היבטים לשוניים בפרשת יתרו עז

דקדוקי קריאה וטעמים בפרשת יתרו ובהפטרה ובראשון של משפטים
ג נָ ְכ ִריָּ ֽה :נו"ן בקמץ חטוף ,הרי"ש בחירק חסר ,דגש חזק ביו"ד ותחתיה קמץ ,אין לקרא 'נוכריאָה'
ה ֶאלַ -ה ִמּ ְד ָ֗בּר :הבי"ת ברביע ,לא במתיגה זקף
א ֱה ָלה :טעם סו"פ באל"ף
ז ָה ֽ ֹ

1

2

א ַתם :במלעיל
ח ְמ ָצ ָ ֣
ט וַ ִיּ ַ֣ח ְדּ :החי"ת בפתח והדלי"ת בשוא נח ודגש
יח יא זָ ֖דוּ :במלרע
יב ֶל ֱא ָכלֶ -ל ֶ֛חם :יש לקרוא בהעמדה קלה בלמ"ד הראשונה ,כ"ף בקמץ חטוף )קטן( ,ויש להפריד בין
המילים אע"פ שהן מוקפות
שׁ ַפ ְט ִ֔תּי :טי"ת בשווא נח על אף הקושי שבקריאה עקב דמיון הצלילים
יח טז וְ ָ ֣
יח כ ֵי ְ֣לכוּ ָ֔בהּ :טעם נסוג אחור ליו"ד ועם זה השוא נע
יח כא ֣שׂ ֹנְ ֵאי ָ ֑ב ַצע :טעם נסוג אחור לשֹי"ן המנוקדת בחולם חסר והנו"ן אחריה בשווא נע
יח כג וְ יָ ָכ ְל ָ ֖תּ :במלרע ,הכ"ף בקמץ קטן
פּוּטוּ :במלרע ,הפ"א בשורק
יח כו יִ ְשׁ ֥
שׁם :געיה ביו"ד
יט ב וַ ִ ֽיּ ַחן֥ ָ -
יט ג וְ ַת ֵגּ֖יד :הגימ"ל בצירי ואין להשמיע את היו"ד שלאחריה
יתם :במלעילְ .ס ֻג ָלּ ֙ה :יש להדגיש את הלמ"ד
יט ה וִ ְה ִ֨י ֶ
יט ו ִ ֽתּ ְהיוּ֛ ִ -לי :געיה בתי"ו

י וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֥תּם ַהיּ֖ וֹם

יט
אתנח

וּמ ָ ֑חר :על פי ברויאר ורב הספרים אשר בידינו ,ההטעמה היא  -מרכא טפחא
ָ

יט יג יִ יָּ ֶ ֔רה :יו"ד ראשונה בחירק חסר ,יו"ד שניה בקמץ ובדגש חזק

יט יח ָע ַ ֣שׁן :מנוקד קמץ ופתח ,פועל בעברֲ 3א ֶ֨שׁר יָ ַ ֥רד ָע ָל֛יו ֖ה'

אשׁ :להקפיד על הפרדת ה' – באש
ָבּ ֵ ֑

4

הוֹלְ֖ך
אד :טעם טפחא בתיבה ֵ
הוֹלְ֖ך וְ ָח ֵז֣ק ְמ ֑ ֹ
יט יט ֵ
יט כד ֶפּן-יִ ְפ ָרץֽ ָ -בּם׃ הרי"ש בקמץ קטן
עשרת הדברות

5

בטעם תחתוןִ :מ ֵבּ֣ית במונח ֲע ָב ִ ֑דים באתנח ,הפסוק הראשון מסתיים בתחילת הדיבר השני בתיבה ַעל-
1

המצאת רוו"ה )מתיגה זקף( נסתרת ממקורות מדויקים
2
וכן בכל מקום" ,תיקון" וחומש איש מצליח וסידורי איש מצליח ועבודת ה' )חולון( שיבשו!
3
מתוך הערה שבספר תורה קדומה
4
יש להחיש את קריאת שם ה' כך שיישמע קרוב יותר לתיבה הקודמת
5
בשנים קודמות צורף לגליון זה קובץ פי די אף בעריכת ידידנו ר' יעקב לוינגר נר"ו המראה בבירור את ההבדלים בין
הטעם העליון לתחתון .גם נמצא כאן http://www.saad.org.il/elihu/eliontahton.pdf

1

ָפּ ַָנֽי
בטעם עליוןִ :מ ֵ ֥בּית במרכא ֲע ָב ִ ֽדים בסילוק )סו"פ( וזהו הנוסח הנכון לטעם עליון .אין להשגיח על אותם

הוצאות אשר צירפו את הדיבר הראשון והשני אל פסוק אחד ארוך .6הפסוק השני מתחיל ב֣ -ל ֹא יִ ְה ֶיֽה-
ְלָך֩

וטעם אתנח בתיבת ְלשׂ ֹנְ ָ ֑אי .כך יוצא שכל דיבר נתון בפסוק נפרד.

כמו כן ,אין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן במילה עבדים.
ם :התי"ו בקמץ רחב והעי"ן בקמץ קטןַ .ק ֔ ָנּא :קו"ף פתוחה ויש להדגיש את הנו"ן להבדיל לשון
כ ה ָת ָע ְב ֵד ֒
קנאה מלשון קנין .וְ ֤עֹ ֶשׂה :טעם נסוג אחור לעי"ן
טעם עליון
פסוק
ט

טעם תחתון

אכ ֶתָּך֒
ית ָכֿלְ -מ ַל ְ
וְ ָע ִ ֣שׂ ָ

ית בטעם
וְ ָע ִ ֣שׂ ָ

משרת ולכן הכ"ף בתיבת ָכל רפויה
יג

֖ל ֹא

ִתּ ְר ָ ֽצח :ס ֖ל ֹא

מפסיק  -הכ"ף בתיבת ָכּל דגושה

ִתּנְ ָ ֽאף :ס ֖ל ֹא ֥ל ֹא ִֿת ְר ָצ֖ח ס ֣ל ֹא ִֿתנְ ָ ֑אף ס ֣ל ֹא ִֿתגְ ֔נ ֹב
הת"וין רפויות ,הצד"י בקמץ גם בתחתון

ִתּגְ ֹֽנב :התי"וין דגושות

שׁוֹרוֹ
תוֹ וְ ֣
כ יד וְ ַע ְב ֤דּוֹ וַ ֲא ָמ ֙

וַ ֲחמ ֹ֔רוֹ :וא"ו החיבור מנוקדת :שווא ,פתח ,שווא ,פתח

ֹלהים
טז וְ ַאל-יְ ַד ֵ ֥בּר ִע ָ ֛מּנוּ ֱא ִ ֖

כ
הקודמת

כ כ ֱאֹל֤ ֵהי

ית
וְ ָע ִ ֖שׂ ָ

אכ ֶ ֽתָּך:
ָכּלְ -מ ַל ְ

ית בטעם
וְ ָע ִ ֖שׂ ָ

ֹלהים להסמיכה לתיבה
ֶפּן-נָ ֽמוּת :יש להחיש את קריאת התיבה ֱא ִ ֖

֙ ֶכ ֶס ֙ף :טעם נסוג אחור ללמ"ד

כ כ לֹאִ -ת ָגּ ֶ ֥לה :התי"ו בחירק חסר ודגש חזק בגימ"ל הקמוצה
הפטרה בישעיהו ו א  -ז ו ,ט ה-ו:

שׁוּל֖יו
יכל׃ טעם טפחא בתיבת וְ ָ
שׁוּל֖יו ְמ ֵל ִ ֥אים ֶאתַ -ה ֵה ָ ֽ
ו א וְ ָ
ו ד ַא ֣מּוֹת :ידגיש את המ"ם להבדיל מלשון שפחה

ו ה ִ֗כּי

מּ ֶלְך :המילה ִ֗כּי מוטעמת ברביע טעם מפסיק ,כך הדבר במדויקים ,7ולא בדרגא
ֶאתַ -ה ֶ ֛

ו ו וַ ָיּ ָ֣עף :העי"ן בקמץ קטןִ .ר ְצ ָ ֑פּה :הפ"א דגושהְ .8בּ ֶ֨מ ְל ַק ַ֔חיִ ם :הקו"ף בפתח
ו ז וַ יַּ ַגּ֣ע :במלרע ,היו"ד בפתח לא בחירק
ו ח ֵי ֶֽלְךָ -ל֑נוּ :געיה ביו"ד
שׁב :וי"ו החיבור בקמץ .וְ ָ ֥ר ָפא ֽלוֹ :טעם נסוג אחור לרי"ש
ו י וָ ָ ֖
ו יא ִאםָ -שׁ ֨אוּ :במלרע

6

מקור השיבוש כנראה בכך שחלק מהדפוסים וכתבי היד הטעימו הטעמה כפולה על גבי אותו טקסט וכך נוצר קושי
לזהות את ההטעמה המיועדת לכל חלוקה
7
כא"צ לנינגרד וקסוטו
8
כשמדובר על רצפת הבית הפ"א רפויה

2

ו יב וְ ַר ָ ֥בּה :הטעם בבי"ת מלרע
שׁ ָבה :הטעם בשי"ן מלעיל
ו יג ֲע ִ ֣שׂ ִר ָ֔יּה :רי"ש בחירק חסר ,יו"ד בקמץ ודגש חזק .וְ ָ ֖

9

ז ב ָנ ָ֥חה :הטעם בנו"ן מלעיל הקורא מלרע משנה לזמן בינוני )הווה(

וּשׁ ָ ֖אר
וּשׁ ָ ֖אר יָ ֣שׁוּב ְבּ ֶ ֑נ ָך :אף על פי שהטעם מפסיק בתוך השם ,כך צריך לקרוא ,הטפחא בתיבת ְ
זג ְ
ז ד ִה ָשּׁ ֵ֨מר :כאן המקום היחיד המוטעם מלרע ,והמ"ם בצירי ,בשאר מקומות הטעם בשי"ן והמ"ם בסגול
ז ו ֶבּןֽ ָ -ט ְב ַ ֽאל :הטי"ת בקמץ רחב והבי"ת אחריה בשווא נע

ט ו ְל ַם ְר ֵ֨בּה :קרי ְל ַמ ְר ֵ֨בּה
ראשון של משפטים:
־לוֹ :הלמ"ד רפויה
ה־לוֹ :געיה ביו"ד ולמ"ד בשווא נע ,הקורא נח משבש את המשמעות֥ ֿ 10
כא ד וְ ָי ְֽל ָד ֿ ֥
כא ו וְ ָר ֨ ַצע :יש להשמיע את העי"ן בסוף מילה ,הקורא בה"א משבש את המשמעות עד כדי גיחוך
כא ח ִאםָ -ר ֞ ָעה :להקפיד על קריאת העי"ן ,שלא יישמע מלשון ראייה .כתיב֥ :ל ֹא קרי :ל֥ וֹ
יע ֶ ֑דנָּ ה :היו"ד בחירק מלא ,אין לבטא שווא במקומו
כא ט יִ ָ
כא יב וְ ַשׂ ְמ ִ ֤תּי :הטעם בתי"ו מלרע
כא

וּמ ֵ ֥כּה ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ ֥מוֹת
טו ַ

יוּמת :ההפסקה העיקרית בטפחא ,יש להחיש את קריאת
ָֽ

התיבה וְ ִא ֖מּוֹ להסמיכהּ לתיבה שלפניה וכן הדבר בפסוק

יד וְ ִכי-יָ ִ ֥זד ִ ֛אישׁ ַעלֵ -ר ֵ ֖עהוּ ְל ָה ְרג֣ וֹ

יוּמת
ְב ָע ְר ָ ֑מה וכן הוא בהמשך יז וּ ְמ ַק ֵ ֥לּל ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ ֥מוֹת ָ ֽ
יח א ח ֵ ֹ֣תן מ ֶֹ֔שׁה יעקב עציון בא לידי ביטוי שבת בשבתו יתרו עז
האמרה העממית אומרת ש"לא מתחתנים עם המשפחה" אלא עם החתן או עם
הכלה – אך בתנ"ך המצב הפוך ,לפחות מן הבחינה הלשונית .הפועל 'להתחתן'
מופיע בתנ"ך  11פעמים ,ובכולן משמעו הוא ההתקשרות בין המשפחות ,ולא עצם
הנישואין של החתן והכלה.
למעשה ,החתן כלל לא מתחתן עם הכלה ,אלא מתחתן עם אבי הכלה .להתחתן
פירושו להיעשות חתן ,ולכן החתן מתחתן עם חותנו .כך מצווה שאול את עבדיו
לומר לדודִ " :ה ּנֵה חָ פֵ ץ ְ ּב ָך הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ כָ ל עֲ בָ ָדיו אֲ הֵ בו ָּך וְ עַ ּ ָתה ִה ְתחַ ּ ֵתן ַּב ּ ֶמלֶ ְך )שמואל א ,יח ,כב(".
התחתן במלך – היינו הפוך להיות חתנו ,הינשא לבתו .וכמעשה האב מעשה הבן –
כך נאמר לגבי שלמה" :וַ ִּי ְתחַ ּ ֵתן ְׁשלֹמֹה אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ִּי ַ ּקח אֶ ת ַּבת ּ ַפ ְרעֹה וַ יְ ִביאֶ ָה
אֶ ל ִעיר דָּ וִ ד )מלכים א ,ג ,א(" .שלמה מתחתן עם פרעה ,בכך שהוא לוקח לאישה את
בתו.
באופן כללי יותר ,כשמצווה התורה שלא להתערב בין גויי הארץ היא נוקטת את
הפועל 'להתחתן' ,ואף שם אין הכוונה לפעולת הנישואין של בני הזוג אלא
לקשרי המשפחות" :וְ לֹא ִת ְתחַ ּ ֵתן ָּבםּ ִ ,ב ְּת ָך לֹא ִת ּ ֵתן ִל ְב ֹנו ו ִּב ּת ֹו לֹא ִת ַ ּקח ִל ְבנ ֶָך )דברים ז ,ג(".
במרוצת הזמן ,וכיוון שהחתן והכלה הם העומדים במוקד החתונה ,עבר הפועל
'להתחתן' לשמש במשמעות 'להינשא' ,וכפי שאפשר לראות למשל בפיוטו של ר'
9

וי"ו ההיפוך לעתיד משנה למלרע רק מדבר ונוכח )אני ואתה(.
10
הגעיא ביו"ד איננה בכ"י ,בעיקר צריכים להזהר כאן מי שאינם מבחינים בין קמץ לפתח

3

אלעזר בירבי קליר המברך את החתן ואת הכלה" :אגודים בחיבה תועצם
שמחתכם  /באהבה ובגיל היום בהתחתנכם  /גילו ושמחו בה' אלהיכם".
בפתיחתה של פרשת השבוע ,נקרא יתרו שוב ושוב בתואר "ח ֵֹתן מ ׁ ֶֹשה" .אונקלוס
מתרגם את המילים הללו" :חמוהי דמשה" ,היינו חמיו של משה .ואכן ,בלשוננו
כיום "חותן" הוא מילה נרדפת ל"חם" ,כשם ש"חותנת" היא מילה נרדפת ל"חמות".
ברם ,בלשון המקרא ישנה הבחנה – אבי הכלה נקרא חותן ,ואף פעם לא חם;
ואילו אבי החתן נקרא תמיד חם ,ואף פעם לא חותן .הווה אומר ,רק לכלה ישנם
חם וחמות ,ורק לחתן ישנם חותן וחותנת.
11
בלשון חכמים לא נשמרה ההבחנה הנזכרת  ,וכמו בארמית  -אף החותן והחותנת
נקראו חם וחמות .כך מומחש למשל בדרשת המכילתא בראש פרשתנו:
"חותן משה  -מתחילה היה משה מתכבד בחמיו ,שנאמר 'וַ ֵ ּילֶ ְך מ ׁ ֶֹשה וַ ָ ּי ָׁשב אֶ ל ֶי ֶתר
ח ְֹת ֹנו )שמות ד ,יח(' ,עכשיו חמיו מתכבד בו" .המדרש מחליף באופן אוטומטי את
המילה המקראית 'חותנו' ב'חמיו'.
כיום אנו משתמשים כאמור הן במילה המקראית והן במילה המשנאית ולא
מבחינים ביניהן ,וכך הבדיחות על החותנת מסופרות לעתים על החמות ,ללא
הבחנה בין הצדדים השונים .ע"כ יעקב עציון
א"ה :יתכן שהסיבה לשימוש שלנו "להתחתן" מתורגם מהאידיש 'האבען חתונה' .בלשון
חכמים מתאים יותר לישא או להנשא.
ממשיכים לעקוב אחרי ההכרעות של ר' מרדכי ברויאר ז"ל בנוסח המקרא עבור 'דעת מקרא'.
המנחת שי המובא כאן הוא מהדורת צבי בצר ז"ל
הערה  12של ר"מ ברויאר.

יח ה

נוסח המתיגה-זקף )או 'פשטא-קטון' או 'קדמא זקף קטן' או 'מקל'( נסתר גם בעדות מאורות
)פשטא קטון(?

נתן על כתר ארם צובה:

)אינו כן(

.
יח י

זקף או רביע? שוב ונציה מול כתבי יד.

מנחת שי :ברוך ֔ה' :בזקף קטן] .ידו֔ ד[.
יח יז
מנחת שי :לא טוב הדבר ֲא ֶ ֥שר ַא ָ ֖תּה עשה :אשר במאריך ,אתה בטפחאֲ ] .א ֶ ֥שׁר ַא ָ ֖תּה[.
כתיב ונציה בניגוד למסורה שלו.

יח כא

11

כמדומה שזה הביטוי היחיד ,ראה למשל תחילת יבמות :חמותו ואם חמותו ושם מדובר על איש כמובן .אולי
על דרך הארמית ,או שהמלה 'חותן' נתייתרה אחרי שהכניסו חמיו וחמותו.

4

מנחת שי :עֲ ָשרֹת :חס' וא"ו בכל ספרי' מדוייקי' .וכ"כ כגהרמ"ה ז"ל ושרי עֲ ָשרֹת חס' וי"ו כתי',
וכל אורית' דכות' חס'] .עשרת[.
יח כד
למסורה שלו.
כו
קול :מל' בספרי' מדוייקי' כ"י ובדפוסי' ישני' .וכ"כ הרמ"ה ז"ל ,כל לישנ' דקול
מנחת שיְ :ל ֹ
כז
באורית' מל' וי"ו כתי' ,בר מן ה' דחסרי' וכו' .עיין במ"ג פ' תולדת] .לקול[.
כלומר במלה קול בליווי
קול
מסורה גדולה ונציה על בראשית כז כב הַ ּקֹל ֹ
אותיות שימוש ובלעדיהן יש ששה מקומות ללא וי"ו.
כתיב ונציה בניגוד

המקומות הם :בראשית כז כב; מה טז; שמות
ד ח ) ;(X2יט טז; ירמי' ג ט .פסוק זה אינו כלול.
יח כה

השמטת דגש אינו מפתיע במקורות האלה.
שוב ונציה בכתיב חריג מנוגד אפילו

למסורה שלו.
אות :בספרי' מדוייקי' מל' ,וכן ראוי ע"פ המסורת ,כי לא נמנה בג' חס'
מנחת שי בפס' כאֵ :מ ֹ
שסימנם כבמסרתי בסוף בראשית] .מאות[.
לכאורה ונציה צודק וצריך להיות כאן
יח כו
נסוג אחור .אולי אפשר להסביר למה אין נסיגה בגלל הגרונית המושכת את המלה למלרע.
פוּטוּ הם :מלרע ,כחמכלול דף כ"ג ,ודף קל"ח ,כטושרשי' ,לולוית חן פ' י"ט
מנחת שי :יִ ְש ֥
מהשער השלישי] .יִ ְשׁפּוּ ֥טוּ[.
)השני בפסוק(
יט יא
מנחת שי :כי ביום הַ ְש ִל ִשי :חס' יו"ד ע"פ המסורת .וכ"כ הרמ"ה ז"ל ויהי בקר יום
שלישי ,כל לישנ' דשלישי באורית' מל' יו"ד כתי' ,במ"א חס' יו"ד ,וסי' כדכי ביום הַ ְש ִל ִשי
ירד] .השלשי[ .כלומר כאן החריג היחיד ללא יו"ד.
כא

כג הרמ"ה :עש"ר.
כו הרמ"ה :קו"ל.
כז במ"ג :מ"ג  -ד בר' כז כב.
כב מסרתי :מ"ש בר' ה לא )'ושבע מאות'(.
כח מכלול :יח ע"ב; קב ע"א.
כט ושרשי' :שפ"ט 400 ,ע"ב.
ל ולוית חן :שער שלישי פרק י"ט ,מא ע"א.
כא המסורת :מ"ג  -ד על אתר.
כב הרמ"ה :של"ש.
כג ויהי בקר :בר' א יג.
כד כי ביום ַה ְש ִל ִשי :פסוקנו.
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כב

כג

תרתי דסתרי! סימן דגש בתוך היו"ד ,וסימן רפי מעליו!

יט יג
מסביר ר"מ ברויאר:

עוד
מבחינה דקדוקית היה צפוי יִ ָ ּו ֶרה כמו למשל יִ ָ ּולֵ ד .אפשר להשוות לפרשת נח וַ ִּי ָ ּיחֶ ל ֹ
ח ,יב( ,לעומת ]כתיב [:וייחל וַ י ֹּוחֶ ל ]קרי[ ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים )שמואל א ,יג ,ח( .את אי ההדגשה קשה
להסביר .הנקדן-מסרן של שׂ הלך לפי בן נפתלי גם ב'ילדותו' וגם ב'זקנתו'.12
)בראשית

יט יד
חטף-פתח ואחרי החטף – דגש?!
מנחת שיְ :ב ַת ְח ִּתית :בספרי' מדוייקי' כ"י החי"ת בשוא לבדו ,ודגשות התי"ו הבא אחריו
מוכיח כן .וכן נר' מלשון כוהרמ"ה ז"ל שכתב ויתיצבו בתחתית ההר מל' יו"ד כתי' ,ודכות'
כזותיקד עד שאול תחתיתּ ְ ] .ב ַת ְח ִּתית[.
ונציה אכן משונה ביותר! איך אפשר לנקד

יט יט
לנינגרד בניגוד למוסכם ,גם בניגוד למסורה הקטנה שלו.
כח
מנחת שי> :ויהי קול הַ ׂשפָ ר :חד מן חס' וי"ו 45.ועיין בס' הזוה' שם] <.השפר[.
קול הַ ּ ׁשֹפָ ר ,הַ ּ ׁשֹפָ ר ְּכ ִתיב חָ סֵ רְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
לשון הזוהר חלק ב פא ב ִר ִּבי יְ הו ָּדה אָ ַמר הָ ִכיֹ ,
אָ ֵמרְׁ ,שפַ ר ֳק ָדם דָּ ְריָ וֶ ׁש )דניאל ו ,ב(ִ .מ ְל ִ ּכי יִ ְׁש ּ ַפר עֲ ָל ְך )דניאל ד ,כד(ְׁ .שפַ ר ָק ָד ַמי ְלהַ חֲוָ יָ ה )דניאל ג ,לב(.
מכל המקורות משמע שהגרסה מלא וי"ו ,אבל
יש ספק בקריאת כ"י

.
נקוד הפתח אינו מובן .כאן ה"א צווי של הפעיל כמו הָ ֵׁשב.

יט כא

ההקפה גורמת לרוב לקיצור ההברה לסגול.
יט כד
ְ
ְ
־רד[.
מנחת שי :לֶ ך :הלמ"ד בסגול] .לֶ ך ֵ
החטף בונציה בא להראות שנקרא כמו חולם ,כלומר
קמץ חטוף )קטן(.
ץ־בם[.
מנחת שי :יִ פְ ָרץ־בם :הרי"ש בקמץ ,והוא חטוף מפני המקףֶ ּ ] .פן־יִ פְ ָר ָּ
בעשרת הדברות בכתבי היד הטעם התחתון לפני העליון .ונציה או לפעמים כ"י אחר מטעימים
לפעמים להיפך .על פי זה אפשר להכריע מהו הטעם העליון והתחתון במקומות שנחלקו.
הדברים נתבארו בספר כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא עמ' .66-56
הערה 3
12

השווה תלמוד בבלי תחילת פרק רביעי של בבא-מציעא )הזהב(.
כו הרמ"ה :תח"ת.
כז ותיקד :דב' לב כב )צירוף שני הפסוקים מורה לדעת נורצי שניקודם שווה ,בניגוד ל־ד שניקד בתחֲתית(.
 45אולי צריך להיות' :חד מן ט' חס' וי"ו' )וראה מ"ג  -ד ומ"ק כאן(.
כח הזוה' :שמות ,פא ע"ב.
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כב

הערה 14

בספר כא"צ ...מוסיף ברויאר כ"י נוסף 'ב'.
שינויים שאינם קשורים למערכות הטעמים.
כד
כז
כ יב

שווא במקום חטף בלנינגרד.
השמטת דגש אחרי ה"א הידיעה .וכן בפס' י.
הערות 17-18

לא מובא כאן הדגש בתי"ו בטעם העליון ,לא הובאו כאן שגיאות אחרות של ונציה.
אין מרכא במלה תרצח הנצרכת בטעם התחתון; ונציה לשיטתו שתרצח בטעם
התחתון בפתח היה צריך להקדימו לפני הקמץ.
7

מנחת שי בתחילת הדברות :תי"ו של דבארץ ִמ ַָתחַ ת ,צד"י של לא ִת ְר ַָצח ,ששלשתן בקמץ
ופתח ....ומזה הטעם יש לתי"ו של בארץ מתחת ,ולצד"י של תרצח ,קמץ ופתח.
ובהמשך על פס' יגִ :ת ְר ַָצח :צד"י נקודה בפתח ואח"כ קמץִ ] .ת ְר ַָצח[ִ ....ת ְר ֽ ֖ ַָצח :הפתח קודם
ואצלו טפחא ,ואח"כ הקמץ ואצלו מאריך .ונ"ל שהוא סוף פסוקִ ] 51.ת ְר ֽ ֖ ַָצח[.
אע"פ שהאור-תורה והמנחת שי תומכים בנוסח הפתח בטעם התחתון ,אין ספק שנוסח הקמץ
הוא הנכון .וכן מצינו במקומות נוספים קמץ לא רק בזקף אלא אפילו בטפחא .וכה דברי ר"מ
ברויאר בספר כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא

ע"כ מהספר כא"צ והנוסח המקובל של המקרא.
נוסח

בסתירה

כ טו
למסורה הגדולה שלו בשמואל.
קולֹת :מלא וא"ו אחר הקו"ף וחס' אחר הלמ"ד בספרי' מדוייקי' והעתק הללי
מנחת שי :הַ ֹ
כו
וע"פ כההמסורת שנמסרה במ"ג סוף פ' וארא .וכ"כ הרמ"ה ז"ל דזה בלחוד מל' וי"ו קדמא'
וחס' וי"ו בתראה ,כזודלא כמאירי .ועיין כחריקאנטי כאן ובריש הפרשה] .הקולת[.

ד בארץ ִמתחַ ת :פס' ג.
 51יש לשים לב שדברי נורצי שכאן הם ציטוט מא"ת .די לונזאנו ,בעל א"ת ,משתמש בשם 'מאריך' גם לציון
סילוק )סוף פסוק( ,ועל כך אומר נורצי 'ונ"ל שהוא סוף פסוק' .א"ה :לא בדקתי אם בכל מקום האור תורה
מכנה סילוק בשם מאריך .סימן הסילוק הוא אותו סימן של געיא המכונה מאריך ,והמ"ש אומר שכאן הוא סילוק.
כה המסורת :מ"ג  -ד שמ' ט כג.
כו הרמ"ה :קו"ל.
כז ודלא כמאירי :יתרו פרשה יד ,נא ע"ב )מדפיס המאירי שלפנינו מודה כי תיקן את מה שמצא בכתב  -היד
של המאירי והתאימו לשיטת רמ"ה ומ"ש(.
כח ריקאנטי :שמות ,ט ע"ד; ז ע"ד.
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מנחת שי :הַ לַ ִפ ִידם :בספרי' מדוייקי' והעתק הללי חס' יו"ד בתראה ,כטובמ"ג נחום ב' נמס'
כלפידים ,ג' מל' בלישנ' בקריאה ,וסי' לויבער אש בלפידים )שופטים ט"ו( ,לאמראיהן
כלפידים )נחום ב'( ,לבמפיו לפידים יַ הֲ ֹלוכו )איוב מ"א( .אח"כ כתב לגוכל העם ראים הלפדים,
ושארא לפידם כתי' ,עכ"ל .לדוהמדפיס נשתבש מאד בין במסורת ובין בפסוקים ,כי בכל
ספרי' כ"י מדוייקי' ונהפוך הוא ,ונ"ל שצריך להגיה ,וכל העם ראים הלפידם כתיב ,ושארא
לפדים כתי' .להגם הרמ"ה ז"ל כת' ואת הַ ַלפִ ִידם מל' יו"ד קדמא וחס' יו"ד תניינא] .הלפידם[.
כ טז
מנחת שיַ :דבֶ ר־אַ ָתה :במקצת ספרים הבי"ת בצירי ,ובמקצתן בסגול .ובעל א"ת כתבו
בסגול .וכ"כ בעל לולוית חן בפ' כ"א מהשער השלישי ,ובמקף בסגול לז>כמו< לח ַדבֶ ר־נָא
)שמות י"א(] .דַּ ֶּבר־אַ ּ ָתה[.
מהספר כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא

כט ובמ"ג נחום :מ"ג  -ד נח' ב ה.
ל ויבער אש :שופ' טו ה.
לא

מראיהן :נח' ב ה.

לב

מפיו :איוב מא יא.

לג

וכל העם :פסוקנו.
לד והמדפיס :ד.
לה גם הרמ"ה :לפ"ד.
לו לוית חן :שער שלישי פרק כ"א ,מב ע"ב.
לז >כמו< :המילה 'כמו' אינה נמצאת בלשון 'לוית חן' ,והיא בבחינת פרשנות של נורצי.
לח ַדבֶ ר־נָא :שמ' יא ב.

9

כ כ
נסיגה ולכן סימן מהפך גם תחת הה"א.

מדפיס ונציה כנראה נתקשה להחליט אם יש כאן

כ כב
מנחת שי :וַ ְת ַח ְל ֶ ֽל ָה:

53

אין בו יו"ד ,וכ"כ

מא

הרמ"ה ז"ל] .וַ ְתּ ַח ְל ֶ ֽל ָה[.

הפטרת יתרו

ישעי' ו א  /ז א

בונציה משום מה הזי"ן ללא דגש.
בונציה אין פסק .אע"פ שמסורה

ו ב
שלו כתוב פסק.

ברור שונציה אינו יכול להיות בר-
ו ה
פלוגתא לכתר ארם צובה .וכל שכן כשמצטרפים אליו מקורות נוספים.
ו ו
בכלי המקדש במלכים )א ז מט( ובדברי-הימים )א ד כא(
וְ הַ ּ ֶמ ְל ַקחַ יִ ם .הקו"ף בפתח במדויקים )ומכלל הן אתה שומע לאו(.
הערה 2

ו יג

קטע הפסוק הזה ָכּ ֵא ָל֣ה וְ ָכ ַא ֗לּוֹן ֲא ֶ ֤שׁר ְבּ ַשׁ ֶ ֙לּ ֶכ ֙ת ַמ ֶצּ ֶ֣בת ָ֔בּם מתחלק כך ]] ָכּ ֵא ָל֣ה וְ ָכ ַא ֗לּוֹן[ ] ֲא ֶ ֤שׁר
ְבּ ַשׁ ֶ ֙לּ ֶכ ֙ת[ ַמ ֶצּ ֶ֣בת ָ֔בּם[ .לפי ונציה ָכּ ֵא ָל֣ה וְ ָכ ַא ֔לּוֹן עומדים בפני עצמם ,ולכן ראוי לשים מפסיק
משנה במלה כאלה .לכן הטעמת ונציה אינה אפשרית.
הטעמה מוטעית זו נמצאת גם בדפ' ורשה ,אבל כמדומה בהוצאות החדשות מתוקן.
זג

צא ללא טעם בונציה וגם ללא הקפה.

זו
מנחת שי :טבאל  -בדפוס ישן הטי"ת בפתח ולא טוב הדבר שכל שאר ספרים בקמץ
ובמקצתן האל"ף בקמץ ויש מהן שהטי"ת מאריך:
ט ה
המלים.
אליהו שלום.

קשה להכריע בכתר ארם צובה אם יש מקף בין שתי
כנראה יש .זה מה שכתב לי ד"ר רפאל זר

 53בכ"י א נורצי טעה והניח את הסילוק בה"א של 'ותחללה' ולא בלמ"ד.
מא הרמ"ה :חל"ל.
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בתנ"ך מהדורת מפעל המקרא נדפס בשתי מילים ובמקף ,בלא הערה
ובלא סימן שאלה.
אבל באפראט הגרדים ,שהוכן בידי ייבין ויבדל"א ליאנס על סמך עיון
בכתר במקורו ,עוד לפני שיקומו ,יש ספק קל:
ד"ר רפאל זֵר
רכז המערכת
ראש מדור טקסט ומסורה
מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים
משמע שחוקרי כא"צ בזמננו מבינים שיש מקף ,אבל פרופ' ייבין ו)אולי בעקבותיו( ר"מ
ברויאר נזהרו מלהחליט בוודאי.
טו
השאלה אם המלה ְל ַמ ְר ֵּבה שהיא חריגה בזה שלפי הכתיב שלה יש מ"ם סתומה באמצע
התבה ,אם בכתיב היא בעלת שתי תבות לם רבה או מלה אחת לםרבה.
מנחת שי :למרבה  -למרבה קרי והוא חד מן ח' מלין דכתיבין תרין וקריין חד בקריאה וסימנם
נמסר במקרא גדולה ד"ה ב' ל"ד א"כ איפוא לפי הכתיב צריך להיות ב' במלין אבל לא
מצאתי כן בשום ספר ובסנהדרין פרק חלק דרש בר קפרא מפני מה כל מ"ס שבאמצע
תיבה פתוחה וזו סתומה בקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג וכו' עד לך
נסתתם.
וכתב בעל מסורת המסורת במאמר א' הנני מתמיה תמהון גדול על הדרשות שנדרשו על
המלה הזאת ואומרים כי המ"ם סתומה באמצע המלה והרי לפי הכתיב אינה באמצע המלה
כי הכתיב הוא ב' מלות לם רבה נוכל לפרש לם כמו להם כמו אֶ ְראֶ ָ ּלם צָ עֲ ק ּו )ישעיהו לג ,ז( שהוא
כמו אראה להם 13וכן ִ ּב ּ ְׁש ָלם הַ ָּב ָׂשר )מלכים א ,יט ,כא( בשל להם הבשר וגם לם רבה לפי הכתיב
פי' להם רבה המשרה .עד כאן דבריו.
ולי נראה שאין מקום לתמיהה זו דאפשר שהמדרש סובר דמלה חדא כתיב וכן נראה מפי'
רד"ק שכתב לסרבה המשרה המ"ם סתומה בכתיב וקרי במ"ם פתוחה ובהפך זה בעזרא
היינו נחמיה ב' הֵ ם ּ ְפרו ִּצים )עזרא ]נחמיה ב ,יג[( מ"ם פתוחה בסוף התיבה בכתוב ויש בו דרש
כאשר יסתמו חומת ירושלים שהם פרוצים כל זמן הגלות ולעת הישועה יסתמו הפרוצים
ואז תפתח המשרה שהיא סתומה עד מלך המשיח ע"כ .מדבריו אלו משמע בהדיא דתבת
המ פרצים תרתי מילי ותיבת למרבה חדא מלה וגם החכם אבן עזרא כתב כי המ"ם סגור
בתוך המלה .עוד מצאתי ראיה לדברי ממה שכתב בעל אות א
מת בסוף מדרש רות זה לשונו בהגהת המדרש .אחר כך סייעני השם יתברך ויתעלה
ומצאתי נוסחא אחרינא מדוייקת והיא זו חזקיה דכתיב למרבה המשרה וגו' למרבה לית
כותיה מ"ם סתומה באמצע קריא ולמ"ד שלו גדולה מכל למדי"ן שבמקרא וכו' אמנם למ"ד
זו לא מצאתיה גדולה בשום מקום ולא בשום נוסח מאלפ"א בית"א רבתא ועיין בספר
הזוהר ריש פרשת שלח לך:
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כיון דאתא לידן נראה איך מקרא זה מתפרש֚ ֵ .הן ֶא ְר ֶא ֔ ָלּם ָצ ֲע ֖קוּ ֻ ֑ח ָצה ַמ ְל ֲא ֵכ֣י ָשׁ ֔לוֹם ַ ֖מר יִ ְב ָכּיֽ וּן :בבלי מסכת חגיגה
ה א מתפרש על מלאכי השרת .רד"ק :ואראלם  -מלאכים ,כי אראל שם למלאך ,וכן רז"ל ]כתובות קד א[
זכרו המלאך בזה השם ואמרו נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקדש ,כי כמו שמלת מלאך יאמר
על שליח גופני ועל שליח רוחני כן מלת אריאל ,והפסוק כפול בענין במלות שונות ,אמר המלאך שלהם
שהיו שולחים מתחילה מעיר אל עיר והיו מתחילה מלאכי שלום עתה יצעקו חוצה כי האויב בא בארץ
ויבכיון מר ,וי"ת מלת אראלם בשתי מלות ,כלומר אראה להם ,וכן תרגומו הא כד אתגלי להון וגומר:
כלומר הפירוש המובא במנחת שי הוא תרגום יונתן .ראב"ע מתנגד לפירוש זה.
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ישא ִאית ִּבגְ לוּפֵ י אָ ְתוָ ון ,דְּ הוּא
לשון הזוהר )יתכנו שגיאות ניקוד(ָ ּ :תא ֲחזֵי ְׁש ָמא ח ֲָדא קַ דִּ ׁ ָ
ְ
יליָא וְ אֵ ילָ ְך ,וְ ִאינּ וּן אָ ְתוָ ון )כל''ך סעפ''ה יאעוצ''ה( ם דְּ ַמנְ צַ ּ ָפך ָּכ ִליל לוֹ ן,
ׁ ָש ְל ָטא ִמ ּ ַפ ְלג ּו לֵ ְ
אוֹ ְקמו ּּה) ,ישעיה ט( ְל ַם ְר ֵבּה ַה ִמּ ְשׂ ָרה .נ' הֲוָ ה אַ ְס ִּתים ְלהַ אי ו ְּלהַ איְּ ,כ ֵדין ִּכ ְת ִרין ְּכ ִלילָ ן הוּא
ידתְ ּ ,פ ִתיחָ א הֲוַ ת ְּבחַ ד
יה .ו ְּס ִתים ַמבּ ו ַּעהָ אָּ .ב ַתר דְּ אוֹ ִל ַ
ו' )נ''א י'( דִּ ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ישא אַ ְת ִקין לֵ ּ
ישא דְּ ִפ ְתחָ א.
ֵר ׁ ָ
תרגום הזוהר :בּ וֹ א ו ְּראֵ הֵ ׁ ,שם קָ דוֹ ׁש אֶ חָ ד י ֵׁש ְּבאוֹ ִתיּוֹ ת חֲקוּקוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ׁשוֹ לֵ ט ֵמחֲצוֹ ת
הַ ַּליְ לָ ה וְ אֵ ילָ ְך ,וְ הֵ ן אוֹ ִתיּוֹ ת )כל''ך סעפ''ה יאעוצ''ה( ם' ׁ ֶשל מנצפ''ך כּ וֹ לֵ ל אוֹ ָתם .ם
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ְל ַם ְר ֵבּה ַה ִמּ ְשׂ ָרה .נ' הָ יְ ָתה ְסתו ָּמה לָ זֶה וְ לָ זֶה ,וְ אָ ז ְּכ ָת ִרים ְּכלו ִּלים הוּא ו' )י'( ׁ ֶשל
ֹאש אֶ חָ ד ׁ ֶשל הַ ּ ֶפ ַתח.
הַ ּ ׁ ֵשם הַ ָּקדוֹ ׁש ִה ְת ִקינוֹ  ,וְ סָ ַתם ַמבּ ו ֶּעיהָ  .אַ חַ ר ׁ ֶש ּי ְָל ָדהְ ּ ,פתוּחָ ה הָ יְ ָתה ְבר ׁ
אינני יודע מה מצא כאן המנחת שי.
15
הנושא הזה נדון בגליון זה בעבר .גם נשלח מאמר מהרב דויד יצחקי נר"ו הדן על עניין זה .

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(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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מתורגם :בחקיקת או בחקיקות .בזמננו נוצר שימוש מרושע במלה זו במשמע 'שכרות' ,ולמרבה הצער גם יראי
שמים נכשלים בשימוש זה שנועד לשים לקלס מושגים קדושים מתורת הנסתר.
15
הרוצה יכול לקבלו אצלי.
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