היבטים לשוניים פרשת ראה עו
דקדוקי קריאה בפרשת ראה בהפטרת שבת ראש חודש ובראשון של שופטים
יא כז ֶ ֽאתַ -ה ְבּ ָר ָכ֑ה :הפסוק פותח באתנח אין כאן הכנה של טפחא
יא כט גְּ ִר ִֿ֔זים :אין דגש בזי"ן כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
יא לא

וִ י ִר ְשׁ ֶ ֥תּם א ָ ֹ֖תהּ

יב ב ָ ֽע ְבדוּ֣ ָ -שׁם

ם־בּהּ :בשני המקומות היו"ד אינה נשמעת וכן בהמשך יב י
ִ ֽוי ַשׁ ְב ֶתּ ָ ֽ

1

גּוֹים :געיה בעי"ן ,יש להקפיד על הפרדת התיבות והגיית הה"א ,שלא יישמע 'עבדו
ַה ִ֗

שמה גוים'
יכם :העי"ן בשווא נח והשׂי"ן אחריה בשווא נע ,כן הדבר בהמשך פס' יא
יב ו ַמ ְע ְשׂ ֣ר ֹ ֵת ֶ֔
יב ז ֵבּ ַר ְכָך֖  :הכ"ף הראשונה בשווא נח למרות הקושי
ישׁ ְב ֶתּםֽ ֶ -בּ ַטח׃ געיה בוא"ו
יב י ִ ֽו ַ
שּׁ ֶמר :במלעיל ומ"ם סגולה ,כן הדבר גם בהמשך
יב יג ִה ָ ֣

יב יד ָ ֖שׁם ַתּ ֲע ֶל֣ה

2

שׁםְ .מ ַצֶ ֽוּ ךָּ ׃ כ"ף סופית דגושה
ֹֹלתיָך :טעם טפחא בתיבת ָ ֖
ע ֶ֑

אכ ֔ ֶלנּוּ :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים,
יב טו ָנ ַֽתןְ -לָך֖  :געיה בנו"ן הראשונה .י ֹ ְ
בדומה לו גם בהמשך הפרק

יב טז ַעלָ -ה ָ ֥א ֶרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ ַכּ ָ ֽמּיִ ם׃ טעם טפחא בתיבת ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ
שׂר :העי"ן בשווא נח ,לא בפתח
יב יז ַמ ְע ַ ֤
יב כ ֶ ֽאת-גְּ ֻב ְל ָ֘ך :הלמ"ד בשווא נע .3א ְֹכ ָלה :הא' בחולם ולכן הכ' בשוא נע
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את :במלעיל
וּב ָ
יב כו ָ֔
יב כח וְ ָשׁ ַמ ְע ָ֗תּ :במלרע ,לשון ציוויְ .מ ַצֶ ֑וּ ךָּ  :כ"ף סופית דגושה

יב ל ַא ֲח ֵ ֖רי ִה ָשּׁ ְמ ָ ֣דם

יהם :האל"ף נחה ,כך גם בהמשך
אֹלה ֶ֝
ִמ ָפּ ֶנ֑יָך :טעם טפחא בתיבת ַא ֲח ֵ ֖ריֵ .ל ֵ

יג ג וְ נָ ָע ְב ֵ ֽדם׃ הנו"ן בקמץ גדול והעי"ן אחריה בקמץ קטן
יג ד ֲהיִ ְשׁ ֶכ֤ם :היו"ד בחירק ,אין לקרוא 'האישכם'
יג י ָ ֥י ְדָך֛  :ביו"ד מרכא כטעם משנה וכן בפסוק טזֽ ִ .תּ ְהיֶ ה֥ -בּוֹ :געיה בתי"ו ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
יג יב וְ ִ ֽי ָר ֑אוּן :במלרע
יג יד ְבּ ֵנֽיְ -ב ִליַּ֙ ַעל֙  :הלמ"ד הראשונה מנוקדת בחירק חסר ולכן היו"ד אחריה בדגש חזק ומנוקדת בפתח ,יש
להבחין בין תנועת הלמ"ד לבין צליל היו"ד
יג טו נֶ ֶע ְשׂ ָתה :הקוראים תי"ו רפויה כשׂי"ן שמאלית צריכים להיזהר לא להבליע את השׂי"ן .בכל מקרה
השׂי"ן בשוא נח
בי :ביו"ד מרכא כטעם משנה.
יג טז ֶאתֹ֥ -י ְשׁ ֵ ֛

ַה ֲח ֵ ֨רם א ָ ֹ֧תהּ וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר֛ ָ -בּהּ וְ ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ָ ֖תּהּ

ְל ִפיֽ ָ -ח ֶרב׃ יש להאיץ מעט את קריאת תיבת

'וְ ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ָ ֖תּהּ'

1

המוטעמת בטפחא ,להסמיכה לתיבה

וכן בכל מקום שאותיות השימוש בוכלם באות לפני יו"ד שוואית היו"ד אינה נשמעת.
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הקורא מלרע ומ"ם צרויה בחשש שינוי משמעות.
3
למראית עיין הבי"ת בתנועה קטנה )קיבוץ( ,אבל צויין כאן כמה פעמים שכתיב חריג במקרא "חסרות ויתרות" אינו משנה את
הדקדוק .לכן התנועה כאן היא תנועת שורק גדולה )כמו במילה גבול( .לא צוינה כאן געיא בבי"ת כי יש געיא באל"ף באות הנסמכת.
4
אם יקרא בשוא נח ישמע כאלו מנוקד בקמץ קטן ,ובמקום פועל בעתיד )מדבר( יהפוך לשם עצם או לציווי.

1

שלפניה שהרי זהו המפסיק העיקרי

ָ ֽח ֶרב

ַה ֲח ֵ ֨רם א ָ ֹ֧תהּ וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר֛ ָ -בּהּ וְ ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ָ ֖תּהּ ְ ---ל ִפי-

5

יג יז וְ ָשׂ ַר ְפ ָ֨תּ

ָב ֵ֝אשׁ :קדמא ואזלא כן צריך להטעים ולא במונח רביע
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יג יח וְ ָ ֽנ ַתןְ -לָך֤  :געיה בנו"ן הראשונה
יד א ָק ְר ָ ֛חה :הקו"ף בקמץ קטן
יד ד ְכ ָשׂ ִ ֖בים :יש להיזהר מפני שיכול האותיות ש-ב

יד י ֲא ֶ ֧שׁר ֵ ֽאין-ל֛ וֹ :תיבת ֲא ֶ ֧שׁר

מוטעמת בדרגא בניגוד לכללי מרכא-דרגא לפני תביר

7

יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקרא שלפנינו לבין המקבילה בספר ויקרא יא
יד יב וְ ָה ָעזְ נִ ָיּֽה׃ הה"א בקמץ רחב והעי"ן אחריה בקמץ קטן ,הנו"ן בחירק חסר והיו"ד אחריה קמוצה
ובדגש חזק
יד יג וְ ָה ָר ָא ֙ה :עוף זה בספר ויקרא מכונה דאה ,בדל"ת במקום רי"ש

יד יד וְ ֵ ֥את ָכּל-ע ֵ ֹ֖רב

ְל ִמינֽ וֹ׃ יש להיזהר מהמקרא הדומה בספר ויקרא ,שם אין וא"ו החיבור לפני תיבת

'את'
יד טז ֶאתַ -ה ֥כּוֹס :אין כאן וא"ו החיבור בניגוד לפסוק המקביל בויקרא
יד יז וְ ֶ ֽאתָ -ה ָר ָ ֖ח ָמה :במלעיל!

אכל֣ וּ֣ :ל ֹא
יד כא ֣ל ֹא ֽת ֹ ְ

במונח ולא במקףַ .ל ֨ ֵגּר :הלמ"ד בפתחְ .לנָ ְכ ִ ֔רי :הלמ"ד בשוא

שׂר :העי"ן בשווא נח
יד כג ַמ ְע ַ ֤
יד כד ְשׂ ֵאתוֹ֒ :השׂי"ן בשוא והאל"ף בצירי
יְ ָב ֶר ְכָך֖  :כ"ף ראשונה בשווא נח ,על אף הקושי .כן הדבר גם בהמשך הפרק
יד כה ְבּ ָי֣ ְד ָ֔ך :ולא בידֶ  ,,הדלי"ת בשוא נע לא בסגול והטעם בכ"ף

יד כו ִ ֽתּ ְשׁ ָא ְלָך֖  :געיה בתי"ו .האל"ף בקמץ רחב והלמ"ד בשוא נע .וְ ָא ַכ ְ֣ל ָתּ

ָ֗שּׁם :טעם נסוג אחור לכ"ף

ודגש חזק בשי"ן מדין אתי מרחיק
טו ב ֽל ֹא-יִ ֹ֤גּשׂ :שׂי"ן שמאלית
טו ד יִ ְֽהיֶ הְ -בָּך֖  :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
טו ו וְ ַה ֲע ַב ְט ָ֞תּ :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,ועל אף הקושי ,הטי"ת בשווא נח
טו ז ִת ְקפּ ֹ֙ץ :הפ"א דגושה

טו ט ָק ְר ָ ֣בה :הקו"ף בקמץ רחב והרי"ש אחריה בשווא נע .וְ ָר ָע֣ה

ֵעינְ ָ֗ך :יש להקפיד ,כבכל מקום אחר

במקרא ,על קריאת העי"ן שאם לא כן ,משבש את משמעות הכתוב
טו יא ַל ֲענִ ֶיּ֛ ָך :העמדה קלה בלמ"ד למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,הנו"ן בחירק חסר ולכן היו"ד אחריה
וּל ֶא ְבי ֹנְ ָך֖  :הלמ"ד וגם הבי"ת בשווא נח ,היו"ד בחולם והנו"ן אחריה בשווא נע :ולְ -אבְ -יֹנְ ך
דגושהְ .
טו יב וַ ֲע ָ ֽב ְדָך֖  :הבי"ת בקמץ גדול ושווא נע בדל"ת ,כן הדבר גם בהמשך פס' יח
וּמיִּ ְק ֶ ֑בָך :המ"ם בחירק חסר והיו"ד אחריה דגושה ומנוקדת אף היא בחירק חסר
טו יד ִ
5

הערה זו מיועדת בעיקר לבעלי הקריאה האשכנזים
6
כן הוא בכל המקורות חוץ מהמנחת שי
7
דרגא תבוא כאשר ישנן לפחות שתי הברות המפרידות בין הברת התביר לבין הברת המשרת .עפ"י תורה קדומהֲ :א ֶ ֥שׁר ֵ ֽאין-ל֛ וֹ

2

טו טז ֲא ֵ ֽה ְב ָ֙ך :הבי"ת בשווא נע
טו יז ַתּ ֲע ֶשׂהֽ ֵ -כּן׃ העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בכ"ף מדין דחיק
ֹאכ ֶ ֙ל ֙נּוּ :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף פתח
טו כ ת ְ
טו כא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ :הבי"ת קמוצה

קוֹם
ית ֔ ֶפּ ַסח :הפ"א בדגש חזק מדין אתי מרחיק ַבּ ָמּ ֙
טז א וְ ָע ִ ֣שׂ ָ

חר :תיבת ֲא ֶשׁר מוקפת ולא
ֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ ֣

במונח
ֶ ֛פּ ַסח :טעם נסוג אחור לבי"ת

טז ב וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ

אכלָ -ע ָ ֥ליו :יש להעמיד קלות את קריאת התי"ו מפני הגעיה שם
טז ג ֽתּ ֹ ַ

טז ה נ ֵ ֹ֥תן
טז ו

ָ ֽלְך׃ הטעמה בתי"ו ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן

ְל ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֔מוֹ

שׁם :תיבת
ָ֛

ָ ֛שׁם

בתביר ,אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף בשונה מקודמו יד כב

ם
ְל ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֣מוֹ ָשׁ ֒
טז יג ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך
טז טו ְבּ ֤כֹל

ִ ֽמגָּ ְרנְ ָך֖  :גם האל"ף וגם הגימ"ל בקמץ קטן

בוּא ְת ָ֙ך :בכל במהפך ולא במקף ולכן הכ"ף בחולם ולא בקמץ קטן
ְתּ ָ ֽ

טז טז יֵ ָר ֶ֨אה

כוּר ָ֝ך :בקדמא ואזלא ולא בתלישה )לא קורן אך יש חומשים(
ָכל-זְ ְ

טז יז ָנ ַֽתןֽ ָ -לְך׃ געיה בנו"ן
הפטרת שבת ראש חודש

ג ֣עֹ ֵ ֽרף

ב ֵ ֽרְך :טעם נסוג אחור לבי"ת
ֶ֔כּ ֶלב :טעם נסוג אחור לעי"ןְ .מ ָ ֣

֥לד-גּ֖ וֹי :יו"ד בחירק קטן ,וא"ו
וּחל :ה"א השאלה מנוקדת בחטף וטעם נסוג אחור ליו"דִ .אם-יִ ָוּ ֵ ֽ
ח ֲהי֤ ַ
8
בדגש חזק ,קמוצה ומוטעמת מדין נסוג אחור
יא ִמ ִ ֥זּיז :להיזהר לא לקרוא מזיו
שׁעוּ׃ שתי השיני"ן בקמץ רחב
יב ִהנְ ִנ֣י :נו"ן ראשונה ,על אף הקושי ,בשווא נחְ .תּ ָשׁ ֳע ָ ֽ
יד וְ זָ ַ ֖עם :במלרע
טז וְ ַר ֖בּוּ :הטעם בבי"ת מלרע.
יז וְ ַה ִ ֽמּ ַטּ ֲה ִ ֝רים :המ"ם בחירק ולא בשווא
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יח ָבּ ָ֕אה :במלרע

מ ְשׁ ֵכי
יט ֥ ֹ

ֶ ֖ק ֶשׁת :טעם נסוג אחור למ"ם ושי"ן בשווא נע

כא ַל ְלוִ ִיּ֖ם :הלמ"ד רפויה ללא דגש ובשוא נח
ראשון של פרשת שופטים:

טז יח שׁ ְֹפ ִ ֣טים
טז כ נ ֵ ֹ֥תן

וְ שׁ ְֹט ִ ֗רים :הפ"א והטי"ת בשווא נעֽ ִ .תּ ֶתּןְ -ל ָ֙ך :געיה בתי"ו הראשונה

ָ ֽלְך׃ אין טעם נסוג אחור ,כן הדבר גם בהמשך יז ב

טז כא ַתּ ֲע ֶשׂהֽ ָ -לְּך׃ העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק

יז א ֖כֹּל ָדּ ָ ֣בר

ָ ֑רע :טעם טפחא בתיבת ֖כֹּל ,יש להקפיד על הפרדה בין שתי התיבות הנותרות
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הלמ"ד שמרה על הצירי ,אבל יש בה געיא ,וכן שני הנסוגים בפס' ג.
9
בניין התפעל

3

יז ד וְ ֻ ֽה ַגּדְ -לָך֖  :געיה בה"א
יז ז ִ ֽתּ ְהיֶ ה֤ -בּוֹ :העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
יז ח ָל ֔ ֶנ ַגע :הלמ"ד קמוצה

יז י ֲא ֶ ֖שׁר יִ ְב ַ ֣חר ֑ה' :טעם טפחא בתיבת ֲא ֶ ֖שׁר
יז יב ְל ָ ֤שׁ ֶרת

ָשׁ ֙ם :טעם נסוג אחור לשי"ן הראשונה

מתוך חלק הדקדוק בתורה קדומה" :ארבעה ספרים אין מסיימים בהם אלא מלמעלה )כלומר כופלים את
הפסוק הלפני אחרון( וסימניך יתק"ק – ישעיהו ,תרי עשר ,קהלת וקינות )איכה("
הערה כללית בקשר לתפילת מוסף של שבת ראש חודש :יש לקרוא "חָרְ בָה ﬠִירֵ נוּ" כאשר
החי"ת בקמץ גדול ]והרי"ש בשווא נע[ ולא בקמץ קטן ]ושווא נח[ שאז יש בכך כדי לשוות למילה
זו משמעות שונה ובלתי רצויה.

ֱהי ת ֹאכֲלֶ ּנּו ׁשָ נָ ה ְבׁשָ ָנה הרב מלבי"ם :כל הבכור ,הוסיף מלת כל
טו כ ִל ְפ ֵני ה' א ֶ
ללמד שכולל גם בכור בע"מ אם למ"ש שיהיה נאכל כל שנתו אם לענין איסור גיזה
ועבודה ,והלמוד שנאכל כל שנתו ,מפני שלשון שנה בשנה הנמצא בתנ"ך מציין שנה
שלמה מיום אל יום שמואל )א ז טז( מלכים )א ,ה כה; א ,י כה( ,ואמר בב"מ )דף סה(
שכירות שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה האחרת שנא' ִ ּכ ְ ׂש ִכיר ָׁשנָה ְ ּב ָׁ
ש ָנה )ויקרא כה ,נג(
ר"ל בסוף השנה מיום אל יום ממילא משלם בתחלת שנה האחרת ,וכן מ"ש תאכלנו שנה
בשנה ר"ל עד סוף השנה ואמר דרך צחות )בכורות כז( שנה הנכנסת בחברתה ר"ל עד
שיתחיל שנה האחרת מיום אל יום ולחנם נדחקו התוס' במקומות האלה:
הרב מלבי"ם ז"ל משתמש בלשון 'ממילא' .ידידנו יעקב עציון דן באחד מגליוני שבת בשבתו
על השימוש הרווח במלה זו .וישא משלו ויאמר.
רוב המילים בעברית נהגות בהטעמה מלרעית .ההטעמה המלרעית ,כנודע ,היא הגייה
של מילה כשהברתה האחרונה מוטעמת ,ואילו הגיית מלעיל היא הטעמה של ההברה
שלפני האחרונה .המילה מלרע עצמה מקורה בארמית ,והיא קיצור של "מלארעא" –
היינו מהארץ ,מלמטה .זאת כניגוד למלעיל שפירושו למעלה ,היינו בחלק הקודם של
המילה )והשוו להפניה המקובלת "לעיל" ,היינו למעלה – כלומר ְ ּבחלק קודם של
החיבור .כיוון שדרך הכתיבה הרגילה היא מלמעלה למטה ,הקודם הרי הוא למעלה(.
כאמור ,הרוב הגדול של המילים בעברית מוטעמות בהברתן האחרונה )ולשם ההמחשה
– כל המילים שבמשפט האחרון מוטעמות מלרע .מוזמנים לבדוק .יוצאת מהכלל רק
המילה האחרונה שבסוגריים( .עם זאת ,בדרך הדיבור פעמים הרבה נהגית מילה
במלעיל אף שהגייתה הנכונה היא במלרע .כך הוא למשל בממלכת השמות .בחדשות
יאמרו הקריינים "מאיר מיכאל 10נסע ִלכְ פַ ר סבא" ,במלרע – אך העם אומרים "מאיר
דינה של כפר סבא .כך נוצרה למשל הבדלה בין המילה
ּ
מיכאל" במלעיל ,וכך גם
"רחובות" במלרע ,צורת הרבים של רחוב ,לבין העיר רח ובות )אמרו למשל את
המשפט "הרחובות של רחובות רחבים"( .בדומה ,המילה ִראש ֹון נהגית כדין במלרע –
אך אם מדברים על העיר ,הכול אומרים ראשון לציון ,או ראשון בלבד.
העברת ההגייה ממלרע למלעיל היא תופעה פונטית כללית )וכשם שהילדים הופכים
שרה ועוד ,כידם הטובה(  -אך
שמות משחקים למלעיליים  -מחבואים ,חָ בוש ,חיי ָ ׂ
ישנה גם השפעה לעובדה שבשפות אירופה ההגייה היא לרוב מלעילית ,וכידוע אף
העברית נהגתה בפי יוצאי אירופה עד לפני כמה דורות בהגיית מלעיל ,וכפי ששרים
עד היום את המנון "התקווה".11
10

החלפתי את הדוגמה בהעדפה לנקוט שמות סתמיים ולא של אנשים ידועים.
11
א"ה :אולי זה גם כן קשור לביטוי הקמץ בהברת  Oלטיני אצל האשכנזים ,גם אצל התימנים יש נטייה
ל'מלעיל'.
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נראה שאחת המילים שבהן ניכרת השפעת ההגייה המלעילית של היידיש היא לא
מילה עברית אלא ארמית במקורה ,המילה מֵ ילֶ א .בתלמוד אף פעם לא מופיעה המילה
"מילא" לבדה ,אלא רק בתוספת מ"ם" :ממילא" .הלומד המצוי קורא מילה זו כך –
ִמ ּ ֵמילֶ א ,במלעיל – אך אם נפנה אל המסורת התימנית ניווכח שהגיית המילה היא
"מ ָּלה",
ִ
"מ ִּמי ּ ָלא" ,במלרע – ובעצם מדובר כאן כנראה במילה המוכרת לנו -
ִ
שפירושה בארמית ָ ּדבָ ר.
פירוש הצורה "ממילא" הוא אפוא "מתוך הדבר עצמו" .כך למשל אמר ר' יוחנן
לאחר שנפטר חברו ללימוד ,ריש לקיש" :בר לקישא  -כי הוה אמינא מילתא הוה
מקשי לי עשרין וארבע קושייתא ומפריקנא ליה עשרין וארבעה פרוקי ,וממילא רווחא
שמעתא" )כלומר :בן לקיש ,כשהייתי אומר דבר היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות
והייתי מתרץ עשרים וארבעה תירוצים ,ומתוך הדבר מתיישבת הסוגיה( .עם הזמן,
"מ ּ ֵמילֶ א" ,ובהמשך אף
ומכיוון שהתלמוד נכתב ללא ניקוד ,הצורה "ממילא" נהגתה ִ
נשמטה המ"ם הראשונה ,וכך התקבלה הצורה הרגילה בדיבורנו .ועל זה נאמר  -נו,
מילא.
א"ה :עדיין אני נבוך .מלה בעברית מתורגמת בארמית 'מלתא' ראה בדניאל
 .1ספר דניאל פרק ב פסוק ה:
וּפ ְשׁ ֵ ֔רהּ ַה ָדּ ִמ ֙ין
הוֹדעוּנַּ֙ נִ ֙י ֶח ְל ָ ֣מא ִ
תה ִמ ִנּ֣י ַאזְ ָ ֑דּא ֵ ֣הן ָל֤א ְת ְ
יא ְל ַכ ְשׂ ָדּ ֵ֔אי ִמ ְּל ָ 
ָע ֵנ֤ה ַמ ְל ָכּ ֙א וְ ָא ַ ֣מר ְל ַכ ְשׂ ָדּ ֵ֔
יכוֹן נְ וָ ִ ֥לי יִ ְתּ ָשׂ ֽמוּן:
וּב ֵתּ ֖
ִתּ ְת ַע ְב ֔דוּן ָ
 .2ספר דניאל פרק ב פסוק ח:
יתוֹן ִ ֥דּי ַאזְ ָ ֖דּא ִמ ִ ֥נּי ִמ ְּל ָ ֽתא:
ל־ק ֵבל֙ ִ ֣דּי ֲחזֵ ֔
ָע ֵנ֤ה ַמ ְל ָכּ ֙א וְ ָא ַ֔מר ִמן־יַ ִצּ ֙יב יָ ַ ֣דע ֲא ָ֔נה ִ ֥דּי ִע ָדּ ָנ֖א ַאנְ ֣תּוּן זָ ְב ִנ֑ין ָכּ ֳ
 .3ספר דניאל פרק ב פסוק טו:
הוֹדע
ן־ק ָ ֣דם ַמ ְל ָ ֑כּא ֱא ַ ֣דיִ ן ִמ ְּל  ָתא ַ ֥
ל־מה ָד ָ ֛תא ְמ ַה ְח ְצ ָ ֖פה ִמ ֳ
י־מ ְל ָ֔כּא ַע ָ ֥
יטא ִ ֽד ַ
ָע ֵנ֣ה וְ ָא ַ֗מר ְל ַא ְרי ֙וְֹך ַשׁ ִלּ ָ ֣
ַא ְרי֖ וְֹך ְל ָדנִ ֵיּֽאל:
 .4ספר דניאל פרק ב פסוק יז:
הוֹדע:
תא ַ ֽ
וֹהי ִמ ְּל ָ #
ישׁ ֵ ֧אל וַ ֲעזַ ְר ָי֛ה ַח ְב ֖ר ִ
ֱא ַ ֥דיִ ן ָדּנִ ֵיּ֖אל ְל ַביְ ֵ ֣תהּ ֲא ַז֑ל ְו ַ֠ל ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
 .5ספר דניאל פרק ד פסוק כח:
כוּתא ֲע ָ ֥דת ִמ ָ ֽנּ ְך:
בוּכ ְדנֶ ַצּ֣ר ַמ ְל ָ֔כּא ַמ ְל ָ ֖
ן־שׁ ַמָיּ֣א נְ ַ ֑פל ָלְ֤ך ָ ֽא ְמ ִר ֙ין נְ ַ
֗עוֹד ִמ ְּלתָ א ְבּ ֻפ֣ם ַמ ְל ָ֔כּא ָ ֖קל ִמ ְ
 .6ספר דניאל פרק ד פסוק ל:
וּמ ַ ֥טּל ְשׁ ַמָיּ֖א ִגּ ְשׁ ֵ ֣מהּ
אכל ִ
תוֹר ֙ין יֵ ֻ֔
ן־אנָ ָ ֣שׁא ְט ִ ֔ריד וְ ִע ְשׂ ָ ֤בּא ְכ ִ
וּמ ֲ
בוּכ ְדנֶ ַצּר֒ ִ
הּ־שׁ ֲע ָ֗תא ִמ ְּלתָ א֣ ָ $ס ַפת ַעל־נְ ַ
ַבּ ַ
וֹהי ְכ ִצ ְפּ ִ ֽרין:
יִ ְצ ַט ַ ֑בּע ַע֣ד ִ ֥דּי ַשׂ ְע ֵ ֛רהּ ְכּנִ ְשׁ ִ ֥רין ְר ָ ֖בה וְ ִט ְפ ֥ר ִ
 .7ספר דניאל פרק ה פסוק טו:
תא
א־כ ֲה ִ ֥לין ְפּ ַ ֽשׁר־ ִמ ְּל ָ 
הוֹד ֻע ַ ֑תנִ י וְ ָ ֽל ָ
וּפ ְשׁ ֵ ֖רהּ ְל ָ
י־כ ָת ָ ֤בה ְדנָ ֙ה יִ ְק ֔רוֹן ִ
ימיָּ ֙א ָ ֽא ְשׁ ַפ ָ֔יּא ִ ֽדּ ְ
וּכ ֞ ַען ֻה ַ ֣עלּוּ ָ ֽק ָד ַ֗מי ַח ִ ֽכּ ַ
ְ
ְל ַה ֲחוָ ָיֽה:
 .8ספר דניאל פרק ה פסוק כו:
כוּתְך וְ ַה ְשׁ ְל ַ ֽמהּ:
ֽה־א ָל ָ ֥הא ַמ ְל ָ ֖
ְדּ ָנ֖ה ְפּ ַ ֽשׁר־ ִמ ְּל ָת%א ְמ ֵ֕נא ְמ ָנ ֱ
 .9ספר דניאל פרק ו פסוק יג:
ל־א ֨ ָלהּ
ן־כּ ֱ
ל־א ָ֡נשׁ ִ ֽדּי־יִ ְב ֵע ֩א ִמ ָ
א ֲה ָ ֧לא ֱא ָ ֣סר ְר ַ֗שׁ ְמ ָתּ ִ ֣דּי ָכ ֱ
ל־א ָ ֣סר ַמ ְל ָכּ ֒
ם־מ ְל ָכּ ֘א ַע ֱ
אדיִ ן ְק ִ ֨רבוּ וְ ָא ְמ ִ ֥רין ֳק ָד ַ
֠ ֵבּ ַ
יבא ִמ ְּל ָת&א
הן ִמ ָ ֣נּ ְך ַמ ְל ָ֔כּא יִ ְת ְר ֵ֕מא ְלג֖ וֹב ַא ְריָ וָ ָ ֑תא ָע ֵ֨נה ַמ ְל ָ֜כּא וְ ָא ַ֗מר יַ ִצּ ָ ֧
ד־יוֹמין ְתּ ָל ִ֗תין ָל ֵ ֙
ִ֣
ֶו ֱֽא ָ֜נשׁ ַע
י־לא ֶת ְע ֵ ֽדּא:
וּפ ַ ֖רס ִדּ ָ ֥
ת־מ ַ ֥די ָ
ְכּ ָד ָ
יש לציין שבשיר התקווה המקורי יש כמה בתים המראים אמונה חזקה בתורה ,אבל מי שבחרו בשיר זה ל'המנון
הלאומי' עיקרו ממנו כמעט את האמונה .ובכלל שיר זה אינו מתאים ל'מדינת כל אזרחיה' ...וד"ל.
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 .10ספר דניאל פרק ו פסוק טו:
בוּתהּ וְ ַע ֙ד ֶמ ָע ֵל֣י ִשׁ ְמ ָ֔שׁא
וֹהי וְ ַ ֧על ָדּנִ ֵיּ֛אל ָ ֥שׂם ָ ֖בּל לְ ֵשׁיזָ ֵ ֑
יא ְבּ ֵ ֣אשׁ ֲע ֔ל ִ
ֱא ַ ֨דיִ ן ַמ ְל ָ֜כּא ְכּ ִ ֧די ִמ ְּל ָתא ְשׁ ַ֗מע ַשׂ ִגּ ֙
לוּתהּ:
ֲהָו֥א ִמ ְשׁ ַתּ ַ ֖דּר ְל ַה ָצּ ֵ ֽ
 .11ספר דניאל פרק ז פסוק כח:
וּמ ְלּ ָ ֖תא ְבּ ִל ִ ֥בּי נִ ְט ֵ ֽרת :פ
יוֹנ֣י יְ ַב ֲה ֻל ַ֗נּ ִני וְ זִ יוַ ֙י יִ ְשׁ ַתּנּ֣ וֹן ֲע ֔ ַלי ִ
י־מ ְּל ָת%א ֲא ָ֨נה ָ ֽדנִ ֵ֜יּאל ַשׂ ִגּ֣יא׀ ַר ְע ַ
סוֹפא ִ ֽד ִ
ד־כּה ָ ֣
ַע ָ ֖
ואינני זכור ביטוי 'ולאו ממילתא שמעית מינה' וכד'.

בגליון ראה משנת עה נשארו קטעים מהספר מבשר עזרא על פירוש ראב"ע שלא טופלו.
ח ֶדׁש ָהאָ ִביב ראב"ע :נקרא כן בעבור שהיה בו אביב בצאתם ממצרים.
טז א ׁשָ מֹור אֶ ת־ ֹ
והמכחשים אמרו ,כי לא נַעֲ ֶׂשה פסח בלא אביב ,וכבר השיבותי על הבליהם )שמ' יב,ב(.
גם אנחנו נודה ,כי בית דין היה מסתכל לאביב.
לפי המכחשים חודש האביב הוא חודש שמשי שאינו קשור לירח .ראב"ע בשמות יב מתווכח
עמהם .הוא מציין כאן שבית הדין היה מעבר מדי פעם כדי שפסח יהיה באביב.
ליְ לָ ה:
ריִ ם ָ ֽ
ֱה&י ִמ ִּמ ְצ ַ 
ֲ יְ יָ  .א ֶ
הֹוציא ,
ִ
ראב"ע :לילה  -הוציאך מתחת רשות פרעה .והקרוב עוד אפרשנו.
אתִ #מ ִּמ ְצ ָ ֽריִ ם:
מֹועד צֵ ְ
ֵ
ּׁשמֶ ׁש
ּפסַ ח ָּב ָע ֶ%רב ְּכבֹוא הַ  ֶ
טז ו ִּתזְ ַּב#ח אֶ ת־הַ ֶ 
ראב"ע :בערב ,כבוא השמש  -פרשתיו )שמ' יב,ו( .מועד צאתך  -שב אל הפסח ,כי במועד
חדש האביב יצאו ממצרים ,ואיננו דבק עם כבוא השמש.
בשני הפסוקים דן ראב"ע על ההבנה שישראל יצאו ממצרים בלילה בעוד שבפרשת בא
בעֶ צֶ ם הַ י ֹּום הַ ֶזּה )שמות יב,
מבואר שישראל נצטוו שלא לצאת מבתיהם עד בוקר ,והם יצאו רק ְ ּ
מא( .והוא מפרש כבוא השמש שהוא זמן הקרבת הפסח ולא זמן היציאה.
הרב משולם ראטה ז"ל בספרו מבשר עזרא מפנה לדברי ראב"ע.

ע"כ מדברי הרב משולם ז"ל.
הרב שמואל מוטוט:
המילים בפירוש ראב"ע על פס'
א 'והקרוב עוד אפרשנו' נתקשה ר"ש מוטוט בפירושם .אבל לדעת הרב משולם כוונתו
ברורה מועד צאתך אינו שעת היציאה ממצרים אלא שעת הקרבת הפסח.
ּובּׁשַ ְלּתָ  -באש ,וכן "ויבשלו את )בנוסחנו ללא 'את'( הפסח באש" )ד"ה ב,לה,יג( .והזכיר
טז ד ִ
ובשלת  -שלא יאכל חי.
עיין גם רש"י כאן .כידוע הדברים מכוונים שלא תהיה סתירה בין איסור הבישול במים
12
בפרשת בּ ֹא ובין הבישול כאן .לפני הרב משולם ראטה ז"ל היה כתוב בראב"ע 'פירשתיו'
כמנהגו כאשר הוא מזכיר שפירש במקום אחר .ולכן הוא מביא מכאן ראיה שפירוש ספר
דברים הוא מאותה מהדורה של הפירוש הארוך על שמות.
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זה גם הנוסח במאגר שבפרויקט שו"ת בר-אילן .העתקתי כאן היא ממפעל הכתר של בר-אילן.
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ֹאכל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָנא )שמות יב ,ט( .פי' ראב"ע דלפי
דעת זקנים מבעלי התוספות שמות יב ט .אַ ל ּת ְ
שתועבת מצרים תזבחו שמא תאמרו לא נצלהו כל צרכו פן ירגישו בו המצרים ת"ל אל
תאכלו ממנו נא ושמא תאמרו נבשלנו ונכסנו בקדרה ת"ל וּבָ ׁ ֵשל ְמבֻ ּ ָׁשל ושמא תאמרו
ֹאש ֹו עַ ל ְ ּכ ָר ָעיו וְ עַ ל ִק ְרבּ ֹו:
לחתוך הראש והכרעים ואל יכירו מה זאת ת"ל ר ׁ
תוכן הדברים גם בהדר זקנים שם.
13
התוספת בראב"ע ארוך שהרב משולם רומז עליה .והנני הכותב מוסיף על פירוש החכם,
כאשר שמעתי מפיו :וּבָ ׁ ֵשל  -שם התאר על משקל "כבד" )בר' יב,י ועוד(; "זָ ֵקן"; וככה זה
וּבָ ׁ ֵשל ,כי הבי"ת קמוץ והשי"ן רפה .ואיננו שם הפעל ,על דרך " ִ ּכי כַ ֵּבד אֲ כַ ֶּב ְד ָך" )במ' כב,יז(;
"הַ ֵּכה ַת ֶּכה" )דב' יג,טז(; כי לעולם לא יבוא שם הפועל בהתחברו ,רק על לשון עבר או
עתיד ,כמו " ַד ֵּבר יְ ַד ֵּבר" )שמ' ד,יד(; "הַ ְקדֵּ ׁש ִה ְקדַּ ְׁש ִּתי" )שו' יז,ג( .רק להתחבר שם הפועל עם
פּוֹעל ופעוּל לא יבוא .והנה זה ָּב ׁ ֵשל  -כמו " ָּכבֵ ד"; ולנקבה" :אֶ ת הַ ְזּר ַֹע ְ ּב ׁ ֵש ָלה" )במ' ו,יט(.
ואל תתמה לומר :מה צרך לומר שני העניינים ,בשל ו ְמבֻ ּ ָׁשל? כי שני בּשולים הם ,כמו
שפירש :האחד ,להכניס כלי שהבשר בתוכו בתוך כלי המים הרותחים .ולרבים :כמו
"וְ הֵ ּ ָמה ֲחכָ ִמים ְמחֻ ָּכ ִמים" )מש' ל,כד(; וככה יאמר ליחיד' :חכם מחוכם'; 'ברוך ומבורך'.
והפרש יש בדיקוּת הלשון בין "חָ כָ ם" ל" ְמחֻ ָּכם" )תה' נח,ו(; וככה בין בשל ל ְמבֻ ּ ָׁשל ,כאשר
פירש.
בספר מחוקקי יהודה מביא דיון אם הפירוש הארוך על שמות הוא מדברי ראב"ע עצמו או
מדברי תלמידיו.

הספר 'אהל יוסף' המוזכר בתחילת דברי מחוקקי יהודה הוא ר' יוסף טוב עלם מחבר הפירוש
'צפנת פענח' על אבן עזרא.
הוא טוען בתחילת ספר שמות שהפירוש הארוך אינו מעשה ידי ראב"ע עצמו.
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בספר מחוקקי יהודה שהכותב כאן הוא תלמידו יצחק בן יהודה.
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קטע מדבריו.

ע"כ מצפנת פענח.
קשה להכריע מה יותר נכון .הנראה הוא שגם הפירוש הארוך הוא מכתיבתו אבל נערך ע"י
תלמידים .הקטע על בשל מבושל הוא כעין תוספת צדדית ומאמר מוסגר ולכן צוין בפני עצמו,
אבל אין זה מוכיח שכל מקום אחר הוא ראב"ע עצמו.
כיון שהוזכר כאן שי"ר )שלמה יהודה רפפורט( בספרו על תולדות בעל הערוך ,מובא כאן
חלק מהערה  13בעמ'  36שצוינה ע"י הרב משולם ז"ל.

ע"כ מדברי שי"ר.

8

ל ֹא תַ ע ֲֶׂשה
ֱהי #
יעי עֲצֶ ֶרת לַ ה' א  ֶ
ֹאכל מַ ּצֹ %ות ּובַ ּיֹום הַ ְּׁש ִב ִ<
טז ח ֵׁשׁ#שֶ ת י ִָמים ּת ַ
ְמלָ ָ ֽ
אכה :ראב"ע :ששת ימים - ...אמרו הקדמונים )ראה ספ"ד קלד( :מֵ הֶ ָח ָד ׁש .ויתכן היות
וביום השביעי דבק עם ששת ימים .והבדילו מפאה אחרת ,בעבור להזהיר לא תעשה
מלאכה .הרב משולם ראטה ז"ל נתקשה בדברי ראב"ע אלה.
ועתה נחזי אנן ,בספרי מובאת כאן דרשה.
ששת ימים תאכל מצות ,רבי שמעון אומר כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות וכתוב
אוכלה ששה
אחד אומר ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ַמ ּצ ֹות ּתֹאכֵ ל ּו )שמות יב ,טו ועוד( מצה נאכלת כל שבעה,
ּ
מן החדש ובשביעי מן הישן.
דברי ר' שמעון מחלקים את חג הפסח .ביום הראשון של פסח עד להקרבת העומר ,המצות הן
מהתבואה הישנה שנקצרה בשנה הקודמת .מהיום השני מעת הקרבת העומר עד סוף החג יכול
לאכול מצות שנאפו מהתבואה החדשה .עדיין צ"ע הלשון 'ובשביעי מן הישן' כי רק ביום
הראשון )ובשני עד הקרבת העומר( אוכל רק מהישן.
הרב מלבי"ם אומר שפסוק זה מתקשר לפסוק שלפניו.
וּב ַשּׁ ְל ָ֙תּ וְ ָ ֣א ַכ ְל ָ֔תּ ַבּ ָמּ ֕קוֹם ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְב ַ ֛חר ֥ה' ֱא ֶ ֖
ִ
אכ֣ל
֣ית ַב ֔בֹּ ֶקר וְ ָה ַל ְכ ָ ֖תּ לְ א ָֹה ֶ ֽליָך֥ ֵ :שׁ ֶשׁת יָ ִ ֖מים תּ ֹ ַ
וּפ ִנ ָ
ֹלהיָך ֑בּוֹ ָ
אכה:
ֹלהיָך ֥ל ֹא ַת ֲע ֶ ֖שׂה ְמ ָל ָ ֽ
יעי ֲע ֙ ֶצ ֶר ֙ת ַל ֣ה' ֱא ֶ֔
וּביּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֗ ִ
ַמ ֑צּוֹת ַ
ששת ימים תאכל מצות ,ר"ל אחר שתבוא באהלך ביום ב' של פסח שאז תקצור ותביא
העומר ומאז ששת ימים תאכל מצות מן התבואה החדשה ,ומ"ש בכ"מ ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ּתֹאכַ ל
ַמ ּצֹת )שמות יג ,ו ועוד במשפטים וכי-תשא( היינו מן הישן.
המשך הראב"ע :ויתכן היות וביום השביעי דבק עם ששת ימים .והבדילו מפאה אחרת,
בעבור להזהיר לא תעשה מלאכה.
מצד אחד לעניין אכילת התבואה החדשה יום החג השביעי של פסח דבוק לחמשת הימים
אכ֣ל
שלפניו ,אבל לענין איסור מלאכה הוא חלוק מהם .והמקרא מתבאר אחרי ֵ ֥שׁ ֶשׁת יָ ִ ֖מים תּ ֹ ַ
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ֹלהיָך ֥ל ֹא ַת ֲע ֶ ֖שׂה
יעי ֲע ֙ ֶצ ֶר ֙ת ַל ֣ה' ֱא ֶ֔
וּביּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב ֗ ִ
ַמ ֑צּוֹת ומלבד היום הראשון היו מותרים במלאכה ַ
אכה :כך ע"י המלים ששת ימים תאכל מצות נתחלק מהם היום הראשון לענין אכילת חדש,
ְמ ָל ָ ֽ
והיום השביעי לענין עצרת ואיסור מלאכה.
הפטרת שבת ראש חודש
ּדי ׁשַ ָּבת ְּבׁשַ ּבַ ּתֹ %ו
ּומ ֵ #
ח ֶדׁש ְּב ָח ְד ׁשֹו ִ
ישעיהו סו כג וְ הָ ָי<ה ִ ֽמ ֵּדי־ ֹ
רו )מלכים ב ,ד ,ח(".
ראב"ע :והיה מדי  -קרוב מטעם 'כל עת שיהיה החדש' ,וכמוהו " ִמדֵּ י ָע ְב ֹ
וחדש בחדשו  -כמו "דבר יום ביומו" )שמ' ה,יג( ,והטעם :כל יום ויום בעתו .ומזה הכתוב
למדו הקדמונים ז"ל )משנה עדויות ב,י( ,שמשפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדשים ,וטעם -
מדי שנה .וטעם )מדי שבת בשבתו  ( -בפירוש "שבע שבתות" )וי' כג,טו(.
וכתב הרב משולם ראטה ז"ל בספרו מבשר עזרא.

בחיפוש מלים 'שבת בשבתו' בכל פירושי ראב"ע הגעתי לדבריו בסוף פרשת בהר על איסור
א־ת ִ ֣קימוּ ָל ֶ֔כם וְ ֶ ֣א ֶבן ַמ ְשׂ ִ֗כּית ֤ל ֹא
וּמ ֵצּ ָב ֙ה ל ֹ ָ
וּפ ֶסל ַ
א־ת ֲע ֨שׂוּ ָל ֶ֜כם ֱא ִל ֗ ִילם ֶ ֤
אבן משכית ויקרא כו א-ב .ל ֹ ַ
יראוּ ֲא ִנ֖י ֽה':
וּמ ְק ָדּ ִ ֖שׁי ִתּ ָ ֑
מרוּ ִ
ת־שׁ ְבּת ַ ֹ֣תי ִתּ ְשׁ ֔ ֹ
יכםֶ :א ַ
ֹלה ֶ ֽ
֑יה ִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני ֖ה' ֱא ֵ
ִת ְתּ ֙נוּ ְבּ ַא ְר ְצ ֶ֔כם ְל ִ ֽה ְשׁ ַתּ ֲח ֺ֖ות ָע ֶל ָ
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בזה הרב מלבי"ם עונה לפי חז"ל ,שהמביא את קרבן הפסח אינו שב הביתה למחרת אכילת הפסח ביום החג
עצמו אלא ביום הראשון של חול המועד.
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וּמ ֵ ֥דּי
ועל זה כתב ראב"ע :ולפי דעתי ,שהזכיר את שבתותי  -מטעם "וְ ָה ָ֗יה ִ ֽמ ֵדּי־ ֙ח ֹ ֶד ֙שׁ ְבּ ָח ְד ֔שׁוֹ ִ
ל־בּ ָ ֛שׂר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲח ֺ֥ות ְל ָפ ַנ֖י ָא ַ ֥מר ֽה') ":יש' סו,כג(  -בעבור שהזכיר להשתחוות
ַשׁ ָ ֖בּת ְבּ ַשׁ ַבּ ֑תּוֹ יָ ֧בוֹא ָכ ָ
עליה .והטעם ,שתבוא בכל שבת להשתחוות לפני; ולא על אבן משכית ,רק אל מקדשי.
יתכן שבמלים שבע שבתות הוא רומז לפרשת בהר שענינה מצוות שמיטה ויקרא כה ח
תת ַה ָשּׁ ִ֔נים ֵ ֥תּ ַשׁע
מי ׁשֶ Aבַ ע ׁשַ ְּב ֹ
שׁ ַבע ְפּ ָע ִ ֑מים וְ ָהי֣ וּ ְל ָ֗ך יְ ֵ ֙
תת ָשׁ ִ֔נים ֶ ֥שׁ ַבע ָשׁ ִנ֖ים ֶ ֣
וְ ָס ַפ ְר ָ ֣תּ ְל ָ֗ך ׁשֶ Aבַ ע ׁשַ ְּב ֹ
וְ ַא ְר ָבּ ִ ֖עים ָשׁ ָנֽה:
אולי מהעניין להביא את דבריו על במדבר כח יד על ח ֶֹד ׁש ְ ּבחָ ְד ׁש ֹו
בחדשו  -כמו "שבת בשבתו"; ולא יתכן בו על דרך הפשט פירוש אחר ,כי אין בפסוק זיכר
לירח .ועוד ,כי לא מצאנו זאת המלה כי אם מהבנין 'הכבד הדגוש' ,והנה הדל"ת רפה.
המלה ' ֹחדש' מתפרש במשמע 'ראשֹ -חדש' בכמה מקומות .היה מקום לפרש ח ֶֹד ׁש ְ ּבחָ ְד ׁש ֹו ראש
החודש בהתחדשותו ,או החודש בהתחדשותו כלומר בתחילתו .בנוסף הוא טוען ש'בחדשו' אינו
פועל בבניין פיעל ,כי הדלי"ת רפויה ללא דגש .ולכן ח ֶֹד ׁש ְ ּבחָ ְד ׁש ֹו הוא כמו שבת בשבתו או
יום ביומו .כמו שכתב בישעי' והובא כאן לעיל.

אנא שלחו את הערותיכם!
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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