היבטים לשוניים בפרשת משפטים עז

דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בפרשת משפטים בהפטרה ובראשון של תרומה
־לוֹ :הלמ"ד רפויה
ה־לוֹ :געיה ביו"ד ולמ"ד בשווא נע ,הקורא נח משבש את המשמעות֥ ֿ .1
כא ד וְ ָי ְֽל ָד ֿ ֥
כא ו וְ ָר ֨ ַצע :יש להשמיע את העי"ן בסוף מילה ,הקורא בה"א משבש את המשמעות
כא ח ִאםָ -ר ֞ ָעה :להקפיד על קריאת העי"ן ,שלא יישמע מלשון ראייה .כתיב֥ :ל ֹא קרי :ל֥ וֹ

2

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
מה וכן הוא בהמשך יז
ְב ָע ְר ָ ֑

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

יוּמת
וּמ ַק ֵ ֥לּל ָא ִ ֛ביו וְ ִא ֖מּוֹ ֥מוֹת ָ ֽ
ְ

כא כה ְכּוִ יָּ ֙ה :הוא"ו בחירק חסר ,יו"ד בדגש חזק מנוקדת בקמץ ,לא :כְּ וִ יאָה
כא כט שׁוֹר֩ נַ ֨ ָגּח ֝הוּא :דגש חזק בגימ"ל שהוא שם תואר לשור ולא תאור פעולה בעבר שאז הניקוד היה
3
צריך להיות נו"ן בקמץ וגימ"ל בפתח וללא דגש חזק בגימ"לָ :נגַח
כא לא יֵ ָ ֥ע ֶשׂה ֽלּוֹ :טעם נסוג אחור לעי"ן ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק
שׁ ָמּה :געיה בנו"ן
כא לג וְ ָנ ַֽפל֥ ָ -
כא לה וְ ִ ֽכי-יִ ֹ֧גּף ֽשׁוֹר֛ ִ -אישׁ :לפי קורן ותורה קדומה ,תיבת וכי-יגף מוטעמת במרכא ,ברויאר ואחרים,
4
בדרגא וכן צריך לקרוא
כב ח ַעלַ -שׂ ְל ָ֝מה :שי"ן שמאלית
ֹלהים :הלמ"ד בקמץ ,לא בצירי!
כב יט ָל ֱא ִ ֖
כב כא ְת ַענּֽ וּן :יש להקפיד על הדגש בנו"ן ,מלשון ענוי וכן הוא הדבר בהמשך
כב כו וְ ָשׁ ַמ ְע ִ ֖תּי :במלרע! הקורא במלעיל משנה משמעות
כג א ַאל֤ ָ -תּ ֶשׁת :במלעיל
'תּ ַדר'
כג ג ֶת ְה ַ ֖דּר :הה"א בשווא נח והדל"ת בדגש קל מדין בגד"כפת אחרי שווא נח ,אין לקרא ֶ
כג ד אֹיִ ְבָך֛  :אל"ף בחולם ,יו"ד בחירק קטן )חסר( ובי"ת בשווא נח ,יש לקרא :אֹ – יִבְ – 4
כג

יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי
ח ִ ֤כּי ַה ֙שּׁ ֹ ַח ֙ד יְ ַעֵוּ֣ר ִפּ ְק ִ֔חים וִ ַ

ַצ ִדּי ִ ֽקים :להיזהר מהפסוק המקביל דברים טז

יט ִ ֣כּי

1

הגעיא ביו"ד איננה בכ"י לנינגרד ,בעיקר צריכים להזהר כאן מי שאינם מבחינים בין קמץ לפתח.
2
בספר תורה קדומה ,בחלק הדקדוק מציין המחבר כי בעדה התימנית נוהגים להבדיל בין השניים ע"י הארכה קלה
בקריאת לו לעומת לא ,שהצליל נחתך ע"י האל"ף .לנו הבחנה זו איננה מוכרת.
3
גרש" )לרֹב מוכר בשמו המשובש :קדמא ואזלא
קדמא ֝
֨
קטנה
֩
כבר דננו סביב הנושא של צירוף הטעמים "תלישא
גרש( ,האם הקדמא קרובה יותר לתלישא או לגרש? ובכן ,לפעמים כך ולפעמים כך ,במקרה שלנו :שׁוֹר֩ נַ ֨ ָגּח -
אזלא ֜
או ֨
֝הוּא.
4
על פי כללי משרתי התביר היה ראוי להיות מוטעם במרכא שהרי הברה אחת בלבד מפרידה בין הברת התביר לבין
הברת משרתו :וְ ִ ֽכי-יִ ֹ֧גּף ֽשׁוֹר֛ ִ -אישׁ .עיין בספר טעמי המקרא של ר"מ ברויאר עמ'  92שיש שלושה עשר חריגים ,וכאן
אחד מהם .וכבר הבהרנו שמחלוקת בין קורן )היידנהיים( לברויאר אינה בין כוחות שווים .מה גם שהדרגא הוא
המקובל והמרכא נראה כהגהה מסברא .גם בתנ"ך ירושלים תשי"ג ]העולה בדיוקו על קורן שיצא לאור כעשר שנים
אחריו[ בדרגא.

1

יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקם
ַה ֗שּׁ ֹ ַחד יְ ַעוֵּ ֙ר ֵע ֵינ֣י ֲח ָכ ִ֔מים וִ ַ
֣את ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם :הטפחא בתיבה ִכּי֖ -בוֹ
כג טו ִכּי֖ -בוֹ יָ ָצ ָ
כג טז ְבּ ָא ְס ְפָּך֥  :האל"ף בקמץ קטן והפ"א דגושה
יא ָ֔ך :וא"ו בשווא נע ,געיה בלמ"ד בפתח ,העמדה קלה בבי"ת בגלל המונח .יש לקרא :וְ ַל-הֲ בִ י-
כג כ וְ ַל ֲה ִ ֣ב ֲ
אֲ 4
מּר ֑בּוֹ :טעם מונח במ"ם ,אין הוא נסוג אחור לתי"ו
כג כא ַאלַ -תּ ֵ ֣
יא ָ֗ך :געיה מתחת לוא"ו המורה על העמדה קלה ומאפשר הגיה נכונה של הה"א החטופה למנוע
כג כג וֶ ֱה ִב ֲ
הבלעתה .וְ ִה ְכ ַח ְד ִ ֽתּיו :הכ"ף בשווא נח על אף הקושי בקריאת החי"ת שלאחריה ,התיבה מוטעמת בטעם
סו"פ ללא משרתים או מפסיקים לפניה ואין להאריך בה"א כאילו מוטעמת בטפחא
כג כד ָ ֽת ָע ְב ֵ ֔דם :תי"ו בקמץ גדול ,העי"ן בקמץ קטן
כג כה וַ ֲה ִסר ִ ֹ֥תי :במלרע ,געיה בוא"ו למנוע הבלעת הה"א
ֹתי :וא"ו בשווא נע )אין לקרא שם פתח( ,דגש חזק במ"ם והטעם בתי"ו
כג כז וְ ַהמּ ִ ֙
כג כט וְ ַר ָ ֥בּה :הטעם בבי"ת ,מלרע
יהם :אין להשמיע את האל"ף ,לקרא 'ולֵ;היהם'
אֹלה ֶ ֖
כג לב וְ ֵל ֵ
וּכ ֶ ֥ע ֶצם :הכ"ף בשווא נח
כד י ְ
שׁם :הה"א בשווא נח
כד יב וֶ ְהיֵ ה֑ ָ -
הפטרת שקלים

מלכים ב יב:
ב ִצ ְב ָי֖ה :הבי"ת בשווא נח והיו"ד בקמץ

5

יוּבא :במקף ולא בקדמא
ה ֶ ֥כּ ֶסף נַ ְפ ֖שׁוֹת :מרכא טיפחאֲ .א ֶשׁר֤ ָ -
שׁ ָמּה :געיה בנו"ן הראשונה
י ֲא ֣רוֹן ֶא ָ֔חד :האל"ף בחטף פתח .6וְ ָנ ְֽתנוּ֤ ָ -
יב ַ ֽה ְמ ֻת ָ֔כּן :המ"ם בשווא נע ולא בחטף

7

יג ְל ַח ֵזּ֖ק ֶאתֶ -בּ ֶ֣דק ֵבּית֑ -ה' :טפחא בתיבה ְל ַח ֵזּ֖קְ .ל ָחזְ ָ ֽקֿה׃ החי"ת בקמץ קטן ואין מפיק בה"א
יד יֵ ָע ֝ ֶשׂה :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה שם
ראשון של תרומה:
כה

ג זָ ָ ֥הב

וָ ֶכ ֶ֖סף :יש להקפיד על הפרדת התיבות וכן בהמשך פס'

ְתּ ָח ִ ֖שׁים
כה ה ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים :האל"ף בקמץ חטוף
כה ח וְ ָ ֥עשׂוּ ִ ֖לי :טעם מרכא נסוג אחור לעי"ן
5
6
7

יש משתבשים בשם זה לקרוא ְצ ִביָּה.
וכן בפסוק המקביל בדברי הימים ב כד ח
החטף במ"ם בכתר ארם צובא אינו מותיר ספק שיש לקרוא בשווא נע.

2

ילם
הֵ :א ִ ֧

|

ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים וְ עֹ ֥ר ֹת

|

מּה :אל"ף פתוחה ודגש חזק במ"ם להבדילו משפחה עברית
כה י וְ ַא ָ ֤
כה יב וְ יָ ַצ ְ֣ק ָתּ ֗לּוֹ :טעם מונח נסוג אחור לצד"י ודגש חזק בלמ"ד

כה יד ַ ֖על ַצ ְל ֣עֹת ָה ָא ֑ר ֹן :טפחא בתיבה ַ ֖על
שׁר ֶא ֵ ֖תּן ֵא ֶ ֽליָך׃ אין לסיים ֲא ֶ ֖שׁר ֶ -א ֵ ֥תּן ֵא ֶ ֽליָך
כה טז ֲא ֶ ֥

כא יח ד"ר משה רענן 'פרשה וטבעה' שבת בשבתו משפטים עו
או ְבאֶ גְ רֹף וְ לֹא יָ מוּת וְ נָפַ ל ְל ִמ ְׁש ָּכב"
יש אֶ ת ֵרעֵ ה ּו ְ ּבאֶ בֶ ן ֹ
"וְ ִכי יְ ִריבֻ ן אֲ נ ִָׁשים וְ ִה ָּכה ִא ׁ
כלי הרג
בפסוק שבו פתחנו משמשת האבן ככלי הרג וכך גם בתיאור העונש הנגזר על
יש ִמ ְ ּבנֵי
יש ִא ׁ
אמר ִא ׁ
חטאים מסוימים כדוגמת מעביר בנו למולך" :וְ אֶ ל ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ּתֹ ַ
מות יו ָּמת עַ ם ָה ָא ֶרץ יִ ְר ְ ּגמֻ ה ּו בָ ָאבֶ ן"
עו ַל ּמ ֶֹל ְך ֹ
יִ ְ ׂש ָראֵ ל ו ִּמן הַ ּגֵר הַ ּגָר ְ ּביִ ְ ׂש ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר יִ ּ ֵתן ִמזּ ְַר ֹ
)ויקרא כ,ב(.
דו אֶ ל הַ ֶּכ ִלי וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּ ָׁשם אֶ בֶ ן
אבן שימשה את דוד בקרב מול גלית" :וַ ִּי ְׁש ַלח דָּ וִ ד אֶ ת יָ ֹ
חו וַ ִּי ֹפל עַ ל ּ ָפנָיו ָא ְרצָ ה" )שמואל א,יז,מט(.
חו וַ ִּת ְט ַּבע ָהאֶ בֶ ן ְ ּב ִמ ְצ ֹ
וַ יְ ַק ַ ּלע וַ ַ ּי ְך אֶ ת הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי אֶ ל ִמ ְצ ֹ
שימושים מגוונים
השימוש כנשק איננו השימוש העיקרי באבן ובדרך כלל היא מוזכרת בהקשרים
של בנייה למטרות שונות כמו מגורים ופולחן )מצבה ומזבח( או להתקנת חפצים
יש אֶ ל ֵרעֵ ה ּו ָהבָ ה
ֹאמר ּו ִא ׁ
שונים .על אבן לבניין אנו קוראים בבראשית )יא,ג(" :וַ ּי ְ
ִנ ְל ְ ּבנָה ְלבֵ נִים וְ ִנ ְ ׂש ְרפָ ה ִל ְ ׂש ֵרפָ ה וַ ְּת ִהי ָלהֶ ם הַ לְּ בֵ נָה ְלאָ בֶ ן וְ הַ חֵ ָמר ָהיָ ה ָלהֶ ם ַלח ֶֹמר" וכמצבה
)כח,יח(" :וַ ַ ּי ְׁש ֵּכם יַ עֲ קֹב ַּבבּ ֶֹקר וַ ִּי ַ ּקח אֶ ת ָהאֶ בֶ ן אֲ ׁ ֶשר ָׂשם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו וַ ָ ּי ֶׂשם א ָֹת ּה ַמ ֵ ּצבָ ה וַ ִּיצֹק ׁ ֶש ֶמן
ֹאש ּה".
עַ ל ר ָׁ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶֹשה עֲ לֵ ה אֵ ַלי ָה ָה ָרה וֶ ְהיֵה ָׁשם וְ אֶ ְּתנָה ְלךָ
התורה נחקקה על לוחות אבן" :וַ ּי ֶ
הור ָֹתם" )שמות כד,יב( .פי הבאר כוסה
אֶ ת לֻ חֹת ָהאֶ בֶ ן וְ הַ ּת ֹו ָרה וְ הַ ִּמ ְצוָ ה אֲ ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ֹ
באבן גדולה" :וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ּנֵה ְבאֵ ר ַּב ּׂ ָש ֶדה וְ ִה ּנֵה ָׁשם ְׁשל ָֹׁשה עֶ ְד ֵרי צֹאן  ...וְ ָהאֶ בֶ ן ְ ּגד ָֹלה עַ ל ּ ִפי
ידי מ ׁ ֶֹשה ְ ּכבֵ ִדים וַ ִּי ְקח ּו אֶ בֶ ן וַ ָ ּי ִ ׂשימ ּו
הַ ְ ּבאֵ ר" )בראשית כט,ב( .במלחמת עמלק נאמר" :וִ ֵ
יה וְ אַ הֲ רֹן וְ חוּר ּ ָת ְמכ ּו ְביָ ָדיו ִמזֶּה אֶ חָ ד" )שמות ,יז י"ב( .אבנים שימשו
ֵשב ָעלֶ ָ
ַת ְח ּ ָתיו וַ ּי ׁ ֶ
ָ
ָ
דו ָלה ו ְּק ַט ּנָה" )דברים כה,יג(.
יסך אֶ בֶ ן וָ ָאבֶ ן ְ ּג ֹ
כמשקולות" :לֹא יִ ְהיֶה ְלך ְ ּב ִכ ְ
בעלי חיים
בניגוד לשימוש הנפוץ והמגוון שעושה האדם באבן הרי שבעולם בעלי החיים
תופעה זו נדירה ובשורות הבאות אתאר כמה דוגמאות שלה.
חוקרת השימפנזים גודול תיארה זריקה מכוונת של אבנים ומקלות על אויבים.
לוטרת הים ממשפחת הסמוריים משתמשת באבנים על מנת לפצח את הצדפות
שמהן היא ניזונה .לאחד ממיני עופות המים הנקרא "אגמיה מקרינה" מדרום
אמריקה קן ענק הבנוי כערימה של אבנים המוטלות למים רדודים באגם )ראו
תמונה( .האבנים שמשקל כל אחת עשוי להגיע ל– 450גרם נאספות בעזרת
המקור על ידי בני הזוג .לערימת האבנים צורת חרוט בגובה  0.6מ' ששטחו
בבסיסו מגיע ל– 4מ"ר ו– 1מ"ר בחלק העליון .משקל סך כל האבנים עשוי להגיע
ל– 1.5טון .לאחר השלמת המבנה ,מכוסה המשטח העליון בשטיח של צמחי מים.
כשירות גנטית
הציפור המדברית שחור זנב מרפדת את המבוא לקינה וסביבתו באבנים קטנות.
הסיבה לריצוף מוזר זה ,שככל הנראה איננו פונקציונאלי ,היה יעד למחקר ואחת
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ההשערות היא שמדובר בהתנהגות טקסית שנועדה "להרשים" את הנקבה .יכולתו
של הזכר לשאת אבנים כבדות יחסית לקן מעידה על כשירותו הגנטית.
כלי אבן בשימוש הקופים
אחד מהשלבים המוקדמים בתולדות האנושות נקרא "תקופת האבן" .שלב
פרהיסטורי זה קרוי כך מכיוון שהשרידים הנפוצים ביותר שנותרו מתרבות האדם
בתקופה זו הם כלי אבן ,סלעים הניתנים לסיתות ,בעיקר צור לסוגיו ,בזלת וגיר.
חומרי גלם אלה עוצבו לשימוש ככלי עבודה ,חיתוך ועיבוד וככלי נשק .למרבה
ההפתעה גילו ארכיאולוגים שמיני קופים מסוימים הגיעו אף הם ל"תקופת אבן"
משלהם.

בעת האחרונה מתפתח ענף מחקר הנקרא "ארכיאולוגית קופים" .בחפירות שנעשו
ביערות הגשם של מערב אפריקה ,ביערות ברזיל ובחופי תאילנד נחשפו "כלי
אבן" גסים שלמרבה הפלא היו של מיני קופים כשימפנזים ,קופי מקק וקפוצ'ונים.
משמעות התגלית היא שהאדם איננו היחיד המשאיר עדויות לתרבות קדומה
הניתנת לבחינה בעזרת הארכיאולוגיה .קבוצות רבות של בעלי חיים משתמשות
בכלים ,אלא שבדרך כלל מדובר בכלים העשויים מחומרים מתכלים כעלים או
זרדים .המקק ארוך הזנב למשל יוצא דופן בכך שהוא משתמש בכלי אבן על
מנת לפצח אגוזים ,צדפות ,חלזונות וסרטנים )ראו תמונה( .בהתנהגות זו הפך
המקק לאחד מהמינים הנדירים שעקבו אחר האדם ל"תקופת האבן" .במחקר
שנעשה במקום התגלו "כלי אבן" שיוחסו לקופי המקק על פי אופן הבלייה
שלהם .תיארוך גיל הכלים התבצע בעזרת השוואה לגיל הצדפות )שנקבע בעזרת
האיזוטופ פחמן  (14שנמצאו באותה שכבה .תוצאות המחקר הראשוני הצביעו על
כך שתחילת השימוש בכלי האבן במקום היה לפני  65שנה אך החוקרים מקווים
שחפירה לעומק רב יותר תאפשר לחשוף את מקורות השימוש באבנים .מחקר
דומה שנעשה בשימפנזים מצא שתחילת "תקופת האבן" שלהם הייתה לפני
 4,000שנה .החוקרים מקווים גם למצוא מהם הגורמים הסביבתיים שהניעו את
התחלת השימוש ב"כלי אבן" באוכלוסיות הקופים.
לתגובות ורישום לקבלת מאמרי צמחים ובעלי חיים על פי סדר הדף היומי:
raananmoshe1@gmail.com

ממשיכים ללכת בעקבות ר"מ ברויאר וקביעתו את נוסח המקרא עבור 'דעת מקרא'.
אינה נראית אפשרית.
הטעמת
כא ב
נוסח לנינגרד וונציה הוא גם נוסח כתר ארם צובה בעדות מאורות נתן:
]= פשטא-קטון ,בלשוננו מתיגה זקף[
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וּב ְש ִב ִעת :השי"ן דגושה והבי"ת בלא קדמא בס"ס.
מנחת שי) :ר"מ ברויאר לא הזכיר(ַ :
וּב ְשּׁ ִב ֔ ִעת[.
] ַ
כא ד
המקף מקצר לסגול ,כאן ונציה אינו מקצר.
מנחת שי :יִ ֶתן־לו :התי"ו בסגול והיו"ד בלא מאריך בספרי' כ"י מדוייקים וגם בדפוס ישן.
ן־לוֹ[.
]יִ ֶתּ ֣
המנחת שי מסופק אם להדגיש.
עדות קמחי על נוסח כתר ארם צובה:8
ה־לו :במקצת ספרים הלמ"ד >של מלת לוֹ < בדגש .אוהמכלול הביאו בכלל
מנחת שי :וְ ָ ֽי ְל ָד ֹ
ה־לוֹ[.
הרפים] .וְ ָי ְֽל ָד ֥
ראינו כבר שונציה קורא געיא כמרכא
כא ח
־ב ּה[.
דו ָ ֽ
דו־בה :במקף ,ולא במירכא לדלי"תּ ְ ] .ב ִבגְ ֹ
ולהיפך .מנחת שיְ :ב ִבגְ ֹ
כא ט
עדות קמחי:

אולי בא הדגש בששון להתריע מפני קריאת איעדנה.
הערת פרופ' יוסי עופר על הדגש התמוה בששון:

החטף בונציה אינו מפתיע .הוא בא להורות על
כא יא
קמץ חטוף )קטן( ,וככל הנראה מצא כן במקורות שלפניו.
ם־ש ָל ׁש־אֵ ֶ ּלה[.
מנחת שיְ :ש ָלש־אלה :הלמ"ד בקמץ ,והוא חטוף] .וְ ִא ְׁ
מי שלא ראה את דפ' ונציה ידמה שהמנחת-שי בא להוציא מניקוד חולם.
אין כל נפקא מינה .השאלה איפה לשים את המתיגה.
כא

השמטת סימן חטף בונציה ,יתכן שזו שיטה ולא טעות דפוס.

כא טז
כא יח

מנחת שי :וְ ִהכָ ה־איש :במקצת ספרים אשכנזים מאריך בה"א וְ ִ ֽה ָכה־איש
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ישׁ[.
ה־א ֙
]וְ ִה ָכּ ִ

היבוא כאן דגש אתי מרחיק?
כא לג
שור :שי"ן שור דגושה בס"סׁ ּ ] .ש ֹור[.
מנחת שי :ונפל שמה ֹ
8

יהושוע קמחי נשלח ע"י ר' שכנא ילין לארם צובה לבדוק את נוסח הכתר .פרופ' יוסף עופר העתיק מרשימותיו
והוסיף הערות .כאן יובאו מדבריו.
א והמכלול :עט ע"ב.
 54נוסח מ"ש הוא ללא געיה ,שהרי ציין אותה רק בנוסח ספרים אשכנזים ולא בדיבורו־המתחיל.
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לפי כללי אתי מרחיק צפוי כאן דגש ,אבל כיון שיש הרבה חריגים ,אין זה מפתיע אותנו אם
הדגש איננו.
בונציה וארבע נמלטה מן ההקפה.

כא לז

ע־צ ֹאן[.
מנחת שי :וְ אַ ְרבַ ע־צאן :מקף באמצע ,ולא מירכא בבי"ת] .וְ ַא ְר ַבּ ֖
כב ג

ההכרעה שיש געיא.

כב טו
מנחת שי :ימהרנה לּ וֹ :הלמ"ד בדגש] .לּ ֹו[.
כב כא

שוב משמיט ונציה דגש אתי מרחיק.

מצינו 'לא' בדגש שאינו לפי הכללים.

כב כב
מאורות נתן עדות על נוסח כא"צ:
מנחת שיְ :תעַ נֶה :בכל הספרי' הנו"ן בסגול ,ובעל א"ת כתב שהוא בצירי ע"פ מסרות
שמצא .ועיין ימ"ש סוף פ' ויצאְ ] 56.ת ַע ּנֶה[.
ֹתו )פ'
מנחת שי סוף ויצאְ :ת ַענֶה :בכל ספרי' מדוייקי' כ"י ,הנו"ן בסגול ,וכן ס ְתעַ נֶה א ֹ
משפטים( .ובעל סאא"ת הביא מסרו' חלוקות ,והאריך כאן ובפ' משפטים ,ופסח על שתי
הסעיפים .סוף דבר נתיישב למסורת אחת שאומרת תענה ב' א' סגול וא' צירי ,אם תענֶה
את בנתי בסגול ,אם סבענה תענֵה בצירי .ואולם בספר דקדוק כ"י ישן מצאתי כתו' כלשון
הזה ,כל מקום בכפל לשון ,כמו עַ נֵה ְתעַ נֶה ,וכן סגנ ֵַקה לא יְ נ ֶַקה ,סדהַ כֵ ה ַתכֶ ה ,וכיוצא בהן,
הראשון קמץ ,והשני פתחְּ ] .תעַ ּנֶה[.
אור תורה:

בפרשת ויצא האריך יותר:

י מ"ש :מ"ש בר' לא נ )'תענה'(.
 56מן הדברים שהביא נורצי כאן ובבראשית עולה שנוסחו כאן הוא בסגול.
ֹתו :שמ' כב כב.
ס ְת ַענֶה א ֹ
סא א"ת :על אתר ובשמ' כב כב.
סב ענה תענה :שמ' כב כב.
סג נ ֵַקה לא יְ נ ֶַקה :שמ' לד ז ועוד.
סד ַהכֵ ה ַתכֶ ה :דב' יג טז.

6

 .המנחת שי סיכם את דברי האור תורה .המסורה של ונציה בסוף
ויצא הטעתה אותו .במסורה ההיא כתוב שבמקום אחד בצירי ובשני בסגול .אבל לא מוכח
מהמסורה היכן הצירי ,הוא מוכיח אחרי פלפול במסורה אחרת שמחשיבה  15קמצים )וקמץ
הוא גם צירי בלשון הקדמונים( ,ואחרי פלפול בדברי המסורה ההיא כי בעצם יש רבים בצירי,
ועל כרחך כוונת המסורה למקומות שיש מקום לנקדם בסגול .בכל אופן אין ספק שהיה זונח
את כל הפלפול לו ידע את הנוסח של כתר ארם-צובה .ותו לא מידי.
כב כח
שוב דגש תמוה בלנינגרד .אבל יש לציין ש ִּת ּ ֶתן-לִּ י או
ִּת ּ ֶתן-לּ ֹו מופיע בלנינגרד בכמה מקומות בדגש בלמ"ד .כלומר זו שיטה שלו.
כג יב

לפי בן נתפלי געיא עם מקף.

כג טו

הערה 19
שני

כג כב

הערה 20

מועַ  :בהעתק הללי שמוע ,ירוש' שמע ,עכ"ל .ובכל הספרי' מל' כי לא
מנחת שי :כי אם ָש ֹ
לא
ל
נמנה זה בכלל החסרים ,וסי' נמס' במ"ג פ' זו ,על פסוק שמע אשמע צעקתו ,וכמ"ש בפ'
מועַ ] .שמוע[.
יתרו גבי פסוק ועתה אם ָש ֹ
כג כג

אם ששון מתכוון להטעים מלעיל ,הרי איננו מובן.

ל במ"ג :מ"ג  -ד שמ' כב כב.
לא וכמ"ש :מ"ש שמ' יט ה )'ועתה אם שמוע'(.

7

כאן ונציה הוסף מקף וגם שם מרכא בתבת
כג כו
התביר ,אע"פ שבכל מקום ונציה שם געיא בתבת התביר.
מנחת שי֥ :ל ֹא ִת ְה ֶיה :בלא מקף באמצע֥ ] .ל ֹא[.
מאורות נתן:
כג כט-ל
כתר ארם צובה מרבה בחטפים בלא-גרוניות יחסית לכ"י אחרים.
מנחת שי :אֲ ג ְָר ֶשנ ּו :הרי"ש בשוא לבדו] .אֲ ג ְָר ׁ ֶש ּנ ּו[.
ר"מ ברויאר משתדל למעט בחטפים בלא-גרוניות.
כאן הכריע כבן-נפתלי .גם בונציה אין געיא בוי"ו,

כד יא
אבל יש געיא ביו"ד כמנהג לפני חטף.

כד יב
מנחת שי :וֶ הֱ ֵיה שם :בספרי' כ"י מדוייקי' פ"א הפועל בשוא וסגול ,וכן כתב רד"ק
במכלול )דף קנ"ג( .וזה שלא כדברי לברב פעלים שכתבו בשוא לבדו כמו לגוֶ ְה ֵיה נכון לבקר
ה־שם[.
)דכי תשא(] .וֶ הֱ ֵי ָׁ
כפי הנראה כתבי היד של המ"ש וגם של הרד"ק אינם כה מדויקים.
מלה זו נמצאת במקומות הבאים ובכולם היא מנוקדת וֶ ְה ֵיה.
 .1בראשית יב ב וְ ֶ ֽא ֶע ְשׂ ָ֙ך ְלג֣ וֹי ָגּ ֔דוֹל וַ ֲא ָ ֣ב ֶר ְכ ָ֔ך וַ ֲא ַג ְדּ ָ ֖לה ְשׁ ֶ ֑מָך ו ְֶהיֵ ה ְבּ ָר ָ ֽכה:
63

לא

י־אל ַשׁ ַ ֔דּי ִה ְת ַה ֵ ֥לְּך ְל ָפ ַנ֖י ו ְֶהיֵ ה ָת ִ ֽמים:
 .2בראשית יז פסוק א ֲאנִ ֵ ֣
־שׁם
אמר יְ ָ֜י ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ֲע ֵ ֥לה ֵא ַל֛י ָה ָ ֖ה ָרה ו ְֶהיֵה ָ ֑
 .3שמות כד פסוק יב וַ ֨יּ ֹ ֶ
ל־ר ֹאשׁ ָה ָ ֽהר:
ל־הר ִס ַ֔יני וְ נִ ַצּ ְב ָ ֥תּ ִ ֛לי ָ ֖שׁם ַע ֥
ית ַב ֙בּ ֹ ֶק ֙ר ֶא ַ ֣
 .4שמות לד ב ו ְֶהיֵ ה נָ ֖כוֹן ַל ֑בֹּ ֶקר וְ ָע ִ ֤ל ָ
־לי֘ ְל ָ ֣אב ְוּלכ ֵֹהן֒
יכה ְשׁ ָ ֣בה ִע ָמּ ִ ֗די וֶ ְֽהיֵה ִ
אמר֩ ֨לוֹ ִמ ָ֜
 .5שופטים פרק יז פסוק י וַ יּ ֹ ֶ
־לנוּ ְל ָ ֣אב ְוּלכ ֵ ֹ֑הן
ל־פּ ֙יָך וְ ֵלְ֣ך ִע ָ֔מּנוּ וֶ ְֽהיֵה ָ ֖
אמרוּ֩ ֨לוֹ ַה ֲח ֵ ֜רשׁ ִ ֽשׂים־יָ ְדָך֤ ַע ֙ ִ
 .6שופטים יח יט וַ יּ ֹ ְ
הפטרת משפטים-שקלים

עוברים עתה להפטרת שקלים כאן אין לנו מנחת שי מהדורת בצר ז"ל.
הטעמת ונציה אינה נראית

מלכים ב יא יז
אפשרית.

בלנינגרד וי"ו אחרי הקו"ף

יא יח
בניגוד למסורה הקטנה שלו עצמו.

 63נורצי טעה כאן וניקד את יו"ד 'והיה' בסגול .גם בגוף ההערה הנדונה חזר על הטעות הזו וניקד בסגול את
היו"ד של 'וֶ ְהיה נכון לבקר'.
לא רד"ק :מכלול ,קיב ע"ב.
לב רב פעלים :שער הפעלים ,החלק השני 166 ,ע"א.
לג וֶ ְהיֵה נכון לבקר :שמ' לד ב.
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יב ה
מנחת שי :כל כסף הַ ֳּק ָד ִׁשים  -במקצת מדוייקים הקו"ף בחטף קמץ וגם לספרים שהיא בקמץ
לבד קריאתה בחטף קמץ כמ"ש בסוף פרשת תצוה:
יב יב
בלא-גרוניות.

ר"מ ברויאר חוזר על שיטתו להעדיף שווא ולא חטף
יש כאן כתיב וקרי הכתיב הוא הפקדים והקרי הַ ּ ֻמפְ ָק ִדים.

כשיש כתיב וקרי נהוג לנקד
; כתר ארם צובה:
לנינגרד:
את הכתיב בניקוד הקרי ולשים את הקרי בגליון ללא ניקוד .לנינגרד לא שכח גם את הדגש
הנחוץ במ"ם .אינני יודע למה ציין ר"מ ברויאר ז"ל סימן שאלה על לנינגרד .הדגש נראה די
ברור.

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
בכתובתfranklashon@gmail.com :
☺ בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺
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