

תשמעו, איך ערבי  הפסוק הזה. אאמו"ר סיפר לי, כיצד הוא היה אומר זאת?
יכול  לאהוא ויקח ַקַרח. ויקח ַקַרח. ויקח ַקַרח. ויקח ַקַרח. אומר זאת במבטא שלו. הוא אמר, השומע יהודים, 

ן קַהת. חולם.  לומר, 'קורח', כי אין להם ן יצַהר, ּבַ ן קַהת. ּבַ ן יצַהר, ּבַ ן קַהת. ּבַ ן יצַהר, ּבַ ן קַהת. ּבַ ן יצַהר, ּבַ המארי אמר, וכן הילדים ּבַ
ר', כיון שאינו מסוגל לבטא את אבל אותו גוי אמר 'בן יצהַ אחריו, 'בן יצָהר', 

   הקמץ.
        

ן', כיון שאצל התימנים הסגול נקרא תו, אכמובןכמובןכמובןכמובן ן' בפתח, ולא 'ּבֶ ו ערבי אמר 'ּבַ
  ל.כמו פתח, כידוע ואכמ"

        
מהקהל: זה כמו שמרן שליט"א סיפר בזמנו, על הערבים בתימן, שהיו  הערההערההערההערה

  '.יהוד יא עשַׁ ַויַּ  ּתוּ ַזַייּדְ אומרים '
מרן שליט"א: נכון. הם לא יכולים להגיד 'ויושע' בחולם, לכן הם אמרו  תשובתתשובתתשובתתשובת

  'וַישע' בפתח.
        

  מהקהל: אין להם חולם? הערההערההערההערה
: לא. אמנם לספרדים יש. אבל אני רק מסביר, מדוע הדבר מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת

ירד. בודאי שיש להם קמץ, וקמץ חטף, לפעמים. אבל בודאי שזה שונה. רציתי 
רק להסביר, מדוע באופן כללי נהיה כך, שישנן הרבה תנועות שהן נמוכות 
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ושפלות. הסיבה היא, כיון שבמבטא הערבי, זה בדר"כ כך. לכן, חלק שמרו, 
  א שמרו.וחלק ל

        
  מהקהל: מה עם הראיה מדברי הירושלמי? שאלהשאלהשאלהשאלה

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

היה אשכנזי, ), ששוורץ(דברי יוסף את הספר  [בעמ' של"ט], מציין עין יצחקבעל בעל בעל בעל 
    שנוטהשנוטהשנוטהשנוטה    לללל""""רררר    ,,,,קמץקמץקמץקמץ    חטףחטףחטףחטף    כמוכמוכמוכמו    קמץקמץקמץקמץ    שקוראיםשקוראיםשקוראיםשקוראים    האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    הברתהברתהברתהברת    בדברבדברבדברבדבר    כך, תבוכ

    שהברתשהברתשהברתשהברת    ברורברורברורברור    נראהנראהנראהנראה    לדעתילדעתילדעתילדעתי    ,,,,הפתחהפתחהפתחהפתח    כמוכמוכמוכמו    הקמץהקמץהקמץהקמץ    קוראיםקוראיםקוראיםקוראים    והספרדיםוהספרדיםוהספרדיםוהספרדים    ,,,,לחולםלחולםלחולםלחולם    מעטמעטמעטמעט
    רבןרבןרבןרבןבחבחבחבח    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ,,,,דחידחידחידחי    אלאלאלאל    מדחימדחימדחימדחי    בגולהבגולהבגולהבגולה    כךכךכךכך    כלכלכלכל    הלכוהלכוהלכוהלכו    לאלאלאלא    הםהםהםהם    כיכיכיכי    ,,,,הנכונההנכונההנכונההנכונה    היאהיאהיאהיא    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים

    ,,,,שנהשנהשנהשנה    מאותמאותמאותמאות    ושלשושלשושלשושלש    מאלףמאלףמאלףמאלף    יותריותריותריותר    במשךבמשךבמשךבמשך    הארץהארץהארץהארץ    גלותגלותגלותגלות    עדעדעדעד    לספרדלספרדלספרדלספרד    משםמשםמשםמשם    באובאובאובאו    שנישנישנישני    ביתביתביתבית
    ובביתובביתובביתובבית    םםםםבירושלבירושלבירושלבירושל    אבותינואבותינואבותינואבותינו    בהבהבהבה    השתמשוהשתמשוהשתמשוהשתמשו    ואשרואשרואשרואשר    ,,,,עמםעמםעמםעמם    הביאוהביאוהביאוהביאו    אשראשראשראשר    הברתםהברתםהברתםהברתם    שינושינושינושינו    ולאולאולאולא

    וסוריהוסוריהוסוריהוסוריה    בבלבבלבבלבבל    ,,,,המזרחהמזרחהמזרחהמזרח    עדותעדותעדותעדות    אנשיאנשיאנשיאנשי    הברתהברתהברתהברת    ,,,,וביותרוביותרוביותרוביותר    ....ישראלישראלישראלישראל    ארץארץארץארץ    ובכלובכלובכלובכל    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש
    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    ....הדורותהדורותהדורותהדורות    בכלבכלבכלבכל    מהםמהםמהםמהם    הישובהישובהישובהישוב    נפסקנפסקנפסקנפסק    לאלאלאלא    אשראשראשראשר    ,,,,ומצריםומצריםומצריםומצרים
    בארצותבארצותבארצותבארצות    גולהגולהגולהגולה    אחראחראחראחר    גולהגולהגולהגולה    ,,,,אחראחראחראחר    עםעםעםעם    אלאלאלאל    ומממלכהומממלכהומממלכהומממלכה    גויגויגויגוי    אלאלאלאל    מגוימגוימגוימגוי    בגולהבגולהבגולהבגולה    שהלכושהלכושהלכושהלכו

    רביםרביםרביםרבים    בגויםבגויםבגויםבגוים    נתערבונתערבונתערבונתערבו    כיכיכיכי    ,,,,ולשונםולשונםולשונםולשונם    הברתםהברתםהברתםהברתם    שנשתבשהשנשתבשהשנשתבשהשנשתבשה    סיבהסיבהסיבהסיבה    היתההיתההיתההיתה    ולכןולכןולכןולכן    ,,,,פזוריהםפזוריהםפזוריהםפזוריהם
    העמיםהעמיםהעמיםהעמים    לשוןלשוןלשוןלשון    הברתהברתהברתהברת    כדרךכדרךכדרךכדרך    הקודשהקודשהקודשהקודש    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    גםגםגםגם    וישתמשווישתמשווישתמשווישתמשו, , , , ולשונםולשונםולשונםולשונם    מהברתםמהברתםמהברתםמהברתם    וילמדווילמדווילמדווילמדו

דעתו דכיון שהאשכנזים גלו גולה אחר גולה, אבל הספרדים לא גלו, אלא . . . . שששש""""עעעע
  נשארו במקומם, לכן הם שמרו על המבטא. 

        
בזמנו, הוא עדיין לא ידע על מבטא התימנים. שגם הם לא גלו. ולמעשה  אבלאבלאבלאבל

ינו מקרוב את מבטאם למבטא צריכים לדעת, ישנם הרבה אשכנזים אשר ש
הספרדים, אבל לצערינו זה לא בדיוק מבטא הספרדים. העברית כיום, זה לא 

[חלק ספרדים ולא אשכנזים. כבר הבאנו בעבר, את דברי בעל שו"ת מנחת יצחק 
האומר, כי העברית של־זמנינו, לקחה את קלקולי הספרדים  ג' סימן ט']

והאשכנזים. דהיינו, מה שלא טוב במבטא האשכנזי, ומה שלא טוב במבטא 
הספרדי, מכך נצטרף, ונהיה המבטא העברי. במבטא הספרדי, ישנם הרבה 
דברים טובים. למשל, הספרדים הבדילו בין האות טי"ת לאות תי"ו, אבל בשפה 

בדילים, כמו האשכנזים. במבטא האשכנזי, יש הבדל בין קמץ העברית לא מ
לפתח. ובעברית אין. וכן הלאה. השפה העברית, לקחה את כל הדברים 

  הגרועים.
        

שלא להאריך כעת, אדבר בשיעור הבא בל"נ, אם יהיה זמן לכך, על מה  בכדיבכדיבכדיבכדי
וזה  ....ל"א] ',א [בראשיתְמֹאד ְמֹאד ְמֹאד ְמֹאד     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהשהביא בשם שו"ת דברי יוסף, לגבי הפסוק, 

    ,,,,אומראומראומראומר    איראיראיראירממממבי בי בי בי רררר    ,,,,ט']ט']ט']ט']    [פרשה[פרשה[פרשה[פרשה    רררר""""בבבבבבבב    שששש""""ממממממממ    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    למבטאלמבטאלמבטאלמבטא    ראיהראיהראיהראיה    והביאוהביאוהביאוהביאלשונו, 
    ,,,,ומוכחומוכחומוכחומוכח    איר.איר.איר.איר.ממממבי בי בי בי רררר    בשםבשםבשםבשם    ,,,,אלעזראלעזראלעזראלעזר    בןבןבןבן    שששש""""רררר    דורשדורשדורשדורש    היההיההיההיה    וכןוכןוכןוכן    ....מותמותמותמות    טובטובטובטוב    ,,,,מאדמאדמאדמאד    טובטובטובטוב    והנהוהנהוהנהוהנה

    הברתהברתהברתהברת    לפילפילפילפי    אבלאבלאבלאבל    ....תתתת""""לדללדללדללדל    קצתקצתקצתקצת    שדומהשדומהשדומהשדומה    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    כהברתכהברתכהברתכהברת    י"ו,י"ו,י"ו,י"ו,תתתת    אותאותאותאות    שביטוישביטוישביטוישביטוי
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למלת למלת למלת למלת     ''''מאדמאדמאדמאד''''    מלתמלתמלתמלת    לדמותלדמותלדמותלדמות    מקוםמקוםמקוםמקום    שוםשוםשוםשום    איןאיןאיןאין    ,,,,ךךךך""""לסמלסמלסמלסמ    דומהדומהדומהדומה    וווו""""שהתישהתישהתישהתי    ,,,,האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים
הוא חשב, שזה 'והנה טוב מות'. הוא הביא ראיה, למבטא של התי"ו ההוא.     ....''''מותמותמותמות''''

  [עיין בשיעור הבא. העורך].
        

בכדי שלא נפסיד את העיקר, אענה כעת בס"ד על שתי השאלות האחרות,  אבלאבלאבלאבל
  שבמכתב שקיבלתי. הרבה חושבים, כי זאת ראיה. 

        
, בקשר ל'נשבע' או 'נשבה'. הדבר פשוט מאד. האמת היא, כי זהו פירוש ראשיתראשיתראשיתראשית

ממילא נפלה  ., לא כתובה הסיבהבירושלמי בעצמו בדברי הירושלמי. דהיינו,
  ההוכחה. 

        

    ,,,,לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם    עלעלעלעל    ,,,,לבבךלבבךלבבךלבבך    עלעלעלעל    ....קדוקקדוקקדוקקדוקדדדד    צריךצריךצריךצריך    אלואלואלואלו, [פרק ב' הלכה ד']לשון הירושלמי  כךכךכךכך
' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    חנינאחנינאחנינאחנינא' ' ' ' רררר. . . . מארץמארץמארץמארץ    ,,,,אתכםאתכםאתכםאתכם    ,,,,פתילפתילפתילפתיל    ,,,,הכנףהכנףהכנףהכנף    ,,,,מהרהמהרהמהרהמהרה    ,,,,ואבדתםואבדתםואבדתםואבדתם    ,,,,בשדךבשדךבשדךבשדך    עשבעשבעשבעשב
    ובוראובוראובוראובורא    אוראוראוראור    יוצריוצריוצריוצר    ,,,,הושעיאהושעיאהושעיאהושעיא' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    חנינאחנינאחנינאחנינא    ברברברבר    שמואלשמואלשמואלשמואל    רבירבירבירבי. . . . י"יי"יי"יי"י    נשבענשבענשבענשבע    אשראשראשראשר    ,,,,אחאאחאאחאאחא
    שרושרושרושרו    שםשםשםשם    ,,,,זבדאזבדאזבדאזבדא    ברברברבר    אבאאבאאבאאבא' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    חגייחגייחגייחגיי' ' ' ' רררר. . . . נוגהנוגהנוגהנוגה    ובוראובוראובוראובורא    אוראוראוראור    יוצריוצריוצריוצר    יימריימריימריימר    דלאדלאדלאדלא    ,,,,חושךחושךחושךחושך

    צריךצריךצריךצריך    ,,,,סיסיסיסיסיסיסיסי    ברברברבר    לוילוילוילוי' ' ' ' רררר    בשםבשםבשםבשם    דחיפהדחיפהדחיפהדחיפה    אבדיאאבדיאאבדיאאבדיא' ' ' ' רררר    לוילוילוילוי' ' ' ' רררר. . . . לךלךלךלך    הללוהללוהללוהללו    שםשםשםשם    יימריימריימריימר    דלאדלאדלאדלא    ,,,,לךלךלךלך
  . . . . חסדוחסדוחסדוחסדו    לעולםלעולםלעולםלעולם    כיכיכיכי    להתיזלהתיזלהתיזלהתיז    צריךצריךצריךצריך    ,,,,חסדאחסדאחסדאחסדא    רברברברב    בשםבשםבשםבשם    יונהיונהיונהיונה' ' ' ' רררר. . . . תזכרותזכרותזכרותזכרו    למעןלמעןלמעןלמען    להתיזלהתיזלהתיזלהתיז

  
ע'. יש מפרשים האומרים, כי הירושלמי בשני פירושים, לעניין מלת 'נש ישנםישנםישנםישנם

מתכווין, שצריך לבטא את העי"ן, בכדי שלא יהיה משמע מלשון שביה. הדבר 
לא כתוב בירושלמי, אלא זהו פירוש בדברי הירושלמי. ויש ראשונים המפרשים 

שלמי, שהכוונה היא, בכדי שלא תיבלע האות אל"ף של שם אדנות. בדברי הירו
  לא בגלל המשמעות מלשון שביה, אלא בגלל שלא תיבלע האות אל"ף. 

        
בפניכם את לשון הירושלמי, ולא כתוב שם טעם לדבר. לא כתוב  קראתיקראתיקראתיקראתי

  בירושלמי, שהטעם בכדי שלא יהיה מלשון שביה. 
        

    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק    צריךצריךצריךצריךהירושלמי. הטור כותב,  כתוב בטור, כך הוא מסביר בדברי הדברהדברהדברהדבר
  א.א.א.א.""""כהכהכהכה    נראהנראהנראהנראה    יהאיהאיהאיהא    שלאשלאשלאשלא    ,,,,ןןןן""""העיהעיהעיהעי    יפהיפהיפהיפה    להטעיםלהטעיםלהטעיםלהטעים    כדיכדיכדיכדי    ,,,,''''להלהלהלה    נשבענשבענשבענשבע    ביןביןביןבין

        
    וכןוכןוכןוכןכותב כך,  הלכה ט'] [הלכות קרית שמע פ"בלמשל הראב"ד בהשגותיו  אבלאבלאבלאבל

כלומר, שלא יאמר י"ן. י"ן. י"ן. י"ן. בעבעבעבע    ל"ףל"ףל"ףל"ףהאהאהאהא    תבלעתבלעתבלעתבלע    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי    ,,,,להפרידהלהפרידהלהפרידהלהפרידה    צריךצריךצריךצריך    ',',',',נשבענשבענשבענשבע''''
ֲאדני ּבַ '. אם אתה לא מבטא את האות עי"ן בצורה טובה, אז הדבר נבלע 'ִנׁשְ

  האחד בשני. 
        

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

  הרד"ק. אבל לפי הראב"ד, הפירוש לא כך. 
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, הוא מאריך [דף קמ"ד]דלעיל, מובאים בספר אסיפת חכמים חלק י"א  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים

שם בעניין זה, ומביא שבעצם ישנה מחלוקת בכך, כיצד לפרש את דברי 
  הירושלמי. 

        
, כל ההוכחה הזאת, היא רק לפי אלה המפרשים, שהחשש הוא משום ממילאממילאממילאממילא

  שביה. אבל אם החשש משום בליעת האותיות, אין בכך הוכחה.
        

מיתו של דבר, אפילו לפי שיטתם, זאת אינה הוכחה. והסיבה היא, כי לא אבלאבלאבלאבל
ה', זאת גם אותה  ה', אולם גם אם תאמר 'נשּבַ ר או נשּבָ נכון שכתוב בתורה 'נשּבַ
המשמעות. כלומר, אכן בתורה כתובה המלה 'שביה' בקמץ, אבל מי שיאמר 

ה', אין בכך שינוי משמעות, כי גם זה משמ ר או נשּבַ ע מלשון שביה. ואם 'או נשּבַ
ה'  ע', גם לדידן שמבטאים 'נשּבָ ה י"י', במקום 'אשר נשּבַ האדם אמר, 'אשר נשּבַ
ה  ה בסגול אצלינו זה כמו נשּבַ בקמץ, משמעות 'שביה' היא גם באופן הזה, נשּבֶ

  בפתח. 
        

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

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

  
השאלה, כיצד תנועת הקמץ מורה כפי המבטא שלנו? התשובה לכך,  לגבילגבילגבילגבי

פשוטה מאד. הרי כל ציורי התנועות, גם שמותם וגם אופן ציורם, מורה על 
הוצאת המבטא בפה. כגון 'פתח', פותחים את הפה, ַא. לכן עשו זאת, קו אחד. 

ן וכן לגבי קמץ, היא עשויה כך, כיון שצורתה דומה לפתיחת הפה, ָא. [מר
שליט"א מדגים זאת לציבור. העורך]. גם הקיבוץ, זה מלשון קיבוץ השפתיים, ֻא. 
וכן חירק, זה מלשון חריקת השיניים, ִא. לגבי הסגול, מבטאו האמיתי הוא, שזה 

  בין צירי לבין פתח, ֶא. כך צורת הוצאות בפה, כמו שלש נקודות. 
        

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

, מסביר מדוע הם נקראים בשמות הללו. וז"ל, [דף נ"ה]מחברת התיגאן  בעלבעלבעלבעל
גירסתו, כל הראוי למלכות חֹוְלַמּתּו. כל הראוי למלכות חֹוְלַמּתּו. כל הראוי למלכות חֹוְלַמּתּו. כל הראוי למלכות חֹוְלַמּתּו.     [ע"ז דף מ"ד ע"א][ע"ז דף מ"ד ע"א][ע"ז דף מ"ד ע"א][ע"ז דף מ"ד ע"א]חולם, כמו שאומרים חולם, כמו שאומרים חולם, כמו שאומרים חולם, כמו שאומרים 

מלכות מלוא ראשו מלכות מלוא ראשו מלכות מלוא ראשו מלכות מלוא ראשו כלומר יבוא כתר כלומר יבוא כתר כלומר יבוא כתר כלומר יבוא כתר  .בחי"ת ולמתו'בה"א, 'ח ולמתו'במקום 'ה
, כלומר בריא ושלם. ָקֵמץ, , כלומר בריא ושלם. ָקֵמץ, , כלומר בריא ושלם. ָקֵמץ, , כלומר בריא ושלם. ָקֵמץ, ל"ח, ט"ז]ל"ח, ט"ז]ל"ח, ט"ז]ל"ח, ט"ז][ישעיהו [ישעיהו [ישעיהו [ישעיהו ותחלימני והחייני ותחלימני והחייני ותחלימני והחייני ותחלימני והחייני  כמו שנאמרכמו שנאמרכמו שנאמרכמו שנאמרוווו, , , , בשוהבשוהבשוהבשוה

  זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. זה קומץ את הפה. וקמץ הכהן. 
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ם    ְוָקַמץְוָקַמץְוָקַמץְוָקַמץבעצם, מדוע תנועת הקמיצה, נקראת כך? הרי נאמר,  הריהריהריהרי ָ םִמׁשּ ָ םִמׁשּ ָ םִמׁשּ ָ     ֻקְמצוֹ ֻקְמצוֹ ֻקְמצוֹ ֻקְמצוֹ     ְמלֹאְמלֹאְמלֹאְמלֹא    ִמׁשּ
הּ  ְלּתָ הּ ִמּסָ ְלּתָ הּ ִמּסָ ְלּתָ הּ ִמּסָ ְלּתָ ְמָנּה     ִמּסָ ַ ְמָנּה ּוִמׁשּ ַ ְמָנּה ּוִמׁשּ ַ ְמָנּה ּוִמׁשּ ַ כיצד הכהן קומץ? הוא חופן זאת בשלש אצבעות. . . . . [ויקרא ב', ב']ּוִמׁשּ

הדבר נקרא 'קמיצה', על שם האצבע הנקראת קמיצה, זאת הקרובה לזרת. אם 
כן, הכהן חופן כמה שהוא יכול בשלש האצבעות האמצעיות, ובאגודל ובזרת 
הוא מוחק, בכדי שלא יבצבץ ויצא. זאת הקמיצה, וזהו דבר הנפוח. 'וקמץ'. ָא. 

  ה פירוש המלה ָקֵמץ. כך התנועה, וז
        

, גם מבחינת השם 'קמץ', הדבר מראה על דבר נפוח, דהיינו ָא. ולא ַא, שזאת לכןלכןלכןלכן
  תנועה נמוכה.

        
וכן לגבי  שזה כמו אשכול בכרם, זה כמו משולש.שזה כמו אשכול בכרם, זה כמו משולש.שזה כמו אשכול בכרם, זה כמו משולש.שזה כמו אשכול בכרם, זה כמו משולש.לגבי הסגול הוא מסביר,  גםגםגםגם

 צירתא.צירתא.צירתא.צירתא.    לשוקת שבוקעת מן הנהרלשוקת שבוקעת מן הנהרלשוקת שבוקעת מן הנהרלשוקת שבוקעת מן הנהרכיון שכך קוראים רבנן כיון שכך קוראים רבנן כיון שכך קוראים רבנן כיון שכך קוראים רבנן הצירי, הוא נקרא כך, 
  כך גם הצירי, בוקע בין השיניים. והחירק, חורק את השיניים, ִא. יעוש"ב.

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

        
לי, כי פחות או יותר ענינו בס"ד על כל השאלות במכתב, באופן הכי ברור  נראהנראהנראהנראה

  שאפשר. ואם עדיין אצל מישהו הדבר אינו מושלם, הוא יכול לשאול כעת.
        

 הנה נא ֲאדַֹני,הנה נא ֲאדַֹני,הנה נא ֲאדַֹני,הנה נא ֲאדַֹני,מהקהל: רבינו בחיי כותב בפרשת וירא, לגבי הפסוק  להלהלהלהשאשאשאשא
שהקמץ קרוב לתנועת הפתח. זה לא כמו פתח. אך ההבדל בין פתח לבין הקמץ 

  התימני והאשכנזי, זהו מרחק גדול.
מרן שליט"א: יכול להיות, אבל העיקר שזה לא פתח. אין הכי נמי, אולי  תשובתתשובתתשובתתשובת

ושים 'אֹו' כזה, זה היה טוב. אבל במציאות, הם לא אפשר לעשות כך. אם היו ע
  עומדים בכך. 

        
  מהקהל: מה המקור שלנו, במבטא הקמץ? שאלהשאלהשאלהשאלה

מרן שליט"א: מחברת התיגאן, כפי שהוא מתאר את הקמץ, בדף נ"ד,  תשובתתשובתתשובתתשובת
. יכול להיות, [עיין הרחבה בשיעור הבא]שהאדם מניף את שליש הלשון למעלה 

, היו שינויים בזה. אולי בגלל כך, היו קצת חילוקים שכבר בדורות הראשונים ההם
בין הארצות. אבל לעשות את הקמץ כמו פתח ממש, זאת בודאי טעות. אם 
עושים זאת קצת גבוה, אז זה בסדר. אבל למבטא הקמץ שלנו, יש גם מקור, 

  ממחברת התיגאן.
        

 מהקהל: שמעתי פרסים זקנים, אלה שעלו לאחרונה מפרס, והם אומרים שאלהשאלהשאלהשאלה
רך', ממש כמו התימנים.       'יתּבָ
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מרן שליט"א: אכן. זה ידוע גם לשעבר. ותשאל אותם, איך הם עשו את  תשובתתשובתתשובתתשובת
התרועה? הם גם עשו כמונו. עכ"פ דומה מאד. ישנם הרבה דברים כאלה. אבל 

  לצערינו, הדור החדש שלהם לא ממשיך את המסורת. 
        

, אולי הדבר מובן, כי מהקהל: יתכן שלפי ההסבר לגבי השפה הערבית שאלהשאלהשאלהשאלה
  בפרס השפה היא לא השפה הערבית.

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

  מהקהל: שמעתי שגם הבוכרים אומרים קמץ כמו שאנחנו. שאלהשאלהשאלהשאלה
  מרן שליט"א: אכן. הוא לכל־הפחות דומה.  תשובתתשובתתשובתתשובת

        
מהקהל: לפי הניקוד העליון, אין הבדל בין פתח לסגול, זה אותו הדבר.  שאלהשאלהשאלהשאלה

  א"כ מדוע צריך להבדיל ביניהם?
מרן שליט"א: כי אי אפשר להכחיש את האמת. הרי בפסוק 'וידבר י"י  תשובתתשובתתשובתתשובת

 [תהליםֶאל משה', אי אפשר לומר 'ַאל משה'. וכי זה לשון שלילה? וכן בפסוק 
צַ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל ל"ו] קי"ט, צַ ּבָ צַ ּבָ צַ ּבָ . ברור שלפי המסורת, איננו מבדילים. אבל אי אפשר עעעעּבָ

להכחיש, שישנו הבדל ביניהם. אבל כבר בדורות הראשונים, כיון שהתנועה היא 
קרובה, לכן זה נשתכח. הניקוד הטברייני, לא המציא ניקוד חדש. זה קרוב האחד 

  אל השני, זה דומה, אבל זה נשתכח בניקוד הבבלי.
        

  מהקהל: הטברייני הוא הניקוד הראשון? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: מסתבר שהוא יותר מדוייק. בכל אופן, אי אפשר לומר  תשובתתשובתתשובתתשובת

'ֶאל', כמו 'ַאל', בלשון שלילה. חייב שיהיה קצת הבדל ביניהם. ועוד כמה מלים 
  מוכיחות זאת.

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

נתקבל במסורת. רק הפוך, בגלל שהסגול דומה מאד לפתח, לכן יש שעשו אותו 
כבר אז פתח ממש. דהיינו, בניקוד הבבלי נשתכח ההבדל הדק הזה, ונשמר 

  ונשאר בטברייני.
        

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

שהפה סגור מרן שליט"א: מה שהיה צריך להיות, שהסגול יתבטא כ תשובתתשובתתשובתתשובת
  יותר.

        
להוסיף עוד דבר, לגבי הנושא הזה, אבל אני רואה שהזמן קצר. קשה  רציתירציתירציתירציתי

להקיף את כל הנושא, כי אלו מים שאין להם סוף. הרב שילה לוחץ אותי לסיים 
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כבר את השיעור, [כיון שהשעה כבר מאוחרת לאלו הבאים מחוץ לעיר], אבל 
  ך שלא שמעתם. אם הייתם שומעים זאת, הייתם מתחרטים על כ

        
  מהקהל: אולי אפשר לשמוע זאת בשיעור הבא? שאלהשאלהשאלהשאלה

מרן שליט"א: אבל אי אפשר, לפרק כל נושא לכמה חלקים. טוב, אולי  תשובתתשובתתשובתתשובת
  יתחדש לנו עוד משהו, ונשלים הכל בשיעור הבא בעז"ה.

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

: בניקוד העליון, אין שום הבדל ביניהם. אותה צורה ממש. מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת
גם בטברייני, יכול להיות שההבדל הוא רק באופן הכתיבה, לגבי המקום. הנקודה 
בתוך הוא"ו, אבל אם אין וא"ו, עושים שלוש נקודות. הרי לפעמים באותה 
המלה, פעם זה כך, ופעם זה כך. לכן מסתבר, כי גם אצלם, דהיינו בניקוד 

  טברייני, לא היה הבדל בביטוי.ה
        

ברוך הוא שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, הוא יאיר עינינו  המקוםהמקוםהמקוםהמקום
  במאור תורתו אכי"ר.

***********************************  
  

  ]המשך העניין משיעור מוצש"ק קרח התשע"ו[
        

    כביכולכביכולכביכולכביכול    כיכיכיכי    יצחקיצחקיצחקיצחק    עיןעיןעיןעין    בספרבספרבספרבספר    המובאותהמובאותהמובאותהמובאות    הראיותהראיותהראיותהראיות    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , קמץקמץקמץקמץ    הניקודהניקודהניקודהניקוד    מבטאמבטאמבטאמבטא    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
        ....לפתחלפתחלפתחלפתח    דומהדומהדומהדומה    הקמץהקמץהקמץהקמץ

        

בשיעור הקודם, לגבי מבטא הקמץ, כי אין שום ראיה מדברי הירושלמי  הסברנוהסברנוהסברנוהסברנו
, כפי שהם הביאו, שאין כל הבדל בין קמץ לבין פתח, ממה [פרק ב' הלכה ד']

רשצריך לבטא בק"ש את המלה 'נשבע', בפסוק  רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ע    ֲאׁשֶ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ עִנׁשְ ּבַ     ָלֵתתָלֵתתָלֵתתָלֵתת    ַלֲאבֵֹתיֶכםַלֲאבֵֹתיֶכםַלֲאבֵֹתיֶכםַלֲאבֵֹתיֶכם    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִנׁשְ
  כבר הסברנו זאת. . . . . א]"כ ,א"י [דבריםָלֶהם ָלֶהם ָלֶהם ָלֶהם 

        
ַאף ַאף ַאף ַאף     ְוָחָרהְוָחָרהְוָחָרהְוָחָרההדבר יש לומר, לגבי מה שהם מביאים בשם הרי"ף, לגבי המלים  אותואותואותואותו

אבל גם דבר זה,  ף'?ַר וזה פתח, איך אפשר להגיד 'וחָ  ,כי אם זה קמץ. . . . י"ז] [שם שם,
', אפילו פשוט מאד. כי כאשר האדם קורא במהירות את המלים 'וחָרה ַאף י"י

שזה קמץ וזה פתח, אבל ה'ָרה' וה'ַא', עם הה"א שבסוף 'וחרה', זה נשמע אותו 
  הדבר. ממילא, הכל נבלע.

        
והסברנו והשבנו, על כל מה שכתוב בספר עין יצחק, לגבי הנושא הזה.  דיברנודיברנודיברנודיברנו

  וברצוני להוסיף כעת עוד נקודה, בכדי לחדד את הדברים.
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טי הספרדים, הבינו שהקמץ והפתח שווים תימן נע"ג, כאשר ראו את פיו חכמיחכמיחכמיחכמי
אצלם, ובכל זאת הדבר לא הפריע להם. למשל, הפיוט שאומרים באשמורות, 
יעירוני רעיוַני, וסוד לבי ומשָאלֹו. הגות דברי תחנוַני, בזמרת אל ומהָללֹו. ולא יעירוני רעיוַני, וסוד לבי ומשָאלֹו. הגות דברי תחנוַני, בזמרת אל ומהָללֹו. ולא יעירוני רעיוַני, וסוד לבי ומשָאלֹו. הגות דברי תחנוַני, בזמרת אל ומהָללֹו. ולא יעירוני רעיוַני, וסוד לבי ומשָאלֹו. הגות דברי תחנוַני, בזמרת אל ומהָללֹו. ולא 

 זהו שם ה',אתן שנת לעיַני, חצות ליל בגללֹו. לחזות בנועם ְי"ָי, ולבקר בהיָכלֹו. אתן שנת לעיַני, חצות ליל בגללֹו. לחזות בנועם ְי"ָי, ולבקר בהיָכלֹו. אתן שנת לעיַני, חצות ליל בגללֹו. לחזות בנועם ְי"ָי, ולבקר בהיָכלֹו. אתן שנת לעיַני, חצות ליל בגללֹו. לחזות בנועם ְי"ָי, ולבקר בהיָכלֹו. 
נחרז עם המלה 'רעיוַני'. חרוז פנימי. כיצד זה חרוז? אלא, הדבר לא הפריע להם. 
והסיבה היא, אחת מן השתים. או שהם הבינו, כי המחבר היה ספרדי, ולכן הוא 
כתב כך. אבל חושבני, יתירה מכך. הם סברו, כי כיון שסוף סוף ישנה קירבה 

  עשות חרוז כזה. וישנו דמיון בין הקמץ לבין הפתח, ממילא אפשר ל
        

כפי שחכמי תימן עצמם, אפילו אלו שלא ביטאו את החולם כמו הצירי,  הדברהדברהדברהדבר
[כמו שכתבתי בס"ד בנספחות בכל זאת הם עשו מזה חרוז, החשיבו אותם כחרוז 

  , והדבר לא הפריע להם. לספר נפש כל חי הלכות אבילות דף קמ"ז ד"ה תוכן]
        

זיע"א ישנה קינה, לסדר תשעה באב, והוא בעצמו עשה פתח יחד עם  למהרי"ץלמהרי"ץלמהרי"ץלמהרי"ץ
  קמץ. יותר מכך, הוא עשה סגול ביחד עם קמץ. 

        
, ופותחת עץ חיים דף י"ט]תכלאל [הזאת, מובאת בשחרית לתשעה באב  הקינההקינההקינההקינה

צפון לבי במר עוֶנה, צפון לבי במר עוֶנה, צפון לבי במר עוֶנה, צפון לבי במר עוֶנה, תראו מה מהרי"ץ כותב, שאו קינה בקול מרה. שאו קינה בקול מרה. שאו קינה בקול מרה. שאו קינה בקול מרה. במלים, 
כיצד זה חרוז? ואולתו אשר טמָנה, ואין מקשיב ואין עוֶנה. ואולתו אשר טמָנה, ואין מקשיב ואין עוֶנה. ואולתו אשר טמָנה, ואין מקשיב ואין עוֶנה. ואולתו אשר טמָנה, ואין מקשיב ואין עוֶנה. וחטא גרם לעיר ָחָנה, וחטא גרם לעיר ָחָנה, וחטא גרם לעיר ָחָנה, וחטא גרם לעיר ָחָנה, 

אהה אין שב אלי לבו, להתפלל אלי ריבֹו, יקרר את אהה אין שב אלי לבו, להתפלל אלי ריבֹו, יקרר את אהה אין שב אלי לבו, להתפלל אלי ריבֹו, יקרר את אהה אין שב אלי לבו, להתפלל אלי ריבֹו, יקרר את ניקח למשל בית אחר, 
כאן זה בסדר. הכל בחולם. אבל לעיל, הוא חמת לבֹו, להשיב בן לתוך במסיבֹו. חמת לבֹו, להשיב בן לתוך במסיבֹו. חמת לבֹו, להשיב בן לתוך במסיבֹו. חמת לבֹו, להשיב בן לתוך במסיבֹו. 

עוֶנה'. הוא  חורז את המלה 'עוֶנה', עם המלה 'חָנה', ועם המלה 'טמָנה', ועם 'ואין
עשה חרוז, סגול עם קמץ. כיון שאת הסגול, הוא קורא כמו פתח, כמנהגינו. ופתח 

  וקמץ, נחשבים אותו הדבר.
        

, הדבר עד כדי כך, שאפילו כאשר הם בעצמם חיברו פיוטים, זה לא הפריע אם כןאם כןאם כןאם כן
להם, כיון שהמבטא דומה. ותכף נראה, כי הדבר כך, גם אצל הקדמונים. למשל, 
רבי אליעזר הקליר. אם הם רוצים לומר, כי ר"א הקליר השווה בין הקמץ לבין 

וא"ו. כגון, המלה  הפתח, הרי שהוא גם השווה בין האות בי"ת רפויה לבין האות
איך זה חרוז? אלא,  [עי' שפת אמת לרב"צ הכהן דף ס"ה אות י"ט].'לוי', והמלה 'נביא'. 

כיון שהדבר דומה. ממילא, אפשר לחרוז את המלה 'עקרב', עם המלה 'עכשיו', 
כיון שזה דומה. כי עניין החרוז הוא, יופי המליצה. לכן, גם אם זה לא בדיוק אותו 

כיון שזה קצת דומה, זה כבר נחמד, ומייפה את המלים, ומעורר הדבר, סוף סוף 
  ומרגש את המתפלל.

        
דברים, אשר יכלו לתקנם, ואכן שינו אותם. למשל, כפי שהבאנו בשיעור  ישנםישנםישנםישנם

וכו'. אנכי אדָני, קראתיך בסיָני, ולא יהיה לך על פָני אנכי אדָני, קראתיך בסיָני, ולא יהיה לך על פָני אנכי אדָני, קראתיך בסיָני, ולא יהיה לך על פָני אנכי אדָני, קראתיך בסיָני, ולא יהיה לך על פָני הקודם לגבי האזהרות, 
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'פַני', שכפי שכתוב בפסוק  למרות שבעצם, לפי המבטא הספרדי, זה היה צ"ל
[בטעם עליון, שהוא העיקר, ובפרט לדידן]. אבל ישנם דברים, שאבותינו לא 

אליך אדָני, נשאתי עיַני. שמע אליך אדָני, נשאתי עיַני. שמע אליך אדָני, נשאתי עיַני. שמע אליך אדָני, נשאתי עיַני. שמע שינו. למשל, במרנות שבאשמורות כתוב כך, 
בשמך בשמך בשמך בשמך הרי הכל, נכתב בחרוזים. כגון בהמשך, קול תחנוַני, כגודל חסֶדך. קול תחנוַני, כגודל חסֶדך. קול תחנוַני, כגודל חסֶדך. קול תחנוַני, כגודל חסֶדך. 

וכו'. בכל זאת, הם לא תיקנו זאת, אלא חִתי חִתי חִתי חִתי בטחִתי, וכפי שיטחִתי, דברים לקבטחִתי, וכפי שיטחִתי, דברים לקבטחִתי, וכפי שיטחִתי, דברים לקבטחִתי, וכפי שיטחִתי, דברים לק
השאירו כך, כי הדבר לא הפריע להם. הם יכלו לעשות, 'נשאתי עיָני' בקמץ, וכן 
'תחנוָני', ואז יהיה ממש חרוז. אלא מאי, בסדר, שישאר כך. כאן, הם השאירו 

  זאת.
        

היא, כי ראיתי לכל־הפחות תכלאל אחד [כת"י זקיני מהריק"א], שעשה  האמתהאמתהאמתהאמת
את בקמץ. גם אני חושב, כי עדיף לומר זאת בקמץ, לדידן. כי ע"י כך, הדבר ז

  יהיה יותר חרוז. אבל לרובם, לא היה איכפת. 
        

שלום שבזי צ"ל, היה ממחוז שרעב, שם היו מבטאים את החולם כמו צירי.  רבינורבינורבינורבינו
, כי זאת טעות, ושזה [בפרשת מקץ]אמנם הוא בעצמו כותב בספרו חמדת ימים 

. אבל החרוזים [עי' נפלאות מתורתך פרשת קרח דף שמ"ז ד"ה ובהדיא]חירוף וגידוף. 
עּוָדה    ִצירִצירִצירִציר    ְיעֹוֵררְיעֹוֵררְיעֹוֵררְיעֹוֵרר, , , , ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ֲאִביֲאִביֲאִביֲאִבישלו, הם כך. למשל, בשיר המתחיל במלים,  עּוָדהּתְ עּוָדהּתְ עּוָדהּתְ ִלי, , , , ּתְ ִליּכְ ִליּכְ ִליּכְ     ּכְ

ה הֶחְמּדָ הֶחְמּדָ הֶחְמּדָ ר, , , , ֶחְמּדָ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ דֹורוֹ     ִנְבָחרִנְבָחרִנְבָחרִנְבָחר    ֲאׁשֶ דֹורוֹ ּבְ דֹורוֹ ּבְ דֹורוֹ ּבְ חַ הוא כותב בהמשך כך, . . . . ּבְ חַ ּבְ חַ ּבְ חַ ּבְ לִ     ,,,,ַהּסֹודַהּסֹודַהּסֹודַהּסֹוד    ןןןןּבְ לִ ּבְ לִ ּבְ לִ ּבְ , , , , ְוֶהְפֵסדְוֶהְפֵסדְוֶהְפֵסדְוֶהְפֵסד    ִחּלּוףִחּלּוףִחּלּוףִחּלּוף    ייייּבְ
סֹוד    ְוַדעְוַדעְוַדעְוַדע סֹודַהיְּ סֹודַהיְּ סֹודַהיְּ ַבר, , , , ַהיְּ ַברּדְ ַברּדְ ַברּדְ בִּ     ּדְ בִּ ִרׁשְ בִּ ִרׁשְ בִּ ִרׁשְ ִסְפרוֹ     יייי""""ִרׁשְ ִסְפרוֹ ּבְ ִסְפרוֹ ּבְ ִסְפרוֹ ּבְ הוא עשה זאת כך. אמנם, זה לא ממש חרוז, אבל . . . . ּבְ

במבטא שרעבי, זהו חרוז טוב מאד. כי הם אומרים, 'בחן הֵסד, בלי חילוף והפֵסד, 
, שרו את השיר הזה, ואפילו לא ודע היֵסד'. א"כ, זהו חרוז. אבל גם אצלינו

  הרגישו שישנה כאן איזו בעיא. הם אמרו, בסדר, זה דומה. 
        

, כשאמרתי זאת לאבא מארי זצ"ל, שהיה רגיל גם בשיר הזה כולו בעל־הראיההראיההראיההראיה
פה, מתחילתו ועד סופו, בתחילה הוא התפלא. הוא לא שם לב לכך, עד עכשיו. 

'הפֵסד'. ואז עלתה בת־שחוק על  –אמרתי לו, שזה לפי מבטא שרעבי, 'הֵסד' 
  והדברים ארוכים.  פניו. אבל, הם לא התייחסו לכך. לא ראו בכך, פגם בחרוז.

        
לראות זאת, על ימין ועל שמאל. כל הפייטנים הספרדים, כך הוא המבטא  אפשראפשראפשראפשר

שלהם. וכבר אמרנו, שכבר בדורות הראשונים ערערו על כך, ואמרו שזאת 
        טעות. אבל כיון שהדבר היה כבר מקובל, במשך מאות שנים, לכן הם עשו כך. 

        
    שלמהשלמהשלמהשלמה    יכותיכותיכותיכותהלהלהלהל    בספרבספרבספרבספר    לללל""""זצזצזצזצ    אויערבאךאויערבאךאויערבאךאויערבאך    זזזז""""והגרשוהגרשוהגרשוהגרשכתב כך,  [דף ש"מ]עין יצחק  בספרבספרבספרבספר

            ....והברכותוהברכותוהברכותוהברכות    בתפלהבתפלהבתפלהבתפלה    ההברהההברהההברהההברה    ממסורתממסורתממסורתממסורת    לשנותלשנותלשנותלשנות    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,כתבכתבכתבכתב' ' ' ' וווו    הלכההלכההלכההלכה' ' ' ' אאאא    פרקפרקפרקפרק
        

כלל, הגדולים האשכנזים סברו, שהספרדים צריכים לשנות את מבטאם,  בדרךבדרךבדרךבדרך
בעניין הקמץ. דהיינו, שמבטא הקמץ של־ספרדים הוא טעות, ואמרו לספרדים 
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לא אחז כך. היתה לו דעה  שהם צריכים לשנות זאת. לכן הוא מביא, שהגרשז"א
  אחרת, בנושא הזה. וזה נכון.

        
, כאשר הוא היה מסדר קידושין אצל הספרדים, הוא היה אומר זאת למשללמשללמשללמשל

  במבטא ספרדי. וכן בברית מילה, הוא היה מברך במבטא ספרדי. 
        

הוא היה בסידור קידושין של ידידנו הרה"ג נתנאל אלשיך שליט"א,  כאשרכאשרכאשרכאשר
תורה, הוא אמר, תביאו לי את הסידור שלכם, כי הוא שלמד אתנו בישיבת קול 

רצה לומר את הברכה כפי הנוסח שבסידור. כיון שזאת ברכה של־חתן, הוא 
יאמר את הברכה כפי הנוסח של־חתן. לא רק לגבי המבטא, אלא גם את הנוסח, 
הוא רצה לומר כמו התימנים. [מבטא תימני מסתמא הוא לא היה יכול לומר, זה 

רכב מאד, רק ספרדי. אז לכל־הפחות את המלים, את הנוסח]. אבל, מסובך ומו
לא היה שם סידור. לא מצאו סידור. אז הוא ביקש, שיכתבו לו את הנוסח, והוא 

  קרא זאת מתוך הכתב. זהו שילוב של מדות. הלכות והליכות. 
        

סובר, שהספרדים אינם צריכים  אופן, בעל עין יצחק מביא, כי הגרשז"א בכלבכלבכלבכל
    דכיוםדכיוםדכיוםדכיום    ,,,,לומרלומרלומרלומר    שרצושרצושרצושרצו    שיששיששיששיש    ,,,,בבבבווווכתכתכתכת    שםשםשםשם    ותותותותובמקורובמקורובמקורובמקורלשנות את מבטאם. והוא מוסיף, 

    ץץץץ""""קמקמקמקמ    לומרלומרלומרלומר    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים    לדידהולדידהולדידהולדידהו    וגםוגםוגםוגם    ,,,,חחחח""""פתפתפתפת    כעיןכעיןכעיןכעין    משתמעמשתמעמשתמעמשתמע    ץץץץ""""קמקמקמקמ    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    שלהברתשלהברתשלהברתשלהברת
    פיפיפיפי    עלעלעלעל    דורותדורותדורותדורות    מדורימדורימדורימדורי    קבועהקבועהקבועהקבועה    מסורתםמסורתםמסורתםמסורתם    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,כןכןכןכן    לומרלומרלומרלומר    כללכללכללכלל    אפשראפשראפשראפשר    איאיאיאי    ,,,,כהאשכנזיםכהאשכנזיםכהאשכנזיםכהאשכנזים

    כלכלכלכל    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלא    ,,,,אבותיהםאבותיהםאבותיהםאבותיהם    ממסורתממסורתממסורתממסורת    לשנותלשנותלשנותלשנות    שעליהםשעליהםשעליהםשעליהם    לומרלומרלומרלומר    וווו""""וחוחוחוח    ,,,,עולםעולםעולםעולם    וגאוניוגאוניוגאוניוגאוני    גדוליגדוליגדוליגדולי
  .ככככ""""עעעע    בשלימותבשלימותבשלימותבשלימות    שלהשלהשלהשלה    במסורתבמסורתבמסורתבמסורת    להחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק    עדהעדהעדהעדה

        
אשכנזים, אשר שינו מקרוב את מבטאם, לפי המבטא הספרדי. מלפני ישנם ישנם ישנם ישנם 

כמאה שנה. חוגים שהם לא חרדים, שהם מתפללים בעברית. הדבר התחיל 
אצלם, כבר בחוץ לארץ. אבל צריכים לדעת, כי אצלם זה היה קלקול. זהו חלק 
מן המרידה, במסורת שלהם. ללכת נגד הנהגת גדולי הדור, ונגד המקובל. לכן 

ם החליטו, בין היתר, שצריך מבטא ספרדי. זהו אחד מן הדברים. לכן, לגבי ה
עניין זה, בודאי שזה לא כך. אשכנזי אשר שינה את מבטאו, למבטא הספרדים, 
זהו דבר לא טוב. וגם הגרשז"א דעתו כך. אבל לגבי ספרדי, שישנה את מבטאו 

  למבטא האשכנזים, סובר הגרשז"א, שגם זה לא טוב. 
        

תחתי את הספר הליכות שלמה, ואני קצת מתפלא, שבעל עין יצחק , פאבלאבלאבלאבל
מכל מכל מכל מכל כך,  [תפילה, דף ו']השמיט את המשך דבריו שם. הגרשז"א כותב בהמשך 

מקום בדיעבד אין זה מעכב, דגם זה הוי בכלל שיבוש, שכתב הר"ן ריש נדרים מקום בדיעבד אין זה מעכב, דגם זה הוי בכלל שיבוש, שכתב הר"ן ריש נדרים מקום בדיעבד אין זה מעכב, דגם זה הוי בכלל שיבוש, שכתב הר"ן ריש נדרים מקום בדיעבד אין זה מעכב, דגם זה הוי בכלל שיבוש, שכתב הר"ן ריש נדרים 
דים דהיינו, אכן הגרשז"א אומר שהספרדהוי נמי לשון, ויוצאים בו ידי חובה. דהוי נמי לשון, ויוצאים בו ידי חובה. דהוי נמי לשון, ויוצאים בו ידי חובה. דהוי נמי לשון, ויוצאים בו ידי חובה. 

ימשיכו במבטאם, אבל הוא ממשיך ואומר, שזהו שיבוש. הוא אוחז, שלהגיד 
קמץ כמו פתח, זהו שיבוש. אבל גם אצל האשכנזים, ישנם שיבושים. למשל, הם 
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עושים את התי"ו הרפויה, כמו סמ"ך. ואצל החסידים וההונגרים, השורק והחירק 
לעשות? אלו שיבושים, ואלו שווים. הּוא, ִהיא. צּור, ִציר. וכן הלאה. א"כ, מה 

  שיבושים. לכן, אל תשנה, אם כך המסורת שלכם מדורי דורות. 
  

 -לכל הפחות הוא היה כותב וכו'  .משום־מה, בעל עין יצחק השמיט זאת אתאתאתאת
יּה, בכדי שנדע שיש שם המשך לדברי הגרשז"א. הוא לא כתב זאת, אבל  ְוֻכּלֵ

ה, הדבר אינו לעיכובא. אולי הדבר ברור. הגרשז"א רוצה לומר, כי בכל מקר
ישנה כאן שאלה, לדון על לכתחילה. אבל, ישנה מסורת. ברם עכ"פ הוא לא 

  חיפה על האמת, שהדבר 'הוי בכלל שיבוש'.
        

        בעניין הספר שפת אמת, להרב"צ הכהן.בעניין הספר שפת אמת, להרב"צ הכהן.בעניין הספר שפת אמת, להרב"צ הכהן.בעניין הספר שפת אמת, להרב"צ הכהן.
        

ספר המיוחד לעניינים הללו, הנקרא בשם 'שפת אמת', חיברו הרב בן ציון  ישנוישנוישנוישנו
הכהן. נדפס בשנת ה'תשמ"ז. האמת היא, כי זהו ספר מיוחד, לגבי כל נושאי 
המבטא. הוא למד טוב את כל העניינים הללו, והוא היה אדם מאד אמיתי. רואים 

מנסה לבדוק כל זאת, לאורך כל הספר, שהוא מחפש את האמת, בלי 'נגיעות'. 
צד וכל אפשרות. מה שאמת ונכון, הוא אומר. בזה התימנים צודקים, ובזה 
האשכנזים צודקים, ובזה הספרדים צודקים. כפי ההבנה שלו. אין כאן המקום 
להאריך על כך. בזמנו עברתי על כל הספר, ורשמתי בגליונות הערות על 

ן הבין, קלע בכמה הדברים שכתב. ישנם הרבה דברים טובים בספר. הוא אכ
  דברים, לאמיתה של־תורה. אבל ישנם כמה דברים, שהם משונים.

        
, דיברתי עם המחבר דרך הטלפון, ואמרתי לו שנשב פנים אל פנים, בזמנובזמנובזמנובזמנו

ואסביר לו. אבל לצערי, הוא לא בא, ולאחר זמן קצר, 'חיים לכל ישראל שבק', 
  תנצב"ה. הדבר נשאר באויר. תלוי ועומד.

        

בדף קס"א, הוא כותב על קריאת הקמץ. הוא מביא את האבן עזרא, כבר  שםשםשםשם
    פתוחפתוחפתוחפתוח    ואינוואינוואינוואינו    בקריאתובקריאתובקריאתובקריאתו    נקמץנקמץנקמץנקמץ    הפההפההפההפהדיברנו עליו בשיעור הקודם, שהוא אומר כי 

האבן עזרא מודה, כי  ....האלההאלההאלההאלה    במקומותבמקומותבמקומותבמקומות    אותואותואותואותו    קוראיםקוראיםקוראיםקוראים    אנחנואנחנואנחנואנחנו    כאשרכאשרכאשרכאשר    גדולגדולגדולגדול    כפתחכפתחכפתחכפתח
    טבריהטבריהטבריהטבריה    אנשיאנשיאנשיאנשי    רקרקרקרקמה שאצלם בספרד קוראים את הקמץ כמו פתח, זה לא נכון. 

בעל שפת אמת שם . . . . הגדולהגדולהגדולהגדול    הקמץהקמץהקמץהקמץ    לקראלקראלקראלקרא    יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    ואפריקהואפריקהואפריקהואפריקה    מצריםמצריםמצריםמצרים    חכמיחכמיחכמיחכמי    גםגםגםגם
    רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ ְמ ְמ ְמ ְמ ֵמאָ ֵמאָ ֵמאָ ֵמאָ מאריך על כך, אינני יכול להיכנס כעת לכל הפרטים. הוא אומר כך, 

    לפתח,לפתח,לפתח,לפתח,    חולםחולםחולםחולם    ביןביןביןבין    ממוצעתממוצעתממוצעתממוצעת    שקריאתושקריאתושקריאתושקריאתו    משמעמשמעמשמעמשמע    ,,,,ומפתחומפתחומפתחומפתח    מחולםמחולםמחולםמחולם    מורכבמורכבמורכבמורכב    שהקמץשהקמץשהקמץשהקמץ
    מפורשמפורשמפורשמפורש    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,גמורגמורגמורגמור    פתחפתחפתחפתח    כמוכמוכמוכמו    אותואותואותואותו    שקוראיםשקוראיםשקוראיםשקוראים    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    צודקיםצודקיםצודקיםצודקים    שלאשלאשלאשלא    נביןנביןנביןנבין    ומכאןומכאןומכאןומכאן
    ',',',',הגדולהגדולהגדולהגדול    כפתחכפתחכפתחכפתח    פתוחפתוחפתוחפתוח    ואינוואינוואינוואינו''''    בבבבשכתשכתשכתשכת    ממהממהממהממה    ומאידךומאידךומאידךומאידך    ....לחולםלחולםלחולםלחולם    מעטמעטמעטמעט    נוטהנוטהנוטהנוטה    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    שצריךשצריךשצריךשצריך
    מהמהמהמה    ,,,,כללכללכללכלל    פתוחפתוחפתוחפתוח    היההיההיההיה    לאלאלאלא    אילואילואילואילו    כיכיכיכי    ....ממשממשממשממש    הפתחהפתחהפתחהפתח    כמוכמוכמוכמו    לאלאלאלא    אךאךאךאך    ,,,,מעטמעטמעטמעט    שפתוחשפתוחשפתוחשפתוח    משמעמשמעמשמעמשמע

    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,ודאיודאיודאיודאי    אלאאלאאלאאלא    '.'.'.'.כללכללכללכלל    פתוחפתוחפתוחפתוח    ואינוואינוואינוואינו''''    יאמריאמריאמריאמר    ',',',',הגדולהגדולהגדולהגדול    כפתחכפתחכפתחכפתח    פתוחפתוחפתוחפתוח    ואינוואינוואינוואינו''''    שאומרשאומרשאומרשאומר    זהזהזהזה
  וכו'. שניהם שניהם שניהם שניהם     ביןביןביןבין    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    קריעתוקריעתוקריעתוקריעתו    גםגםגםגם    ,,,,והחולםוהחולםוהחולםוהחולם    הפתחהפתחהפתחהפתח    מןמןמןמן    מורכבמורכבמורכבמורכב    שהקמץשהקמץשהקמץשהקמץ
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גם מביא, את פיוטי ר"א הקליר. אבל כפי שאמרנו, אין ראיה מר"א הקליר.  הואהואהואהוא

ראשית, כי היכן שלכאורה הוא עשה פתח, אפשר לעשות קמץ, כפי שעושים 
באתנחא ובסוף פסוק, וממילא הדבר כן מתחרז. דבר שני, ר"א הקליר עשה 

עם האות בי"ת. הדבר מוזכר שם לעיל מיניה בדף ס"ה  חרוזים, של האות וא"ו
  [כמו שהבאנו למעלה, בד"ה אם כן]. 

        
גם מביאים ראיה מתרגום השבעים, לפי איך שזה מתורגם לשפה הלטינית.  הםהםהםהם

צריכים לדעת, כי גם שם ישנה בעיא. למשל, לגבי המלה אברָהם, הם כותבים 
ַרַהם'. וכי זה נכון? אינני יודע,  כיצד השתבשו הגויים האלה, בכל הדברים שם 'אּבְ

הללו. אבל כפי שאמרתי לכם, לא אאריך כעת על כל פרט ופרט. אעמוד רק 
  על דבר אחד, שהוא משונה. 

        
ועוד אני אומר, שאילו היה הקמץ כמו חולם, ועוד אני אומר, שאילו היה הקמץ כמו חולם, ועוד אני אומר, שאילו היה הקמץ כמו חולם, ועוד אני אומר, שאילו היה הקמץ כמו חולם, כך,  [בדף קפ"א אות מ"ט]כותב  הואהואהואהוא

אחרי מלה אחרי מלה אחרי מלה אחרי מלה     כל הראשונים שמו וא"וכל הראשונים שמו וא"וכל הראשונים שמו וא"וכל הראשונים שמו וא"ו	, למה, למה, למה, למהבאנגלית	Oדהיינו כמו האות 
    בערבית, הלא צריכים לשים אל"ף, שהיא באה במקום הקמץ.בערבית, הלא צריכים לשים אל"ף, שהיא באה במקום הקמץ.בערבית, הלא צריכים לשים אל"ף, שהיא באה במקום הקמץ.בערבית, הלא צריכים לשים אל"ף, שהיא באה במקום הקמץ.    Oשקריאתה שקריאתה שקריאתה שקריאתה 

    ,,,,ןןןןיכוֹ יכוֹ יכוֹ יכוֹ     ,,,,ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אלשהאלשהאלשהאלשהוהוא מביא מלים בשפה הערבית, מתפסיר רבי' סעדיא גאון. כגון, 
רבים רבים רבים רבים     ,,,,לללל""""הנהנהנהנ    הואויןהואויןהואויןהואוין    כלכלכלכל    ....םםםםאליוֹ אליוֹ אליוֹ אליוֹ     ,,,,תבקוֹ תבקוֹ תבקוֹ תבקוֹ     ולאולאולאולא    ,,,,תאכלוֹ תאכלוֹ תאכלוֹ תאכלוֹ     לאלאלאלא    ,,,,ןןןןויאכלוֹ ויאכלוֹ ויאכלוֹ ויאכלוֹ     ויאכדֹו,ויאכדֹו,ויאכדֹו,ויאכדֹו,    ,,,,הההה''''צצצצחפוֹ חפוֹ חפוֹ חפוֹ ממממ

לטינית. ואילו היה הקמץ, קריאתו כמו לטינית. ואילו היה הקמץ, קריאתו כמו לטינית. ואילו היה הקמץ, קריאתו כמו לטינית. ואילו היה הקמץ, קריאתו כמו     Oכמותם קריאתם בחולם ספרדי, היינו כמותם קריאתם בחולם ספרדי, היינו כמותם קריאתם בחולם ספרדי, היינו כמותם קריאתם בחולם ספרדי, היינו 
O     לטינית, למה שמו וא"ו בתיבות הנ"ל ודומיהם? היו צריכים צריכים לשים לטינית, למה שמו וא"ו בתיבות הנ"ל ודומיהם? היו צריכים צריכים לשים לטינית, למה שמו וא"ו בתיבות הנ"ל ודומיהם? היו צריכים צריכים לשים לטינית, למה שמו וא"ו בתיבות הנ"ל ודומיהם? היו צריכים צריכים לשים

הוא טוען, מדוע רבי' סעדיה גאון, כותב בשפה אל"ף, שקריאתה כמו חולם? אל"ף, שקריאתה כמו חולם? אל"ף, שקריאתה כמו חולם? אל"ף, שקריאתה כמו חולם? 
מכאן, שהוא קרא את  ', וא"ו עם חולם? א"כ ישנה ראיהאלשהֹורהערבית כך, '

  הקמץ כמו חולם. 
        

היא, שהמחבר הזה שהוא תוניסאי, והוא לא ידע כיצד אנחנו קוראים את  הבעיאהבעיאהבעיאהבעיא
'אשהּור',  וכו'. אבל אנחנו קוראים,ה 'מחפֹוצ, יכֹוןלשון רס"ג. הוא קרא, אשהֹור, 

בשורק באות וא"ו. כלומר, כיון שהוא קרא את השפה הערבית, כפי המבטא 
  מביא מכך ראיה. וזה אינו.שלו, הוא 

        

מכך, הוא גם מביא ראיה, מספרי חכמי תימן. יש לו כאן המצאה. הוא  יתירהיתירהיתירהיתירה
אומר, שחכמי תימן בעבר היו קוראים כך, ורק בדורות האחרונים הדבר השתנה. 
הוא מביא ראיה מספרי חכמי תימן, אבל הוא לא ידע כיצד אנחנו קוראים. זה 

רים במבטא שלו, ומביא מכך ראיות, שכביכול ממש מצחיק. הוא קורא את הדב
  הדבר ברור. הוא כותב כי זאת 'ראיה עצומה שאין עליה תשובה'. 

        
    ,,,,עבריתעבריתעבריתעברית    שכתבושכתבושכתבושכתבו    והגאוניםוהגאוניםוהגאוניםוהגאונים    מהקדמוניםמהקדמוניםמהקדמוניםמהקדמוניםללמוד ללמוד ללמוד ללמוד     שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,תאמרתאמרתאמרתאמר    שמאשמאשמאשמאווווכותב כך,  הואהואהואהוא

    ספרדיספרדיספרדיספרדי    חולםחולםחולםחולם    כמוכמוכמוכמו    הקמץהקמץהקמץהקמץ    שקראושקראושקראושקראו    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    אבלאבלאבלאבל    ,,,,פתחפתחפתחפתח    כמוכמוכמוכמו    הקמץהקמץהקמץהקמץ    קראוקראוקראוקראו    ולםולםולםולםככככ    הםהםהםהם    כיכיכיכי
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O,,,,    ומספריהםומספריהםומספריהםומספריהם    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    מכתבימכתבימכתבימכתבי    להביאלהביאלהביאלהביא    הנניהנניהנניהנני    לכןלכןלכןלכן    ....חולםחולםחולםחולם    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    ל"ףל"ףל"ףל"ףאאאא    כותביםכותביםכותביםכותבים    םםםםהההה,,,,    
    שמיםשמיםשמיםשמים    לאלאלאלא    ובפתחובפתחובפתחובפתח    ,,,,חולםחולםחולםחולם    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    וווו""""וואוואוואווא    ,,,,קמץקמץקמץקמץ    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    ל"ףל"ףל"ףל"ףאאאא    בערביבערביבערביבערבי    תבותבותבותבוככככ    הםהםהםהם    גםגםגםגםשששש
    הדוגמאותהדוגמאותהדוגמאותהדוגמאות    והנהוהנהוהנהוהנה    ....הדורותהדורותהדורותהדורות    בכלבכלבכלבכל    והאחרוניםוהאחרוניםוהאחרוניםוהאחרונים    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    כלכלכלכל    כמוכמוכמוכמו    ,,,,ללללללללככככ    ל"ףל"ףל"ףל"ףאאאא
    ,,,,הרופאהרופאהרופאהרופא    זכריהזכריהזכריהזכריה    בי'בי'בי'בי'לרלרלרלר    ,,,,השיריםהשיריםהשיריםהשירים    שירשירשירשיר    מדרשמדרשמדרשמדרש    ידידידיד    מכתבמכתבמכתבמכתב    ),),),),מסוימותמסוימותמסוימותמסוימות    ליםליםליםליםממממ    בהשמטתבהשמטתבהשמטתבהשמטת((((

כעת תשמעו, כיצד הוא מביא . . . . וכו'    שנהשנהשנהשנה    550550550550    מלפנימלפנימלפנימלפני    ,,,,אלטביבאלטביבאלטביבאלטביב    לימאןלימאןלימאןלימאןסססס    בןבןבןבן    יחיאיחיאיחיאיחיא
זאת, איך הוא מנקד את המלים. אקרא זאת כפי שהוא קורא, ואח"כ אקרא כפי 
  שאנחנו קוראים, ותראו שהוא פשוט טעה. לצערינו, הם בלבלו את כל התפיסה. 

        

    ,,,,ההההאטקָ אטקָ אטקָ אטקָ לנָ לנָ לנָ לנָ אַ אַ אַ אַ     פספספספסלנַ לנַ לנַ לנַ אַ אַ אַ אַ     קקקקשוֹ שוֹ שוֹ שוֹ     ַקְצד...ַקְצד...ַקְצד...ַקְצד...    ןןןןאַ אַ אַ אַ     םםםםלַ לַ לַ לַ אְע אְע אְע אְע זה לשונו, זה לשונו, זה לשונו, זה לשונו, מביא בדף קפ"ב כך,  הואהואהואהוא
    ,,,,ארתארתארתארתפצָ פצָ פצָ פצָ     ,,,,אןאןאןאןנסָ נסָ נסָ נסָ לאַ לאַ לאַ לאַ אַ אַ אַ אַ     אויאויאויאויַאלסמָ ַאלסמָ ַאלסמָ ַאלסמָ     אנייהאנייהאנייהאנייהנסָ נסָ נסָ נסָ לאַ לאַ לאַ לאַ אַ אַ אַ אַ     אאאאכלהָ כלהָ כלהָ כלהָ     ,,,,פצלפצלפצלפצלאַ אַ אַ אַ     ,,,,ההההאמָ אמָ אמָ אמָ חמָ חמָ חמָ חמָ     ,,,,אניאניאניאניַאלרוחָ ַאלרוחָ ַאלרוחָ ַאלרוחָ 

    ,,,,פספספספסלנַ לנַ לנַ לנַ אַ אַ אַ אַ     ,,,,מסמסמסמסלשַ לשַ לשַ לשַ אַ אַ אַ אַ     ,,,,אתאתאתאתלנבָ לנבָ לנבָ לנבָ אַ אַ אַ אַ     ,,,,אןאןאןאןלחיוָ לחיוָ לחיוָ לחיוָ אַ אַ אַ אַ     אחאחאחאחלצלָ לצלָ לצלָ לצלָ     ארארארארצָ צָ צָ צָ     אאאאמָ מָ מָ מָ     ,,,,ההההטביעָ טביעָ טביעָ טביעָ     ,,,,לםלםלםלםָעאָעאָעאָעא    ,,,,ההההאָר אָר אָר אָר ָת ָת ָת ָת 
הוא לא יודע, שאנחנו קוראים את כל זאת בפתח. . . . . ארארארארנוָ נוָ נוָ נוָ אַ אַ אַ אַ     אדקאדקאדקאדקצָ צָ צָ צָ     ףףףףעַר עַר עַר עַר יַ יַ יַ יַ     אאאאמָ מָ מָ מָ     אלאלאלאלקַ קַ קַ קַ 

'. וכן 'אלרוַחאני', 'חַמאַמה'. דהיינו, הם עשו אל"ף, כפי המבטא שלהם. 'נאַטַקה
אבל הוא קורא את הספרים שלנו, במבטא שלו, ומכך הוא מביא ראיות. 

  אתמהא.
        

מכן הוא מביא דבר נוסף. כפי שאמרתי לכם, אני מתפעל מבקשת האמת  לאחרלאחרלאחרלאחר
שלו. כמה שהוא השתדל למצוא. אבל אמרתי לו, תבוא ותשב פנים אל פנים, 
ואסביר לך כי מה שאתה חושב, זה אינו נכון. כי הוא חיפש את האמת. אבל 

  לצערינו, לא זכינו.
        

    ,,,,הכתיבההכתיבההכתיבההכתיבה    בשיטתבשיטתבשיטתבשיטת    יחידייחידייחידייחידי    היההיההיההיה    הרופאהרופאהרופאהרופא    זכריהזכריהזכריהזכריה' ' ' ' שרשרשרשר    ,,,,תאמרתאמרתאמרתאמר    ושמאושמאושמאושמא    הוא כותב,כך כך כך כך 
    כמהכמהכמהכמה    ואזכירואזכירואזכירואזכיר    ....כןכןכןכן    ביםביםביםביםכותכותכותכות    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    ללללככככ    כיכיכיכי    ,,,,כןכןכןכן    הדברהדברהדברהדבר    איןאיןאיןאין    ,,,,יםיםיםיםמהספרדמהספרדמהספרדמהספרד    כןכןכןכן    שלמדשלמדשלמדשלמד

    ,,,,אלעקולאלעקולאלעקולאלעקול    סראגסראגסראגסראג    שנקראשנקראשנקראשנקרא    ,,,,שלמהשלמהשלמהשלמה    בירבבירבבירבבירב    חטרחטרחטרחטר    הרבהרבהרבהרב    שלשלשלשל    ידידידיד    כתבכתבכתבכתב    לוםלוםלוםלוםיייימצמצמצמצ    ,,,,דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות
    אלאלאלאלקָ קָ קָ קָ     אאאאכמָ כמָ כמָ כמָ     אלדיהםאלדיהםאלדיהםאלדיהםוָ וָ וָ וָ     אאאאאלָ אלָ אלָ אלָ     אדאדאדאדולָ ולָ ולָ ולָ לאַ לאַ לאַ לאַ אַ אַ אַ אַ     ,,,,אלאלאלאלכמָ כמָ כמָ כמָ     ,,,,אאאאלָ לָ לָ לָ     ,,,,ןןןןאַ אַ אַ אַ     עלוםעלוםעלוםעלוםומַ ומַ ומַ ומַ     ....גגגג""""הקפהקפהקפהקפ    משנתמשנתמשנתמשנת

הוא קורא זאת, כביכול זה בקמץ. זה לא נכון. הוא קורא, . . . . ועודועודועודועוד    אלואלואלואלווקָ וקָ וקָ וקָ     ,,,,לחכיםלחכיםלחכיםלחכיםאַ אַ אַ אַ 
כפי המבטא שלו. אבל אצלינו, קוראים זאת בפתח. ממילא, כל הראיות אינן 

  מתחילות.
  

מה ששאלו בסוף השיעור הקודם, מהיכן ההוכחה שמבטא הקמץ הוא כמו  לגבילגבילגבילגבי
  בעברית 'אֹו' ממש? לא ממוצע, אלא גבוה?

        
. אקרא לכם את לשונו, ולאחר מכן [דף נ"ו]יגאן ראיה לכך, ממחברת הת ישנהישנהישנהישנה

נסביר קצת את דבריו, ובזה אני רוצה לסיים את הנושא, בעזהי"ת. כי יכלה הזמן, 
  והמה לא יכלו.
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אלה מחלקות מוצאתם, הראשון הוא חולם, עיקרו עיקר הלשון אלה מחלקות מוצאתם, הראשון הוא חולם, עיקרו עיקר הלשון אלה מחלקות מוצאתם, הראשון הוא חולם, עיקרו עיקר הלשון אלה מחלקות מוצאתם, הראשון הוא חולם, עיקרו עיקר הלשון שם כך,  כתובכתובכתובכתוב
. השני הוא . השני הוא . השני הוא . השני הוא פֹוםפֹוםפֹוםפֹום----ובית הבליעה, והוא מהלך על הפה כולו, ולכך נקרא ְמלֹואובית הבליעה, והוא מהלך על הפה כולו, ולכך נקרא ְמלֹואובית הבליעה, והוא מהלך על הפה כולו, ולכך נקרא ְמלֹואובית הבליעה, והוא מהלך על הפה כולו, ולכך נקרא ְמלֹוא

כך מסביר הקמץ, בשליש העליון, ותנופתו למעלה לחניכים, ולכך נקרא קמץ. הקמץ, בשליש העליון, ותנופתו למעלה לחניכים, ולכך נקרא קמץ. הקמץ, בשליש העליון, ותנופתו למעלה לחניכים, ולכך נקרא קמץ. הקמץ, בשליש העליון, ותנופתו למעלה לחניכים, ולכך נקרא קמץ. 
  לנו כאן, בעל מחברת התיגאן. 

אם איננו יודעים מי חיבר את מחברת התיגאן, ומסתבר שהוא היה מחכמי  גםגםגםגם
תימן, מלפני שש מאות שנה, ישנם כאלה האומרים כי אולי זה מה"ר בניה, לא 

המחבר, יהיה מי שיהיה, גם אם הוא תימני, אבל המקורות שלו יודעים בדיוק מי 
הם מהקדמונים, כגון מ'בן אשר', וכדומה. זה לא שהוא כותב דברים, לפי מה 
שהוא ידע, אלא לפי מסורת הראשונים. והוא כותב כאן במפורש, שתנועת 

  הקמץ היא 'בשליש הלשון, ותנופתו למעלה'. 
        

, שהמדובר על שליש הלשון האחורי, דהיינו היא, כפי שהתבוננתי בכך הכוונההכוונההכוונההכוונה
הפנימי. מי שרוצה להבין זאת היטב, צריך להכניס את האצבע לפה, ולהניחה 
על הלשון, ואז לנסות לבטא את הפתח ואת הקמץ, ויבין את ההבדל. כי בהמשך 

שזה פותח את הפה ומניף את הלשון למטה. והסגול שזה פותח את הפה ומניף את הלשון למטה. והסגול שזה פותח את הפה ומניף את הלשון למטה. והסגול שזה פותח את הפה ומניף את הלשון למטה. והסגול הוא כותב, לגבי הפתח, 
הוא מסביר, מה ההבדל בין מניף צד הלשון וקצתה למטה. מניף צד הלשון וקצתה למטה. מניף צד הלשון וקצתה למטה. מניף צד הלשון וקצתה למטה. יוצא בצידי הפה, ויוצא בצידי הפה, ויוצא בצידי הפה, ויוצא בצידי הפה, ו

  סגול לבין פתח. 
        

בס"ד בסוף השיעור הקודם, כי הגם שאנחנו מבטאים את הסגול ואת  הסברתיהסברתיהסברתיהסברתי
הפתח אותו הדבר, כפי הניקוד הבבלי, אבל יותר מסתבר כפי הניקוד הטברייני, 

, כיון שחכמי ארץ ישראל יותר דייקו, ולא מסתבר שהניקוד שהוא יותר מדוייק
הטברייני המציא תנועה חדשה, סגול. יותר מסתבר, שהניקוד הבבלי שכח 
משהו. כי הוא עשה את הפתח ואת הסגול, ממש אותו הדבר. אבל הטברייני, 
שמר יותר נכון. בסך הכל, זה דומה. א"כ לא פלא, שהבבלי השווה זאת, ועשה 

  ש אותו הדבר. אותם ממ
        

אופן, אם רוצים להבין את הדבר, צריך להניח אצבע בפה, ולבטא את  בכלבכלבכלבכל
ַסח', אתה רואה, מרגיש, כי  התנועה פתח. כגון, אם רוצים לומר את המלה 'ּפֶ
ם' בקמץ, כאשר  הלשון יורדת למטה. אחר כך, אם רוצים לומר את המלה 'ָאׁשָ

שליש הלשון הפנימי  -הפנימי מכניסים את האצבע לתוך הפה, רואים שהחלק 
מתרומם למעלה. מרגישים שזה עולה כלפי החניכיים. וזה מתאים לפי המבטא  -

שלנו, וכן האשכנזים. כי זה ממש עולה עד הסוף. [רשמתי לעצמי כאן כי לעת 
  הפנאי צל"ע מה שבמחברת הערבי כתוב, שליש הלשון "הראשון]. 

        
שער להרמ"ק, [מובא בספר הפרדס בס"ד ראיה בספר תיקוני הזוהר הקדוש  מצאתימצאתימצאתימצאתי

    דאיהודאיהודאיהודאיהו    ,,,,עלאהעלאהעלאהעלאה    דכתרדכתרדכתרדכתר    מסטראמסטראמסטראמסטרא    דאדאדאדא    בנקודהבנקודהבנקודהבנקודה    אתאתאתאתאתקריאתקריאתקריאתקרי    קמץקמץקמץקמץבזה"ל,  י"ט פרק ד']
    ומאןומאןומאןומאן, , , , בגויהבגויהבגויהבגויה    דאיתדאיתדאיתדאית    מהמהמהמה    נשנשנשנש    ברברברבר    ידעידעידעידע    דלאדלאדלאדלא, , , , במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה    סתיםסתיםסתיםסתים    דאיהודאיהודאיהודאיהו, , , , כקמץכקמץכקמץכקמץ    סתיםסתיםסתיםסתים
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אפשר לומר, כי בביטוי אינו . . . . ליהליהליהליה    קרינןקרינןקרינןקרינן    העלותהעלותהעלותהעלות    עלתעלתעלתעלת, , , , במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה    סתיםסתיםסתיםסתים    לגולגולגולגו    דאיהודאיהודאיהודאיהו
ניכר בחוץ הרמת הלשון, כי זה רק בפנים. זה מה שהוא מתכווין, 'לא ידע בר נש 

'. מרגישים זאת, רק בפנימיות, כיון שזה משהו פנימי. בזה רומזים בגויה דאית מה
את הקמץ, ע"ד הסוד, שזה דומה לכת"ר העליו"ן, כי הוא סתים במחשבה. גם 

כר בחוץ, אלא בפנים. א"כ בעצם הדבר הולך בד בבד, וזה לגבי זה, הוא לא ני
  מתאים בדיוק עם ההסבר של בעל המחברת, לצורת ביטוי הקמץ. 

        
דבר נוסף, אשר נזכרתי עכשיו כי בדעתי היה לדבר גם עליו, ובכך בעז"ה  ישנוישנוישנוישנו

  אסיים את הנושא, ואוַמר את מה שנראה לי למסקנא.
        

' יוסף שוורץ, הוא היה אשכנזי, והוא אמר מביאים את הספר דברי יוסף, לר הםהםהםהם
    כלכלכלכל    הלכוהלכוהלכוהלכו    לאלאלאלאההיפך, דהיינו שמבטא הספרדים הוא הצודק, כיון שהם  [דף קס"ו]

    הארץהארץהארץהארץ    גלותגלותגלותגלות    עדעדעדעד    לספרדלספרדלספרדלספרד    משםמשםמשםמשם    באובאובאובאו    שנישנישנישני    ביתביתביתבית    בחרבןבחרבןבחרבןבחרבן    אםאםאםאם    כיכיכיכי, , , , דחידחידחידחי    אלאלאלאל    מדחימדחימדחימדחי    בגולהבגולהבגולהבגולה    כךכךכךכך
    ואשרואשרואשרואשר, , , , עמםעמםעמםעמם    הביאוהביאוהביאוהביאו    אשראשראשראשר    הברתםהברתםהברתםהברתם    שינושינושינושינו    ולאולאולאולא, , , , שנהשנהשנהשנה    מאותמאותמאותמאות    ושלשושלשושלשושלש    מאלףמאלףמאלףמאלף    יותריותריותריותר    במשךבמשךבמשךבמשך

, , , , וביותרוביותרוביותרוביותר. . . . ישראלישראלישראלישראל    ארץארץארץארץ    ובכלובכלובכלובכל    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ובביתובביתובביתובבית    בירושלםבירושלםבירושלםבירושלם    אבותינואבותינואבותינואבותינו    בהבהבהבה    השתמשוהשתמשוהשתמשוהשתמשו
    בכלבכלבכלבכל    מהםמהםמהםמהם    הישובהישובהישובהישוב    נפסקנפסקנפסקנפסק    לאלאלאלא    אשראשראשראשר, , , , ומצריםומצריםומצריםומצרים    וסוריהוסוריהוסוריהוסוריה    בבלבבלבבלבבל, , , , המזרחהמזרחהמזרחהמזרח    עדותעדותעדותעדות    אנשיאנשיאנשיאנשי    הברתהברתהברתהברת

    עםעםעםעם    אלאלאלאל    ומממלכהומממלכהומממלכהומממלכה    גויגויגויגוי    אלאלאלאל    מגוימגוימגוימגוי    בגולהבגולהבגולהבגולה    שהלכושהלכושהלכושהלכו, , , , האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה. . . . הדורותהדורותהדורותהדורות
    הברתםהברתםהברתםהברתם    שנשתבשהשנשתבשהשנשתבשהשנשתבשה    סיבהסיבהסיבהסיבה    היתההיתההיתההיתה    ולכןולכןולכןולכן, , , , פזוריהםפזוריהםפזוריהםפזוריהם    בארצותבארצותבארצותבארצות    גולהגולהגולהגולה    אחראחראחראחר    גולהגולהגולהגולה, , , , אחראחראחראחר

    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    גםגםגםגם    וישתמשווישתמשווישתמשווישתמשו,,,,    ולשונםולשונםולשונםולשונם    מהברתםמהברתםמהברתםמהברתם    וילמדווילמדווילמדווילמדו    רביםרביםרביםרבים    בגויםבגויםבגויםבגוים    נתערבונתערבונתערבונתערבו    כיכיכיכי, , , , ולשונםולשונםולשונםולשונם
  . העמיםהעמיםהעמיםהעמים    לשוןלשוןלשוןלשון    הברתהברתהברתהברת    כדרךכדרךכדרךכדרך    הקודשהקודשהקודשהקודש

        
, הוא היה לפני מאה שנה, אולי יותר, ועדיין לא הכירו אז את התימנים. לכן טובטובטובטוב

בעצם, אם הוא היה יודע על התימנים, הוא לא היה כותב את כל מה שכתב. כי 
כל מה שכתב על הספרדים, הוא היה בעצם יכול לכתוב על התימנים, אשר לא 

  יותר. גלו מארץ לארץ, ובודאי שלשונם שמור
        

י יוסף, מביא ראיה נוספת. תשמעו איזה דברים בטלים. הביאו כל בעל דבר אבלאבלאבלאבל
מיני ראיות, מתוך חוסר ידיעה, ומתוך שלא הכירו את הנושא בשלימות, 
וכביכול ע"י הראיות הללו קבעו בכך מסמרות. הוא רוצה להביא ראיה, כי תי"ו 

אשר רפויה, צריכה להיות כמו תי"ו דגושה. במלים אחרות, כמו רוב הספרדים, 
אינם מבדילים ביניהם. אבל לכאורה, הרי יש בג"ד כפ"ת, ישנו דגש ורפה? למה 

  אתה אומר שאין הבדל? 
        

מצאתי ראיה ברורה, שבזמן התנאים רבי מאיר וחבריו, היו מצאתי ראיה ברורה, שבזמן התנאים רבי מאיר וחבריו, היו מצאתי ראיה ברורה, שבזמן התנאים רבי מאיר וחבריו, היו מצאתי ראיה ברורה, שבזמן התנאים רבי מאיר וחבריו, היו כך,  כותב הואהואהואהוא
דומה להברת טי"ת. לא דומה להברת טי"ת. לא דומה להברת טי"ת. לא דומה להברת טי"ת. לא שניהם שניהם שניהם שניהם .	THקוראין תי"ו רפויה, כמו תי"ו דגושה, דהיינו קוראין תי"ו רפויה, כמו תי"ו דגושה, דהיינו קוראין תי"ו רפויה, כמו תי"ו דגושה, דהיינו קוראין תי"ו רפויה, כמו תי"ו דגושה, דהיינו 

        כדרך האשכנזים, לקרוא כמו סמ"ך, או זא"ן. כדרך האשכנזים, לקרוא כמו סמ"ך, או זא"ן. כדרך האשכנזים, לקרוא כמו סמ"ך, או זא"ן. כדרך האשכנזים, לקרוא כמו סמ"ך, או זא"ן. 
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וזה לשון בראשית רבה [פרשה ט' לסדר בראשית], בתורתו של רבי מאיר מצאנו וזה לשון בראשית רבה [פרשה ט' לסדר בראשית], בתורתו של רבי מאיר מצאנו וזה לשון בראשית רבה [פרשה ט' לסדר בראשית], בתורתו של רבי מאיר מצאנו וזה לשון בראשית רבה [פרשה ט' לסדר בראשית], בתורתו של רבי מאיר מצאנו 
כתוב, 'והנה טוב מאד', 'הנה טוב מות'. ארשב"ל, רוכב הייתי על כתיפו של כתוב, 'והנה טוב מאד', 'הנה טוב מות'. ארשב"ל, רוכב הייתי על כתיפו של כתוב, 'והנה טוב מאד', 'הנה טוב מות'. ארשב"ל, רוכב הייתי על כתיפו של כתוב, 'והנה טוב מאד', 'הנה טוב מות'. ארשב"ל, רוכב הייתי על כתיפו של 

ון בן אלעזר ון בן אלעזר ון בן אלעזר ון בן אלעזר זקינו, ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שאן, ושמעתי את רבי שבעזקינו, ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שאן, ושמעתי את רבי שבעזקינו, ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שאן, ושמעתי את רבי שבעזקינו, ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שאן, ושמעתי את רבי שבע
יושב ודורש בשם רבי מאיר, 'והנה טוב', הנה טוב מות עכ"ל. לא שהכוונה יושב ודורש בשם רבי מאיר, 'והנה טוב', הנה טוב מות עכ"ל. לא שהכוונה יושב ודורש בשם רבי מאיר, 'והנה טוב', הנה טוב מות עכ"ל. לא שהכוונה יושב ודורש בשם רבי מאיר, 'והנה טוב', הנה טוב מות עכ"ל. לא שהכוונה 
שדורש להם בשם רבי מאיר כוונת המקרא 'טוב מות', שמרמז וכוונתו על המות. שדורש להם בשם רבי מאיר כוונת המקרא 'טוב מות', שמרמז וכוונתו על המות. שדורש להם בשם רבי מאיר כוונת המקרא 'טוב מות', שמרמז וכוונתו על המות. שדורש להם בשם רבי מאיר כוונת המקרא 'טוב מות', שמרמז וכוונתו על המות. 
שהיה ראוי לומר, יושב ודורש בשם ר"מ, הנה טוב מאד, זה מות. כמו שמצינו שהיה ראוי לומר, יושב ודורש בשם ר"מ, הנה טוב מאד, זה מות. כמו שמצינו שהיה ראוי לומר, יושב ודורש בשם ר"מ, הנה טוב מאד, זה מות. כמו שמצינו שהיה ראוי לומר, יושב ודורש בשם ר"מ, הנה טוב מאד, זה מות. כמו שמצינו 

'טוב מאד' זה יצר טוב, או 'טוב מאד' זה יצר טוב, או 'טוב מאד' זה יצר טוב, או 'טוב מאד' זה יצר טוב, או     שנזכר כן לקמן בכל הדרשות שדרשו בתיבה זאת,שנזכר כן לקמן בכל הדרשות שדרשו בתיבה זאת,שנזכר כן לקמן בכל הדרשות שדרשו בתיבה זאת,שנזכר כן לקמן בכל הדרשות שדרשו בתיבה זאת,
יצר הרע. זו גן עדן וכו'. אלא הכוונה, שהיה יושב לדרוש להם בעת הדרשה, יצר הרע. זו גן עדן וכו'. אלא הכוונה, שהיה יושב לדרוש להם בעת הדרשה, יצר הרע. זו גן עדן וכו'. אלא הכוונה, שהיה יושב לדרוש להם בעת הדרשה, יצר הרע. זו גן עדן וכו'. אלא הכוונה, שהיה יושב לדרוש להם בעת הדרשה, 

דהיינו, זה לא שהוא הסביר כך בתורת דרשה, וקורא בשם ר"מ הקרא 'טוב מות'. וקורא בשם ר"מ הקרא 'טוב מות'. וקורא בשם ר"מ הקרא 'טוב מות'. וקורא בשם ר"מ הקרא 'טוב מות'. 
ועל פי הקריאה הזאת, היה דורש ועל פי הקריאה הזאת, היה דורש ועל פי הקריאה הזאת, היה דורש ועל פי הקריאה הזאת, היה דורש אלא שכך הוא קרא את הפסוק, את המלים. 

כלומר, שבָמֶות ישנם הוא טוב בכמה בחינות. הוא טוב בכמה בחינות. הוא טוב בכמה בחינות. הוא טוב בכמה בחינות.     להם ר"ל, שכוונת המקרא שהמותלהם ר"ל, שכוונת המקרא שהמותלהם ר"ל, שכוונת המקרא שהמותלהם ר"ל, שכוונת המקרא שהמות
  הרבה דברים טובים. ישנו רמז בפסוק, לרעיון הזה. 

        
אין ספק, שסיבת הקריאה הזאת, שגגת השמיעה היתה. ששמע בילדותו אין ספק, שסיבת הקריאה הזאת, שגגת השמיעה היתה. ששמע בילדותו אין ספק, שסיבת הקריאה הזאת, שגגת השמיעה היתה. ששמע בילדותו אין ספק, שסיבת הקריאה הזאת, שגגת השמיעה היתה. ששמע בילדותו  והנהוהנהוהנהוהנה

בודאי שהרב אמר, 'והנה מרבו, שקורא 'טוב מאד', והוא הבין שקרא 'טוב מות'. מרבו, שקורא 'טוב מאד', והוא הבין שקרא 'טוב מות'. מרבו, שקורא 'טוב מאד', והוא הבין שקרא 'טוב מות'. מרבו, שקורא 'טוב מאד', והוא הבין שקרא 'טוב מות'. 
, 'מוד''מוד''מוד''מוד'((((    'לפי ש'מאודלפי ש'מאודלפי ש'מאודלפי ש'מאודא 'והנה טוב מֹות'. טוב מאד', אבל הוא הבין, שהרב קר

דומה דומה דומה דומה     שנקרא הרובני),שנקרא הרובני),שנקרא הרובני),שנקרא הרובני),. כמו הראובני . כמו הראובני . כמו הראובני . כמו הראובני ''''מאודמאודמאודמאוד''''במקום במקום במקום במקום     ''''מודמודמודמוד''''בקל מובן כאילו קורא בקל מובן כאילו קורא בקל מובן כאילו קורא בקל מובן כאילו קורא 
הרי את המלה 'מאד', כותבים עם אותיות  ת'. וזה פשוט.ת'. וזה פשוט.ת'. וזה פשוט.ת'. וזה פשוט.בקריאה כאילו אמר 'מוֹ בקריאה כאילו אמר 'מוֹ בקריאה כאילו אמר 'מוֹ בקריאה כאילו אמר 'מוֹ 

מי"ם אל"ף ודל"ת. ואת המלה 'מות', כותבים עם אותיות מי"ם וא"ו תי"ו. א"כ, 
זה כמבטא הספרדים, הרי שהדבר דומה. אבל אם זה כמבטא האשכנזים, זה אם 

        בכלל לא דומה, כי זה 'מאד' וזה 'מֹוס'. א"כ, כיצד הוא התבלבל? 
        

והרי הוא ראיה ברורה, שהברתם היתה תי"ו רפויה כמו דל"ת, כדרך הספרדים. והרי הוא ראיה ברורה, שהברתם היתה תי"ו רפויה כמו דל"ת, כדרך הספרדים. והרי הוא ראיה ברורה, שהברתם היתה תי"ו רפויה כמו דל"ת, כדרך הספרדים. והרי הוא ראיה ברורה, שהברתם היתה תי"ו רפויה כמו דל"ת, כדרך הספרדים. 
מקום מקום מקום מקום מה שאין כן בהברת האשכנזים, שתי"ו רפויה כמו זא"ן או סמ"ך, לא יש מה שאין כן בהברת האשכנזים, שתי"ו רפויה כמו זא"ן או סמ"ך, לא יש מה שאין כן בהברת האשכנזים, שתי"ו רפויה כמו זא"ן או סמ"ך, לא יש מה שאין כן בהברת האשכנזים, שתי"ו רפויה כמו זא"ן או סמ"ך, לא יש 

        לטעות זה, להבין 'מות' במקום 'מאוד'. מוד. כן נראה לי ברור.לטעות זה, להבין 'מות' במקום 'מאוד'. מוד. כן נראה לי ברור.לטעות זה, להבין 'מות' במקום 'מאוד'. מוד. כן נראה לי ברור.לטעות זה, להבין 'מות' במקום 'מאוד'. מוד. כן נראה לי ברור.
        

אומרים, כי ברור שהדבר אינו נכון. אלא הדבר פשוט מאד, זה 'מאד', ואנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו 
וזה 'מות', בתי"ו רפויה. אם הוא היה יודע, כיצד קוראים את התי"ו הרפויה. 

אומרים כמו האשכנזים קצת התבלבלו. במקום לומר את התי"ו הרפויה, הם 
סמ"ך, כי זה מאד קרוב. גם ֵחלק מן הילדים אצלינו, אשר עדיין אינם יודעים 
לקרוא, מתבלבלים לפעמים בכך, הם אומרים את התי"ו הרפויה כמו סמ"ך, 
ודל"ת רפויה כמו זא"ן, כיון שזה קרוב. האשכנזים התבלבלו קצת, במקום לומר 

לומר 'פתיל', הם אומרים 'פסיל',  'מות' בתי"ו רפויה, הם אומרים 'מוס'. במקום
כיון שזה קרוב. כאשר אומרים 'פּתיל', בדגש באות תי"ו, זה בודאי לא יכול 
להיות, אבל הם עשו זאת רפוי, וממילא זה מתקרב האחד אל השני. זהו הבלבול, 

  ואת זאת הוא לא ידע. אם כן, אלו דברים בטלים, לא שרירין ולא קיימין. 
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  מהקהל: גם את הדל"ת הרפויה, הוא לא ידע. הערההערההערההערה
  מרן שליט"א: נכון, גם זאת הוא לא ידע.  תשובתתשובתתשובתתשובת

        
  מהקהל: מי אמר שההנחת יסוד שלו היא נכונה, שכך הוא שמע מרבו? הערההערההערההערה

  מרן שליט"א: בסדר, גם על זה כנראה יש לתמוה. לא נכנסתי לזה. תשובתתשובתתשובתתשובת
        

הזאת, שהמבטא התימני הוא  אופן למסקנא, הרבה כבר הגיעו למסקנא בכלבכלבכלבכל
הנכון ביותר. ומי משאר עדֹות שרוצה לתקן זאת, אין כאן בעיא של 'אל תטוש 
תורת אמך', כיון שזה לא עניין של איסור והיתר. כמו עניין נוסח התפילות, שאינו 
עניין של אסור ומותר, אלא איך להגיד. בפרט לגבי הדברים, אשר בטוח שהם 

  ות אותם. נכונים, הוא יכול לשנ
        

ישנם דברים, אשר אי אפשר לבררם היטב ובהחלט בצורה הנכונה. למשל,  אבלאבלאבלאבל
השרעבים מבטאים את החולם כמו צירי. אין ספק בכך, שזאת טעות אשר צריך 

  לתקנה. 

  
  

        עניין מבטא אות גימ"ל וקו"ף.עניין מבטא אות גימ"ל וקו"ף.עניין מבטא אות גימ"ל וקו"ף.עניין מבטא אות גימ"ל וקו"ף.
        

, איך שהם מבטאים את האות גימ"ל, ואת האות קו"ף, יישארו השרעבים אבלאבלאבלאבל
במבטא שלהם, כיון שעל כך אין ראיה והוכחה, לא לכאן ולא לכאן. אבל דברים 

  שבטוח שזאת טעות, אפשר לשנות, ואולי אפילו מצוה לשנות. 
        

מהקהל: גם לגבי האות גימ"ל? כמדומני שהרב אמר זאת בעבר, רק לגבי  שאלהשאלהשאלהשאלה
  האות קו"ף?

שיעור מוצש"ק בשלח ה'תשע"א, עיין [מרן שליט"א: לא. אמרנו בעבר  תשובתתשובתתשובתתשובת
, כי ה"ה לגבי האות גימ"ל, אינם צריכים לשנות, כיון שאין ומוצש"ק קרח ה'תשע"ב]

  הוכחה. אי אפשר לומר, שזאת טעות. 
        

לאברכים בדורנו יוצאי מחוז זה, יש  לדעת, יש מחכמי שרעב, אני מתכווין צריךצריךצריךצריך
מהם בזמן האחרון שהם מתחכמים ואומרים, שזה לא בדיוק אותו הדבר. אבל 
זאת טעות, שקר וכזב. ישנם ספרים, שכתבו אותם תלמידי חכמים משרעב, כבר 

עלפני שלש מאות שנה. ולמשל את הפסוק,  עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ ן    ֱאִליׁשָ ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ָפט    ּבֶ ָפטׁשָ ָפטׁשָ ָפטׁשָ  א' [מלכיםחֵֹרׁש חֵֹרׁש חֵֹרׁש חֵֹרׁש     ְוהּואְוהּואְוהּואְוהּוא    ׁשָ
הם קראו זאת 'והוא ֵחֵרׁש'. הם קראו צירי. איך אני יודע זאת? בתכלאל , , , , י"ט] י"ט,

, בפיוט אליהו הנביא [שיצ"ל בצילום, בירושלם ה'תשמ"ו, סוף דף קס"ט]משתא שבזי 
להבדלה במוצאי שבת, כתוב ומנוקד 'איש שלח אדרתו על ֵחֵרׁש שדה'. כל אחד 

  יכול לראות במו עיניו. 
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זיע"א, מנקד את המלה 'בינוני' בצירי, ביֵניני. הוא עשה  רבינו שלום שבזי אפילואפילואפילואפילו
. שלא יגידו תירוצים. הם קראו את החולם [שם בתחילת הספר, דף ה']בנו"ן צירי 

  הודה, כי זאת טעות.  כמו צירי ממש. אבל כפי שאמרנו, רבינו שלום שבזי בעצמו
        

ַסח', שהתימנים העושים את הסגול כמו פתח, היו יכולים לנקד את  כפיכפיכפיכפי המלה 'ּפֶ
ֶסח'. או כל מלה, שהיא בודאי בפתח, הם ניקדו אותה בסגול. הם  בסגול וסגול, 'ּפֶ
מבלבלים. למשל, את המלה 'ְלַמַען', הם מסוגלים לכתוב זאת בסגול, 'לֶמֶען'. 
ובמלה 'מלָאַכיך', הם מסוגלים לכתוב פתח תחת האות כא"ף, במקום בסגול 

י המבטא השגור בפה שלהם. אותו הדבר, לגבי 'מלָאֶכיך'. כי הם כותבים, לפ
הספרדים. אפשר לראות לפי הכתיבה בדורות שעברו, כיצד היה המבטא שלהם 

  מדורי דורות. אבל, האמת יורה דרכו. 
        

מהקהל: זכורני שהרב אמר בעבר, כי האות גימ"ל של שרעבים, זאת  שאלהשאלהשאלהשאלה
  טעות.

והביאו ראיות לכאן  מרן שליט"א: לא אמרתי שזאת טעות. כאשר דנו תשובתתשובתתשובתתשובת
ולכאן, אמרתי שאפשר ליישב את כל הצדדים, ולכן כל אחד יכול להישאר 
במבטא שלו. את מבטא החולם, הם צריכים לתקן, כי זה שיבוש גדול. לעשות 
את החולם כמו צירי, זהו שינוי משמעות חמור בהרבה מאד דברים. אבל לגבי 

  נהגם, עד יבוא מורה צדק.האות קו"ף, והאות גימ"ל הדגושה, שימשיכו במ
        

 כ', [שמותַהּקֹולֹת ַהּקֹולֹת ַהּקֹולֹת ַהּקֹולֹת     ֶאתֶאתֶאתֶאת    רִֹאיםרִֹאיםרִֹאיםרִֹאים    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכלמהקהל: מביאים ראיה מן הפסוק,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  .י"ד]

[מובא מרן שליט"א: אתה מתכווין למה שהתגלה מקרוב על פי מחשב  תשובתתשובתתשובתתשובת
. צילום ממנו בסוף חוברת 120דף  בסוף ספר אור ההלכה לידידנו הרב מל"ל נר"ו, חלק או"ח

. נכון, זה נראה נפלא, אבל זאת הוכחה 'מדעית'. לא הלכנו לבדוק ]22זו, בדף 
אותה. לא היה לי זמן לבדוק את הנושא הזה. בעל הדבר, צרפתי, הוא גר בעיר 
רחובות, ולא הזדמן לי. ואחרי ככלות הכל, קשה להוכיח זאת משם. מסתמא, 

מסתברא כי יש מכך סייעתא, אבל אינני חושב, שאפשר לבוא יהיה לזה פירכא. 
  ולהכריח מישהו, שישנה את מבטאו בגלל דבר כזה.

 


