היבטים לשוניים בפרשת חיי-שרה עז
דקדוקי קריאה בפרשה ובהפטרה ובראשון של תולדות

תוֹשׁב ָאנ ִ ֹ֖כי :טעם טפחא בתיבת ָאנ ִ ֹ֖כי
כג ד גֵּ ר-וְ ָ ֥
מר
כג ה ֵלא ֥ ֹ

ֽלוֹ :הטעם במ"ם הוא לא נסוג

תוֹכ ֶכ֖ם :כ"ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף
כג ט ְבּ ְ

כג יב ַ ֥עם ָה ָ ֽא ֶרץ :המילה ַ ֥עם

במרכא ואינה מוקפת

כג יח ְל ִמ ְק ָנ֖ה :הנו"ן קמוצהְ .בּ ֖כֹל ָבּ ֵ ֥אי ַ ֽשׁ ַערִ -ע ֽירוֹ :טעם טפחא בתיבת ְבּ ֖כֹל
כד ג ַ ֽבּ ֙ה' :אין להשמיע את האל"ף של שם ה' ,יש לקרא כאילו כתוב בַּ ד ֹונָי

כד ו ִה ָ ֣שּׁ ֶמר

ְל ָ֔ך :הטעם בשי"ן והמ"ם סגולה

כד ט וַ יִּ ָ ֣שּׁ ַ ֽבע

֔לוֹ :טעם נסוג אחור לשי"ן ,עם זאת יש געיא בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן הגרונית

1

כד יב ִ ֖עם ֲאד ִ ֹ֥ני ַא ְב ָר ָ ֽהם :טעם טפחא בתיבת ִ ֖עם
אה :האל"ף בציריָ .ל ַ ֗ד ַעת :ברביע
כד כא ִמ ְשׁ ָתּ ֵ ֖

2

כד כה גַּ ם֥ ֶ -תּ ֶבן גַּ םִ -מ ְס ֖פּוֹא ַ ֣רב ִע ָ ֑מּנוּ :תיבת ַ ֣רב

במונח

יּוּשׂם) :לפי הקרי( השׂי"ן בפתח
כד לג וַ ַ ֤
כד מג וְ ָא ַמ ְר ִ ֣תּי :במלרע
כד מז ָי ְֽל ָדה-לּ֖ וֹ :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה והלמ"ד אחריה בשווא נע
כד ס וַ יְ ָב ְר ֤כוּ :הרי"ש בשווא נע ולא
מנוקדת בשווא נע ,לשון עתיד

אמרוּ
בחטף .וַ ֣יּ ֹ ְ

ירשׁ :וא"ו החיבור
֔ ָלהּ :טעם נסוג אחור ליו"ד .וְ יִ ַ ֣

ב ָה :העמדה קלה ביו"ד למנוע הבלעת האל"ף
כד סז ָה ֙א ֹ ֱה ָל ֙ה :ההטעמה באל"ף ולא בלמ"ד ;3וַ יֶּ ֱא ָה ֶ ֑
החטופה .וַ יִּ נָּ ֵ ֥חם :במלרע ,הקורא במלעיל משבש את משמעות הכתוב
כה ב וְ ֶאת-יָ ְק ָ֔שׁן :היו"ד בקמץ קטן

וּב ֵנ֣י
כה ג ְ

ְד ָ ֔דן :בזקף ולא ברביע

כה ד וַ ֲח ֔נ ְֹך :הוא"ו פתוחה
כה ח וַ יֵּ ָ ֖א ֶסף :במלעיל וכן הדבר בכל המקרא כולו כאשר הכוונה לעניין מיתה
כה יא וַ יְ ָ ֥ב ֶרְך :במלעיל וכן הדבר בכל המקרא כולו
שׂם׃ שׂי"ן שמאלית
וּמ ְב ָ ֽ
כה יג ִ
הפטרת חיי שרה מלכים א א א-לא:

אמרוּ
ב וַ ֧יּ ֹ ְ

ל֣ וֹ :טעם נסוג אחור ליו"דַ .לאד ִֹנ֤י :האל"ף כלל אינה נשמעת

1

המטעים את המ"ם משנה משמעות
2
קורן ואחרים הטעימו בזקף גדול ואין להגרר אחריהם .יש עדות מנוסח כתר ארם צובא על הרביע.
3
הסימון הכפול של הפשטא מוכיח שהטעם באל"ף .והחומשים וה"תיקונים-קלקולים" שמחקו את הפשטא באל"ף
ושמו געיא במקומה זייפו.

1

ז ַ ֽו יַּ ְעזְ ֔רוּ :העי"ן בשווא נחֲ .אד ֹנִ ָיּֽה׃ הנו"ן בחירק חסר והיו"ד אחריה דגושה ובקמץ
יא וַ ֲאד ֵֹנ֥ינוּ :האל"ף נשמעת בחטף פתח
אתי :מלרע הטעם בת"ו
וּמ ֵלּ ִ ֖
יד ִ

כה יְ ִ ֖חי ַה ֶ ֥מּ ֶלְך ֲאד ֹנִ ָיּֽהוּ׃ טעם טפחא בתיבת יְ ִ ֖חי
ראשון של תולדות:

כה כא וַ יֶּ ְע ַ֨תּר :העי"ן בשווא נח .וַ יֵּ ָ ֤ע ֶתר

לוֹ :הטעם בעי"ן
֙

כה כב וַ יִּ ְת ֽר ֹ ְצ ֤צוּ :צד"י ראשונה בשווא נע ולא בחטף

כה כב וַ ֵ ֖תּ ֶלְך ִל ְד ֥ר ֹשׁ ֶאתֽ -ה' :טעם טפחא בתיבת וַ ֵ ֖תּ ֶלְך
א ֙ם
וּל ֹ
כה כג ְ

אם :בשתי התיבות הלמ"ד בשווא נח ויש להקפיד על הפרדתן
ִמ ְל ֣ ֹ

יטנִ י :הלמ"ד בשווא נח
כה ל ַה ְל ִע ֵ ֤

כה לב וְ ָל ָמּהֶ -זּ֥ה

ִ ֖לי :טעם טפחא בתיבת ִ ֖לי בלבד ,אין לצרף לה את המילה 'זה' כאילו כתוב :וְ ָ ֥ל ָמּה זֶּ ה֖ ִ -לי

כה לג ִה ָ ֤שּׁ ְב ָעה ִ ֙לּי :טעם נסוג אחור לשי"ן .וַ יִּ ָשּׁ ַ ֖בע
אכל וַ ֵ֔יּ ְשׁ ְתּ וַ ָ ֖יּ ָקם
כה לד וַ ֣יּ ֹ ַ

ל֑ וֹ :הטעם לא נסוג

וַ יֵּ ַלְ֑ך :הראשון והשלישי במלעיל ,השני והאחרון במלרע

כו ג וַ ֲא ָב ְר ֶכ֑ךָּ  :הרי"ש בשווא נע וכ"ף סופית דגושה,
כו ד וְ ִה ְת ָבּ ְר ֣כוּ :הרי"ש בשווא נע

קּוֹתי
וֹתי ֻח ַ ֥
כו ה ִמ ְצ ַ ֖

וְ תוֹר ָ ֹֽתי :רבים הקוראים המשתבשים בסיום הקריאה וקוראים כאילו טעם טפחא

בתיבת 'חקותי'

נמשיך בע"ה לעקוב אחרי המקורות שעל פיהם קבע הרב מרדכי ברויאר ז"ל את נוסח
המקרא בשביל 'דעת מקרא' בהוצאת מוסד הרב קוק 4ככל שיספיק הזמן ,והשאר – עוד חזון
למועד בע"ה.
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כג ב

בשלושה כתבי יד הכ"ף בגודל רגיל .אבל ר"מ ברויאר מציין שברשימות האותיות הקטנות
בכמה מקורות מופיעה מלה זו.
מנחת שי :וְ ִל ְבכ ָֹתה :הכ"ף זעירא] .וְ ִל ְבכּ ָֹת ּה[.
מחלוקת בן-אשר ובן נפתלי אם יש
כג ד
א
געיא בגימ"ל .מנחת שי :גֵר־ותושב :לפי הנראה בחילופי' אין במלת גֵ ר מאריך לבן אשר ,וכן
תוֹשׁב[.
מצאתי בקדמון] .גֵּ ר־וְ ָ ֥

4
א

ובעקבותיו בתנ"ך השלם מוסד הרב קוק ללא פירוש ,הוצאת חורב ו'תנ"ך ירושלים'.
בחילופי' :חילופים  -ד.

2

בונציה יש

כג ו
פסק אחרי אלהים .פסק זה אינו בכתבי יד ולכן ר"מ ברויאר אינו גורס אותו.
נשיא ֱאֹל ִ ֤קים :בב"ר פ' נ"ח ופ' מ"ב ודוכתי אחריני ,אמרו לו מלך את עלינו ,נשיא
מנחת שי֨ :
ג
79
את עלינו ,אלוק את עלינו וכו' .ופסוק הטעמי' מורה כן .ועיין יפה תואר בפ' מ"ב סי' ט'.
דובילקוט פ' משפטים רמז שנ"א בשם מס' סופרי' ,נשיא אלקים אתה קדש ,אבל הבמס'
ֹלהים[.
סופרי' שאצלנו ליתיה] .נְ ִ֨שׂיא ֱא ִ ֤
>אלקים ׀ אתה :בכמה ספרי' כ"י מדוייקי' אין פסק אחר מלת אלקים ,וכ"כ א"ת ,אבל
בקדמון יש פסק ,וכן נמנה ובפסיקתא דספר בראשית] <.אלהים ׀ אתה[.
בקטע הראשון מביא מדרש רבה על המקרא הזה :ויענו בני חת את אברהם וגו' שמענו אדוני
וגו' ,מלך את עלינו ,נשיא את עלינו ,אלוה את עלינו ,אמר להם אל יחסר העולם
מלכו ,ואל יחסר העולם אלוהו.
אברהם דוחה את הכתרתו למלך ולאלוה ומבקש להמשיך את רכישת הקבר .המנחת שי מוצא
בטעמים סיוע לפירוש זה של המדרש .צבי בצר בהערותיו מעיר שאין בטעמים ראיה ,יתכן
שלפי הגרסה המובאת במנחת שי שהיא גם נוסח דפוס ונציה שיש פסק מפריד אלהים ׀ אתה
יש מקום לראות בפיסוק הטעמים רמז נשיא אלהים – אתה.
לפי ונציה יש במלה 'לי' טעם גרשיים.

כג ט

ר־לוֹ[
ת־מ ָע ַ ֤רת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָל ֙ה ֲא ֶשׁ ֔
ן־לי[ ] ֶא ְ
קטע הפסוק הראשון מתחלק לפי הרביע כך ]וְ יִ ֶתּ ֗ ִ
ר־לוֹ[
ת־מ ָע ַ ֤רת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָל ֙ה[ ] ֲא ֶשׁ ֔
ן־לי ֶא ְ
ולפי הגרשיים ]וְ יִ ֶתּ ֞ ִ
ן־לי[.
מנחת שי :וְ יִ ֶתן ֗ ִלי :ברוב ס"ס ברביע ,לא בשני גרישין] .וְ יִ ֶתּ ֗ ִ
המנחת שי בא להוציא מגרסת ונציה .מנחת שי:
ְב ֶ֨כ ֶסף ָמ ֜ ֵלא :בספרי' כ"י ובדפוסי' ישני' בקדמא אזלא ,לא בגלגל ורביעְ ] .בּ ֶ֨כ ֶסף ָמ ֜ ֵלא[.
בונציה ובששון 'לי' בדגש של 'אתי מרחיק' .5בלנינגרד משום
מה דגש זה חסר.
בונציה נדפס חסר
וי"ו ,כתיב זה בסתירה למסורה של ונציה בספר ויקרא.
ב ב"ר :פרשה נח ו; פרשה מב ה; פרשה מג ה.
] 79קשה להבין את כוונת נורצי כאן בעניין פיסוק הטעמים .ושמא ראה בקדמא שבתיבת 'נשיא' כעין
מפסיק[.
ג יפה תואר :על ב"ר פרשה מב ט ,רנא ע"ב ,ד"ה מלך.
ד ובילקוט :שמות רמז שנא ,ד"ה אלהים לא תקלל.
ה במס' סופרי' :מסכת סופרים ,מהד' היגער ,ניו יורק תרצ"ז ,פ"ד ה"ט )'נשיא אלהים אתה קדש' .במדור
חילופי הגרסאות נזכרים חמישה כתבי־יד ודפוסים שהמשפט הזה אינו בא בהם ,וכן אינו בא במסכת סופרים
בש"ס וילנא  -מקומו שם בפרק ד ,סוף הלכה ה(.
ו בפסיקתא דספר בראשית :מ"ס  -ד 'פסיקתא דאורייתא' )בסוף האות פ .רשימות הפסקים האלה לא נכללו
במסורה הסופית במהדורות הנפוצות כיום(.
5
הוסבר כמה פעמים .אחרי מלה מוטעמת מלעיל בטעם מחבר בהברה פתוחה ,לרוב אחרי קמץ וסגול ,אם המלה
הבאה בעלת הברה אחת או מוטעמת מלעיל ,בא לפעמים דגש באות הראשונה .לכלל זה כמה חריגים ,אחד מהם
שדגש זה אינו בא אחרי ל"א ול"ה עבר נסתר )צורות ָּב ָנה או ָּב ָרא למשל(.
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תוֹכ ֶכם :מלא וי"ו .כן הוא בהעתק הללי ,ובספרי' כ"י ודפו' קדמו' .וכן הוא
מנחת שיְ :ב ְ
יח
תוך המים ,מל' וי"ו כתיב ,וכל לישנ' דתוך באורית' דכות' מל'.
יזבהרמ"ה ז"ל ,זה לשונוְ ,ב ֹ
תו ְככֶ ם לאחזת קבר ,מל' וי"ו כתי' ,וכל אוריית'
תוכֵ נו ,מל' וי"ו כתי' .כ ְב ֹ
יטנשיא אלקים אתה ְב ֹ
דכות' ,בר מן ב' חסרי' וי"ו ,וסי' כאהסרו את אלקי 81הנכר אשר ְבת ְֹככֶ ם ,כבונאחזו ְבת ְֹככֶ ם
בארץ כנען ,וכל שאר' מלאי' .כגאשר סביבתיה נתן בתוכה מל' וי"ו כתי' ,וכל אוריית' דכות'
מלא .כדוהוצאתי את בני ישראל מתוכם ,מל' וי"ו כתי' ,וכל לישנ' דתוכם באורית' דכות' מלא.
]בתוככם[.
ועתה לניקוד ,האם הכ"ף מנוקדת בחטף-פתח או בשווא? יש כתבי יד המרבים בחטפים בלא-
גרוניות ויש ממעטים בהם .כאן לנינגרד וששון מנקדים בשווא נע ולא בחטף; ונציה ואולי
ששון השני מביאים חטף-פתח.
כג יב

בונציה עם הארץ מוקפות.

כג טו
ששון גורס מאות מלא וי"ו בניגוד ללנינגרד ששון אחר וונציה ובניגוד למסורה הגדולה של
לנינגרד וונציה בפרשת בראשית.
רמ"ה בספרו מסורת סיג לתורה:

אות.
בשלושת המקראות המצוינים הכתיב הוא ֵמ ֹאת ובשאר ֵמ ֹ
הסמיכות גורמת לסגול להפוך צירי ,אע"פ שסמיכות יותר
כג יט
גורמת לתנועות גדולות להתקצר .לכן הניקוד ְ ׂש ֵדה הוא הצפוי.
את ִמ ָ ֽשּׁם :זו ההטעמה המוכרת.
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ֲא ֶשׁר־יָ ָ ֥צ ָ
ת־בּ ְנ ָ֔ך ֶא ָ
כד ה ֶ ֽה ָה ֵ ֤שׁב ָא ִשׁ ֙יב ֶא ִ
ההטעמה השניה היא של ששון המכונה שׂ  ,הערה  24מפנה להערה  7שהוזכרה כאן

יז בהרמ"ה :תו"ך.
תוך המים :בר' א ו.
יח ְב ֹ
יט נשיא אלקים אתה :בר' כג ז.
תו ְככֶ ם לאחזת קבר :פסוקנו.
כ ְב ֹ
כא הסרו את אלקי הנכר :בר' לה ב.
] 81נורצי כתב 'אלקי' בקו"ף .וראה גם לעיל בר' ט כו[.
כב ונאחזו ְבת ְֹככֶ ם :במ' לב ל.
כג אשר סביבתיה :בר' מא מה.
כד והוצאתי את בני ישראל :שמ' ז ה.
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מתי בא מתיגה זקף ומתי זקף לבדו ,כמדומה שאינו חד-
כד ז
משמעי .בכל אופן ההכרעה לצד לנינגרד וונציה.
כד יב
ה־ח ֶסד[.
זקף קטון או גדול? מנחת שי עם כתבי היד זקף גדול :בס"ס בזקף גדול] .וַ ֲע ֵשׂ ֶ֕
לפנינו שלוש דעות שתי הדעות
כד כ
הראשונות אפשריות ,כלומר געיא באל"ף של אֶ ל .-אבל הטעמת תביר לפני אתנח ,ללא
אב זו הטעמה נכונה ,אבל וַ ָ ֥תּ ָרץ ֛עוֹד
ל־ה ְבּ ֵ ֖אר ִל ְשׁ ֑ ֹ
מציאות טפחא אינה אפשרית .וַ ָ ֥תּ ָרץ ֛עוֹד ֶ ֽא ַ
אב בלתי אפשרי לחלוטין! ועל כך חוזרת על עצמה ההערה שהוזכרה בפס' ה.
ל־ה ְבּ ֵ ֣אר ִל ְשׁ ֑ ֹ
ֶ ֽא ַ
כד כא

שוב ונציה נצבת לבדה בניגוד לכתבי היד ומנחת

ם־ל ֹא:
שי .קטע הפסוק לפי כה"י ומ"שַ ] :מ ֲח ִ ֕רישׁ[ ] ָל ַ ֗ד ַעת ַ ֽה ִה ְצ ִ ֧ל ַיח יְ ָ ֛י ַדּ ְר ֖כּוֹ[ ִא ֽ
ם־ל ֹא:
קטע הפסוק לפי דפוס ונציהַ ] :מ ֲח ִ ֕רישׁ ָל ַ ֕ד ַעת[ ] ַ ֽה ִה ְצ ִ ֧ל ַיח יְ ָי֛ ַדּ ְר ֖כּוֹ[ ִא ֽ
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מנחת שיָ :ל ַ ֗ד ַעת :בס"ס ברביע ,לא בפזר ]צ"ל בזקף ,ראה הערת בצר[ גדול] .לָ ַ ֗ד ַעת[.
דפוס ונציה גורס כתיב חסר בניגוד

כד כב
למסורה הגדולה שלו בפס' יט

המסורה מועתקת במנחת
שי וצבי בצר ז"ל מציין מקורותִ :כלו הגמלים ִל ְשתוֹת :מלא וא"ו בספרי' המדוייקי' ,ובדפוסי'
תות ,פי' יעד אם כלו ִל ְשתֹת דלעיל חס' ,וזה מל' .וכן
ישני' .וכן בהעתק הללי כתו' ִל ְשתֹתִ ,ל ְש ֹ
יב
יאבמסורת ,לשתת ד' חס' ,וסי' עד אם כלו לשתת ,כי לא יכלו לשתת דויחפרו תניי' ]תניינא
– השני[ דבפסוק ,יגולא יכלו לשתת מים ממרה ,ידויחנו ברפידים ואין מי]ם[ לשתת העם ,וכן
כתבם טוהרמ"ה ז"ל] .לשתות[.

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.

 86תחת 'בפזר גדול' צריך להיות 'בזקף גדול'] .הערת נורצי באה בעקבות א"ת ,שכתב' :בס"ס ברביע' ,ובא
להוציא מדפוסי ונציה ש"ד וש"ז שבהם נדפס זקף גדול[.
י עד אם כלו ִל ְשתֹת :לעיל פס' יט.
יא במסורת :מ"ג  -ד בר' כד יט.
יב כי לא יכלו :שמ' ז כד .2
יג ולא יכלו לשתת מים :שמ' טו כג.
יד ויחנו ברפידים :שמ' יז א.
טו הרמ"ה :שת"ה.
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הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
p=272195#p272195&t=10317&http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45

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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