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דיוני בעלי הלכה על הבדלי המבטאי בלשו הקודש
א .פתיחה
 .1נפתח את הלימוד בהשלמת הלכות הדברי הנאמרי בכל לשו ,על פי מקורות שניתנו בד מקורות  .2על
המקורות ש אני מוסי לעיי ברמב" הל' ק"ש פ"א ה"ז ובהל' ברכות פ"א ה"ו ובכס משנה ש ,
ובביאור הגר"א או"ח סימ סח ד"ה ונכו.
 .2נושא שני שיידו בשיעור הוא הדיו על תפילה בכל לשו או דווקא בלשו הקודש .מקורות ניתנו בד
מקורות .2
 .3אני מצר מקורות לדיוני בעלי ההלכה על הבדלי המבטאי בלשו הקודש .הנושא רחב וניגע בנקודות
היסודיות שבו .מפאת ההיק הרב של החומר ,הוא יידו בעיקר בשיעור בשבוע הבא.

ב .התשובות
לא נית להביא במסגרת זו את כל שנכתב בנדו .אני מצר כא חלקי מהתשובות הבאות:
 .1פסק הראי"ה קוק באורח משפט סימ טז.
 .2תשובת הרב קוק ,מובא בשו"ת דברי חכמי סימ יז.
 .3תשובת הרב עוזיאל בדברי חכמי סימ יח.
 .4תשובת הרב עוזיאל במשפטי עוזיאל ח"א סימ א'.
 .5תשובת הרב קוק לרב עוזיאל ,אורח משפט סימ יח.
 .6שרידי אש ח"א סימ ו.
 .7אגרות משה או"ח ג' סימ כה.
 .8מנחת יצחק ח"ג סימ ט'.
 .9היכל יצחק או"ח סימ ג.
 .10כנ"ל ,סימ א.
 .11הר צבי או"ח א סימ ד.

ג .שאלות לניתוח
 .1מהו הרקע להיוצרות השאלה? מה עמדת הפוסקי לרקע זה – חיובי או שלילי?
 .2מה השיקולי ההלכתיי השוני שעלו במהל ,הדיו?
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 .3מהו יחס הפוסקי כלפי המבטאי השוני ?
 .4מה משמעות השימוש בהברה דומה בתפילה ובדיבור חולי?
 .5לעיו – הרב רצו ערוסי" ,חכמי דורנו על הבדלי המבטאי בשפת הקודש" ,בד"ד  ,7עמ' .5-31
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ביאור הגר"א אורח חיי סימ סח

ונכו כו' .כמ"ש בפ"א במתני' במקו כו' לקצר אינו רשאי להארי ,כו' .וכ"כ הרמב" בפ"א ברכות אלו אי
אד רשאי לפחות מה ולא להוסי עליה ואמרינ בפ"ו כל המשנה ממטבע שטבעו כו' טור ע"ש וז"ל הרמב"
בפ"א מה' ק"ש ברכות אלו ע שאר כל הברכות כו' ואי אד רשאי לפחות מה ולא להוסי עליה מקו
5

שהתקינו לחתו כו' מקו שהתקינו שלא לפתוח כו' כללו של דבר כל המשנה כו' ה"ז טועה וחוזר ומבר,
כמטבע וכל שלא אמר אמת ויציב שחרית כו' אבל בפ"א מה' ברכות חזר בו וכ' ונוסח כל הברכות עזרא וב"ד
תקנו ואי ראוי לשנות ולא להוסי על א' מה ולא לגרוע ממנה וכל המשנה ממטבע כו' אינו אלא טועה וכל
הברכות כול נאמרי כו' והוא שיאמר כעי שתיקנו חכמי וא שינה את המטבע הואיל והזכיר אזכרה ומלכות
ועני הברכה אפי' בלשו חול יצא וא שדחק בכ"מ ש לתר .דבריו אינ נכוני

10

שו"ת אורח משפט או"ח סימ טז

הלכות קריאת שמע ותפילה )אל ר' אהר שלו התימני( ב"ה עיה"ק ירושלי תובב"א ,תרצ"ב.
הדי הוא שאסור לשנות מנהג אבות ,ג במבטא של תפילה וקריאת התורה ,אבל א רוב הציבור מסכי על
איזה מבטא אי  -אפשר להתקוטט עמה בעבור זה .הק' אברה יצחק ה"ק.
שו"ת דברי חכמי חלק אה"ע סימ יז  תשובת הגרא"י הכה קוק שליט"א.

15

ב"ה יו י סיו תרצ"ב לכ' הרה"ג מו"ה שלו נ"י ,חבר משר"ה בת"א ת"ו ,שלו' וברכה ,יקבל כת"ר בזה את
תשובתי ע"ד שינוי המבטא.
בעני שינויי במבטאי שישנ בי העדות השונות ,א מותר לשנות מהמנהג שנהגו הקדמוני ממבטא
למבטא בתפילה ובקה"ת =ובקריאת התורה= ,בברכות וכל כה"ג ,נראי הדברי שבדיעבד אי שינויי המבטא
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מעכבי לדיד דקיי"ל כרבי יוסי במתני' דברכות ט"ו דקרא ולא דקדק באותיותיה יצא ,ובודאי כל שיש אפשרות
לבטא את התיבות בביטוי כזה אע"פ שלא נהוג אצל הקהל הזה בעני זה מ"מ איננו יותר מדיקדוק אותיות
שבדיעבד יצא אבל לכתחילה בודאי חובה היא לומר כל דבר שבקדושה בשלימות הביטוי ,וממילא אסור לשנות
את מנהג הקדמוני מביטוי לביטוי ,מאחר שיש בכל ביטוי דיוקי מיוחדי בתנועות ובהברות האותיות ,שלגבי
ביטוי אחר נקרא זה שלא דקדק באותיותיה ולא הוי למודו ת  ,ועבר אמימרא דרחמנא דגמרי' ,מולמדת  ,שיהא
למוד ,ת עד שצרי ,לית ג ריוח בי הדבקי  ,וק"ו שאסור להבליע שו אות ושו נקודה מהביטוי המקובל
באותו הקהל.
וכ משמע מהירושלמי דברכות ,בסוגיא דקאי אמתניתי דקראה ולא דקדק באותיותיה ,דשינוי שבמבטא הוא
בכלל קרא ולא דקדק באותיותיה ,שהרי אמשנה זו מביא הירוש' ש את הדי דאי מעבירי לפני התיבה לא
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חיפני ולא בישני וה היו מבטאי שלא בדיוק ומבואר מזה דכל ביטוי שלא בדיוק הוא בכלל קראה ולא דקדק
באותיותיה דאע"ג דקיי"ל דיצא בדיעבד מ"מ לכתחילה איסורא איכא ,וחייבי לדקדק באותיותי' ,כמבואר
בסוגיא דאפילו בריוח בי הדבקי צריכי לדקדק ובדברי הרמב" בפ"ב דק"ש מבואר דצריכי לדקדק אפילו
בנקודות בי שוא נח לנד ואע"ג דע"ז חולק הראב"ד בהשגה ש וכתב דא ישנה מנח לנד ,במקו צור ,שעי"ז
יהיה הביטוי של התיבה יותר ברור במשמעה ,אי בזה הפסד ,והרמב" כפי הנראה ס"ל דבכלל שיהיה למוד,
ת  ,הוא שלא יבליע שו נקודה מהמשפט המדוייק שלה ,ע"כ אפילו ,א יש בזה תועלת ,בפירוש העני אי זה
מועיל ,והראב"ד ס"ל ,דעיקר העני הוא משמעות הפירוש וכ מדוייק הלשו למוד ,,ע"כ כל הקפידא היא רק
א ישתנה איזה פירוש ע"י חסרו הדיוק ,אבל בי נד לנח ישנ פרטי שאדרבא הפירוש יהי' יותר מדוייק ע"י
השינוי ע"כ אי הפסד בזה.
...
והרא"ה בספר החינו ,מצוה ת"כ כתב שלא דקדק באותיותיה שבדיעבד יצא היינו דוקא כשלא נת ריוח בי
הדבקי או שלא התיז זיי" /ז' /של תזכרו או שלא הארי ,בדל"ת /בד' /דאחד ,נראה ששיטתו היא שכל אלה
הדיוקי ה פירוש על המשנה דקרא ולא דקדק באותיותיה ,ולפ"ז אי בזה יותר ממה שנחשב בש"ס ,ודיוקי
התנועות אינ בכלל זה לדבריו ,אבל שיטת הרמב" היא כמו שפירשנו שקרא ולא דקדק באותיותיה ,היינו א
לא אמר את המבטא בדקדוק ע"פ תנאי דקדוק השפה בביטויה וכלליה ,ומה שהגמרא מפרשת ,זהו נוס על

45

הפשט הפשוט דקרא ולא דקדק באותיותיה ,וסיי ש החינו ,דא חסר אותיות או תיבות ,לא יצא ג בדיעבד,
ועפ"ז יש לדו שאלה שהמבטא אצל משונה באותיות ,שה מתבטאות באופ אחר ממה שאחרי מבטאי ,
כמו המבטא התימני שמבטאי כמה אותיות בביטוי מיוחד ,יש לומר כה"ג דכתב הרא"ש בתשובה הובאה בטור
אה"ע סי' קכ"ה ,דא האות של הגט לא נקרא לתינוק במקו נתינתו ,וג במקו כתיבתו ,לפ"ד המפרשי ש ,
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אינו נקרא אות כלל ,א"כ י"ל דה"נ א האות המתבטא לא ניכר באותו הקהל שהוא אותו האות י"ל דהוי כאילו
השמיט האות לגמרי ,וי"ל דג בדיעבד לא יצא עפ"ד החינו ,הנ"ל.
מכל מש"כ מבואר ,שאי שו מקו להתיר לשנות ממבטא למבטא משו דכל שינוי נחשב לגבי אלה שהוחזקו
במבטא אחר בכלל קרא ולא דקדק באותיותיה דעכ"פ לכתחילה ודאי אסור ,לקרא שלא בדקדוק ל"מ בקרי"ש
=בקריאת שמע= דאורייתא אלא ג תפילה ויתר הברכות ג"כ ה בכלל זה ,וג בפסו"ד =בפסוקי דזמרה=
וד"ת הדי כ ,וכמש"כ הטור או"ח סי' ס"א וכדפסקינ בשו"ע ש סכ"ב ובהג"ה ש  ,וכבר כתב הב"ח בסי'
ס"ב ש ע"ד הטור שכתב ש אע"פ שצרי ,לדקדק באותיותיה קרא ולא דקדק באותיותיה יצא ,ומ"מ צרי,
ליזהר לדקדק בה  ,וז"ל ומ"ש ומ"מ צרי ,ליזהר לדקדק בה איכא למידק הלא כבר בסי' הקוד כתב ,דצרי,
לדקדק וכמ"ש כא בתחלת הסימ אע"פ שצרי ,לדקדק באותיותיה ,וכו' וא"כ לאיזה צור ,חזר וכתב ,ומ"מ
צרי ,ליזהר לדקדק בה  ,ונראה דה"ק לא תימא ,כיו דיצא א לא דקדק באותיותיה ,א"כ א"צ לדקדק
באותיותיה אלא למצוה מ המובחר לכ ,אמר ומ"מ צרי ,ליזהר וכו' כלומר חייב מ הדי ליזהר לדקדק בה ,
שא לא נזהר נענש בחו הגיהנ  ,אבל א נזהר לדקדק בה מצנני לו הגיהנ  ,א"כ דבר גדול תלוי במה
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שמדקדק באותיותיה ,לפיכ ,צרי ,ליזהר בה עכ"ל הקדוש ,שממנו יכולי ללמוד כמה זהירות אנו צריכי שלא
להכנס לכתחילה בכלל קרא ולא דקדק באותיותיה שמי שמשנה מהמבטא המקובל בעדתו מאבות הראשוני
הרי הוא נכשל בזה כמש"כ וביחוד מי שמשנה ממבטא התימני המוחזק אצל מדורות הראשוני שהוא
המדוייק שבמבטאי כמפורס  ,שבודאי אסור לעשות כ ,ולפ"ד החינו ,,י"ל דאפילו בדיעבד א"י ידי חובת
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מפני שנחשב כאילו מחסירי אותיות לגמרי ,דהוי חמיר טפי מקרא ולא דקדק באותיותיה .,ואע"פ שהורגל פה
בא"י לית יתרו להמבטא הספרדי ,זהו רק שיש לו איזה ח ויופי מיוחד אבל עיקר יתרו מבטא הוא בדיוקו
בחילוק האותיות והנקודות ,ובזה המבטא הספרדי אינו מגיע ג להמבטא האשכנזי וק"ו שהמבטא התימני הוא
משובח מכול  ,שמדקדק לחלק הרבה בי כל אות ותנועה בדיוק נמר ,.חלילה למי שהוחזק בו לעזוב אותו
ולהחליפו במבטא אחר פחות מדוייק ממנו ,בכל דברי שבקדושה ,חו .ממה שאי הקבלה של המבטאי גרועה
מכל הקבלות של עניני הוראה ,שכ"א מהעדות מחוייב הוא לקיי אל תטוש תורת אמ ,כמו שהדבר נהוג ועומד
בעניני או"ה ובעניני חיי משפחה בי לקולא בי לחומרא וחלילה לפרו .בזה פרצות ,כי קבלת אבות היא קיומה
של תוה"ק ושאל אבי ,ויגד ,כתיב ,ולר"נ שבת כ"ג כל מילי דרבנ מהאי קרא ילפינ לבר ,עליה בוצונו ,ע"כ
הנני בזה מחזק ידי עושי מצוה להשתדל בכל מאמצי כח ובדברי חכמי בנחת נשמעי  ,שלא לשנות את המבטא
המקובל ,בכ"מ ,וביחוד בעדת קודש אחינו התימני  ,דהשינוי אצל חמיר טפי כמש"כ ,וא נבא לדו בעניני
המוסר הפנימי מה שכתבו חכמי אמת בקדושת התנועות ודקדוקי האותיות והמוצאות יאריכו הדברי מאד והכל
עולה למקו אחד שחלילה לשלוח יד בקודש לשנות ממבטא מדוייק ומקובל מאז למבטא אחר ואי למדי בזה
ממה שאחרי עשו כ שלא ברצו חכמי .
והשי"ת יהפ ,שפה ברורה מהרה לכל העמי לקרא כול בש ד' ,והי' ד' אחד ושמו אחד ,וישראל גוי אחד
באר .יאושר ע"י אורו של משיח צדקנו ,בשוב ד' שבות עמו וישובו שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה וכל
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ישראל יעשו אגודה אחת בלא פירוד ושינוי מנהגי כלל ע"פ הוראת ב"ד הגדול אשר ישב בלשכת הגזית בבית
קדשנו ותפארתנו שיבנה בב"א ,ועד העת המאושרה הזאת חייבי אנו לקיי הזהרו במנהג אבותיכ כדשלחו
מת לגבי יו"ט שני של גליות במס' יו"ט ד' ע"ב ,והנני בזה חות בברכה מקודש ,אברה יצחק הכה קוק הרב
הראשי לאר .ישראל.
שו"ת דברי חכמי חלק אה"ע סימ יח  תשובת הגרב"צ מאיר חי עוזיאל שליט"א.
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י"ג חשו תרצ"ה לכבוד הרבנות הראשית שליט"א ,כא.
שאלה :יורונו רבותינו מורי צדק בעני התפלה וקריאת ס"ת בצבור א יכולי אנחנו עדת התימני כולה או
מקצתה לשנות את מבטא שפתינו המקובל בידינו מימי קד להתפלל או לקרוא בתורה במבטא ספרדי או
אשכנזי ,היות וישנ בטוי שוני ביחוד במבטא הרגיל השולט באר .יו יו  .ולנו התימני יש בטוי מיוחד
לכל אות ואות ,ויכולי לבטא כל אות ואות וכל נקודה ונקודה לבד .והננו להביא קצת דוגמאות במלי אחדות,
למשל ,אות עי" /ע' /יכולי לבטא אותה בדיוק ולומר עי ,ולא אי ,וכגו שמע ,נשבע ,עוני ,וכ חי"ת /ח'/
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יכולי לבטא אותה בדיוק ולומר חי"ת /ח' /לא כית ,וכ גימ"ל /ג' /יש לו בטוי מיוחד כגו גבר ,גלח גרע .א
נבטא קו" /ק' /במקו גימ"ל /ג' /יהי הקבר ,קלה /יהיה גבר ,קלח /,קרע .והכ" /והכ' /יש לו ג"כ בטוי
מיוחד ,ויכולי להבדיל בקריאתינו בי גבר שהוא לשו איש ,ובי קבר שהוא לשו קבורה ,וכ גלה שהוא לשו
גלות ,ובי קלה שהוא לשו קליה ,ובי כלה שהוא לשו כליו ,וכ בי גרע שהוא לשו גרעו ,ובי קרע שהוא
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לשו קריעה ,ובי כרע שהוא לשו כריעה ,לא כמו שמבטאי בשוק המחליפי קו" בכ" /ק' בכ' /ואמרי
כר ,במקו קר ,גלגל קלקל ,כלכלה ,במקו קלקלה ,וכ טי"ת /ט' /יש לה בטוי מיוחד ,ויכולי לומר חטה
בטי"ת /בט' ,/לא חתה בתי"ו /בת' ,/וכ יכולי לומר אביו ,ענוי בוא"ו /בו' ,/לא כמו שאומרי אביב ,ענבי .
וכ בנקודות כגו /כגו /קמ" .כשמברכי לא קורי אדנות בפתח שהוא חול ,כי א בקמ .שיהא לשו קדש,
לא כמבטא הרגיל שמבטאי הקמ .פתח ,ורבינו בחיי בפר' וירא אמר מי שמחלי קמ .בפתח ,או הורס הכוונה,
או בא לידי כפירה ,בקצור יש לעדה התימנית לכל אות ונקודה בטוי מיוחד ,ויכולי לקרוא קריאה מדויקת
כאשר נמסרה לה משפטי האותיות והנקודות מדור דור בלי שו שינוי ומגרעת.
תשובה :שאלה זו אינה צריכה למוד ובודאי שלכתחלה צרי ,לדקדק בק"ש וקה"ת =בקריאת שמע וקריאת
התורה= ותפלות לדקדק בקריאת האותיות בדקדוק מבטא וקריאת  ,וכ אמרו מפרש אי מורידי לפני התיבה
לא אנשי בית שא ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעוני ,מפני שקורי לאלפי עייני ועייני אלפי וכו',
כשאתה מגיע אצל וחכיתי לה' לא נמצאת מחר ומגד? )מגילה כ"ד( .ובירושלמי מוסי ע"ז וא היה לשונו
ערו ,מותר )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד( .ובתשובותי פרשתי דברי הירושלמי אלה ,דה"ק א היה לשונו ערו,
באזני שומעיו שג ה מבטאי כמותו מותר להעמידו שליח צבור .אבל להחלי מבטא האותיות ולקרות
לעייני אלפי וכדומה באופ שלא יהיה נכר שו הבדל בהברת ומתו ,כ ,ישתנה ג משמעות המלי  .הרי זה

110

בכלל מחר ומגד ,וכמ"ש בתלמודי .וא כ ,אמרו למי שמשנה משו דעבי קלא עאכו"כ למי שמשנה מתו,
רשלנות ואי דיקנות .ולכ אני אומר שלא תשנו ממנהג אבותיכ בדקדוק הברת האותיות במבטא ומוצא .
אול בהברת אותיות כאלה שה משונות מהדבור המקובל ומוב לכל כמו באות שאת מבטאי אות בהברת
ר' בערבית וג' בהברת ק' ,הואיל וה משונות מהדבור הרגיל בביה"ס =בבית הספר= בפי התלמידי ובפי הרוב
ככל הצבור .בזה יש מקו לומר שראוי לשנות לפי מבטא הרגיל ,ובנוגע להברת התנועות ,ההבדל בי תנועות

115

גדולות לקטנות הוא בזה ,שהתנועות הגדולות מתבטאות בהברה מורחבת יותר ,ותנועות קטנות הברת קצרה.
וככה הוא בהברת תנועות החיריק וחול ושורוק או קבו ,.שאי כל שנוי בעצ ההברה אלא באירות בי הברה
גדולה או קצרה ,וכ הוא ג בקמ .או פתח .וא באנו לשנות הקמ .להברת חול  ,אנו נתקלי עוד פע

120

בערבוב שבי הברת קמ .גדול וקמ .חטו או חול  .ודקדוק הברת התנועות הוא דבר שמקובל מפה לאוז מפי
רב למורה כמש"כ הרמב" ז"ל בפירוש המשניות )ברכות פ"ב(.
והיות והמבטא הספרדי הול ,ונעשה למבטא מקובל בכל ישובנו במבטא האותיות וג בהברת התנועות ,הנוהג
בביהכנ"ס =בבית הכנסת= בהברות אלה לא הפסיד ,וכ ,עדי טפי שלא יהיה דבורנו בביהכנ"ס משונה מדבור
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125

הנלמד בבתי  -הספר ג בלמודי קדש .ואי בזה משו אל תטוש תורת אמ ,,וכ העליתי במה"ק משפטי עוזיאל
שיצא לאור בקרוב אי"ה.
והנני חות בברכת שלו וברכה וצפיה לגאולה קרובה ,ב ציו מאיר חי עוזיאל הרב הראשי למחוז יפו ותל -
אביב.
שו"ת משפטי עוזיאל כר! א  או"ח סימ א

)לס' ס"א משו"ע או"ח(
דקדוק הברת התנועות ומבטא האותיות בקריאת שמע ,תפלה וקריאת התורה:
130

עלית כנוסי הגולה לאר .ישראל ,שהתעוררה בחסד ה' עלינו בתקופתנו זאת ותחיית השפה העברית בתור שפת
הדבור של ע ישראל היושב באר .שהוא מפולג לשפות גלותיות מרובות ומשונות ולמבטאי שוני  ,ג בשפת
התורה ,העמידה על הפרק שאלה הלכותית חשובה מאוד בדבר אחוד הלשו ג במבטאה .שאלה זו כשעמדה
135

140

145

במוסדות החנו ,ובשוק ,קבלה את פתרונה בלי שו קושיי  ,בהתקבל המבטא הספרדי בשינויי קלי בתור
שפת הדבור והלמוד ,אבל כשעמדה שאלה זו בדבור של חובה ומצוה כגו קריאת  -התורה וק"ש ותפלה ,וכ כל
הדברי שצריכי מ הדי לאומר בלשו הקודש אי אנו רשאי להסכי מדעתנו לכל מה שנראה יפה ומצלצל
בנעימותו :אבל אנו חייבי למצוא פתרונה של הלכה זו מתו ,מקור ההלכה.
משיחתי ע אחדי מגדולי הרבני שבדורנו שמעתי מפיה שפסקו הלכה זו בסכינא חריפא ואמרו :אי אד
יוצא ידי חובתו בקריאת כל דבר שבחובה ומצוה אלא דוקא כשהיא נאמרת במבטא אשכנזי ,והכריעו מדעת
בראיות והשערות שאי לה על מה שיסמכו שהמבטא האשכנזי הוא המקורי והיסודי ופסלו כל מבטאי
אחרי  .וה עתה ראיתי דברי מר הרב הגאו הג' מוהראי"ק )בקונטרס קול תורה חוברת אב מש' תרצ"ג( שמסיק
להלכה דאי לשנות ממבטא למבטא אחר משו דכל שנוי נחשב לגבי אלה בכלל קרא ולא דקדק באותיותיה
שאסור לכתחלה ולדעת החנו ,אינ יוצאי ידי חובה אפילו בדיעבד ונוס על זה כל אחת מהעדות חייבת
לקיי מנהגה משו אל תטוש תורת אמ ,כי קבלת אבות הוא קיומה של תורה ושאל אבי ,ויגד ,כתיב עכת"ד.
כשאני לעצמי רגיל הייתי לומר בהלכה זו :הואיל ואי בידינו להכריע והואיל ולא עמדה עד כה לדיו של כנסית
רבני שבידה לדו ולהכריע מוטב לנהוג בה "דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד" )ברכות כ"ז .וש"ע או"ח סי'

150

רל"ג עיי או"ח סי' ל"ב מג"א ס"ק כ"ו מש מהר"מ גלאנטי( דבר זה לא אמרתי בתור הוראה :אלא שכ הוא
מחויב מטבע המציאות שאי אפשר לו לאד לשנות הרגלו בק"ש ותפלה וכל דבר שבחובה ,ממה שהתרגל בה
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מילדותו ,וכל שנוי כזה מביא ערבוביא בסדר תפלתו שפע יבטא כהרגלו ,שאינו יכול לזוז ממנו ,ופע במבטאו
החדש ולכ הייתי אומר הנח לבני ישראל א אינ נביאי בני נביאי ה וימצאו המבטא הרצוי והישר.
ואול אחרי שעמדה שאלה זו על שלחנ של רבנ ותלמידיהו ,והיות שנשאלתי מאחד מידידי הרבני שבחו"ל
155

לחות דעתי הקטנה בזה ,אמרתי אענה א אני חלקי בעהי"ת החונ לאד דעת.
...
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מהאמור יוצא די ברור ששנוי המבטאי אינ גורמי שלא להוציא את הקורא ידי חובתו אפילו א נניח שהוא
טועה בהברתו הואיל והכל הול ,אחרי כוונת הלב ובאור העני .וכל הקורא ומדקדק לקרוא כהוג באותה
ההברה שהוא רגיל או שבוחר בה יוצא ידי חובתו ,ואפילו הב"ח לא קאמר אלא שחייב מ הדי ליזהר בה שא
לא נזהר נענש ,וכל אד שהוא מדקדק בהברה זו או אחרת מתו ,מחשבה שזהו הבטוי הנכו והרצוי בודאי
שאינו ראוי לענש אלא לשכר טוב מאת ה' שלא ימנע טוב להולכי בתמי .
...
סעי ב .שנוי המנהג בהברת האותיות והתנועות:

165

ועתה נהדר אנפי לברר ולדו א יש בשנוי המבטאי משו אל תטוש תורת אמ ,או שאל אבי ,ויגד ,שזהו
יסוד כל תורת המנהגי  .ולע"ד נראה שאי בזה כל צד אסור משו דמנהג זה עיקרו אינו דבר אסור וכמו
שהוכחנו לעיל מדי קרא ולא דקדק באותיותיה יצא הרי שג במקו שנהגו במבטא זה או אחר לא החמירו בו
לומר שא קרא את שמע במבטא אחר ושלא בדקדוק שלא יצא ידי חובתו ,וכיו שכ אי בבטול מנהג זה משו
170

אל תטוש תורת אמ ,וכ כתב מהרשד" ז"ל בתשובותיו )או"ח סי' לה'( :לא מצאנו ולא ראינו שאי לשנות
מנהג אבותינו כי א בדבר שיש בו נדנוד אסור ,כמו אות ששנינו בפ' מקו שנהגו וכו' אבל כי האי גוונא
)לשנות נוסח תפלת האשכנזי ולהתפלל בנוסח הספרדי ( דליכא צד אסור כלל ועיקר ולא הרחקת עבירה בהא
פשיטא דלא שיי ,ביה משו אל תטוש תורת אמ ,עי"ש וכ ראיתי בשדי חמד )ח' הכללי מערכת המ כלל
ל"ח ד"ה וכתב הגאו שיבת ציו( שהביא מ"ש בשו"ת בית יצחק ז"ל :והנה א מותר לשנות מנוסח התפלות

175

מאשכנז לספרד כבר הארי ,שארי בחסד לאברה ושרש דבריו על פי דברי רש"ל בתשובה דהיכא דבדיעבד
מותר והוא משו מידת חסידות מותר לשנות והוא הדי בנוסח התפלה וכו' עי"ש.

180

ועוד הביא )ש ד"ה והגאו( מ"ש החת"ס בש רבותיו הגאוני מהרנ"א והפלאה ,שעברו לפני התיבה
והתפללו בנוסח ספרד א שהצבור כלו התפללו בנוסח אשכנז .ועוד נראה לע"ד לומר :שאי בזה משו אל
תטוש תורת אמ ,,הואיל ושנוי מנהג זה אינו רצוני ,אלא הכרחי שמתו ,ששפת הצבור בבית וברחוב וביחוד
באספות ע כלליות היא במבטא ספרדי שכל התנהגו בו מרצונ מוכרח הדבר לשנוי המבטאי בבית הכנסת
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185

כי אי אפשר לו לאד לשנות את דבורו מדבור הרגיל בו בכל יו לדבורו בשעת התפלה ,מה יעשה הדור הצעיר
שהתחנ ,בבתי ספר שבאר .ובגולה המלמדי כל למודיה בשפת קדשנו במבטא ספרדי ואלה לא ידעו מעיקרו
המבטא האשכנזי ואי אפשר לה לבטא אותו בשפתותיה ולכ לאלה נעשה מנהג אבותיה שכוח מה ואי ה
משני אותו אלא שהוא השתנה בפיה מעיקרו ובכגו זה מסתברא לומר שאי זה בגדר אל תטוש תורת אמ.,
סעי ג .מקוריות המבטאי :

190
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אחרי שבארנו שאלה זו מבחינתה ההלכותי נשוב לדו מבחינה המחקרית .ולדעת א מבטא זה שאנו קוראי
אותו מבטא ספרדי הוא מקורי או שהוא מבטא משובש ומוטעה .וא כ אי לנו להחזיק בטעות ושבוש :אלא
לשוב אל שפתנו המקורית בנעימותה המיוחדת לה בטבעה.
שאלה זו דשו בה רבי  ,הללו דנו אותה לזכות והללו דנו אותה לחובה מבחינות דקדוקיות ,מרשמי השפה
העברית בשפה היונית שבה תורגמה התורה .וג מרשמי המלות היוניות פרסיות ורומיות שנכנסו בספרותנו ולא
כדאי לחזור פה אפילו בקצור על תמצית של כל וכוחי מחקריי אלה .אבל רוצה אני לעמוד על דברי אחד
מהמחברי שבדורנו הרב ד"ר י' זליגר ז"ל שהפריז על המדה בשאלה זו והכריע שהמבטא הספרדי הוא כוזב
ומזוי ומלא סתירות ושבושי וכו' כיד לשונו הזהב הטובה עליו ולא רק זאת אלא שהוסי לכבד את הספרדי
בש חדש "התרשישי " הנחתו היסודית היא ,כי בספרד )בתרשיש( היה כנראה ממזמור מ"ח בתהלי  ,ישוב

200

ישראל .קרוב לודאי כי בהיות רחוקי מטבור תרבותנו חדלו עד מהרה מלדבר עברית ,והשפה נשארה לה
לדורות רק בתורה ובתפלה ולכ נשאר לה המבטא הנוש ,וג בהוס עליה אחרי כ מאר .ישראל ובבל,
לא שנו את מבטא כי ראשו ראשו בטל ,וא ,כאשר נעשה הנקוד הבבלי ואחריו הטבריני בימי הגאוני
התפשט בכל ישראל ויבוא ג שמה אז החלו לקרוא את הנקודות המזרחיות עפ"י מבטא ויעשו תבל עכ"ל.

205

למקרא דברי אלה אני שואל בתמהו ,הזה הוא פריו של המחקר המדעי כביכול,
...
ההלכה אומרת קראה בכל לשו יצא אבל רגש החבה וההערצה של ישראל לשפתו זאת לא נת לו הרשות לקרות
את השמע ולהתפלל את תפלותיו בכל שפה אחרת אלא דוקא בלשונה .טהרת השפה יכולה להיות נעכרת בשוק
החיי אבל לא בבתי המדרש ובתי הכנסת וחכמינו מדור דור שקדו על תקנת של בתי התלמוד תורה שהמורי
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שבה יהיו לא רק גורסי אלא ג מדיקי בגרסת ובקריאת התורה כש שדקדקו דקדוק מעולה על כל אות
ואות בכתיבתה כ ג דקדקו בקריאתה המדויקת בתנועותיה ונעימותיה .קריאת חובה זו שנאמרה יו יו מפי
שליחי צבור מומחי תחת פקוח המדויק של הרבני שעמדו על יד שמרה את דקדוקה של השפה .חטא גדול
נחטא אל האמת א נאמר כי שנוי השפה בהברותיה ותנועותיה נעשו במקרה ובהשפעת שפות הגלות ,ואי כל
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מופתי מדעיי או רשמי שפות אחרות יכולות לבטל קבלה זאת .ושרש של שנויי אלה אנו מוצאי באותה
ההלכה הקדומה האומרת :אי מורידי לפני התיבה לא אנשי בית שא ולא אנשי בית חיפה וכו' מפני שקורי
לאלפי עייני ורבי חייא אמר ליה לרבי שמעו בר רבי אלמלא אתה לוי פסול אתה מ הדוכ משו דעבי קול,
)מגילה כ"ד( הרי שהשבוש בקריאה לא לא מטעות ,אלא מסבה טבעית "דעבי קול ",ודבר זה נגר מסבה
טבעית ותכונתית וג מסבת האקלי והסביבה כמו שהערבי למשל אינ יכולי לבטא פ' דגושה ולא בית
רפויה או וו וה מבטאי אותה בהברה  Wבאנגלית ו"ג בהברת /במקור יש שרטוט /או /במקור יש שרטוט/
בערבית וזו היא סבת שנוי הברת האותיות והתנועות כי קשה הדבר למי שלא התרגל בכ ,בדבורו לבטא
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ולהבדיל בי הברה גדולה והברה קטנה של קמ .ופתח ,צירי וסגול קמ .חטו וחול  .וכדי להדגיש זאת נתנו
הבדלי מדינה ומדינה לפי הרגליה הקוליי ג בהברת האותיות וג במבטא התנועות ,וכ אומר רס"ג )לא היה
גוי שלא באו בו נדחינו ג בתוכ רבינו ילדינו לשונות למדנו ותלט עלגת על שפר אמרינו  -תולדות ישראל
ליעב .חלק י' ד'  (30שנויי אלה נעוצי בתחלת ג בשבת ישראל על אדמתו והלא בני אפרי לא יכלו לבטא
שבלת ויאמר סבלת ולא יכי לדבר כ )שופטי י"ב ו'(.

225

ולכ אי ביכלתנו להכריע ולצר את השפה מכל שנויי אלה שבהברת האותיות והתנועות ,כי דברי אלה אינ
נלמדי אלא מפי המורה פה אל פה וכמ"ש הרמב" בפירושו למשניות ודבר אמת אמר ד"ר זליגר )כ"כ הרב
ד"ר י' הלוי זליגר ד' קלא'( כל הקובע מבטא עפ"י חקירות מדעיות ולא עפ"י המסורה החיה אשר בפינו איננו כי
א טועה ומטעה .ובאמת כל המדקדקי הראשוני החל מרבינו סעדיה גאו בספרו "האגרו" לא קבעו כללי
230
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לדרכי הבטוי אלא סמנו בכללי את המסורת המבטאית שהיתה מקובלת לה ושגורה בפיה בקריאת התורה
וכל דבר שבחובה .לעבודה זו התעורר רבינו סעדיה גאו בראשונה באשר שא ליו אשר שוח ישיחו בו )בלשו
הקדש( ע אלקינו בצאת ובבוא ובחדרי משכב ואל עולליה  .מתו ,שאיפתו זאת באה ג חרדתו שבהיות
השפה מדוברת בפי כל מחו .לכתלי בית המדרש ובתי הכנסת לא תשתבש יותר ויותר ולכ חבר את ספרו הנ"ל,
"לשומו מדע לכל בוחרי לה"ק" )ראה תולדות ישראל ליעב .חלק י' ד'  (30כל המבטאי בשנוייה ממקור אחד
יצאו ואליו ישובו בשוב ישראל על אדמתו ואל תורתו .והנח לה לישראל א אינ נביאי בני נביאי ה  .כל
זה אמרתי כדי להוכיח לפי ענ"ד שאי ביכלתנו כעת להורות הוראה מסוימת בבחירת מבטא זה או אחר ואי
ביכלתנו ג לומר שהקורא במבטא אחר מזה שקבל מאבותיו ורבותיו לא יצא ידי חובתו ונכשל באל תטוש תורת
אמ.,
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אול אי זה פוטר אותנו מלדו בהלכה זו לעומקה ולקבוע בכנסיה של חכמי ומלומדי את דקדוקה של
השפה בקריאתה שהיא תהיה מאוחדת בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות ,אמנ אחרנו המועד ועתה עומדי אנו
לפני עובדא שאי אפשר להשיבה אחורנית אבל מוטב שלא נאחר עוד יותר ,וכ עשו אבותינו הראשוני בתקופה
דומה לתקופתנו  -אעפ"י שהפזור לא היה גדול וממוש ,כפזורנו אנו  -וכ נאמר בקבלה ויקראו בספר תורת
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245

אלקי זה מקרא ,מפורש ,זה תרגו ושו שכל ,אלו הפסוקי  ,ויבינו במקרא ,זה פסוק טעמי ואמרי לה אלו
המסורת ואלה ה דברי ששכחו וחזרו ויסדו )מגילה ג' ונדרי לז' ועיי ש בפירש"י ורא"ש ור" בביאור
מקרא סופרי ( וא אנו הקטני בדורנו על יסוד מאמר של רז"ל שאמרו אי ל ,אלא שופט שבימיו ,נתכנס
לש מלוי חובתנו בשעה זו בתקוה ואמונה כי ה' ינחנו בדר ,אמת.
שו"ת אורח משפט או"ח סימ יח

ב"ה עיה"ק ירושלי תובב"א י"ד שבט תרצ"ה .ישאו הררי קודש ברכות עולמי לכבוד ידידי וחביבי פחתי
250

ובריבי הרב הגאו המובהק מאיר ומזהיר רב פעלי מו"ה בנציו מאיר חי עוזיאל שליט"א ,ראש רבני מחוז יפו
ת"א ת"ו.
שלו' בכפילא לעילא ולעילא .וידידי היקר,

255

תודות מרובבות את לכת"ר על גליונות הקודש ,אשר הואיל בטובו לשדר ל שופריה דספרו הנעלה משפטי
עוזיאל ההול ,ואור בדפוס .נעמו לי הדברי היוצאי מלב ישר הוגה משרי כהדר"ג חביבי שליט"א ,אשר מאז
נתאגדנו יחד לעבוד עבודת הקודש שכ אחד למשא ע ד' היושב על אדמת הקודש ,גדלה ועצמה אהבת
אמוני המקשרת את נפשותינו בחבת קודש של תורה ויראת ד' טהורה ,באהבת אומ לחבת אר .קדשנו לבנינה
וישובה ולחיזוק ידי בניה בוניה ונוטרי כרמיה ,להופיע באור אש דת על כל נושאי דגל הבניה והגזרה ,במערכות
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הצעדי של צמיחת קר ישועת ע עול  ,אשר הואיל צור ישראל להראות לעמו בתקופת ימינו אלה ,שהננו
מקוי שכבר הגיעו הימי של אחרית הזע  ,ובחסדי צור ישראל יאיר פניו לעמו ויחזק לב בני המשתוקקי
לשוב אל נוה קדש  ,לאמ .חיל ולרומ קרנ בכבוד על נחלתנו הקדושה ,ומה טובו ומה יפו לנו כל מפעלות
קודש על שדי התורה והמצוה אשר ירעיפו טללי חיי על קיבוצינו באר .חיי  .ועבודת ידידי הנאמנה ,הניה לי
תמיד למשיב נפש וששו לב ,ועתה הגדיל עשות בספרו היקר ,אשר הוא מלא על גדותיו חכמת ודעת באורח
חיי סלולה ,אשר יחד חוברה לה הגיו קודש בעומק ורוחב ובסדר ישר דבר דבור על אפניו בהליכות עול לנו,
ומבי שורותיה יצהירו ג כ אהבת אית לבני ארצנו הקדושה וחפ .לב נאמ לרוממה ולשגבה וע כל זה
הדברי רצופי בחכמה ועקב ענוה ,להעיר על הדברי שה צריכי בירור בקיבו .חכמי  ,לענד עטרות
לראש מפעלותינו בקודש ,ועל פיה יקומו דברי מוחלטי בהלכות מאוששות בעה"י ,אשרי שלו ככה ומד'
ישא ברכה להשגיא פעליו ולהכביר מעלליו הטובי ונאמני ויזכה להפי .קרני אורו על פני תבל ,למרבה הדעת
ותושיה לרוב יודיע בחכמת לב ,כיד ד' הטובה עליו ,להגדיל תורה ולהאדירה.
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והנני בזה להעיר על דברי קדשו במה שהעלה בתשובה הראשונה בספרו הבהיר שאי בשינוי המבטא משו אל
תטוש תורת אמ ,,שהוא שלא כפי מה שנתפרסמו הדברי ממני ,בעני שאלת שינוי המבטא ,אשר נשאלתי מצד
אחינו רבני התימני .
...
ויש להארי ,הרבה בכל פרטי המנהגי וגדריה  ,אבל זהו דבר פשוט שא"א לעשות את המנהגי כעיר פרוצה,
שכל אחד ישנה כחפצו או כפי רוח הזמ שלא מדעת חכמי אפילו במנהגי הקלי  .והרי הרמב" בריש הלכות
ממרי  ,לשיטתו דס"ל דמידי דרבנ עוברי עליה בלא תסור ממש ,ולא רק בתורת אסמכתא כמו שהרמב"
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וסייעתו סוברי  ,לא חילק כלל בי הדברי שה עקרי תורה ,דהיינו שלמדו חכמי מפי השמועה ,וה תורה
שבע"פ ,ובי הדברי שלמדו מפי דעת באחת מ המדות שהתורה נדרשת בה ,ואחד דברי שעשאו סייג
לתורה וה הגזירות והתקנות והמנהגות ,הרי השוה את המנהגות לעקרי גופי תורה וכלל בכלל עיקר תורה
שבע"פ ,כמו שאמר ש /הלכות ממרי  /בפ"א הלכה א' על יסוד בית די הגדול שה עיקר תורה שבעל פה.
ועל כ לא מפני שהונהג בדיבור החול מבטא מיוחד הרינו צריכי לשנות בדר ,הוראה את המבטאי האחרי
המקובלי אצל כל עדה ועדה מהעדות הקדושות שלנו ג בעניני התפילות וכל עניני תורה ומצוות התלויי
בביטוי שפתי  ,עד אשר יערה עלינו רוח ממרו בבא גואל צדק ושבו שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה,
ואז נדע איזה דר ,ישכ אור להשיב לכל ע ד' חקה אחת בלא שינוי ופילוג דיעות ומנהגי  ,וע .יהודה וע.
אפרי יהי' לע .אחד בב"א .וכבר כתבתי בתשובה ש שדברי חכמי צריכי להיות בנחת נשמעי וחלילה
לעשות בזה מחלוקת ,כי אי ,שיהי' עומק הדי בזה הלא גדול השלו'.
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והנני בזה חות בכל חותמי ברכות לכת"ר וכל אשר לו ישגא חילו ויאיר אורו בהילו .כנפשו היפה ונפש ידי"ע
דוש"ת באה"ר מהר הקודש מירושלי /+ .הערות צי"ק /וע' תשו' רדב"ז ח"ג סי' תקל"ב +הק' אברה יצחק
ה"ק.
שו"ת שרידי אש חלק א סימ ו

הא הקורא בהברה ספרדית יכול להוציא ציבור הרגיל באשכנזית
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א
בדבר השאלה שנשאלתי בנוגע למבטא ,שהנערי שלמדו בבית הספר משתמשי במבטא הספרדי וכשמגיעי
לבר  -מצוה רוצי לקרוא בתורה על פי מבטא זה ,בעוד שכל הקהל נוהגי לקרוא ולהתפלל במבטא האשכנזי,
כנהוג בכל הקהלות שבתפוצות וכ ברוב בתי הכנסת שבאר .ישראל .והשאלה ,א מותר להניח לבר  -מצוה,
שהתרגל במבטא הספרדי ,לקרוא בציבור פרשת השבוע במבטא זה ולהוציא ע"י כ בקריאתו את הציבור,
וכת"ר כ' בש הגאו הצדיק מהרא"י קוק זצוק"ל להתיר ליחיד ,אבל לא לציבור ,לשנות את המנהג הקדו .

ד מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי
סוטה פרק שביעי – ד מספר 3
בס"ד ,כ"ו במרחשוו תשס"ט.

זו באמת שאלה חמורה ונפלגו הדעות בי הרבני  ,יש מחמירי ואוסרי לש" .הרגיל במבטא הספרדי להוציא
ציבור הרגיל במבטא האשכנזי ,ויש מקילי בזה ,ושמעתי כי בלונדו וכ באמריקא מקילי הרבני להרשות
לבר  -מצוה לקרוא במבטא הספרדי ,ולעומת זה יש רבני גדולי בא"י שאינ מניחי אפילו לבר  -מצוה
לשנות מהמבטא הנהוג בציבור .ואני לא ראיתי לא את דברי הגאו מהרא"י קוק זצוק"ל ולא את דברי הגאו
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הראשו לציו ב ציו מאיר חי עוזיאל זצ"ל ,שכפי השמועה התיר ,ולכ איני יכול לדו בדבריה  .וכ איני רוצה
להכריע בדבר השנוי במחלוקת של רבני גדולי וצדיקי  .ורק אציע את מה שנראה לי לדו בזה עפ"י יסודות
ההלכה .וזה החלי:
ב
במגילה כ"ד ,ב נאמר :חיפני ובישני לא ישא את כפיו .תניא נמי הכי אי מורידי לפני התיבה לא אנשי בית שא
ולא אנשי בית חיפה ,,,מפני שקורי לאלפי עייני ולעייני אלפי .ופירש"י ,שא אומרי יאר ה' מבטאי  ,יער
ה' "ולשו קללה הוא" וכ במי שמבטא חי"ת כמו ה"א וכשיגיע לפסוק "וחכיתי לה'" נמצא מחר ומגד.
משמע שרק מפני טע זה אי מורידי אות לפני התיבה ,אבל בלא טע זה שפיר הי' מורידי אות אעפ"י
שיש לה מבטא אחר .והנה השינוי בי המבטא הספרדי והמבטא האשכנזי אינו גדול כל כ ,עד שיביא ח"ו לידי
קללה או לידי חירו וגידו .ובאמת כבר נתקבלה דעת המומחי שההברה הספרדית היא טובה בהרבה בחינות
מההברה האשכנזית.
וידוע ,שההברה האשכנזית חסרה כמה ביטויי ואותיות ,כמו ,למשל ,תי"ו רפויה מתבטאת בהברה אשכנזית
כמו סמ" ,,והחי"ת כמו כ" רפויה ,והעי" מתבטאת אצלנו כאל" וכ רבות .וכבר הכריע הגאו מהר"א
הענקי בניו  -יורק ,כי באותיות שה לקויות בהברה האשכנזית יש לקיי את ההברה הספרדית ,אלא באותיות
אחרות אי לנו ]עמוד יג[ לשנות מהברה להברה ,עי' בספר עדות לישראל ,שיצא ע"י אגודת הרבני באמריקא.
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...
מכל מקו נראה ,שכל זה אינו בהברה ספרדית ,שהיא ניכרת בפי המדברי בה וכבר הורגלו לשמוע הברה זו
מפי אנשי אר .ישראל והצעירי הלומדי בבתי ספר.
ה
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ובשו"ת אר .טובה מביא בש הגרא"י קוק זצ"ל ,שמי ששינה את ההברה האשכנזית להברה ספרדית נחשב
אצלנו האשכנזי' כמו שקרא ולא דקדק באותיותי' .ולפי דעת החינו ,בפ' ואתחנ )מובא באשל אברה או"ח סי'
ס"ב( ,שלא דקדק באותיותי' ,היינו ,שלא נת ריוח בי הדבקי או שלא התיז הזיי" של "תזכרו" או שלא הארי,
בד' של "אחד" ,וכדומה ,אבל לא במי שחיסר תיבה או אות ,שלא יצא .והביא ראי' מהלכות גיטי ,שא אות
אחת לא ניתנה לקריאה לתינוק דלא חכי ולא טפש ,האות הוא כמא דליתא .ולא הבנתי את הדמיו לכתיבת
הגט .הת א האות אינו נקרא הוי שפיר כאילו לא נכתב ,משא"כ במי שמבטא את האות בהברה ספרדית אי
לומר שהיא כמו חיסר אות אחת .והרי מפורש ברמ"א או"ח סי' קמ"ב לעני קריאת התורה ,במי שטעה בדקדוק

ד מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי
סוטה פרק שביעי – ד מספר 3
בס"ד ,כ"ו במרחשוו תשס"ט.

335

אות אחת מחזירי אותו ,שדווקא שינוי שמשתנה עי"ז העני ,אבל א טעה בנגינת הטע או בנקודות אי
מחזירי אותו .והרי בהברה ספרדית בוודאי שאי העני משתנה.
...
וכל השקלא וטריא הנ"ל הוא במי שמשתבש בלשונו ,אול בהברה ספרדית אי לומר שלדיד היא הברה
משובשת ופשיטא שג אשכנזי יוצא בהברה זו.
...
ח

340

345

נחזור לעניננו ,שכל הטעמי הנ"ל שייכי רק במי שהברתו מקולקלת ,אבל לא בהברה ספרדית ,שהיא ההברה
היותר מתוקנה ,אלא שצרי ,לחשוש שהציבור לא יבי את הקריאה ,אבל בזמננו כבר הורגלו בכ ,ויש לתק שכל
אחד יחזיק חומש בידו בשעת הקריאה ואז יבי בוודאי את קריאת הבר  -מצוה בהברה ספרדית.
...
ובס' נצ"ר מטעי להרב רנ"צ פרידמא רבה של בני ברק מביא סיפור ,שבמסיבה של רבני אונגאר רצה רב גאו
אחד לאסור לש" .להתפלל לפי המבטא הגליצאי ,משו שה מבטאי את הצירי כאילו היא פתח וכשאומרי
אלקי אברה כאלו כתוב בפתח יש כא כאילו מחר ח"ו והי' ש רב גאו אחד שהשיג נגדו מעובדא דר"ח
בבבא מציעא פ"ה ,ב שלא היה יכול לבטא את החי"ת ובכ"ז העמיד אותו רבי לפני התיבה ותפלתו נתקבלה
]עמוד יח[ וכשהגיע למחיה מתי רגש עלמא .וכל הגדולי' הסכימו עמו.

350

וכ ראיתי בספרי חדשי  ,שיצאו לאור זה מקרוב ,כגו ספר יסודי ישורו וספר שערי מצוייני בהלכה,
שמביאי בש כמה גדולי שאי להקפיד על שינוי המבטאי ביורד לפני התיבה או בקורא בתורה .ובקריאת

355

בר  -מצוה וודאי שאי להקפיד .חדא ,שיש בכא משו מצות חינו ,,ושנית ,משו השלו  ,ועי' ברא"ש פסחי
נ"א בהא שאל ישנה אד מפני המחלוקת ויש לו לעבור על מנהג מקומו ,כיו דלית בי' איסורא דאורייתא אלא
שנהגו בו איסור להחמיר עליו ,במקו שאי אפשר בלא מחלוקת מותר לו לעשות מלאכה במקו שעושי ,כי
גדול השלו .
יחיאל יעקב וויינברג
שו"ת אגרות משה חלק או"ח ג סימ ה

בעני שינוי ההברות א יכולי לשנות או לא כ"ג טבת תשכ"ט .מע"כ ידידי הרה"ג מהר"ר יחיאל מיכל
טווערסקי שליט"א ,רב במילוואקי.
360

הנה בדבר שינוי הברות בי אנשי אשכנז ובי אנשי ספרד ,ודאי אי לשנות מהברה של אבותינו שהיו קורי
בהברה זו אלפי שני  ,לא מבעיא א נימא שהוא ג מחלוקת לדינא אי ,לקרות שודאי אי לנו לשנות ,דהרי
לבני אשכנז אינו אמת כהברה הספרדית ,ובפרט שבני אשכנז היו הרוב בכל הדורות ,אלא א א נימא
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כדמסתבר שליכא פלוגתא לדינא ושניה היו כשרי לדינא ,דהא לכאורה מוכרחי לומר כ דקריאת חליצה הא
נקרא בלה"ק דוקא וא היב והיבמה אי יכולי לקרא מעכבת הקריאה דא באינה יכולה לקרא לא אבה
בנשימה אחת מעכבת כדאיתא ביבמות ד ק"ו לגירסת הרי" ופסק כ הרמב" פ"ד מחליצה ה"ד ונמצא
שנצטר ,ללמד את האשה שתוכל לקרא בכל ההברות ,דאל"כ נמצא שחליצות דשל הספרדי פסולות לדיד
וחליצות שלנו פסול להספרדי שלא מצינו דבר כזה ,ולכ משמע ששתי ההברות כשרי שלכ א שהאשה אינה
יודעת אלא הברה אשכנזית או רק הברה ספרדית כשרה החליצה .מ"מ לא מסתבר שאבותינו כשהיו כול יחד
שהיה זה עד שגלו בחורב ראשו היו מדברי בהברות אחרות .ומה שנחשב שתי ההברות כל אחת מה לשו

370

375

הקדש א שרק אחת מה היא אמיתית ,הוא מטע שא יש קהל גדול שקורי אות האותיות והתיבות בנקודות
שבלשה"ק בהברה קבועה נחשב זה ג"כ לה"ק א שהוא שינוי מהברה שה דברו ושניתנה התורה .והוא מוכרח
דהא הברות משונות במקצת איכא ג בהברה אשכנזית גופא בי מדינות שונות כמו הברת אנשי ליטא והברת
אנשי פולי והברת אנשי אונגאר שכולנו בני אשכנז שאי לומר כלל שג מתחלה היו בהברות מיוחדות אלא
שיש איזה שבושי במקו אחד שנעשה ברוב הימי מצד הברת אנשי המדינה בלשונ שנמש ,ממילא ג על
הברה של לה"ק .ומ"מ ודאי שהחליצות דכל המדינות כשרי לכול א שיש שינוי גדול בקריאת תיבות ככה
יעשה ועוד ,א שודאי רק של אחד הוא קריאה האמתית ,אלא ודאי הוא מטע דנחשב ג הברה שאינה כפי
שדברו אבותינו כיו שיש קהל גדול שקורי כ האותיות והתיבות בנקודות שבלה"ק ,בחשיבות לה"ק שכשרי
לדברי שנאמרי בלה"ק שיש אצלינו חליצה וברכת כהני  .והטע דאי למעט מכה ככה דהרי ג לפי הברה
שאינה כשל אבותינו נמי אי למעט מכה ככה שנתמעטו שאר לשונות ,ורק שלרבנ שילפי חליצה מוענתה

380

מלוי ולוי מקול קול ממשה יקשה דמשה הא דבר בהברה אחת וצרי ,לומר לדידהו שהוא קבלה שלא למעט
אלא שאר לשונות ממש ולא לה"ק שבהברה אחרת .וכמו כ מסתבר שהוא ג בהברה ספרדית והברת אנשי
תימ ,לא שג אבותינו במדבר ובמקדש ראשו נתחלקו לכמה הברות ,אלא שא שה דברו בהברה אחת
והתורה ניתנה באותה הברה אחת שדברו אבותינו ורק אותה הברה הוא לה"ק האמתי כשרי כל הברות לברכת
כהני ולחליצה.

385

וא"כ ודאי שלה"ק האמתי כמו שדברו אבותינו עדי לתפלה ,לא רק משו שזה עצמו הוא זכות גדול
שמתפללי בהלשו והברה שניתנה התורה ,וכהטע שאיתא בחת סופר ח"ו סימ פ"ד כי א שתפלה נאמרה
בכל לשו הוא יותר ראוי להתפלל בלשו הקודש ,וג שתיקנו כ כי א לפני מל ,ב"ו אי עושי כ כי המדבר
עמו צרי ,לדבר בלשו המל ,אע"פ שהמל ,מבי בכל הלשונות ,שלכ ג בעני ההברה שיי ,זה ,וג הא א"ר

390

יהודה בסוטה ד ל"ג ,אל ישאל אד צרכיו בלשו ארמית דא"ר יוחנ כל השואל צרכיו בלשו ארמי אי מלאכי
השרת נזקקי לכשמתפלל ביחידות להסוברי /באו"ח /בסימ ק"א סעי ד' שכמו כ לכל לשו אי נזקקי אלא
ללה"ק ,וא להי"א דרק ללשו ארמי אי נזקקי שהוא שיטת הרא"ש פ"ב דברכות סימ ב' ,הרי כתב ש
במעיו"ט שהוא משו דהוא לה"ק המשתבש ומטע זה כתב שג בלשו ערבי שכתב הרמב" שהוא לה"ק
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395

משובש נמי אי נזקקי כשמתפלל ביחיד ,ולכ הברות שה בשינוי נמי ה כלה"ק משובש .אבל אי ידוע לנו
איזו היא הברה האמתית לכ אינו רשאי לשנות מכפי שהתפללו אבותינו כיו דלפי קבלת הברה שלה הוא
האמיתית ואי ,ישנה להברה שאינה אמתית לקבלת אבותיו ,והא בכה"ג שאיתא מחלוקת בדינא נמי מפורש
שאסור לשנות כהא דחלב דאייתרא בפסחי ד נ"א ובמוגרמת דרב ושמואל בחולי ד י"ח ,וכ הוא עני
הברות שהוא ג"כ כמחלוקת אי ,היא הברה האמתית שאסור לשנות א לא שהל ,למקו האחר אדעתא שלא
לחזור .ולכ ברור שבמקומותינו שמתפללי בהברה אשכנזית וכ אומרי בכל הברכות וקורי בתורה אסור
לשנות להברה ספרדית וממילא צרי ,ללמד במדינותינו ע התלמידי לקרא בהברה אשכנזית.

400

ידידו מוקירו ,משה פיינשטיי.
שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימ ט

בעני לשנות מבטא האשכנזית למבטא הישראלית בתפלות וכל דבר שבקדושה.
ב"ה ,יו א' ל"ו למנב"י תשי"ח לפ"ק מנשסתר יצ"ו שוכט"ס לכבוד ידידי הרה"ג המפורס לשבח ולתהילה
וכו' כש"ת מוה"ר ישראל ברודי שליט"א ,הרב הראשי דמדינתנו .אחדשת"ה כמשפט לאוהבי שמו המשובח,
405
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415

הנני בזה לעורר את כת"ה על דבר אשר איזה מתחדשי  ,מרעישי לשנות המבטא האשכנזית הרגילה בינינו,
בקבלה מאבותינו בהתפילות וכל דבר שבקדושה ,למבטא הישראלי' שנתחדש' כעת ,הלקוחה במקצת ממבטא
הספרדית ,ובזה באתי להביע חוו"ד ,שעפ"י ההלכה הברורה אסור לשנות המבטא בכל דבר שבקדושה מטעמי
דלהל /ושוב ראיתי ג"כ בש החזו איש לאסור הביאו בספר לקט הקמח החדש )סי' קכ"ח ס"ק קכ"ג( ,ועי'
מש"כ במנחת יצחק )ח"ד סי' מ"ז  -ג(./
)א( הרי מבואר בש"ע )או"ח סי' ס"ח( במג אברה )ש בתחילת הסימ( ,וז"ל :אמנ המנהגי שנהגו בשרשי
התפילה אי לשנות ממנהג מקומו ,כי י"ב שערי בשמי נגד י"ב שבטי  ,וכל שבט יש לו שער ומנהג ,לבד מה
שנזכר בגמרא ששוה לכל )הכוונות( ,וז"ל הגמ' ירושלמי א עפ"י ששלחנו לכ סדר התפילות ,אל תשנו ממנהג
אבותיכ עכ"ל ,ופשוט דכל זה שיי ,ג בנוגע להמבטא ,דהוי עיקר גדול בדיני ק"ש ותפילה וכל דבר
שבקדושה ,וכמבואר בטור וש"ע )ש סי' ס"א( ,שיש לדקדק הרבה באותיותי' של ק"ש וכל דבר שבקדושה,
וכתב ש בטור ,והוא מרבינו יונה בספר היראה .דלא בק"ש בלבד ,אלא א בפסוקי דזמרה ובתפילה ,וכ"פ
בש"ע )ש /או"ח סי' ס"ח /סעי' כ"ב( והרמ"א הוסי ,דהוא הדי הקורא בתורה בנביאי ובכתובי יש ליזהר
עיי"ש ,ועי' בסידור בית יעקב )מהגאו היעב" .ז"ל בסול בית אל אות א'( ,בפרטי העניני הפוסלי בעבודת
התפילה ,דכתב וז"ל :דיבור הפה ומבטא השפה ,צרי ,להיות של בחיתו ,הלשו ,כל מו לא יהי' בו ,באות
בניקוד בטע  ,כהלכות לה"ק =לשו הקודש= ,בכל תנאיו העד בע עכ"ל ,וא"כ כיו שקבלת אבותינו בידינו

420

היא המבטא האשכנזית ,ואי בידינו לשנות ממנהג אבותינו כמבואר בירושלמי הנ"ל ,ממילא א משני הוי כמו
קרא ולא דקדק באותיותי' ,דהוי מדברי הפוגמי בעבודת התפילה וק"ש וכל דבר שבקדושה כנ"ל ,וכ"פ
הרה"ג מהרי"א בקונטרס קול תורה )תרצ"ג  -אב( ,דשינוי במבטא לגבי אחרי  ,נחשב בכלל קרא ולא דקדק
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425

באותיותי' ,ולכ אי לשנות ממבטא למבטא ,והביאו בספר שערי מצויני בהלכה )סי' ח' אות ד'( ,וכ"ז א א
לא היינו יודעי שו מעלות במבטא שלנו ,רק מה שקבלת אבותינו בידינו ,די לנו שאי לשנות מטע הנ"ל,
אבל באמת יש עוד דברי בגו כדלהל.
)ב( ועוד הרי ג נודע לנו כמה מעלות טובות שישנ במבטא שלנו ,והכי גדולה בה מה שאנו מבדילי בי
קמ"/ .קמ /.לפת"ח /לפתח ,/ובזה אנו מבדילי במבטא בי קודש לחול ,דהנקוד של ש הקודש א"ד הנו"
/הנ' /בקמ" ,.ובחול הניקוד של הנו" /הנ' /בפת"ח /בפתח /או בחיר"ק /בחיריק ,/ועי' מדרש רבה )פ' וירא(
עה"פ ויאמר א"ד א נא מצאתי וגו' ,ובמתנות כהונה )ש ד"ה לגדול( ,ובגמ' )שבועו' ל"ה ע"ב( ובמהרש"א

430

435

ש  ,ובפי' הרמב" )עה"ת פ' וירא ש ( שכתב וכ הש הוי' בקריאתו הנו" /הנ' /בקמ ,.ועי' בזה בש"ע או"ח
)סי' ה'( ובמג"א )ש סק"א( ובמשנה ברורה )ש סק"ב( ,וכפי המבטא הישראלית ,הרי אי מבדילי בי קמ".
/קמ /.לפת"ח /לפתח ,/א"כ שוב אי מבדילי בי קודש לחול ,וגודל העני בהבדלה זו ,מבואר ברבינו בחיי
)פ' וירא( ש  ,דכתב ש בזה"ל.
אבל מפני שמצאנוהו קמו .בכל הספרי  ,יש לנו לומר שהוא קודש וכו' וטע היות הש הזה קמו .כשהוא
קודש ידוע הוא וכו' ולכ ,המוסי נקודה או גורעה מחריב את העול ומקצ .נטיעות התורה ושרשי' ,וא על פי
שנראה שהקמ .והפתח הכל דבר אחד ותנועה אחת אי הדבר כ ,אלא יש הפרש ביניה במבטא ,שהרי תנועת
הקמ .גבוהה ועליונה ותנועת הפתח למטה ממנה וכו' ,ומטע זה בנקוד זה הש לא תמצא פתח אלא קמ .כי
המעלה העליונה הגדולה המורה עליונות ושהיא בלתי נסמ ,לאחר בדבר הנברא ,ומפני זה נכתב בא"ד כשהוא
קודש בקמ .וכשהוא חול בפתח וכו' ,וזה ההפרש הגדול שיש בתורתינו בי קמ .לפתח כהפרש שיש בי אור
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לחוש ,ובי קודש לחול ,וכ מצינו שמחלי פתח בקמ .לא ימלט מאחת משתי או יהרוס הכונה או יבא לידי
כפירה וכו' ,מלבד מה שאמרו חכמי הדקדוק כי הקמ .הוא נאמר על עני אמתי ולא כ הפתח וכו' ,והנה כל זה
מחכמת תורתינו האלקית ולשוננו הקדושה ,ומטע זה נמשלו האותיות לגו והנקודה לנשמה וכו' עכ"ל.
...
ואנ מה נענה אבתרייהו ,א כתבו כל זאת א כנגד המבטא הספרדית המקובלת אצליה מאבותיה  ,מכ"ש
בנוגע למבטא הישראלית ,שלקוחה רק במקצת מהמבטא שלה  ,ומה צדקו בזה דברי משכיל על דבר זה,
באומרו ,שמבטא העברי המודרני מאחד בתוכו את חסרונ של כל הברות ,את אי הבדלה בי פתח וקמ- .
כספרדי  ,ואת אי ביטוי האותיות הגרוניות )הבדלה בי א'  -ע' ,כ'  -ח' וכו'(  -כאשכנזי  .ומא ספי ומא רקיע
לאבד ממנו רב טוב הצפו במבטא שלנו ,אשר ע"ז נאמר אשרינו ומה טוב חלקנו כנ"ל.

450

)ג( וכל זה א א הי' כוונת הרוצי בחדשות רצוי' לש שמי  ,אבל כפי הנודע אי בה לא מיני' ולא מקצתי',
ורק כוונה לאומית יש לה בזה ,משו שהיא כעת שפה ומבטא המדוברת ,במדינת ישראל ,בודאי שיי ,בזה
מש"כ הנוב"י )קמא או"ח סי' ב'( ,א רק במי שרצה לשנות בקריאת ש הנכבד בטע נגינתו לומר שהוא מלרע,
וכתב דכל המשנה אינו אלא טועה והוא עצמו מלרע וידו על התחתונה.
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ובזה אבקש את מעכ"ת ,שאל יר ,לבבו ויעמוד בפר ,.ויפרס את פסקו להלכה למעשה דאסור לשנות מבטא
שלנו המקובלת מאבותינו ,וכנגדו לא יהי שו איש להמריא את פיו ,וממילא אי יוצאת ואי צוחה ברחובותינו,
ויתקבלו תפילתנו לרחמי ולרצו לפני אדו כל שנושע בישועה כללית בבי"א.
ובזה הנני ידידו דושת"ה כל הימי וחות בכל חותמי ברכות ובהוקרה מרובה ,יצחק יעקב ווייס.
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שינוי המבטא בתפלה.
שאלה :א מותר לשנות בתפלה ,מהברה אשכנזית להברה ספרדית.
465

תשובה :ב"ה ,יו כ"ה כסלו תש"ו .הו"כ ידידי הרב הדגול מוכתר בנימוסי נאה דורש וכו' רב פעלי לחיזוק דת
קדשנו ולבני ציו שלשלת היוחסי כש"ת ר' לוי רבינובי .שליט"א רב ראשי לעדה המאוחדת ביוהנסבורג,
דרו אפריקה שלו וברכה.
בראש ובראשונה הנני אומר לו יישר חיליה לאורייתא ותחזקנה ידיו בעמדתו התקיפה והאיתנה לעצור בעד זר
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הריפורמה העושה שמות בחומת דת קדשנו יקויי בו ברו ,אשר יקי את דברי התורה הזאת.
א ]א המשנה עובר משו אל תטש תורת אמ .,א נחשב לגבי המשני קרא ולא דקדק בק"ש .מסקנתו להיתר[
)א( הנה כבר בשנת תרצ"ג התעוררה שאלה זו באר .ישראל ,והגאו מהרא"י הכה קוק זצ"ל אסר ,וטעמו כפול,
א' שכל שינוי ממבטא למבטא נחשב לגבי אלה המשני קרא ולא דקדק באותיותיה בק"ש שאסור לכתחילה,
ולדעת החינו ,ג אינ יוצאי ידי חובת  .ב' שעל זה נאמר אל תטש תורת אמ ,,כי קבלת אבות היא קיומה של
תורה ,ושאל אבי ,ויגד.,
)ב( והנה בנוגע לטע השני יש לעורר ,שהרי מצינו שבימי הבעש"ט והתניא ז"ל שינו רבבות מישראל ברוסיא
ופולי את נוסחת מאשכנזית לספרדית ,ואמנ היו מגאוני הדור ז"ל שהקפידו על זה ,אבל ג מלבד מיסד
החסידות זי"ע הרי בעל התניא היה גאו מובהק ונתקבל כפוסק בכל תפוצות ישראל ,והיו עמה עוד גאוני
בעלי הוראה מפורסמי  ,ומי מהרהר אחריה  .ובאמת כבר נשאלה שאלה זו בטר שצמחה החסידות בעול ,
מלפני הגאו הפוסק האדיר מהרשד" ז"ל ,ופסק להיתר ,וטעמו ונימוקו שאל תטש תורת אמ ,שיי ,רק בדבר
שיש בו נדנוד איסור ,ובזה אי שו נדנוד איסור ,עיי בתשובותיו חלק או"ח סימ קנד ,ואמנ יש לבע"ד לחלוק
שהוא הורה כ ,במקו שרוב הקהל היו מעול ספרדי  ,ואח"כ בא מיעוט של בעלי נוסח אחר והורה שיתבטלו
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לגבי הנוסח המקומי ,משא"כ בקהל שאי בו ספרדי כלל ויבואו פתאו וישנו את המבטא יהא זה מלתא
דתמיהה ,ויש חשש שהמו הע יקבלו את הרוש כאילו יש מקו לשנות מ המסורת ,אבל הראיה מ החסידי
קיימת לכאורה +א שה לא שינו רק עפ"י האר"י ז"ל וגוריו ,מ"מ בנידו שלפנינו השינוי הוא רק בהברה.
המלבה"ד+
)ג( וקצת יש לעורר מהירושלמי עירובי ]סו פ' ג' הובא במג"א רס"י ס"ח[ שאמרו ש  ,אעפ"י ששלחנו לכ
סדר המועדות אל תשנו מנהג אבותיכ  ,ויש מפרשי שזה מתכוי לנוסחת תפלות המועדות ,ומכא לכאורה
ראיה כנגד החסידי אבל ברור שכונת הירושלמי לעני יו"ט שני.
)ד( ולעני הטע הראשו שנחשב לגבי המשנה כקרא ולא דקדק באותיותיה ,יש לפקפק הרבה בזה מצד
ההלכה ,וג יש להביא ראיה כנגד זה מ המציאות ,שהרי ברור שיש אותיות שהמבטא האשכנזי נשתרש בה,
כגו ח' וה' שאי אנחנו מבדילי ביניה והברת ח קרובת להברת ה"א ,ועיי בירושלמי פאה פ"ז הלכה ה'
ומע"ש פ"ה ה"ב וכו' ,לא מתמנעי רבנ בי ה"א לחי"ת ,וכ ברור שיש להבדיל בי הברת אות תי"ו רפויה
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להברת סמ" ,ואי אנו מבדילי כלל ,וכ רוב האשכנזי אינ מבדילי בי אל" לעיי" ,וג יש שאינ מבדילי
בי שי" ימנית לשי" שמאלית ,וא נאמר שזהו בכלל קרא ולא דקדק ,אי אנחנו ואצל אחינו אנשי זאמוט
עושי כדי בקריאת שמע ,וע"כ ברור שאי זה שינוי עד כדי כ ,שלא יהא זה בכלל לשו הקדש ,שא כ ,יש
לערער על ברכת כהני שלנו שהיא מהנאמרי דוקא בלשו הקדש ,וכ הפסוקי בחליצה דוקא בלשו הקדש
וכו' וכו' ,וע"כ כיו שקרובות ההברות זו לזו אי זה מוציא מכלל לה"ק ,ומפורש במגילה ד כ"ד שאנשי חופה
ובית שא לא ישאו כפיה  ,מפני שקרבי לעיי" אלפי" ,ואעפי"כ היו נושאי כפיה במקומותיה ) ,לעיי
ברדב"ז ח"א סימ שצ"ד ,ובט"ז סי' קכ"ח וכו' ,ובדברי מלכיאל ח"ג סימ קכ"ד( .ועוד יש מקו לדו בזה שאי
בשינוי המבטא משו קרא ולא דקדק באותיותיה ,ואי עתותי בידי להארי ,ואי רצוני להכנס בזה הואיל ודעתי

505

510

שלילית בתשובה לשאלה זו שלפני ,מפני חשש הריפור .
ב ]טעמי לאיסור במקומות מיוחדי [ )ה( שינוי כזה עלול בדור הזה ובמקומות הה שהרעל הריפורמי כל כ,
מתפשט לצערנו הגדול ,להביא הרבה מ המשכילי וביותר את המוני הע לידי מחשבת פיגול של יחס ספקני
כנגד המסורת ומנהגי ישראל הקבועי ולא אכשר דרא וצרי ,להזהר מפני רוש כזה ,ובפרט במקו שאינ בני
תורה וכדר ,שאמרו רז"ל להחמיר בעיר בשכר ,מפני שבני בשכר אינ בני תורה )שבת קל"ט( ,הריפורמי היו
הראשוני באירופה לשנות את המבטא לספרדי ,וא כי אחינו החסידי שינו הנוסח ,אבל המבטא לא שינו ,ורק
הריפורמי באו ושינו ,זהו מקור לא טהור ,והכל הול ,אחר כונת הלב ,והלב יודע א לעקל או לעקלקלות ,ומה
היתה כוונת  ,כלו לדקדק יותר מאבותיה שומרי תורה ומאמיני  ,כלל וכלל לא ,ולא היתה כוונת רק כדי
להדמות לגויי  ,וכיו שבעירכ התפשט נגע של הריפור  ,וה הריפורמי במקצת התפלה שמתפללי
בלשה"ק משתמשי במבטא ספרדי ,ויהיה נראה בעיני ההמו כאילו את מחקי אות  ,וממלי .אני על כגו
דא ,שלא יחקה את הצדיקי  ,וכבר אמרו רז"ל אפילו במתבדלי צדיקי  ,אלא איהו אסור ואינהו שרי וכו' ,כי
היכא דלא ליגרור בתרייהו )סו ברכות( ושאני מינות דמשכח )ע"ז י"ז( וצרי ,להתרחק מהשפעת ככל האפשר.
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וג אני ממלי .לכ לא לשנות כי זה יערער את האחדות וכבר אמרו חז"ל אל ישנה מפני המחלוקת .ועוד,
שבודאי לא יעלה ביד רוב הע ללמוד את המבטא הספרדי כתיקונו ,שאי ספרדי ביניה  ,ונמצא שיצא מבטא
חציו ספרדי וחציו אשכנזי וזה בודאי אינו כהוג.
המקו ית בלב כל אחינו הי"ו ללכת בדר ,הקודש אשר בה הלכו אבותינו מאז ומעול ונהי' שוב לע אחד
בלב אחד ביראה אחת ונזכה במהרה לגאולה השלמה ,אמ .יצחק אייזיק הלוי הרצוג ראש הרבני לישראל
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הלכות ברכות ביטוי הש במבטא ספרדי.
שאלה :א מותר לבטא את הש במבטא הספרדי בפתח.
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תשובה :ב"ה ,י"ח בתמוז תשי"א .לכבוד הד"ר צבי מושקובי .הי"ו בני ברק ,שכו ג' .שלו וברכה.
מכתבו מיו כ"ז סיו נמסר לי זה לפני ימי שלשה ,כי נעדרתי מעיר קדשנו שבועות אחדי  ,ואתו הסליחה.
בעני המוצאי פג בתפלתכ במבטא הספרדי ,היות שאת מבטאי את הש בפתח ,וה רוצי שתבטאו
בקמ..
]ג בקמ .וג בפתח לשו רבי הוא[ )א( הש א"ד כרשו במסורת נמצא בכה"ק קל"ד פעמי ודאי והנו"
תמיד קמוצה .והנה אב עזרא ז"ל אומר בבראשית יט יח ,אל נא אדני ונקמ .בעבור שהוא סו פסוק ,הרי שכל
ש קדוש נקמ) ,.עד שהוצר ,לבאר למה נקמ .א שהוא חול( אבל לא כל נקמ .קדוש ,שא הוא סו פסוק או
בטע מפסיק כזה שמחייב הפסק יכול הוא להיות חול ונקמ ,.וכא אמנ דעת חז"ל )בניגוד לאב עזרא( שהוא
קדוש )שבועות לה ,ב( ולמעלה בבראשית יח ג ,יש מחלוקת בחז"ל א הוא קודש או חול ,ורש"י מביא שתי
השיטות שבתלמוד ,אבל אינו מכריע על היסוד שהוא מנוקד בספרי בקמ ,.ועיי רמב" ש  ,הרי כאמור ,שכל
קודש נקמ .אבל לא כל קמו .קודש.
)ב( מוב שיש כא סודות אי ק ,.אבל תוה"ק היא הסל המצב ארצה וראשו מגיע השמימה ,והפשט הוא
השלב הראשו שבסול  .בדר ,הפשט נראה שהכוונה היא להבדיל בי המדבר למל ,ב"ו שקורא לו אדוני,
למדבר להקב"ה שקורא לו אדנות בצורה של רבי  ,במוב של אדו האדוני כמו אלוקי בצורת הרבי והוא
אחד ואי שני לו ואי ק .לאחדותו ,וכ כשמדבר היצור אל יוצרו מל ,מלכי המלכי הקב"ה אפילו כשאי מקו
להפסיק עליו לבטא תמיד את הש כאילו יש בו טע מפסיק ,שצרי ,לקחת לעצמו ריוח ,לפחות רגע כמימרא,
להתבונ מה הוציא בפיו.
)ג( וא"כ ח"ו לאמר שבביטוי הנו" בתנועת פתח יש איזה איסור ,והאומר כ ,הרי הוא מוציא דיבה ח"ו על כל
אחינו הספרדי הי"ו ,ה ואבותיה ורבותיה קדושי וצדיקי עול מבטאי הנו" בתנועה פתוחה ,אכ ה
מבדילי בי קדש לחול ,בזה שבקודש ה ממשיכי קצת את התנועה הפתוחה ואנחנו בזה שאנו מקמצי את
התנועה ,ונמצא אשכנזי המתפלל במבטא ספרדי יזהר לדקדק במשיכת התנועה הפתוחה ,אבל אי איסור
לבטאות בפתח.
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)ד( בזה שאומרי בש רבינו החת סופר שאסר לשנות ,אני אינני זוכר שמפני טע זה אסר לשנות ,ואפילו א
ימצא בספריו כדבר הזה ,אי ללמוד מזה הלכה בכל מקו  ,כי הוא התכוי אז כנגד המשחיתי הריפור
בהמבורג שהנהיגו השינוי מאשכנזית לספרדית בכוונה זידונית ,ובהיות קנאת דת קדשנו בוערת כיקוד אש בלבו
הקדוש והטהור ,פסק כ.
)ה( למעשה ,אני בעצמי לא שניתי ובבית המדרש שבביתי אי שינוי בדבר הזה ,ואעפי"כ אינני גוער באד
העובר לפני התיבה ולרגלי הרגלו הוא מתפלל במבטא הספרדי ,ואול כשאני מתפלל בביהכ"נ ישורו בחגי
ועולה לתורה ,אינני משנה מ המבטא הנוהג ש  ,ושבו מתפלל כל הציבור.
מי ששמו שלו ישכי ביניכ שלו ואהבה ואחוה ורעות ,ובמהרה נזכה שיקדש את שמו ברבי  ,והתועי על
דעתו ישובו ויערה רוח ממרו על כולנו.
בברכת התורה והאר .ובכבוד רב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ראש הרבני לישראל
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/+מתוכ העניני  /להרב הלל פוסק ,טבת תש"ה +בטוי הש לבני אשכנז במבטא ספרדי.
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על אלה שבחרו לה המבטא הספרדי דוקא ,וג כשעוברי לפני התיבה וג בהזכרת הש הנכבד והנורא בש
אד' מבטאי את אות נו בפתח במקו קמ ,.וחושש כת"ר שלא יהיה נראה כשתי רשויות חו"ש .ושאלתו היא
א דינו כאומר מודי מודי שמשתקי אותו.
הנה מצינו פלוגתא דתנאי בשבועו' )ד לה ע"ב( על הפסוק שאמר אברה אד' א נא מצאתי ח בעיני ,אל נא
תעבור מעל עבד .,דת"ק ס"ל ,דש זה הוא חול וחנינא ב אחי ר' יהושע וראב"ע ס"ל דהוא קדש .ומבואר
דלמ"ד דהוא חול להמלאכי דבר ולכול דבר ,וכמו שכתב רש"י ש וקרא כול אדוני  ,וביותר מבואר
ברמב" ויעיי בשפתי חכמי ש  .ואי חילוק בי קמ .לפתח כי כול לשו רבי ה  ,וכ מוכרח דג בקמ.
לשו רבי הוא ואי הבדל בי קמ .לפתח ,וע"כ צ"ל דאי בזה שו חשש ,וכמו ש אלקי שהוא לשו רבי ,
כ הוא ש אד' וכ ,הוא מטבע הלשו שהוא לשו רבי  .אבל בעצ העניי ודאי שאי רוח חכמי נוחה מאלה
שבחרו להחלי המבטא שקבלנו מאבותינו הקדושי  ,אנשי הש אשר מעול  .ואפילו לגבי הספרדי עצמ
כבר כתב רבינו בחיי )פ' וירא( בזה"ל :ואע"פ שנראה שהקמ .והפתח הכל דבר אחד ותנועה אחת ,אי הדבר כ,
אלא שיש הפרש ביניה במבטא וכו' ומפני זה נכתב באד' כשהוא קדש בקמ .וכשהוא חול בפתח .ומה
שכתוב בלוט ,אל נא אד' בקמ .והוא חול וכו' .עכ"ד הצרי ,לענינו .הנה הוא היה מגדולי הספרדי ועכ"ז
הקפיד מאד שלא להחלי המבטא בי קמ .לפתח .וכ התימני נזהרי מאד בש אד' שמבטאי אותו תמיד
בקמ .לא בפתח.
בודאי מהראוי היה למחות ביד  .אבל במקו שיש לחשוש שלא יהיו דברינו נשמעי  ,הרי כבר אמרו חז"ל
שמצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע.

ד מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי
סוטה פרק שביעי – ד מספר 3
בס"ד ,כ"ו במרחשוו תשס"ט.
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ובדברי רבינו בחיי הנ"ל ראיתי דבר פלא .שכתב :ומה שכתוב בלוט אל נא אד' בקמ .והוא חול לפי שהוא סו
פסוק ,וזה תמוה דבשבועות )ד לה ע"ב( אמרינ כל שמות האמורי בלוט חול חו .מזה שהוא קדש .וכ
מבואר ברמב" )יסודי התורה פ"ו ה"ט( וצ"ע בזה ואכמ"ל.

