
  הראל שפירא

  

  עוצמתו של הכתיב המלא
  

הדורש החסרות והיתרות שבתורה ומראה טע על כל קו , כל המכבד את התורה

                                                               1. אי ל כבוד תורה גדול מזה–וקו לומר שאי בה דבר לבטלה 

  )ו,  אבות ד,ע מברטנורה"ר(

  

 דבר  2סגנו כתיבת המילי בתורה הינו לפעמי בכתיב מלא ולפעמי בכתיב חסר

תופעה מעניינת במיוחד היא אות המילי עצמ אשר : יתירה מכ. הדורש טע

מופיעות לפעמי במקו אחד בתורה בכתיב מלא ובמקו אחר בתורה מופיעות ה 

  ).ולפעמי המרחק בי שני המקומות א קט ביותר(כתיב חסר ב

צה התורה בתיבה זו אות ו ְ בו בזמ שאותה , או אות יוד' אתה עומד ותוהה מדוע ִש

כדוגמא , או בלי יוד' תיבה עצמה באותה משקל ובמני כתובה במקו אחר בלי ו

 
הרי זה פסול ואי בו קדושת ספר ... א כתב המלא חסר או החסר מלא: "וכבר הלכה פסוקה היא  .1

יש : "ורה נת טע לכ בהקדמתו לפירושו לת"וברמב). [יא, ת ז"הלכות ס, "רמב" (תורה כלל
ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות ... ה"בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקב

פ "אע... אחד' אחת במלא או בחסר פסול כי זה העני יחייב אותנו לפסול ספר תורה שיחסר בו ו
רא למנות כל מלא וכל שאינו מעלה ולא מוריד כפי העולה במחשבה וזה העני שהביאו גדולי המק

עוד ראה "].  חסר וכל התורה והמקרא ולחבר ספרי במסורת עד עזרא הסופר הנביא שנשתדל בזה
דיוני באחרוני ובפוסקי בעניי ספר תורה שנמצא שיש בו טעות בחסרות ויתרות הא צרי 

ו ווה כיומצשמא אי , ת כתיבת ספר תורה בזמ הזהווכ בעניי מצו, להוציא ספר תורה אחר
שאגת אריה , )צח(בני ציו , )ד, ח קמג"או(א "ראה לדוגמא ברמ. [שאיננו בקיאי בחסרות ויתירות

א "יד ע( "שלדעת הר, נציי עוד)].  ז קסח"ח, ב קלג"ח, א כה"ח(שבט הלוי , )תריג(מנחת חינו , )לו(
בכתב אי אתה רשאי לאומר דברי ש "ב "הנימוק לדברי הגמרא בגיטי ס ע)  במגילה"בדפי הרי

משו דדברי שבכתב איכא מילי טובא , טעמא דמילתא[" מבוסס בי היתר בגלל נדו דיד "  פהעל
בצרי , פהואי אמרת להו על, וקרי ולא כתיב ודכוותייהו, חסרות ויתרות: כגו, דמדרשי מתו הכתב

 בקיאי בחסירות ויתרות אינהו " א"ובאשר לדבריו המפורסמי של רב יוס בקידושי ל ע"].  להו
הוצאת , המקרא והמסורה( ראה התייחסות בדבריו של הרב ראוב מרגליות " אנ לא בקיאינ

כבודה של תורה ע זהב (ובדבריו של הרב ישראל הלוי בארי ) ידיג' עמ, ט"תשמ, ק ירושלי"מוסה
אמונה ומדע : וראה עוד"). תיחהפ"וב" בפתח הספר" בדבריו בכר א , ח"תשכ, ירושלי, במלואת

, בטאו האקדמאי הדתיי, )ח"תשל(דעות מז : בתו, הרב מרדכי ברויאר, בנוסח המקרא
102' עמ, ירושלי 114. 

ורק , ג במקומות שהיו צריכות להיות מלאות,  באות רוב המילי חסרות"בתנ: "וביתר דיוק  .2
,  דקדוק הלשו העברית,דוד ילי" (יות חסרותלעתי רחוקות ה מלאות במקומות שה צריכות לה

 ).ב"תש, הוצאת ראוב מס, 46' עמ
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, שכל אחד מתמהומכא הפליאה ...  עבד–עבדי ,  גדל–גדול ,  לאמור–לאמר 

  3.ומה מוסתר כא בחסר ומה במלא, מדוע ולמה

תחילה נציג את הגישה . במאמרנו זה נציג שלוש גישות שונות לפתרו תופעה זו

ולבסו נציג . לאחר מכ נציג את הצעתו של הרב בארי). ל"והרווחת בחז(המוכרת יותר 

  .השעל פיה יובהר פשר הכותרת שנבחרה למאמרנו ז, הצעה שלישית

  

  הגישה המוכרת

 גישה עקרונית אחידה ושיטתית לפתרו אולא מצאנו התבטאות אמנ ל "בדברי חז

 מודעי היטב לתופעת הכתיב המלא מדבריה ברור שהיוא , השאלה שהצגנו קוד

   . פעמי רבות בתופעה זוהשתמשו וורששהרי דוהכתיב החסר 

ל לאופ התמודדות ע " בחזדומה הדבר שנית להציע שתי גישות מוכרות ורווחות

  .תופעה זו

כיוו שכל מי שלומד את דברי , בחלק זה של המאמר נמעט ביותר בהבאת דוגמאות

א פטור , ל נתקל פעמי רבות בדרשותיה המבוססות על הכתיב המלא והחסר"חז

  4.ל"בלא כלו אי אפשר ולכ נציג מספר דוגמאות מצומצ לגישות השונות שבדברי חז

  

  : שונה למילהקריאה

מציעי ול "חזבאי ) מלאה או חסרה(לפעמי כאשר המילה כתובה בניגוד למצופה 

  :לדוגמא, 5ובכ ללמוד דבר הלכה וכדומה, לדרוש ולקרוא אחרת לחלוטי את המילה

 
  ).1בספרו שצויי בהערה מספר " (בפתח הספר"הרב בארי בדבריו ב  .3
בדברי בעל, ככמו. בתלמוד ובמדרשי יש עשרות רבות של דרשות בכיווני השוני הללו, כאמור  .4

ראה בספרי הבאי דוגמאות , בנוס. ות רבות נוספותא נית א למצוא דוגמא"הטורי והגר
): וא בהתא לגישות שנציג להל(ל "רבות ההולכות בכיווני שוני בהתא לגישות אלו של חז

מדרש חסר ויתר : והשווה[בעריכת אברה מרמרשטיי , ז"תרע, לונדו, מדרש חסירות ויתירות
הרב ישראל יעקב , המקרא והמסורת; ]ערטהיימערבעריכת שלמה אהר וו, "תר, ירושלי, "שבתנ
, "חסר ומלא בתנ; ד"תשכ, תל אביב, ישראל יהושע הרצברג, ש עול; ג"תשנ, ירושלי, ניומ

 .ז"תשל, ירושלי, הרב אברה ב מאיר יאקבס
נחלקו התנאי כידוע , אמנ כאשר יהיה בכ הבדל הלכתי מאשר אופ הקריאה הרגיל של הפסוק  .5

 ).ה ורבי שמעו"ד' ב תוס"וראה לדוגמא על כ בסוכה ו ע(יש א למקרא או למסורת הא 
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 ואמרי , אותו לתלמידיה פע אחת בשבועמוסריש ב ארבע אותיות חכמי ...

 אחת פע מסתברא כמא דאמר :בר יצחק אמר רב נחמ . פעמי בשבוע:לה

ִמי ְלעָֹל' דכתיב ,בשבוע ְ   )א" ע,קידושי עא(        .כתיב לעל  'ֶזה 

 לדרוש – בעקבות הכתיב החסר –ל מציעי "חז, )לתמיד" (=לעול"במקו המילה 

  .ומשמעותו היא כמוב אחרת לחלוטי, )להעלי" (=לעל"

  

  :החסרה/דרשה מיוחדת מהאות היתרה

 ודורשי ל"באי חז) מלאה או חסרה(בניגוד למצופה לפעמי כאשר המילה כתובה 

 במנותק לחלוטי מהמשמעות ומההקשר למילה בה החסרה/דבר מה מהאות היתרה

  :לדוגמא, היא מופיעה

 , בכתיב מלא בכל הפרשה חו מבאמצע פסוק טז"עפרו"ה המילה כתוב גבראשית כב

ל יקר ביאר שטעמו של דבר הוא ע בכלי. " את הכסוישקל אברה לעפר ":בו נאמר

באחיו ל שכל הנות פרוטה לעני מתבר בשש ברכות וכל מי שרעה עינו " דברי חזיפ

ו דעפר כי "על כ חסרה ויוהאביו ואינו נות לו כלו אינו מתבר בשש ברכות אלו 

  . ברכות אלוו ששמצד שהיה רע עי חסרו ממנ

  

  הלוי באריגישתו של הרב ישראל 

שהיה רבה של נס ציונה למעלה מחצי יובל שני וחבר מועצת , הרב ישראל הלוי בארי

בעל (הקדיש ספר של , פ"מ חרל"ואשר היה חתנו של הגרי, הרבנות הראשית לישראל

  :6וכתב בפתיחה לספרו,  תופעת הכתיב המלא והחסרלע) ארבעה כרכי

,  וספרו לנו על הרמז במוסתר כאואמנ גדולי עול עמדו על כ בהרבה מקומות

פתרונ והרמזי לא יכולי . ל בכמה מקומות"א ז"ט בספרו וכ הגר"כמו בעה

ועדיי הסתו , להיות כשיטה ופתרו לכל המקומות שאנו מביאי בכל התורה

   .מרובה על המפורש

 על יסודות קדושי מזהר הקדוש פתרו מקי שיטתימציעי ' ואנו בחסדי ה

 לפיה מתגלה שאמנ יש כא שיטה וקו לדברי אלו והדברי והרחבת

 
 .1 מספר אה הערהר  .6
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, ברו שמו לעול שהשאיר לי מקו להתגדר בו... מתפרשי בצורה משכנעת

  .להוסי נופ בכבוד התורה

  

פתרו מקי "ל) מחמשת חומשי תורה( דוגמאות 350 הרב בארי הביא בספרו למעלה מ

תי ועקבי לכל תופעות הכתיב המלא ישנו הסבר אחד שיט, לדעתו. שהציע" שיטתי

לכל תופעות הכתיב המלא והחסר של ) אחר(וכ ישנו הסבר אחד ', והחסר של האות ו

ובליווי (' מכ נציג את הסברו לאות יולאחר', נציג תחילה את הסברו לאות ו. 'האות י

  ).דוגמאות

  

  'האות ו

. מסמלת את החיי' ושהאות ) פ מספר מקורות מספר הזוהר"ע(הרב בארי טע בספרו 

, וכ להיפ. הרי התוכ הכללי של המשפט הוא של חיי', ובמקו שיש את האות ו

להל נביא שלוש  7.הרי התוכ של המשפט הוא של חוסר חיי' במקו שחסרה האות ו

  : 8דוגמאות המבטאות עיקרו זה

  

   תולדת–תולדות 

ה ֶ ת ֵא ְלד ָת ִה ְ ֶר  ַמִי ְוָה ָ   )ד, בראשית ב(   ... ְר ַה

ָדְלדתֶזה ֵסֶפר    )א, ש ה(        ... 

ה ֶ   )ט, ש ו(          ... נַחְלדת ֵא

ה ֶ ְֵלדת ֵא   )י, ש יא(        ... 

כל תולדות ): "פרשה ל סימ ג(פ המובא בשמות רבה "הדברי מתבארי היטב ע

מפני שברא ?  והאר מלאלמה אמר אלה תולדות השמי... שבמקרא חסרי חו

וכיו . ובשביל כ הוא מלא, הקדוש ברו הוא את עולמו ולא היה מלא המוות בעול

ר הקב ֵ   ...".ה כל תולדות שבמקרא"שחטא אד וחוה ִח

 
ובעיקר ', במהל דבריו לאור הספרי הרחיב כלל זה לענייני נוספי שמסמלת האות ו, אמנ  .7

 .לעניי הקדושה ולעניי הדעת
 .ריג, לג, ט: בעמודיבספרו בחלק א ) בהתאמה(שלוש הדוגמאות מופיעות   .8
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   שמוני–שמני 

ַבע  ֶ ַלח  ֶ מִניַוְיִחי ְמת ֶלד ֶאתְ ָנה ַו ָ ת  ְמ ָנה  ָ  ְ ֲחֵרי ַוְיִחי ְמת:  ָלֶמ ַלח  ֶ

ִליד ֶאת ִי ה ַ ְ  ְ ִניֶלֶמ מ ָנה ְ ָ ת   ַבע ֵמא ָנהְ   )כוכה, בראשית ה(         ... ָ

כיוו שכל , ")ושמני("' עד שלא נולד למתושלח ב לא ציינה התורה בחייו את האות ו

נוספה וליד ב אבל אחרי שה. כי אי המשכיות של חיי, שאי לו בני חשוב כמת

  .להדגיש ולומר שהוא חי ובנו יהיה אחריו") ושמוני("' האות ו

  

   נפשת–נפשות 

ו ֶאת ָ ח ֵע ַ ִ יוַו ָ ל ְוֶאת...ָנ תָ יתַנְפ ֵ   )ו, בראשית לו(      ... 

לְוַעל ָ ת    )יא, ויקרא כא(         ... ֵמת לֹא ָיבאַנְפ

, לכ. שהיא אות החיי' התורה ע האות וכאשר המדובר הוא באנשי חיי כתבה 

אבל כאשר המדובר הוא באנשי מתי לא כתבה . 'ע ו" נפשות"לגבי עשו נכתב 

  ".נפשת"ולכ כתבה רק ', התורה ע האות ו

  

  'האות י

לעיתי מסמלת ' שהאות י) פ מספר מקורות מספר הזוהר"א כא ע(הרב בארי הראה 

הרי התוכ הכללי של ', כאשר יש את האות י. תידאת הקדושה ולעיתי מסמלת את הע

, וכ להיפ. המשפט הוא או תוכ של קדושה או תוכ המבטא ומרמז לעתיד של חיי

הרי המדובר במשפטי בה התוכ הוא תוכ חסר קדושה או ', האות יאת כאשר אי 

  .חסר עתיד

מאות בה להל נביא שלוש דוגמאות בה המשמעות היא של קדושה ושלוש דוג

  9:המשמעות היא של עתיד

  

  

  

 
' א עמ"ח, צו' ג עמ"ח, כו' ג עמ"ח, יב' א עמ"ח: בספרו כדלהל) בהתאמה(שש הדוגמאות מופיעות   .9

 .קטז' ב עמ"ח, יג' א עמ"ח, כה
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  :קדושה

   ויצר–וייצר 

יֶצר ִ ָד ֱאלִֹהי ֶאת' הַו   )ז, בראשית ב(      ...ָה

ֶצר ִ ל ֱאלִֹהי ִמ' הַו ָ ֶדהָהֲאָדָמה  ָ   )יט, ש ב(  ...  ַחַת ַה

 לרמז על פתנוס'  יהנכתב, שיצירתו היא מתו קשר ע הקדושה העליונה, באד

  .ית השדהימה שאי כ בח,  שבוהקדושה

   יביא–יבא 

ִמיִני  ְ ָנה ֶאלָיִבאַב ַה ֵני י ְ ֵני  ְ י תִֹרי א  ֵ ְ ֵה ֶאל  ַתח אֶהל ַה ֵעדֶ   . מ

  )י, במדבר ו(

ואילו בשאר ', ללא האות י" יבא" בתורה שנכתבה תיבת זה הוא היחידמקו 

בגמרא .  'נכתב ע האות י) יג,במדבר ו; כט,ז; כה,ה; לב,ויקרא ד(המקומות בתורה 

מפני שחשש לכ , מבואר ששמעו הצדיק לא אכל מימיו מאש נזיר טמא) ב" ע,נזיר ד(

ואז הקרב הוא , )"לא"ה "י ד"ראה ש ברש(שפעמי שהנזיר מתחרט על נזירותו 

, דושהשל הק' שהבאתו חסרה את האות י, לכ רמזה התורה בנזיר טמא. חולי בעזרה

  .כמו חששו של שמעו הצדיק

  

  וישכמו–וישכימו 

ימ ִ ְ ֵח ִיְצָחק ַוְֵלכ ֵמִא ַוַ ְ ַ ִחיו ַוְי ְבע ִאי ְל ָ ִ ֶקר ַו ל ַב ָ ְ.  

  )לא, בראשית כו(

מ ִ ְ ֶקר ַוֲַעל ֶאלַוַ ָ ָהָהר ֵלאמר ִהֶ ְוָעִלינ ֶאלרא ַב ר ַה ֶ י ' הַמרק ֲא ִ  

  )מ, במדבר יד(                   .ָחָטאנ

של ' נכתב בה אות י', השכמה שבאה מתו הזדרזות לדבר מצוה או לקיו דבר ה

. 'אבל במקו שנעדרת הקדושה לא נכתבה האות י. קדושה לרמז על קדושת ההשכמה

ה הזאת רצויה היתה הרי שההשכמ, כשהשכימו בבוקר וכרתו ברית רעות ואחוה, לכ

אבל כשהשכימו לעלות להר . 'ולכ נכתבה ע האות י, שהיא זריזות לדבר טוב', בעיני ה

  .'ולכ הושמטה האות י' ה בהשכמה זו משו רצו התלא הי', ולהלח כנגד רצו ה
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  :עתיד

  תצמח–תצמיח 

ר ְוק ַ ְצִמיַח ְוַדְר ְַ   )יח, בראשית ג(          ... ָל

ֵרָפה ָכל ְָפִרית ְ   )כב, דברי כט(  ...  ַתְצִמַחְרָצ לֹא ִתַָרע ְולֹא ָוֶמַלח 

ג בעתיד קו ודרדר ולא רק האדמה תצמיח ש' התורה מדגישה באמצעות האות י

שנאמר בה כעונש שלא תזרע , אבל בתוכחה. אלא לדורות נתקללה,  כסימ קללה,בזמנו

ישוב וירח על עמו ועל ארצו ותשוב ' רבה הואד, י אלא לשעתויאינו ענ, ולא תצמיח

  .  העתיד' יאות  הלכ לא נכתב, האר לפרוח כג עד

  

  ויניחהו–וינחהו 

ֵחה ִ ְמָר ְבַגַוַ ָ ְל   )טו, בראשית ב(  .ֵעֶד ְלָעְבָד 

יֵחה ִ ָמֶרתַוַ ְ ֲהר ִלְפֵני ָהֵעדת ְלִמ   )לד, שמות טז(  . 

לא היתה ולכ ,  אחר כ גורש ממנהשהרי עד היתה רק לשעה בגשל אד הנחתו 

מקלו של הנחת אבל . העתיד'  הושמטה אות יפיכול, בהנחה זו משו פעולה ג לעתיד

משנגנז ארו נגנז " ש)א" ע,יב(מובא בהוריות ש כפי, היתה ג לדורות' אהר לפני ה

נחתה כ גניזתה כלומר ובודאי כה, "'שמ המשחה וצנצנת המ ומקלו של אהר וכו

' לכ צויינה ע האות יו הרי שהנחה זו היתה ג לעתיד לבא .שנגנזה ביחד ע הארו

  .המסמלת על העתיד

  

  לצמיתות–לצמתות 

ֵכר ִלְצִמתת ָ ֶר לֹא ִת   )כג, ויקרא כה...  (ְוָה

ֵָאל ַעדְוִא לֹא רִי ֶ ִית ֲא ַ ָנה ְתִמיָמה ְוָק ַה ָ ִעיר ְמלֹאת ל  ָ  

ר ֶ ֵבללֲא ַ ֶנה את ְלדרָתיו לֹא ֵיֵצא  ִמיתת ַל ְ   )ל, ש כה(:   חָֹמה ַל

 כי הרי לעתיד היא ,העתיד' במקו שאי המכירה לעול השמיטה התורה את אות י

ולא רק לו אלא ג , מה שאי כ כשהמכירה היא מכירה לתמיד. חוזרת לבעליה

  . העתיד לומר שלתמיד ולעתיד היא שלו' יאות התורה ע הרי כתבה , לדורותיו הבאי
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  ת העוצמהגיש

שמעתי גישה , וג בירושלי שהיה רבה של שכונת בית10,ההרמהרב שלמה מ

א כי (שיטתית ואחידה המבארת את תופעת הכתיב המלא והחסר במקרי רבי 

   ).קרי כול המבמפורש אי הוא התיימר כלל וכלל להציע שגישה זו מבארת את כל

  

למרות שבדר כלל מילה זו (כאשר התורה כתבה מילה מסויימת בכתיב מלא , לשיטתו

 הרי שלפעמי הסיבה לכ היא שהתורה רוצה להדגיש ולהעצי )נכתבת בכתיב חסר

כדי שתקרא ותבי , לכ התורה כתבה מילה זו בכתיב מלא. את המשמעות שבמילה זו

רה כתבה מילה מסויימת כאשר התו, וכ להיפ. את משמעות המילה במלוא עוצמתה

הרי שלפעמי הסיבה , )למרות שבדר כלל מילה זו נכתבת בכתיב מלא(בכתיב חסר 

  .לכ היא שהתורה מעוניינת שתקרא ותבי את משמעות המילה בעוצמה נמוכה וחלשה

  12 11:נדגי עיקרו זה בשש דוגמאות

  

   שלחוני–שלחני 

ְ ִ אְכל ַו רַו ֶ י ֲא ִ א ְוָהֲאָנ אֶמר  ה ֶקר ַו מ ַב חִניִע ַוִָלינ ַוָק ְ  : ַלאדִניַ

אֶמר ְַו ֵל ֵ ַחר  ר  נ ָיִמי א ָע ָ ב ַהֲַעָר ִא ֵ ֵ  ָ ִחיָה ְוִא ל :  אֶמר ֲאֵלֶה  ַו

 
 לא מש ידו ולא נמנע מללמוד וללמד ס ופוסקי "ש, " על א שעיקר תלמודו היה בתנ סבי מורי   .10

סבר הוא , אדרבה. צדדיי ומשניי, המדרש כפכי קטניושבי ביתולחדש א בדברי הנראי לי
פע הוא סיפר לי שבהיותו בחור ישיבה : לדוגמא. שא דברי אלו ראויי להילמד וחשובי ה

' יבשות'וכ רשימות (פה את מספר פקודי בני ישראל שבתחילת פרשת במדבר  הוא ִדְקל בעל
המדרש ובחזרה היה לומד  ובזמ שהל מהמקו בו ל לבית,)"המופיעות בתנ, נוספות כגו אלו

לתמיהתי על הטע והתכלית שבכ הוא השיב ואמר שא זה חלק . ומשנ שוב ושוב פרקי אלו
הוא כלל לא חש ולא ראה בכ בזבוז זמ ועיסוק מיותר כמו שהרבה מ . מהתורה וצרי ללמוד זאת

גו המאמר שמעתי ממנו במש מספר שבתות לאחר את הגישה שאציג להל ב.  הלומדי סוברי
כל שבת שכזו הוא הראה לי בהשתאות . שחזרנו מתפילת שחרית ומקריאת התורה של שבת

ובהתפעלות מספר דוגמאות המדגימות את העיקרו שלהל ואהבת התורה שזרחה עליו בו בזמ 
הצעתי לו לכתוב את לאחר מספר שבתות בה הראה לי מספר דוגמאות רב . היתה משובבת לב

את ...  [כשחיו נסו על פניו הוא השיב לי שאת זה הוא מציע לי לעשות. הדברי ולתעד אות
והדוגמאות שאציג , הדוגמאות המרובות והמאלפות ששמעתי ממנו איני זוכר עקב הזמ הרב שעבר

  ].פ העיקרו ששמעתי ממנו"להל ה דוגמאות שהבאתי מעצמי ע
את כל ) כמעט(נציי שהרב בארי בספרו ביאר כמוב , שאנחנו נוקטי בה זה עתהולעומת הגישה   .11

 .פ דרכו וגישתו"הדוגמאות ע
נוספות ההולכות ברמיזה בגישה זו ) תקדימיות(ראה דוגמאות , בנוס לדוגמאות שנציג להל. 12

 הוצאת ,לרב ראוב מרגליות(אור  ניצוצי, א"הוריות יג ע, ב"כתובות מד ע: במקורות הבאי
  .ב"לפסחי נ ע) ק"מוסה
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ֲחר אִתי ַו י 'הְ ִ ְר ַ ִני ִהְצִליַח  ח ְ ֲאָלה  :ַלאדִני ְוֵאְלָכה ַ ְ אְמר ִנְקָרא ַלֲַעָר ְוִנ ַו

יָהֶאת   )נזנה, בראשית כד(            .ִ

הרי , ")שלחני("לאחר הסירוב לבקשתו של אליעזר עבד אברה בפע הראשונה 

ואז א נענה ") שלחוני("עוצמה דרש זאת ביתר תקיפות רצינות ושבפע השניה הוא 

  .ולבקשת

  

  תולדות–תלדת 

ה  ֶ ְֶלדתְוֵא ָמֵעאל  ְ   )יב, בראשית כה(    ...ְבָרָה ִי

ה ֶ ְֶלדת ְוֵא   )יט, ש כה(    ...ְבָרָה ִיְצָחק 

ועל כ הדגישה התורה את , התולדות החשובות והמשמעותיות ה של יצחק כמוב

  ").תתלד("לעומת תולדותיו של ישמעאל ") תולדת("תולדותיו 

  

  לשתות–לשתת 

ב ַעד ִא ְ ָ ֶא י ֶ ַ ִלְגַמ אֶמר  תִ ַו ְ   )יט, בראשית כד(  .ִל

י  ִ ַמ ְ ִ ַה ר  ֶ ֲא ַ תַוְיִהי  ְ   )כב, ש כד(    ...ִל

  ").לשתות("א עשתה הרבה ") לשתת("רבקה דיברה מעט 

  

   אמור–אמר 

  )ה, שמות כא(                   ... יאַמר ָהֶעֶבדמרְוִא

ר ֶאל ֵ ה ֲהר ְוֶאלַ ָניו ֵלאמר  ָרֵאל  ֶאתְתָבֲרכָ ְ ֵני ִי רְ   )כג, במדבר ו(    ָלֶהמ

 צריכה היא שתיאמר בעוצמה ובכוונה –לע ישראל '  הברכה מאת ה–ברכת כהני 

  ").אמר("ולא רק כאמירה בעלמא ") אמור("מלאה 

  

  טהור–טהר 

הרה ְוִהָ ָ ֵמאַעל ַה ָ   )יט, במדבר יט ( ...ַה

  . בכתיב חסרואילו פה , "טהור"במקומות רבי אחרי כתוב 
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,  ואכ13.בגמרא מובאת דרשה הלומדת שטבול יו כשר בהזאה זו של אפר פרה אדומה

ללמד שא מי שאינו , בכתיב חסר" טהר"אולי זו הסיבה מדוע התורה כתבה כא 

  14.כשר בהזאה זו] שטהור למעשר א טמא לתרומה, וא הטבול יווה[טהור לחלוטי 

  

   קדוש–קדש 

אְמר ֲאֵלֶה ַרב י ָכלַו ִ ָ ָלֶכ  יָהֵעָדה  ִ   )ג, במדבר טז(    ...ְקד

ר ֶאת'ֶקר ְויַדע ה ֶ דל ְוֶאתֲא ָ   )ה, ש טז(     ...ַה

ר ֶ א ' הִיְבַחרְוָהָיה ָהִאי ֲא ָ ה   )ז, ש טז(     ...דַה

ואילו בתשובתו של ', חסרה את האות ו" קדשי"בתלונתו של קורח ועדתו המילה 

שהקדושה שקורח ועדתו , לרמוז ל. כתובה פעמיי מלא" קדוש"משה המילה 

  . יודיע מיהו הקדוש האמיתי' ורק ה, לא שלמה,  חסרה היא–מדברי עליה 

): ב, ויקרא יט" (קדושי"בפרשת , לדוגמא. רהתופעה זו חוזרת במקומות שוני בתו

כא המטרה היא להבדיל בי קדושת .  מלא–" כי קדוש אני",  חסר–" קדשי תהיו"

  .'האד לבי קדושת ה

  

*****  

  

המתקשר , ההראציג רעיו נקודתי נוס ששמעתי מהרב שלמה מ, בשולי הדברי

  .הבאנובעקיפי לדברי ש

  : שנות החיי של תשעת הדורות הראשוניותנמנבספר בראשית בפרק ה 

ְהי ִ לַו ָ ר  ֶ ָד ֲא ָנה ַוָמת ְיֵמי  ָ י  ִ ל ְ ָנה  ָ ת  ע ֵמא ַ ְ   ]930[   )ה(:  ַחי 

ל ָ ְהי  ִ ָנה ַוָמת ְיֵמיַו ָ ת  ע ֵמא ַ ְת ָנה  ָ ֵרה  ְ י ֶע ֵ ְ ת    ]912[    )ח(:  ֵ

ל ָ ְהי  ִ ָנה ַוָמתְיֵמַו ָ ת  ע ֵמא ַ ְת ִני  ָ   ]905[      )יא(:  י ֱאנ ָחֵמ 

ל ָ ְהי  ִ ָנה ַוָמתַו ָ ת  ע ֵמא ַ ְת ִני  ָ ר  ֶ   ]910[      )יד(:  ְיֵמי ֵקיָנ ֶע

ְהי ִ לַו ָ ָנה ַוָמת  ָ ת  מֶנה ֵמא ְ ָנה  ָ ִעי  ְ   ]895[  )יז(:  ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמ ְוִת

ל ָ ְהי  ִ ָנה ַוָמת ְיֵמיַו ָ ת  ע ֵמא ַ ְת ָנה  ָ י  ִ ִ ִי ְו ַ ְ   ]962[    )כ(:  ֶיֶרד 

 
 ".לימד על טבול יו שכשר בפרה,  טהר מכלל שהוא טמא והזה הטהר על הטמא : "ב"יומא מג ע  .13
7' בעמ) 4שצויי בהערה מספר (רעיו זה מצאתי בספרו של הרב יאקבס . 14 8.  
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לַוְיִהי ָ ָנה   ָ ת  ל ֵמא ְ ָנה  ָ י  ִ ִ ְ ָחֵמ ְו   ]365[      )כג(:  ְיֵמי ֲחנ

ל ָ ְהי  ִ י ַו ִ ִ ע ְו ַ ֵ ַלח  ֶ ָנה ַוָמתְיֵמי ְמת ָ ת  ע ֵמא ַ ְת ָנה    ]969[  )כז(:  ָ

לַוְיִהי ָ ָנה ַוָמתְיֵמי   ָ ת  ַבע ֵמא ְ ָנה  ָ ְבִעי  ִ ַבע ְו ֶ  ְ   ]777[    )לא(:  ֶלֶמ

  

  ):ב הדור העשירי(ובפרק ט מובא מניי שנותיו של נח 

ל/ַוְיִהי ָ ְהי  ִ ָנה ַוְיֵמי ַו ָ ת  ע ֵמא ַ ְ ָנה ַוָמתנַח  ָ י  ִ   ]950[    )כט(:  ֲחִמ

  

 "וכ הגירסה בתנ, וכ בספרי התורה האשכנזי [ ַוְיִהי:יש ספרי תורה הגורסי

ְהי: ויש ספרי תורה הגורסי, ]קור ִ וכ הגירסה , וכ בספרי התורה הספרדי [ַו

  ].15 ברויאר"המועדפת בתנ

נית לראות בבירור , רות הראשונילאור התבוננות ברשימת השני של תשעת הדו

עבור אלו שחיו מסביב לממוצע השני הנורמלי בתקופה " ויהיו"שהתורה נקטה בלשו 

 התורה נוקטת ואומרת בה, ואילו חנו ולמ שחיו באופ ניכר מתחת הממוצע, ההיא

  .נראה שיש בשינוי לשו זה הדגשה בכ שחייה היו מועטי". ויהי"

שחי מסביב לממוצע השני , שא במניי שנותיו של נח, צדדלאור זאת נראה ל

 16".ויהיו"הגירסה הנכונה היא , הנורמלי בתקופה ההיא
   

 
, סיפר לי סבי, יק ברויאר המדוי"כאשר הופיע לראשונה תנ,  כפי הזכור לי במעומע ודאת עלה   .15

שעבר מיד ובדק מהדורה זו מראשיתה עד , שחיבתו לדקדוק וללשו הקודש היתה גדולה ומיוחדת
והודה , אותו הערי ביותר, סופה ומצא בה מספר טעויות מצומצ ביותר והעיר על כ לרב ברויאר

 . לו על כ ותיק טעויות אלו
" שיטת הדילוגי" ממפתחי ונושאי הדגל של כאשר נכחתי בהרצאה של אחד, לפני מספר שני  .16

שהרי [שאלתי אותו הא באמצעות שיטת ה יכולי להצביע איזו גירסה נכונה יותר , "בתנ
הוספת אות יכולה להשפיע סטטיסטית באופ ניכר על תוצאות הדילוגי בסביבת פסוק זה /השמטת

 בתוצאות הדילוגי בי ספר  סתברות  ובניגוד לחוקי ההוהרי לשיטת המרשימה ישנו פער עצו (
היא הנכונה יותר לפי " ויהיו"ותשובתו היתה שאכ הגירסה של , )]רגיל לעומת ספר התורה המקודש

 .דרכ



  

  


