היבטים לשוניים בפרשת פינחס עו
דקדוקי קריאה בפרשת פינחס ובהפטרה ובראשון של מטות
כה יא ְבּ ַקנְ ֥אוֹ :הנו"ן רפויה בשוא נח ,עם זאת יש להשמיע האל"ף ,לא – בְּ ַקנוֹ .וכן ְבּ ִקנְ ָא ִ ֽתי׃ ולא –
בְּ ִקינ ִָתי.
כה יב ָשׁ ֽלוֹם׃ בחלק מספרי התורה הוא"ו של 'שלום' קטועה

כה יג וְ ָ ֤היְ ָתה

לּוֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק ,עם זאת היו"ד
֙

אֹלהיו :האל"ף כלל אינה נשמעת
בשוא נעֽ ֵ .ל ָ֔

כה טו ֣ר ֹאשׁ ֻא ֥מּוֹת ֵ ֽבּית֛ ָ -אב ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן ֽהוּא׃
ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן

אב ,ויש להאיץ מעט את קריאת התיבה
אין להתעכב על ָ ֛

להסמיכה לתיבה שלפניה שהרי הטפחא היא כאן המפסיק העיקרי

כה יח ִ ֣כּי צ ֲֹר ִ ֥רים :תיבת ִ ֣כּי

במונח ואיננה מוקפת לזו שלאחריהַ .עלְ -דּ ַברְ -פּ ֑עוֹר :גם כאן וגם בהמשך

הפסוק ְדּ ַבר -במקף ולא במונח ַה ֻמּ ָ ֥כּה

בטעם מרכאְ ,בֿיוֹםַ -ה ַמּגֵּ ָ ֖פה הבי"ת רפה.

כו ג ְבּ ַ ֽע ְר ֣בֹת :געיה בעי"ן והרי"ש בשווא נח.
ראוּב ִנ֑י :האל"ף כלל אינה נשמעת ,כאילו כתוב 'הרוּבֵ ני'.1
ֵ
כו ז ָה

יאי ָה ֵע ָ ֗דה :כאן הכתיב הוא קרואי
כו ט ְק ִר ֵ ֣

יאי ,בתחילת הספר – הפוך!
והקרי ְק ִר ֵ ֣

ַבּ ֲע ַדת֔ -קֹ ַרח:

העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,בדומה גם בהמשך פס' י ַבּ ֲא ֣כֹל
א ֶלף להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע
כו יד ְשׁ ַ ֧נ יִ ם וְ ֶע ְשׂ ִ ֛רים ֶ ֖א ֶלף :יש להאיץ את קריאת תיבת ֶ ֖
'שנים ועשרים ,אלף ומאתים' 22,200 .ולא  1,222נכון הדבר גם בהמשך הפרק
כו טז ְל ָאזְ ֕ ִני :האל"ף בקמץ קטן
כו יז ַל ֲא ֕רוֹד :הלמ"ד פתוחה
כו כ ְל ֵשׁ ֗ ָלה :במלרע
כו כג ְל ֻפ ָ ֿ֕וה במדויקים :הוי"ו רפה ללא דגש.

כו לג לֹא֥ ָ -היוּ ל֛ וֹ:

טעם נסוג אחור לה"א ַמ ְח ָל֣ה :החי"ת בשוא נח ולא בחטף.

כו מה ְל ֶ֕ח ֶבר :החית בסגול ולא בצירי
כו נג ָל ֵ֗א ֶלּה :למ"ד קמוצה

כו נד וְ ַל ְמ ֕ ַעט:
כו נט יָ ְל ָ ֥דה:

המ"ם בשווא נח

יש להיזהר לא להניח את השווא שבלמ"ד ,אחרת משנה משמעות .ובמיוחד לקוראים קמץ

כפתח.

כו סב ָה ְת ָפּ ְק ֗דוּ:

ה"א בקמץ קטן תי"ו בשוא נח; פ"א בקמץ רחב ,והקו"ף בשווא נע

כו סד לֹא֣ ָ -היָ ה ִ֔אישׁ:

טעם נסוג אחור לה"א הראשונה

כז ג ַבּ ֲע ַדת֑ -קֹ ַרח :העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה .לֹא֥ ָ -היוּ ֽלוֹ׃

טעם נסוג אחור

לה"א
כז יג

1

יתה
וְ ָר ִ ֣א ָ

א ָֹ֔תהּ :הטעם לא עבר לתי"ו .
2

וְ נֶ ֱא ַס ְפ ָ ֥תּ

מלרע ,הטעם בתי"ו.

בחומשים סימנו געיא ברי"ש )עקב ריחוקה מהטעם( שעלולה להטעות לשוָ א ,בעיקר מי שרגיל לקרוא כך.

1

יתה וְ נָ ַת ָ ֥תּה
מקומות נוספים )בפרק זה( שוי"ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע :וְ ָס ַמ ְכ ָ ֥תּ וְ ַה ֲע ַמ ְד ָ ֣תּ וְ ִצוִּ ָ ֥
כז יז ר ֶ ֹֽעה׃ אי הקפדה על קריאת העי"ן כהלכה עלולה לגרור אחריה שינוי משמעות

כז כא וְ ָ ֥שׁ ַאל

ל֛ וֹ :טעם נסוג אחור לשי"ן

כח ד ַה ֶ ֥כּ ֶבשׂ

ֶא ָ ֖חד :תיבה ֶא ָ ֖חד ללא ה"א הידיעה
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כח כד ָכּ ֵ֝א ֶלּה :בלא מעט קהילות קיים מנהג מיותר לפיו הקהל מלווה את בעל הקריאה בזמן שהוא קורא
תיבה זו .4במקרה כזה ועל מנת לתת לאנשים לשמוע את הקורא ,כדאי להמתין מעט לפני קריאתה

כח כו ְבּ ַה ְק ִ ֨ר ְיב ֶ֝כם :אזלא-גרש באותה תיבה ,גם הבי"ת השנייה בשווא נעְ .בּ ָשׁ ֻב ֖עֹ ֵת ֶיכ֑ם:

הטעמה

משנית בעי"ן ,מאיילא ,צורתו כמו הטפחאֽ ִ .מ ְק ָרא֙ -ק ֹ ֶד ֙שׁ :יש געיא )מתג( במ"ם ,עם זאת השוא בקו"ף
נח .כן הדבר גם בהמשך.
וּב ָעשׂוֹר֩  :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כט ז ֶ
כ-לה :יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקראות ,פעמים עם וא"ו החיבור ופעמים ללא )לה

ַה ְשּׁ ִמ ֔ ִיניִ ,מנְ ָח ָתהּ,

ִמנְ ָח ָתם( ,לפעמים בלשון יחיד ולפעמים בלשון רבים )לג

ְבּ ִמ ְס ָפּ ָ ֖רם

יּוֹם
ַבּ ֙
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ֽטם(

מלכים א יח מו – יט כא
יח מו ָמ ְת ָנ֑יו :המ"ם בקמץ קטן
יהוּדה :הלמ"ד בחירק מלא ,אין לבטא שווא תחת היו"ד .וַ יַּ ַנּ֥ח :במלרע
יט ג ִל ָ ֑

יט ד ִ ֽכּי-לֹא֥ -טוֹב :תיבת ִ ֽכּי

מוקפת ולא בתביר

יט ו ְמ ַר ֲאשׁ ָ ֹ֛תיו :האלף בחטף .וַ יָּ ָ֖שׁב :השי"ן בקמץ קטן וכן הדבר גם בפסוק הבא וכן בעניין ובכל מקום

וַ יָּ ָקם וַ יָּ֙

ָר ֙ץ הקמץ בהברה הסגורה הלא-מוטעמת הוא חטוף.

אכל וַ יִּ ְשׁ ֶ ֑תּה :טעם טפחא בתיבת וַ ָ ֖יּ ָקם
יט ח וַ ָ ֖יּ ָקם וַ ֣יּ ֹ ַ
יט יב ֖קוֹל ְדּ ָמ ָ ֥מה ַד ָ ֽקּה׃ טעם טפחא בתיבת ֖קוֹל
טו ִמ ְד ַ ֣בּ ָרה

הבי"ת בפתח.

יח וְ ִה ְשׁ ַא ְר ִ ֥תּי

מלרע

כ אֶ ְּׁשקָ הּ-נָא השׁין בשוא נע עקב הדגש.
ראשון של מטות
יש לשים לב ולהקפיד על המפיקים המופיעים לעתים קרובות בקריאה זו ולא להיכשל ,לדוגמא ,בין 'אשה'
ל'אישהּ':
שּׁ ַבע :במלעיל ֶל ְא ֤סֹר אל"ף בשוא נח ,אינה נחה ואינה בחטף.
ל ג ֽאוִֹ -ה ָ ֤
יה :כבר שמעתי קוראים 'המקפידים' לבטא יו"ד אחר הרי"ש ,מנהג פסול מיסודו שאין לו על
ל ה ָכּל-נְ ָד ֶ ֔ר ָ
מה להישען .כמובן שנכון הדבר גם לגבי

יה
וֶ ֱא ָס ֶ ֛ר ָ

2

כך הוא בד"כ בל"ה בנין קל
 3בפרשת תצוה יש שינויים אחדים וכדאי לשים לב
4
אולי כי פסוק זה נקרא בכל ימי חג הפסח...

2

ל ו ָשׁ ְמעוֹ֒ :השי"ן בקמץ קטןֽ ַ .וייְ֙

אין להשמיע את האל"ף של תחילת שם ה' ,לקרא כאילו כתוב 'וַ ד ֹו ָני'.

יִ ְֽס ַלחָ ֔ -להּ :געיה ביו"ד ,עם זאת הסמ"ך בשוא נח.
ל י וְ ֵ ֥נ ֶדר הנו"ן בצירי.
וּל ִא ַ ֥סּר :הלמ"ד בשווא נח
ל יג ְ
ל יד ָכּל֛ ֵ -נ ֶדר הנו"ן בציריְ .ל ַע ֹ֣נּת :הנו"ן בדגש חזק ,לשון ענוי הנפש

כו י וַ יִּ ְהי֖ וּ ְל ֵנֽס :יעקב עציון 'בא לידי ביטוי' שבת בשבתו פינחס עו
המילה "נס" משמשת בלשוננו בדרך כלל שלא במשמעה המקראי – דגל או תורן
גבוה – אלא במשמעות שניתנה לה בלשון חז"ל – תופעה החורגת מסדרי הטבע.
בתפילת שמונה-עשרה אנו מזכירים פעמיים את המילה "נס" – פעם אחת במשמעה
המקראי ופעם שנייה במשמע המאוחר .בברכה העשירית אנו מתפללים "תקע בשופר
גדול לחירותנו ,ושא נס לקבץ גלויותינו ."5הלשון ננקטה על פי נבואת ישעיהו
ֻצות יְ הו ָּדה יְ ַק ֵּבץ ֵמאַ ְר ַּבע ַּכ ְנ ֹפות ָה ָא ֶרץ",
)יא,יב(" :וְ נ ָָׂשא ֵנס ַלג ֹּויִ ם וְ ָאסַ ף ִנ ְדחֵ י יִ ְ ׂש ָראֵ ל ּו ְנפ ֹ
והכוונה היא לדגל גבוה שאחריו ילכו העולים לציון )מעין דגלי התיירים שאפשר
לראות ברחובות ירושלים( .חז"ל בלשונם החופשית כבר לא השתמשו במילה נס
במשמעות זו ,אך בברכות שטבעו השתמשו חכמינו לא פעם בלשון המקרא .הפעם
השנייה שבה מופיע הנס הוא בברכת ההודאה " -על נִ ּ ֶס ָ
יך שבכל יום עמנו" .כאן
הנס הוא כבר במשמעות הרגילה אצלנו ,פלא וחריגה מהטבע.
האם יש קשר בין שני המשמעים ,בין הדגל ובין הפלא? התשובה חיובית .נביט למשל
אל המילה המקבילה "אות" ,ונבחין שכבר בתנ"ך היא משמשת בשני המשמעים.
בתהלים עח מג נאמר שישראל לא זכרו את יד ה'" ,אֲ ׁ ֶשר ָׂשם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם
ּמופְ ָתיו ִ ּב ְ ׂש ֵדה צֹעַ ן" – ורואים אנו שהאות מקביל למופת .מצד שני ,האות
א ֹ
ֹתו ָתיו ,ו ֹ
פירושו גם סימן ,ולאו דווקא כזה שכרוך בשינוי סדרי בראשית .כך למשל נאמר
ביציאת מצרים" :וְ ָהיָ ה הַ דָּ ם ָלכֶ ם ְלאֹת עַ ל הַ ָּב ִּתים אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם ָׁשם )שמות יב ,יג(".
המילה "אות" מקבילה במקרא ל"נס" .בפרשת קֹרח ,ה' מצווה את משה ליטול את
מחתות החוטאים ולעשות מהן ציפוי למזבח ,במטרה שיהיו סימן וזכר לחטא
אות ִל ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל )במדבר יז ג(".
ולתוצאותיו – ובלשון הכתוב" :וְ יִ ְהי ּו ְל ֹ
ובפרשת פינחס ,אגב אזכור דתן ואבירם ,נאמר" :הוּא ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם ְק ִריאֵ י ָהעֵ ָדה אֲ ׁ ֶשר
מות ָהעֵ ָדה ַּבאֲ כֹל הָ ֵא ׁש ֵאת
יה וַ ִּת ְב ַלע א ָֹתם וְ אֶ ת ק ַֹרח ְ ּב ֹ
ִה ּצ ּו עַ ל מ ׁ ֶֹשה ...וַ ִּתפְ ּ ַתח ָה ָא ֶרץ אֶ ת ּ ִפ ָ
יש ,וַ ִּי ְהי ּו ְלנֵס" .הנה לפנינו שהנס והאות יכולים לבוא זה תחת זה
אתיִ ם ִא ׁ
ח ֲִמ ּ ִׁשים ו ָּמ ַ
)ואכן אונקלוס מתרגם הן את האות והן את הנס באותה מילה – ָאת(.
כשם שהאות פירושו סימן ,אך גם חריגה מהטבע ,שכן זו מהווה סימן לשלטונו של
הקב"ה – כך גם אירע למילה נס .בתנ"ך היא משמשת במשמעות סימן גבוה )וכך
הוא עד היום בפועל התנוסס :הדגל התנוסס ,הכתובת התנוססה( ,וכיוון שהחריגה
מהטבע היא כנס ודגל להנהגתו של המקום ,קיבלה המילה נס את משמעה המאוחר
)ושמא סייעה לכך אף המילה מסה ,הנזכרת לצד האותות והמופתים" :הַ ּ ַמ ּס ֹות הַ ְ ּג ֹדלֹת
אֲ ׁ ֶשר ָרא ּו עֵ ינ ָ
ֶיךָ ,ה ֹאתֹת וְ הַ ּמֹפְ ִתים הַ ְ ּגד ִֹלים הָ הֵ ם" .דברים כט ב(.
כך ,מי שכיום מחכה לנס אינו מצפה לדגל וגם לא לעמוד גבוה ,אלא לישועה
הפורצת את גדרות הטבע ומבטאת את השגחתו של הקב"ה על עולמו ועל בריותיו.
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א"ה :בסידורים רגילים לכתוב ולנקד ָּגלֻ ּי ֹו ֵתינ ּו והוסבר כאן כמה פעמים שהדגש ביו"ד הוא בגלל כלל דקדוקי
מוטעה הבנוי על נוסח לקוי של המקרא .אבל כפי הנראה נוסח יותר נכון הוא ָּג ִל ּי ֹו ֵתינוּ ,למ"ד בחירק ,והדגש
ביו"ד כדין.

3

אּולי :היום )חמישי טו בתמוז( יום פטירתו של ר' חיים בן עטר
כו יג ְלׁשָ א ּול ִמ ְׁש ַּפחַ ת הַ ּׁשָ ִ ֽ
בעל פירוש אור-החיים .מובא כאן קטע מפירוש על מקרא זה.
רז"ל )במד"ר פכ"א( אמרו וזה לשונם אמר ר' יוחנן חמישה שמות נקראו לו זמרי וגו' שאול
בן הכנענית וגו' ,וקשה לדברי המדרש ששאול האמור כאן הוא זמרי למה מיחס ה' שמו
ש ִעים יִ ְר ָקב )משלי י ,ז(
על משפחתו המתכנית עליו והלא אמרו ז"ל )יומא ל"ח( בפסוק וְ ׁ ֵשם ְר ָׁ
דלא מסקינן בשמייהו עד כאן .ואין צריך לומר להחתימו בשמו יתברך.
כדי להבין את כוונת הרב מובאים דברי רש"י על פס' ה :לפי שהיו האומות מונין אותם :מה
אלו מתייחסין על שבטיהן ,סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם? אם בגופן היו שולטים ,קל
וחומר בנשותיהם! לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם ,ה"י מצד זה ויו"ד מצד זה ,לומר :אני
מעיד עליהם שהם בני אבותיהם )ראה שה"ר ד,יב(; וזהו שמפורש על ידי דודִׁ " :ש ְב ֵטי יָ ּה עֵ דוּת
ְליִ ְ ׂש ָראֵ ל" )תה' קכב,ד(  -השם ]הזה[ מעיד עליהם לשבטיהם ,ולפיכך כתוב בכולן :החנוכי,
הפלואי; אבל בימנה )ראה להלן,מד( לא הוצרך לומר 'משפחת הימני' ,לפי שהשם קבוע בו  -יו"ד
בראש וה"י בסוף )ראה שה"ר ד,יב( .ונמשיך בדברי אור החיים.
ולפי אחד מהדרכים שפירשנו בפסוק )כ"ה י"ד( אֲ ׁ ֶשר הֻ ָּכה אֶ ת הַ ִּמ ְדיָ נִית שלא הוכה אלא
בהיותה עמה ולא אחר כך ,הוא מה שהצדיק ה' במאמרו כאן שהחתים שמו עליו ,וכן
משמע גם כן מדבריהם ז"ל )במד"ר פכ"א( שאמרו וזה לשונם שאול שהשאיל עצמו
לעבירה ,וידוע הוא דין השאלה שחוזרת בעינה:
מדבריו בתחילת הפרשה :עוד יתבאר על זה הדרך על פי מה שקדם לנו מדברי המקובלים
שלא ידח נדח מכל ניצוצי הקדושה ,וכלן לבסוף יזכו למקום שממנו באו .והגם שיריע
יש יִ ְ ׂש ָראֵ ל
איש ישראל אף יצריח 6נפשו סוף כל סוף יחזור לשורשו ,והוא אומרו וְ ׁ ֵשם ִא ׁ
הרי שאפילו אחר מעשה בשם ישראל יכונה 7הא למדת שלא נעקר משורשו ,הַ ּ ֻמ ֶּכה
פירוש שהכה פנחס מודיעך הכתוב שלא הוכה באבדון נפשו אלא אֲ ׁ ֶשר הֻ ָּכה אֶ ת הַ ִּמ ְדיָ נִית
פירוש אותו החלק הרע שנדבק בו מאת המדינית שיתכנה אליו שם הכאה הוא שהוכה
ומת באמצעות הכאת פנחס ,הא למדת שיצא הפסדו מה שהפסיד בעבירה נפרע ממנו
העון בהכאתו של פנחס שהרגו ומיתתו כפרתו .או על זה הדרך שלא הוכה בנפשו אלא
כשהיה עמה אבל אחר שנבדל ממנה לא נשאר בו רושם החטא כי הוא נבדל במיתה
ומיתתו טהרה נפשו ,ובזה נתן טעם למה קראו איש ישראל כי אחר הריגה בשם ישראל
יכונה ,זה כתבתי אם אפשר :ע"כ מדברי אור החיים.
הקריאה האשכנזית הנפוצה ,בכתיב וניקוד לו נכתבו בזמנים קדומים.
קיבלתי מחבר .מוצג כאן קטע מהפרשה )קיבלתי את כל פינחס( .תי"ו רפויה נקראת כסמ"ך
כתובה כאן בסמ"ך .וי"ו הנקראת כבי"ת רפויה כתובה כאן ב )הוספתי לפעמים סימן רפי בֿ (.
/ך .ר'"ש הנקראת כגימל רפויה כתובה ג )לפעמים
קו"ף הנקרא ככ"ף דגושה כתובה כּ ּ
הוספתי סימן רפי ֿג( .צד"י כתובה ּתס ,טי"ת כתובה ּת .הוספתי גם דגשים בדלי"ת בכמה
מקומות .בניקוד כאן קמץ הוא  .Oהי"ד הנוספת בחולם סומנה הוספתי סימן שוא( אבל לא
היו"ד של הצירי .הוספתי גם דגש בדלי"ת כדי להראות שאין מבחינים.

ְּבנֵי יָיְ ֵסף ְל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ָכיְ ָסם ְמנַ ּ ׁ ֶשה בְֿ ֶא ְפגָ יִ םְּ :בנֵי ְמנַ ּ ׁ ֶשה ְל ָמ ִכי ֿג ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ַה ּ ָמ ִכי ִ ֿגי
יא ֶזג
יד ֶאס ִ ּג ְל ָא ּד ְלגִ ְל ָא ּד ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ַה ִ ּג ְל ָא ִ ּדיֵ :א ּ ֶלה ְּבנֵי גִ ְל ָא ּד ִא ֶ
ּו ָמ ִכי ֿג ָהיְ ִל ּ
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מליצת לשון המקרא הידוע מהפטרת פרשת בראשית ישעי' מב יְ יָ֙ ַכּגִּ ֣בּוֹר יֵ ֵ֔צא ְכּ ִ ֥אישׁ ִמ ְל ָח ֖מוֹת יָ ִ ֣עיר ִקנְ ָ ֑אה יָ ִ ֙ר ַ ֙יע

ַאף־י ְַצ ִ ֔ר ַיח ַעל־אֹיְ ָ ֖ביו יִ ְתגַּ ָ ֽבּר :יריע אף יצריח מתפרשים השמעת קול .אבל בעוד 'יריע' בלשון המושאלת כאן היא
מלשון להרע ,הרי יצריח אינו מובן כאן.
7

וּב ֵ ֥שׁם יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל יְ ַכ ֶנּֽה:
על פי לשון המקרא בישעי' מד ה )הפטרת ַעם ז ּו יָ צַ ְר ִּתי ִלי ויקרא לאשכנזים( ְ
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ש ִ ֿג ֵא ִלי
שגִ ֵ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ָה ִא ֶ
יאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ָה ַא ְ ׂ
יאזְ גִ י ְל ֵכלֶ ּך ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ַה ֶכ ְל ִ ּכיְ :ב ַא ְ ׂ
יד ִאי ְב ֵכ ֶפג ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ַה ֶכ ְפגִ י:
ידא ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ַה ּ ׁ ְש ִמ ָ
בְֿ ׁ ֶש ֶכם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַכס ַה ּ ׁ ִש ְכ ִמיּ :ו ׁ ְש ִמ ָ ּ
ּו ְּת ְסלָ ְפ ָכד ּ ֶבן ֵכ ֶפ ֿג לָ יְ א ָהי ּו לָ י ָּבנִ ים ִ ּכי ִאם ָּבנָ יְ ס בְֿ ׁ ֵשם ְּבנָ יְ ס ְּת ְסלָ ְפ ָכד ַמ ְכלָ ה
יהם ׁ ְשנַ יִ ם
בְֿ נָ יְ ָאה כָֿ גְ לָ ה ִמ ְל ָּכה ְב ִסגְ ְּת ָסהֵ :א ּ ֶלה ִמ ׁ ְש ּ ְפ ָכיס ְמנַ ּ ׁ ֶשה ּו ְפ ּ ֻכ ֵד ֶ
ַבכֲ ִמ ּ ׁ ִשים ֶאלֶ ף ּו ׁ ְש ַבא ֵמ ָאיְ ס:
כח כג ִמ ְּלבַ ד מהספר אם למקרא ולמסורת של הרב ניסן שרוני 8נר"ו.

סימנים אלה יכולים להקל על הקורא בהכנתו.

הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(aspx.gilyonot/info.ladaat.www//:http :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
272195p#272195=p&10317=t&45=f?php.viewtopic/forums/org.otzar.forum//:http
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתmaanelashon@gmail.com :
☺ בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺
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נתן להורדה באתר של קול הלשון.
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