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  'משו� דרב אסי דאמר רב אסי הסר ממ� עקשות פה ולזות שפתי� וגו
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  .להביאו רגיל אסי דרב אלא הוא פסוק - פה עקשות ממך הסר אסי דרב משום
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ב ואולם הכונה "ב ע"ת ככתובו' תוס' ג דקרא כתוב כן ועי"ב אע"נ. אסי הסר ממך עקשות פה' משום דאמר ר גמרא

הקרא שהאדם צריך לתנהג בדרך ' אסי פי' בקרא אזהרה שלא יהי בעל לזות שפתים מדברות רע והיתולים על אחרים ור

  :ז מווילנא"זה שלא יתן מקום ופתחון פה לשאר אנשים שידברו עליו רעה כן ראיתי בשם מהר
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בה נמסרו לקהל דיעות , א� אמנ� הכתב והמכתב ה� המה הסגולות אשר על יד� יכלה האנושות להתפתח

בכל זאת , והבאי� אחריה� יכלו ללכת קדימה בהיות מחקרי הראשוני� לה� ליסוד, חכמי לב ומחשבותיה�

כאשר הוא חושב כי האד� לא יוכל לבטא רגשי לבו בדיוק , יתרו� רב להשומע מפי המדבר על הרואה כתבו

  .ומרגיש וא� בקריצת עיניו מלמול שפתיו ותנועת גופו מדי דברו מחשבתו מתבטאת וניכרת יותר

ט א שאמרו "ראה גטי� נ, כמתמיה או בניחותא, הרמתו או הנמכתו, כ� תשתנה כוונת המדובר לפי צלצול הקול

, )ב"י' ראה תהלי� ס(וד נמי אמר הכי ה� ד: והקשו. כי בר דרומא נענש על כי אמר ולא תצא אלהי� בצבאותינו

אשר השומע מלי� הללו מפי האומר  –? ולא תצא אלהי� בצבאותינו –דוד אתמוה קא מתמה : ועל זה השיבו

  .אזנו שמעה ותבח� באיזו הטעמה נאמרו

 וכי הוה חזי, )ב' זכריה י(שמואל כי הוה חזא חלמא בישא הוה אמר החלומות שוא ידברו : ה ב"ראה ברכות נ

  ... ?וכי החלומות שוא ידברו, חילמא טבא הוה אמר אותו הפסוק עצמו א� בהטעמה אחרת כמתמיה

ב א כי כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא "י ההטעמה המליצו חכמינו במגילה ל"על השתנות מוב� הכתובי� ע

וק זה צריכי� להגיד כי פס, זמרה עליו הכתוב אומר וג� אני נתתי לה� חוקי� לא טובי� משפטי� בל יחיו בה�

? הא� ג� אני נתתי לה� חוקי� לא טובי� משפטי� בל יחיו בה�, בנעימה והטעמה כמתפלאי� ומתמיהי�

אבל זה הקורא בלי אותה הטעמה הדרושה הופ� , הלוא מי גוי גדול אשר לו חוקי� ומשפטי� צדיקי� כישראל

  .אומר כ�הכתוב  –על ידו  –לכ� ה� המליצו כי עליו , כוונת מקרא זה

ההכרה הזאת כי ההטעמה בדיבור ובביטוי מעמידה על מגמת המאמר וכוונתו תאיר לנו כפע� בפע� דברי 

אבל בעוד שהתורה , ה בתלמוד ומדרש אשר לנו הקוראי� דבריה� בספר המה חתומי� וסתומי�"חכמינו ע

י הדגשת מילה "בינו עאז הכירו וה, נשמעת מפי הדורש לאוז� השומע, שבעל פה היתה נלמדת על פה ממש

וביחוד לפי הגבהת קולו ורמיזותיו של המדבר עמד , י ניקוד שונה של אחת האותיות"לפעמי� ע, והטעמתה

  .השומע על סו' דעתו

אשר הדגיש הרשע , כאשר ההבדל שבי� שאלת החכ� לשאלת הרשע בהסיבת ליל פסח נרגש א� בההטעמה

מני� לד� ] רומי[שמעו� ב� יוחאי בעיר ' תיא ב� חרש את רמ' שאל ר: ב�ז א"וראה במעילה י, "אתכ�"מלת 

כשהיו מהלכי� בדר� נשאלה שאלה זו בפניה� מני� ', ל דאמר קרא וזה לכ� הטמא כו"א, שרצי� שהוא טמא

ש מעקימת שפתי� אתה ניכר "ל ר"א, ר יוסי ואמר וזה לכ� הטמא"אלעזר ב' לד� השר* שהוא טמא עק� פיו ר

בעוד " וזה"כי בעקימת שפתיו זו הדגיש , ד במחקרי חכי� ליה בר יוחאי"שבארתי בס ',שתלמיד חכ� אתה כו

  . ...טמא הטמא, א"ש ב� יוחאי דרש מוקד� מה"אשר ר

שזהו מקרא מלא , אמר רב אסי הסר ממ� עקשות פה ולזות שפתי� הרחק ממ�: ב ב"וכעי� זה בכתובות כ

אמנ� ה� פשטיה דקרא הוא שהאד� יסיר , ר זהמאמ וראה בתוספות ש� שהתלבטו לבאר, ד"כ' במשלי ד

ורב אסי הוא שהשתמש בסגנו� , כלומר שלא ירגיל עצמו לדבר בעקשות ולזות שפתי�, מעצמו עקשות פה

שומעיו הבינו רמיזותיו וככה . הכתוב לכוונה מיוחדת שלא יעשה אד� דבר אשר ייעקשו אחרי� פה ויליזו עליו

  .נהיה סגנו� מקראי זה לפתג� עממי


