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 עוצמתו של הכתיב המלא
 

יתרות שבתורה ומראה טעם החסרות וההדורש , "כל המכבד את התורה

תורה גדול אין לך כבוד  –כל קוץ וקוץ לומר שאין בה דבר לבטלה על 

 ()ר"ע מברטנורה אבות ד, ו                                                             1.מזה"

 

דבר הדורש  - 2בת המילים בתורה הינו לפעמים בכתיב מלא ולפעמים בכתיב חסרסגנון כתי

תופעה מעניינת במיוחד היא אותן המילים עצמן אשר מופיעות לפעמים  :טעם. יתירה מכך

במקום אחד בתורה בכתיב מלא ובמקום אחר בתורה מופיעות הן בכתיב חסר )ולפעמים 

 קטן ביותר(.אף י המקומות נהמרחק בין ש

צה התורה בתיבה זו אות ו' או אות יוד, בו בזמן ב  "אתה עומד ותוהה מדוע ש  

שאותה תיבה עצמה באותה משקל ובמנין כתובה במקום אחר בלי ו' או בלי יוד, 

עבדם... ומכאן הפליאה שכל אחד  –גדל, עבדים  –לאמור, גדול  –כדוגמא לאמר 

 3מתמה, מדוע ולמה, ומה מוסתר כאן בחסר ומה במלא".

המוכרת תחילה נציג את הגישה  גישות שונות לפתרון תופעה זו. שלושבמאמרנו זה נציג 

ב בארי. ולבסוף נציג הצעה לאחר מכן נציג את הצעתו של הר .(הרווחת בחז"ליותר )ו

 .זה שלישית, שעל פיה יובהר פשר הכותרת שנבחרה למאמרנו

 

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

כי  כלל" )רמב"ם ס"ת ז, יא(. ]וברמב"ן בהקדמתו לפירושו לתורה נתן טעם לכך: "יש בידינו קבלה של אמת
כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה... ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת במלא או בחסר פסול כי 
זה הענין יחייב אותנו לפסול ספר תורה שיחסר בו ו' אחד... אע"פ שאינו מעלה ולא מוריד כפי העולה 

א ולחבר ספרים במחשבה וזה הענין שהביאו גדולי המקרא למנות כל מלא וכל חסר וכל התורה והמקר
במסורת עד עזרא הסופר הנביא שנשתדל בזה"[.  עוד ראה דיונים באחרונים ובפוסקים בעניין ספר תורה 
שנמצא שיש בו טעות בחסרות ויתרות האם צריך להוציא ספר תורה אחר, וכן בעניין מצות כתיבת ספר 

]ראה לדוגמא ברמ"א )או"ח קמג, תורה בזמן הזה, שמא אין מצוה כיון שאיננו בקיאים בחסרות ויתירות. 
ד(, בנין ציון )צח(, שאגת אריה )לו(, מנחת חינוך )תריג(, שבט הלוי )ח"א כה, ח"ב קלג, ח"ז קסח([.  נציין 

דברים שבכתב אי " -עוד, שלדעת הר"ן )יד ע"א בדפי הרי"ף במגילה( הנימוק לדברי הגמרא בגיטין ס ע"ב 
היתר בגלל נדון דידן ]"טעמא דמילתא, משום דדברים שבכתב  מבוסס בין -פה"  אתה רשאי לאומרן על

איכא מילי טובא דמדרשי מתוך הכתב, כגון: חסרות ויתרות, וקרי ולא כתיב ודכוותייהו, ואי אמרת להו 
בקיאי בחסירות  אינהו" -ובאשר לדבריו המפורסמים של רב יוסף בקידושין ל ע"א פה, בצרי להו"[.  -על

המקרא והמסורה, הוצאת ראה התייחסות בדבריו של הרב ראובן מרגליות ) -" ינןויתרות אנן לא בקיא
יד( ובדבריו של הרב ישראל הלוי בארי )כבודה של תורה עם זהב -מוסה"ק ירושלים, תשמ"ט, עמ' יג

בדבריו ב"בפתח הספר" וב"פתיחה"(. וראה עוד: אמונה ומדע  -במלואתם, ירושלים, תשכ"ח, כרך א 
הרב מרדכי ברויאר, בתוך: דעות מז )תשל"ח(, בטאון האקדמאים הדתיים, ירושלים, עמ' בנוסח המקרא, 

201-221. 
וביתר דיוק: "בתנ"ך באות רוב המילים חסרות, גם במקומות שהיו צריכות להיות מלאות, ורק לעתים  2

, הוצאת 14מ' רחוקות הן מלאות במקומות שהן צריכות להיות חסרות" )דוד ילין, דקדוק הלשון העברית, ע
 ראובן מס, תש"ב(.

 (.2הרב בארי בדבריו ב"בפתח הספר" )בספרו שצויין בהערה מספר  3



 1 הראל שפירא

 ה המוכרתגישה

גישה עקרונית אחידה ושיטתית לפתרון ( )התבטאות עלאמנם בדברי חז"ל לא מצאנו 

כתיב המלא והכתיב השאלה שהצגנו קודם, אך בהחלט חז"ל מודעים היטב לתופעת ה

, ודומה הדבר שניתן להציע שתי ודורשים ומשתמשים פעמים רבות בתופעה זו החסר

 רווחות בחז"ל לאופן התמודדותם עם תופעה זו.מוכרות וגישות 

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

, אך פטור בלא כתיב המלא והחסרחז"ל נתקל פעמים רבות בדרשותיהם המבוססות על ה

 4בדברי חז"ל:השונות שגישות למצומצם דוגמאות כלום אי אפשר ולכן נציג מספר 

 

 קריאה שונה למילה:

מציעים וחז"ל ( באים לאה או חסרהמלפעמים כאשר המילה כתובה בניגוד למצופה )

 :, לדוגמא5לדרוש ולקרוא אחרת לחלוטין את המילה, ובכך ללמוד דבר הלכה וכדומה

 ,אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבוע מוסריןשם בן ארבע אותיות חכמים ..."

 פעםמסתברא כמאן דאמר  :אמר רב נחמן בר יצחק .פעמים בשבוע :ואמרי לה

 עא ע"א( ן)קידושי. "כתיב לעלם - 'מי לעולםזה ש'דכתיב  ,אחת בשבוע

לדרוש  –בעקבות הכתיב החסר  –במקום המילה "לעולם" )=לתמיד(, חז"ל מציעים 

 "לעלם" )=להעלים(, ומשמעותו היא כמובן אחרת לחלוטין.

 

 :/החסרהדרשה מיוחדת מהאות היתרה

ודורשים דבר  בניגוד למצופה )מלאה או חסרה( באים חז"ללפעמים כאשר המילה כתובה 

הקשר למילה בה היא המשמעות ומהמלחלוטין במנותק  /החסרהמה מהאות היתרה

 , לדוגמא:ופיעהמ

ז בו נאמר "כתוב בכתיב מלא בכל הפרשה חוץ מבאמצע פסוק ט "עפרון" "גבראשית כב

יקר ביאר שטעמו של דבר הוא ע"פ דברי חז"ל -. ובכלי"את הכסף "וישקל אברהם לעפרן

באחיו האביון ואינו נותן לו טה לעני מתברך בשש ברכות וכל מי שרעה עינו שכל הנותן פרו

על כן חסרה וי"ו דעפרן כי מצד שהיה רע עין חסרו וכלום אינו מתברך בשש ברכות אלו 

 ברכות אלו. ו ששממנ

 

 באריהרב ישראל הלוי של  גישתו

                                                           
-כן, בדברי בעל-כאמור, בתלמוד ובמדרשים יש עשרות רבות של דרשות בכיוונים השונים הללו. כמו 4

ות רבות הטורים והגר"א ניתן אף למצוא דוגמאות רבות נוספות. בנוסף, ראה בספרים הבאים דוגמא
ההולכות בכיוונים שונים בהתאם לגישות אלו של חז"ל )ואף בהתאם לגישות שנציג להלן(: מדרש חסירות 
ויתירות, לונדון, תרע"ז, בעריכת אברהם מרמרשטיין ]והשווה: מדרש חסר ויתר שבתנ"ך, ירושלים, תר"ץ, 

מן, ירושלים, תשנ"ג; שם בעריכת שלמה אהרן ווערטהיימער[; המקרא והמסורת, הרב ישראל יעקב ניו
עולם, ישראל יהושע הרצברג, תל אביב, תשכ"ד; חסר ומלא בתנ"ך, הרב אברהם בן מאיר יאקבס, 

 ירושלים, תשל"ז.
אמנם כאשר יהיה בכך הבדל הלכתי מאשר אופן הקריאה הרגיל של הפסוק, נחלקו התנאים כידוע האם  5

 ו ע"ב תוס' ד"ה ורבי שמעון(. יש אם למקרא או למסורת )וראה לדוגמא על כך בסוכה



 3 עוצמתו של הכתיב המלא

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

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

 :6, וכתב בפתיחה לספרוכתיב המלא והחסרעבור תופעת ה כרכים(ארבעה 

ואמנם גדולי עולם עמדו על כך בהרבה מקומות וספרו לנו על הרמז במוסתר "

והרמזים לא  םפתרונ .מותכאן, כמו בעה"ט בספרו וכן הגר"א ז"ל בכמה מקו

, ועדיין יכולים להיות כשיטה ופתרון לכל המקומות שאנו מביאים בכל התורה

 הסתום מרובה על המפורש.

על יסודות קדושים מזהר הקדוש  מקיף שיטתי פתרוןואנו בחסדי ה' מציעים 

תגלה שאמנם יש כאן שיטה וקו לדברים אלו והדברים והרחבתם לפיהם מ

... ברוך שמו לעולם שהשאיר לי מקום להתגדר בו, שכנעתמתפרשים בצורה מ

 ".להוסיף נופך בכבוד התורה

חומשי תורה( ל"פתרון מקיף  ת)מחמש דוגמאות 050-הרב בארי הביא בספרו למעלה מ

 כתיב המלא והחסרשיטתי" שהציע. לדעתו, ישנו הסבר אחד שיטתי ועקבי לכל תופעות ה

של האות י'.  כתיב המלא והחסרר( לכל תופעות השל האות ו', וכן ישנו הסבר אחד )אח

לאות י' )ובליווי  והסברמכן נציג את -ברו לאות ו', ולאחרלהלן נציג תחילה את הס

 דוגמאות(.

 

 'האות ו

מסמלת את החיים.  'זוהר( שהאות והספר מ קורותהרב בארי טען בספרו )ע"פ מספר מ

. וכן להיפך, במקום ט הוא של חיים, הרי התוכן הכללי של המשפ'ובמקום שיש את האות ו

להלן נביא שלוש דוגמאות  7.חוסר חייםשל המשפט הוא של תוכן ההרי  'שחסרה האות ו

 : 8המבטאות עיקרון זה

 תולדת –תולדות 

ה ָאם ֵאלֶּ ר  בָּׁ ה  ץ ב  ָארֶּ הָּׁ ם ו  ַמי  דֹות ַהשָּׁ  )בראשית ב, ד( ... תֹול 

ם דת ָאדָּׁ ר ּתֹול  ה ֵספֶּ  )שם ה, א(  ...זֶּ

דת נחַ  הֵאלֶּ   )שם ו, ט(  ...ּתֹול 

ה דת ֵשם ֵאלֶּ  )שם יא, י(  ...ּתֹול 

הדברים מתבארים היטב ע"פ המובא בשמות רבה )פרשה ל סימן ג(: "כל תולדות שבמקרא 

חסרים חוץ... למה אמר אלה תולדות השמים והארץ מלא? מפני שברא הקדוש ברוך הוא 

ל כך הוא מלא. וכיון שחטא אדם וחוה את עולמו ולא היה מלאך המוות בעולם, ובשבי

ֵסר הקב"ה כל תולדות שבמקרא...".  ח 

 שמונים –שמנים 

                                                           
 .2שצויין בהערה מספר  6
אמנם, במהלך דבריו לאורך הספרים הרחיב כלל זה לעניינים נוספים שמסמלת האות ו', ובעיקר לעניין  7

 הקדושה ולעניין הדעת.
 שלוש הדוגמאות מופיעות )בהתאמה( בספרו בחלק א בעמודים: ט, לג, ריג. 8



 1 הראל שפירא

ת ד אֶּ ה ַוּיֹולֶּ נָּׁ ַאת שָּׁ ה ּומ  נָּׁ ים שָּׁ מנ  ַבע ּוש  ַלח שֶּ תּושֶּ י מ  ח  :  -ַוי  ך  מֶּ  לָּׁ

ת ידֹו אֶּ ַלח ַאֲחֵרי הֹול  תּושֶּ י מ  ח  ה -ַוי  נָּׁ ים שָּׁ מֹונ  ם ּוש  ַּתי  ך  ש  מֶּ  לֶּ

ַבע הֵמאֹות  ּוש  נָּׁ  כו(-)בראשית ה, כה                                  ...שָּׁ

שכל כיוון  ,)"ושמנים"( אות ו'את היו יינה התורה בחיעד שלא נולד למתושלח בן לא צ

תורה האבל אחרי שהוליד בן כתבה  .כי אין המשכיות של חיים ,כמתחשוב שאין לו בנים 

 מר שהוא חי ובנו יהיה אחריו.לולהדגיש ו)"ושמונים"( ו' האות עם 

 נפשת –ת ונפש

ת ו אֶּ ַקח ֵעשָּׁ יו-ַוּי  שָּׁ ת ...נָּׁ אֶּ ל-ו  שֹות ֵביתֹו-כָּׁ  )בראשית לו, ו(  ...ַנפ 

ַעל ל ו  בא-כָּׁ שת ֵמת לֹא יָּׁ  )ויקרא כא, יא(  ...ַנפ 

גבי ל ,לכן .אות החייםשהיא ו' האות תורה עם הבאנשים חיים כתבה הוא המדובר כאשר 

עם תורה המתים לא כתבה אנשים המדובר הוא באשר אבל כ .עם ו' "נפשות" עשו נכתב

 ולכן כתבה רק "נפשת".האות ו', 

 

 'האות י

לעיתים מסמלת את  'הרב בארי הראה )אף כאן ע"פ מספר מקורות מספר הזוהר( שהאות י

, הרי התוכן הכללי של 'הקדושה ולעיתים מסמלת את העתיד. כאשר יש את האות י

וכן להיפך,  וא או תוכן של קדושה או תוכן המבטא ומרמז לעתיד של חיים.המשפט ה

חסר חסר קדושה או תוכן הרי המדובר במשפטים בהם התוכן הוא  ,'האות יאת כאשר אין 

להלן נביא שלוש דוגמאות בהם המשמעות היא של קדושה ושלוש דוגמאות בהם עתיד. 

 9המשמעות היא של עתיד:

 קדושה:

 ויצר –וייצר 

ר יצֶּ ת 'ה ַוּי  ים אֶּ ם-ֱאלֹה  ָאדָּׁ  )בראשית ב, ז(  ...הָּׁ

ר צֶּ ן 'ה ַוּי  ים מ  ל-ֱאלֹה  ה כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ה-הָּׁ דֶּ  ב, יט( שם)  ...ַחַּית ַהשָּׁ

נוסף לרמז על הקדושה  'נכתב בי ,א מתוך קשר עם הקדושה העליונהבאדם, שיצירתו הי

 .כן בחית השדה שאין שבו, מה

 יביא –יבא 

י מ  לּוַבּיֹום ַהש  ה אֶּ ֵני יֹונָּׁ ֵני ב  ים אֹו ש  ֵּתי תֹר  א ש  ב  י יָּׁ ל-נ  ל -ַהכֵהן אֶּ ַתח אהֶּ פֶּ

 )במדבר ו, י(:  מֹוֵעד

שאר המקומות , ואילו ב'יללא האות  "יבא"כאן המקום היחידי בתורה שנכתבה תיבת 

)נזיר ד ע"ב(  בגמרא  .'יהאות כתב עם בתורה )ויקרא ד,לב; ה,כה; ז,כט; במדבר ו,יג( נ

 נזירהפעמים שחשש לכך שמפני שמימיו מאשם נזיר טמא, לא אכל  הצדיק שמעוןשאר מבו

לכן רמזה  ., ואז הקרבן הוא חולין בעזרהל נזירותו )ראה שם ברש"י ד"ה לא(עמתחרט 

                                                           
התאמה( בספרו כדלהלן: ח"א עמ' יב, ח"ג עמ' כו, ח"ג עמ' צו, ח"א עמ' כה, שש הדוגמאות מופיעות )ב 9

 ח"א עמ' יג, ח"ב עמ' קטז.
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 שמעוןשל  וחששמו כ ,קדושההשל  'יאת האות  התו חסרשהבא ,תורה בנזיר טמאה

 .הצדיק

 וישכמו –מו יוישכ

ימּו כ  ּתֹו  ַוַּיש  כּו ֵמא  ק ַוֵּיל  חָּׁ צ  ֵחם י  ַשל  יו ַוי  ָאח  יש ל  עּו א  ב  שָּׁ ר ַוּי  לֹוםַבבקֶּ שָּׁ   :ב 

 )בראשית כו, לא(

ל ר ַוַּיֲעלּו אֶּ מּו ַבבקֶּ כ  ל-ראש-ַוַּיש  ינּו אֶּ ל  עָּׁ נּו ו  נֶּ ר ֵלאמר ה  הָּׁ ר-הָּׁ קֹום ֲאשֶּ  -ַהמָּׁ

אנּו:   'ה ָאַמר טָּׁ י חָּׁ  )במדבר יד, מ(כ 

של קדושה  'יאות נכתב בה , לדבר מצוה או לקיום דבר ה' הזדרזותה מתוך השכמה שבא

לכן,  .'יהאות  האבל במקום שנעדרת הקדושה לא נכתב .לרמז על קדושת ההשכמה

קר וכרתו ברית רעות ואחוה, הרי שההשכמה הזאת רצויה היתה בעיני ה', וכשהשכימו בב

הר ולהלחם לת וכשהשכימו לעל אבלשהיא זריזות לדבר טוב, ולכן נכתבה עם האות י'. 

 .'יאות הושמטה הולכן ה בהשכמה זו משום רצון ה' תכנגד רצון ה', לא הי

 עתיד:

 תצמח –תצמיח 

קֹוץ ך   ו  יַח לָּׁ מ  ַדר ַּתצ  ַדר   )בראשית ג, יח(  ...ו 

ית ר  פ  ל גָּׁ ה כָּׁ ֵרפָּׁ ַלח ש  מֶּ חַ -וָּׁ מ  לֹא ַתצ  ַרע ו  זָּׁ ּה לֹא ת  צָּׁ  )דברים כט, כב(  ...ַאר 

תצמיח קוץ ודרדר, ולא רק בזמנו האדמה שגם בעתיד  'באמצעות האות ישה יתורה מדגה

א תזרע לשנאמר בה כעונש ש ,. אבל בתוכחההאדמה כסימן קללה, אלא לדורות נתקללה

הארץ ארצו ותשוב על עמו וישוב וירחם על ה' אלא לשעתו, ואדרבה  ולא תצמיח, אינו ענין

 העתיד.   'יות א הלפרוח כגן עדן, לכן לא נכתב

 יניחהוו – ינחהוו

ֵחהּו ַגן ַוַּינ  ּה: -ב  רָּׁ מ  שָּׁ ּה ּול  דָּׁ ב  עָּׁ ן ל   )בראשית ב, טו( ֵעדֶּ

יֵחהּו ת:  ַוַּינ  רֶּ מָּׁ ש  מ  ֵעֻדת ל  ֵני הָּׁ פ   )שמות טז, לד( ַאֲהרן ל 

זו הנחה בה ת, לא היממנה ה רק לשעה ואילו אחר כך גורשתבגן עדן הי תושהנח ,באדם

העתיד. אבל במקלו של אהרן שהונח לפני  'אות י הלכן הושמטו ,לעתידמשום פעולה גם 

שמן  משנגנז ארון נגנזש"ע"א בהוריות יב  גם לדורות, שהרי מובאהנחה זו ה תהי ,ה'

, ובודאי כהנחתה כן גניזתה כלומר שנגנזה "צנצנת המן ומקלו של אהרן וכו'ו המשחה

 'אות יהעם  נהלכן צויי ,תיד לבאהנחה זו היתה הנחה גם לעשביחד עם הארון, הרי 

 .עתידמסמלת על הה

 לצמיתות –לצמתות 

ֻתת מ  צ  ֵכר ל  מָּׁ ץ לֹא ת  ָארֶּ הָּׁ  )ויקרא כה, כג(...  ו 

ם לֹא א  ֵאל ַעד-ו  גָּׁ ר-י  ת ֲאשֶּ ם ַהַבי  קָּׁ ה ו  ימָּׁ מ  ה ת  נָּׁ לֹאת לֹו שָּׁ יר -מ  ע   בָּׁ

ר יו לֹא ֵיצֵ  לֹו-ֲאשֶּ דרתָּׁ ה אתֹו ל  יֻתת ַלקנֶּ מ  ה ַלצ   כה, ל( שם)א ַבּיֵבל:  חֹמָּׁ

כי הרי לעתיד היא  ,העתיד 'ית ואתורה את הבמקום שאין המכירה לעולם השמיטה 

תיו ורוולא רק לו אלא גם לד ,כשהמכירה היא מכירה לתמיד כן שאין המ .חוזרת לבעליה

 העתיד לומר שלתמיד ולעתיד היא שלו.  'יאות עם תורה ההרי כתבה  ,הבאים
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 ת העוצמהגיש

וגן בירושלים, שמעתי גישה שיטתית -שהיה רבה של שכונת בית 10,ההר-מןב שלמה מהר

לא  הואבמקרים רבים )אם כי במפורש  כתיב המלא והחסרואחידה המבארת את תופעת ה

 זו מבארת את כל המקרים כולם(, כדלהלן: גישההתיימר כלל וכלל להציע ש

בדרך כלל מילה זו נכתבת מילה מסויימת בכתיב מלא ]למרות ש הכאשר התורה כתב

בכתיב חסר[ הרי שלפעמים הסיבה לכך היא שהתורה רוצה להדגיש ולהעצים את 

את ותבין מילה זו בכתיב מלא, כדי שתקרא  ההמשמעות שבמילה זו. לכן התורה כתב

מילה מסויימת בכתיב  המשמעות המילה במלוא עוצמתה. וכן להיפך, כאשר התורה כתב

מילה זו נכתבת בכתיב מלא[, הרי שלפעמים הסיבה לכך היא חסר ]למרות שבדרך כלל 

 שהתורה מעוניינת שתקרא ותבין את משמעות המילה בעוצמה נמוכה וחלשה.

 12 11:דוגמאות שנדגים עיקרון זה בש

 שלחוני –שלחני 

ר ים ֲאשֶּ ש  ֲאנָּׁ הָּׁ ּתּו הּוא ו  ש  לּו ַוּי  ר ַוּי-ַוּיאכ  קּומּו ַבבקֶּ ינּו ַוּיָּׁ ל  מֹו ַוּיָּׁ ר ע  יאמֶּ ֻחנ   ַשל 

י: ר ַלאדנ  י ַוּיאמֶּ מ  נּו יָּׁ ּתָּׁ ּה ֵּתֵשב ַהַנֲערָּׁ א  מָּׁ א  יהָּׁ ו  :ָאח  שֹור ַאַחר ֵּתֵלך   ם אֹו עָּׁ

ם ַאל ר ֲאֵלהֶּ י וַ -ַוּיאמֶּ ַאֲחרּו את  ה  ה'ּת  כָּׁ ֵאל  י ו  חּונ  י ַשל  כ  יַח ַדר  ל  צ  יה   :ַלאדנ 

ת ה אֶּ ֲאלָּׁ ש  נ  א ַלַנֲערָּׁ ו  רָּׁ ק  רּו נ  :  -ַוּיאמ  יהָּׁ  (נז-בראשית כד, נה)פ 

הרי שבפעם  ,("שלחני") בפעם הראשונה של אליעזר עבד אברהם ולאחר הסירוב לבקשת

 .ואז אף נענה לבקשתו ()"שלחוני" עוצמהדרש זאת ביתר תקיפות רצינות והוא השניה 

 תולדת –תלדת 

ש   דת י  ה ּתל  ֵאלֶּ ןו  ֵעאל בֶּ ם-מָּׁ הָּׁ רָּׁ  )בראשית כה, יב(  ...ַאב 

ה ֵאלֶּ ן ו  ק בֶּ חָּׁ צ  דת י  ם-ּתֹול  הָּׁ רָּׁ  יט(כה,  שם)  ...ַאב 

                                                           
לא משך ידו ולא נמנע מללמוד וללמד  -על אף שעיקר תלמודו היה בתנ"ך, ש"ס ופוסקים  -סבי מורי  10

בה, סבר הוא שאף המדרש כפכים קטנים, צדדיים ומשניים. אדר-ולחדש אף בדברים הנראים ליושבי בית
לם  ק  דברים אלו ראויים להילמד וחשובים הם. לדוגמא: פעם הוא סיפר לי שבהיותו בחור ישיבה הוא ד 

פה את מספר פקודי בני ישראל שבתחילת פרשת במדבר )וכן רשימות 'יבשות' נוספות כגון אלו, -בעל
לומד ומשנן שוב ושוב פרקים המדרש ובחזרה היה -המופיעות בתנ"ך(, ובזמן שהלך מהמקום בו לן לבית

אלו. לתמיהתי על הטעם והתכלית שבכך הוא השיב ואמר שאף זה חלק מהתורה וצריך ללמוד זאת. הוא 
כלל לא חש ולא ראה בכך בזבוז זמן ועיסוק מיותר כמו שהרבה מן הלומדים סוברים.  את הגישה שאציג 

ו מתפילת שחרית ומקריאת התורה של להלן בגוף המאמר שמעתי ממנו במשך מספר שבתות לאחר שחזרנ
שבת. כל שבת שכזו הוא הראה לי בהשתאות ובהתפעלות מספר דוגמאות המדגימות את העיקרון שלהלן 
ואהבת התורה שזרחה עליו בו בזמן היתה משובבת לב. לאחר מספר שבתות בהם הראה לי מספר דוגמאות 

ך על פניו הוא השיב לי שאת זה הוא מציע לי רב הצעתי לו לכתוב את הדברים ולתעד אותם. כשחיוך נסו
לעשות...  ]את הדוגמאות המרובות והמאלפות ששמעתי ממנו איני זוכר עקב הזמן הרב שעבר, והדוגמאות 

 שאציג להלן הם דוגמאות שהבאתי מעצמי ע"פ העיקרון ששמעתי ממנו[.
יאר כמובן )כמעט( את כל ולעומת הגישה שאנחנו נוקטים בה זה עתה, נציין שהרב בארי בספרו ב 11

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

אור )לרב ראובן מרגליות, הוצאת מוסה"ק( לפסחים נ -הבאים: כתובות מד ע"ב, הוריות יג ע"א, ניצוצי
 ע"ב.
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הדגישה התורה את התולדות החשובות והמשמעותיות הם של יצחק כמובן, ועל כן 

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

 לשתות –לשתת 

ַמלֶּ  ג  ר ַגם ל  םַוּתאמֶּ ָאב ַעד א  ש  ּתת:  -יךָּׁ אֶּ ש  לּו ל   )בראשית כד, יט(כ 

ּתֹות ש  ים ל  ַמל  לּו ַהג  ר כ  י ַכֲאשֶּ ה   כב( כד, שם)  ...ַוי 

 .("לשתות") עשתה הרבהאך  ("לשתת") דיברה מעטרבקה 

 אמור –אמר 

ם א  ד-ו  בֶּ עֶּ  )שמות כא, ה(  ...ָאמר יאַמר הָּׁ

ל ל-ַדֵבר אֶּ אֶּ י-ַאֲהרן ו  נָּׁ ֲרכּוו ֵלאמר כה בָּׁ בָּׁ ת ת  ם:-אֶּ הֶּ ֵאל ָאמֹור לָּׁ רָּׁ ש  ֵני י    ב 

 )במדבר ו, כג(

 צריכה היא שתיאמר בעוצמה ובכוונה מלאה –הברכה מאת ה' לעם ישראל  –ברכת כהנים 

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

 טהור –טהר 

הר  ה ַהטָּׁ זָּׁ ה  ֵמא-ַעלו   )במדבר יט, יט(  ...ַהטָּׁ

 בכתיב חסר.כתוב ים אחרים כתוב "טהור", ואילו פה זה במקומות רב

ואכן,  13בהזאה זו של אפר פרה אדומה.מובאת דרשה הלומדת שטבול יום כשר  בגמרא

אולי זו הסיבה מדוע התורה כתבה כאן "טהר" בכתיב חסר, ללמדך שאף מי שאינו טהור 

 14אה זו.טמא לתרומה[ כשר בהזטהור למעשר אך ש ,לחלוטין ]והוא הטבול יום

 קדוש –קדש 

ם ַרב רּו ֲאֵלהֶּ ל-ַוּיאמ  י כָּׁ ם כ  כֶּ ם -לָּׁ ה ֻכלָּׁ ֵעדָּׁ יםהָּׁ דש   )במדבר טז, ג(  ...ק 

יַדע ה ר ו  ת 'בקֶּ ר-אֶּ ת-ֲאשֶּ אֶּ דֹוש-לֹו ו   ה( טז, )שם ... ַהקָּׁ

ר יש ֲאשֶּ א  ה הָּׁ יָּׁ הָּׁ ַחר-ו  ב  דֹוש 'ה י   ז( טז, )שם ... הּוא ַהקָּׁ

ואילו בתשובתו של משה  ,האות ו'את "קדשים" חסרה  מילהבתלונתו של קורח ועדתו ה

 –פעמיים מלא. לרמוז לך, שהקדושה שקורח ועדתו מדברים עליה  ה"קדוש" כתובהמילה 

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

ב(:  ופעה זו חוזרת במקומות שונים בתורה. לדוגמא, בפרשת "קדושים" )ויקרא יט,ת

מלא. כאן המטרה היא להבדיל בין קדושת  –חסר, "כי קדוש אני"  –יו" "קדשים תה

 האדם לבין קדושת ה'.

 

***** 

 

, המתקשר ההר-נוסף ששמעתי מהרב שלמה מןנקודתי רעיון ציג להלן אבשולי הדברים, 

 קלות ובעקיפין לדברים שראינו קודם.

                                                           
 טהר מכלל שהוא טמא, לימד על טבול יום שכשר בפרה". -הטהר על הטמא  יומא מג ע"ב: "והזה 13
 .8-7( בעמ' 1רעיון זה מצאתי בספרו של הרב יאקבס )שצויין בהערה מספר  14
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 ים:דורות הראשונשנות החיים של תשעת ה נמנותפרק ה ספר בראשית בב

יּו ה  ל ַוּי  ר-כָּׁ ם ֲאשֶּ ֵמי ָאדָּׁ מת:  -י  ה ַוּיָּׁ נָּׁ ים שָּׁ לש  ה ּוש  נָּׁ ַשע ֵמאֹות שָּׁ  [000]  )ה(ַחי ּת 

ל יּו כָּׁ ה  ֵמי-ַוּי  מת:  -י  ה ַוּיָּׁ נָּׁ ַשע ֵמאֹות שָּׁ ה ּות  נָּׁ ֵרה שָּׁ ש  ֵּתים עֶּ  [021]  )ח(ֵשת ש 

ל יּו כָּׁ ה  ַשע ֵמ -ַוּי  ים ּות  נ  ֵמש שָּׁ ֵמי ֱאנֹוש חָּׁ מת:  י  ה ַוּיָּׁ נָּׁ  [005]   )יא(אֹות שָּׁ

ל יּו כָּׁ ה  מת:  -ַוּי  ה ַוּיָּׁ נָּׁ ַשע ֵמאֹות שָּׁ ים ּות  נ  ר שָּׁ שֶּ ן עֶּ ֵמי ֵקינָּׁ  [020]   )יד(י 

יּו ה  ל ַוּי  מת:  -כָּׁ ה ַוּיָּׁ נָּׁ ה ֵמאֹות שָּׁ מנֶּ ה ּוש  נָּׁ ים שָּׁ ע  ש  ת  ֵמש ו  ֵאל חָּׁ ֵמי ַמֲהַלל   [805] (יז)י 

ל יּו כָּׁ ה  ֵמי-ַוּי  רֶּ -י  מת:  יֶּ ה ַוּיָּׁ נָּׁ ַשע ֵמאֹות שָּׁ ה ּות  נָּׁ ים שָּׁ ש  ש  ם ו  ַּתי   [041]  )כ(ד ש 

ל ַוְיִהי ה:  -כָּׁ נָּׁ לש ֵמאֹות שָּׁ ה ּוש  נָּׁ ים שָּׁ ש  ש  ֵמש ו  ֵמי ֲחנֹוך  חָּׁ  [563]   (כג)י 

ל יּו כָּׁ ה  ה ַוּיָּׁ -ַוּי  נָּׁ ַשע ֵמאֹות שָּׁ ה ּות  נָּׁ ים שָּׁ ש  ש  ַלח ֵּתַשע ו  תּושֶּ ֵמי מ   [040]  )כז(מת:  י 

ל ַוְיִהי ֵמי-כָּׁ מת:  -י  ה ַוּיָּׁ נָּׁ ַבע ֵמאֹות שָּׁ ה ּוש  נָּׁ ים שָּׁ ע  ב  ש  ַבע ו  ך  שֶּ מֶּ  [777]  )לא(לֶּ

 

 הדור העשירי(:בן ובפרק ט מובא מניין שנותיו של נח )

י ה  יּו/ַוי  ה  ל ַוּי  ֵמי-כָּׁ מת:  -י  ה ַוּיָּׁ נָּׁ ים שָּׁ ש  ה ַוֲחמ  נָּׁ ַשע ֵמאֹות שָּׁ  [050]  (כט)נַח ּת 

 

י :ספרי תורה הגורסיםיש  ה   ]וכך בספרי התורה האשכנזים, וכך הגירסה בתנ"ך קורן[, ַוי 

יּוויש ספרי תורה הגורסים:  ה  , וכך הגירסה המועדפת תימניים]וכך בספרי התורה ה ַוּי 

 [.15בתנ"ך ברויאר

ניתן לראות בבירור  ,לאור התבוננות ברשימת השנים של תשעת הדורות הראשונים

שחיו מסביב לממוצע השנים הנורמלי בתקופה התורה נקטה בלשון "ויהיו" עבור אלו ש

ההיא, ואילו חנוך ולמך שחיו באופן ניכר מתחת הממוצע, הרי שעליהם התורה נוקטת 

 ואומרת "ויהי". נראה שיש בשינוי לשון זה הדגשה בכך שחייהם היו מועטים.

שחי מסביב לממוצע השנים הנורמלי נח, שאף במניין שנותיו של  ,נראה לצדד לאור זאת

 16הגירסה הנכונה היא "ויהיו".בתקופה ההיא, 

                                                           
, סיפר לי סבי, המדוייק כפי הזכור לי במעומעם, כאשר הופיע לראשונה תנ"ך ברויאר -ודאתן עלה  15

ובדק מהדורה זו מראשיתה עד סופה מיד , שעבר ומיוחדת להשחיבתו לדקדוק וללשון הקודש היתה גדו
והודה לו על כך , אותו העריך ביותר, ב ברויארויות מצומצם ביותר והעיר על כך לרומצא בה מספר טע

 ותיקן טעויות אלו. 
לפני מספר שנים, כאשר נכחתי בהרצאה של אחד ממפתחי ונושאי הדגל של "שיטת הדילוגים" בתנ"ך,  16

ותו האם באמצעות שיטתם הם יכולים להצביע איזו גירסה נכונה יותר ]שהרי השמטת/הוספת שאלתי א
אות יכולה להשפיע סטטיסטית באופן ניכר על תוצאות הדילוגים בסביבת פסוק זה )והרי לשיטתם 

בתוצאות הדילוגים בין ספר רגיל לעומת ספר  -ובניגוד לחוקי ההסתברות  -המרשימה ישנו פער עצום 
 ה המקודש([, ותשובתו היתה שאכן הגירסה של "ויהיו" היא הנכונה יותר לפי דרכם.התור


