היבטים לשוניים בפרשת תצוה עז
דקדוקי קריאה וטעמים בפרשת תצוה ובהפטרה ובראשון של כי-תשא
כז יט וְ יִ ְק ֨חוּ :הוא"ו בשווא נעְ .ל ַה ֲע ֹ֥לת :געיה בה"א מעמידה מעט את קריאתה למנוע הבלעת העי"ן
החטופה שלאחריה
כח א ְל ַכ ֲהנוֹ֑ ִ -לי :געיה בכ"ף

כח ג ֣ר ַוּח

מה :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ָח ְכ ָ ֑

כח י ַ ֖על ָה ֶ ֣א ֶבן ָה ֶא ָ ֑חת :טעם טפחא בתיבה ַ ֖על
כח יז ִמ ֻלּ ַ֣את :טעם נסוג אחור ללמ"ד.

טוּרים
ַא ְר ָבּ ָ ֖עה ִ ֣

א ֶבן :טעם טפחא בתיבת ַא ְר ָבּ ָ ֖עהִ .פּ ְט ָד ֙ה :הטי"ת בשוא נח
ָ֑

כח יח וְ יָ ֲה ֹֽלם :היו"ד קמוצה
כח יט וְ ַא ְח ָ ֽל ָמה :במלעיל
פה :היו"ד בקמץ גדול והשי"ן בשווא נע ,והפ"א בצירי ללא דגש
כח כ וְ יָ ְשׁ ֵ ֑
שׁ ְר ֥שׁ ֹת :געיה בשי"ן והרי"ש בשווא נח
כח כב ַ ֽ
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כח כח וְ יִ ְר ְכּ ֣סוּ :הוא"ו בשווא נע
כח לב ַת ְח ָ ֛רא :החי"ת בשוא נח לא בחטף .יִ ְֽהיֶ ה-לּ֖ וֹ :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק
כח לג ִרמֹּנֵ ֙י :מוטעמת בפשטא ולא בקדמא

כח מא וְ ִכ ֲהנ֥ וּ ִ ֽלי :תיבת וְ ִכ ֲהנ֥ וּ
וּלזַ ְר ֥עוֹ
כח מג ל֖ וֹ ְ

במרכא ואין היא מוקפת לתיבה שלאחריה בסילוק )סוף פסוק(

ַא ֲח ָ ֽריו :כך ההטעמה

2

כט א ֲא ֶ ֽשׁרַ -תּ ֲע ֶ ֥שׂה :המילים מוקפות ,תיבת ֲא ֶ ֽשׁר

לא בקדמא אלא געיא בשי"ן ובמקף

כט יא וְ ָשׁ ַח ְט ָ ֥תּ :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי וכן הוא בהמשך בפס' טז ,כ
סּה :המ"ם בשוא נע וכן בפס' כב
כט יג ַ ֽה ְמ ַכ ֶ ֣
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חה :המ"ם בקמץ קטן
כט כט ְל ָמ ְשׁ ָ ֣
שׁם :השי"ן בקמץ
כט ל יִ ְל ָבּ ָ ֧

בּ ֶקר :אין לבלבל עם פרשת התמיד בפינחס שם כתוב ֶא ָ ֖חד
שׂה ַב ֑ ֹ
כט לט ֶאתַ -ה ֶ ֥כּ ֶבשׂ ָה ֶא ָ ֖חד ַתּ ֲע ֶ ֣
כט מ וְ ֕ ֵנ ֶסְך :הנו"ן בצירי
כט מג וְ נִ ְק ַ ֖דּשׁ :הדלי"ת פתוחה
כט מו ְל ָשׁ ְכ ִנ֣י :השי"ן בקמץ קטן

ל ד ַ ֽתּ ֲע ֶשׂה-לּ֣ וֹ

׀ :געיה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק

וּב ַה ֲע ֹ֨לת :הבי"ת בשווא נח וגעיה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה
לח ְ
מפטיר לשבת זכור דברים כה:
יז ֲע ָמ ֵל֑ק :יש הקוראים פרשת זכור כל מילה וכל אות לאט ובהדגשה והם עלולים לקרוא את המ"ם בדגש
1
2
3

הגעיא כאן אינה הופכת את השוא לנע.
וּלזַ ְר ֖עוֹ ַא ֲח ָ ֽריו ,אבל לפי הספרים שלנו כמצוין למעלה.
בתורה קדומה ,עפ"י כל ספרי תימן ,מוטעם ֥לוֹ ְ
בכ"י לנינגרד המ"ם בחטף פתח כדי לוודא את קריאת השווא הנע.
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את ֶ ֥כם :התי"ו בשווא נע
בעוד שהיא רפויה אחרי חטףְ .בּ ֵצ ְ
יח ָק ְר ָ֝ך :געיה בקו"ף והרי"ש בשווא נע .וַ יְ זַ ֵנּ֤ב :גם כאן בעלי הקריאה האיטית המדגישה ,עלולים לקרוא
את היו"ד בשוא נע ובדגש בעוד שהיא ללא דגש ובשוא נחָ .כּלַ -הנֶּ ֱח ָשׁ ִ ֣לים :נחץ בנו"ן מפאת
הגעיה .וְ יָ ֵג ַ֑ע :קוראים שבכל קריאה אינם מבחינים בין אל"ף לעי"ן עלולים לקרוא כאן עי"ן פתוחה במקום
ֵאַע .ולפי עדות
עי"ן בפתח גנובה ,כלומר :ויגעַ ה .אבל לפי קריאת האשכנזים יש כאן אל"ף גנובה ונקרא וְ ָיג ְ
המזרח :וְ ָי ֵגי ְַע
֣יח :כבהערה הקודמת יש קוראים המדגישים את הנו"ן ואם בקריאתם אינם מבחינים בין קמץ
יט ְבּ ָה ִנ ַ
לפתח ,הם עוברים משימוש של מנוחה למשמע של הַ נָּחָ ה או עזיבה.

במונח ,יְ ָ ֽי־

שׁר
ֹלהיָך :שימו לב! ֲא ֶ ֣
־א ֶ
שׁר יְ ָ ֽי ֠ ֱ
ֲא ֶ ֣

געיא ומוקף ,ולא כחומשים דוגמת קורן שהטעימו להיפך

איְ ֶ֝ביָך :טעם קדמא באל"ף ,גרש בבי"ת והיו"ד ביניהן בשווא נע.
ִמ ָכּלֹ ֨ -
ֶאתֵ -ז ֶ֣כר :לאחרונה השתרש מנהג לקרוא פעמים את המילה "זכר" .מנהג זה אינו מוכר באשכנז המערבי
וגם לא בעדות המזרח .בקונטרס "מקראות שיש להם הכרע" של הר"מ ברויאר ז"ל 4האריך להוכיח שאין
ספק שנוסח הצירי הוא הנכון ,ואין כל צורך בקריאה הכפולה
הפטרת שבת זכור שמואל א טו )הספרדים מתחילים בפס' א(:
א ִל ְמ ָשׁ ֳחָך֣  :שי"ן בקמץ גדול ,חי"ת בחטף קמץ וכ"ף סופית בקמץ גדול
ֹלתוֹ :געיה בבי"ת ,אין לקרא 'בלותו'
ב ַבּ ֲע ֖
יתה :במלרע
ג וְ ִה ִכּ ָ֝
מּע :יו"ד בשווא נח ,שי"ן בפתח והמ"ם בדגש חזק
ד וַ יְ ַשׁ ַ ֤
יח ְבּ ָ ֑ד ֶרְך :הבי"ת בשווא נע ולא בפתח
כג וַ יִּ ְמ ָא ְסָך֖  :בתכנת הכתר שאנו מעתיקים ממנה אין געיא באל"ף ,עם זאת אין ספק שהאל"ף בקמץ רחב
5
והסמ"ך בשוא נע
כה וְ ֶ ֽא ְשׁ ַתּ ֲחֶו֖ה :הוא"ו בשווא נע
כח ִמ ֶ ֽמּךָּ  :כ"ף סופית דגושה
֖יתי :מלעיל
ל וְ ִ ֽה ְשׁ ַתּ ֲחֵו ִ
ראשון של כי תשא:

יב וְ לֹא-יִ ְה ֶי֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף ִבּ ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם :יש להחיש את קריאת התיבה ֶ ֖נ גֶ ף להסמיכה לקודמתה ,וְ לֹא-
יִ ְה ֶי֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף ִ -בּ ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם
טו וְ ַה ַדּל֙ ֣ל ֹא ָ -ל ֵת ֙ת

רוּמת :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ֶאתְ -תּ ַ ֣

ל יח ְל ָר ְח ָצ֑ה :הרי"ש בקמץ קטן והחי"ת בשוא נח

כז כ וְ ַא ָתּה ְתּ ַצוֶּ ה ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶליָך ֶשׁ ֶמן זַ יִ ת זָ ְך ָכּ ִתית ַל ָמּאוֹר ְל ַה ֲעֹלת נֵ ר ָתּ ִמיד
פרשה וטבעה מאת משה רענן שבת בשבתו תצוה עז

4

ניתן להוריד מכאן  http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega10_broyer.pdfהמעוניין יכול לקבלו אצלי
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במקרים כגון זה השלים ר"מ ברויאר געיות במקום הראוי להן .הקובע שזה קמץ רחב ושוא נע או חטף ,ושוא נע
הוא כי אמאס הוא במשקל אֶ ְפעַ ל.
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את הזיתים גידלו בעיקר להפקת שמן ולכן התורה מונה "זית שמן" בין שבעת
המינים שהשתבחה בהם א"י )דברים ח,ח( ולא מונה "זית" בלבד.
כך מצאנו גם בדברי רבשקה לאנשי ירושלים הנצורים" :עַ ד בּ ִֹאי וְ ָל ַק ְח ִּתי אֶ ְתכֶ ם אֶ ל
תמֻ ת ּו )מלכים ב
ירו ׁש אֶ ֶרץ לֶ חֶ ם ו ְּכ ָר ִמים אֶ ֶרץ זֵית יִ ְצ ָהר ו ְּדבַ ׁש וִ ְחי ּו וְ לֹא ָ
אֶ ֶרץ ְ ּכאַ ְר ְצכֶ ם אֶ ֶרץ דָּ גָן וְ ִת ֹ
יח ,לב(."...
באופן זה מפרש המהרש"א את דברי הגמרא במנחות )נג,ב(" :מה זית זו אחריתו
בסופו ,אף ישראל אחריתן בסופן" .אומר המהרש"א" :אחריתו הוא תכליתו אינו
אלא בסופו ,שנשתנה להיות שמן ,דהזית גופיה כמו שהוא אין לו שום מעלה עד
תכליתו".
גידול מרכזי
שימושו העיקרי של השמן היה כמזון ,הן על ידי תיבול הפת והן לטיגון .השמן
שימש גם לסיכה ,לרפואה ולמאור .על כמה חלופות לשימוש בשמן אנו לומדים
בסוגיה בברכות )לה,ב( העוסקת בברכה על שמן הזית" :גופא :אמר רב יהודה
אמר שמואל ,וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :שמן זית מברכין עליו בורא פרי
העץ .היכי דמי? אילימא דקא שתי ליה  -אוזוקי מזיק ליה?  ...הסך שמן של
תרומה  ...אלא :דקא אכיל ליה על ידי פת  ...דקא שתי ליה על ידי אניגרון."...
במנחות )פו,א( מתואר השימוש בשמן זית למטרות קוסמטיות" :תניא :רבי יהודה
אומר :אנפקנון ,שמן זית שלא הביא שליש .למה סכין אותו? שמשיר את השיער
ומעדן את הבשר".
הזית היה גידול מרכזי ובעל חשיבות כלכלית רבה בא"י ומכאן עצתו של רבי
יוחנן )בבא מציעא קז,א(ּ ]" :ו[בָ רו ְּך אַ ּ ָתה ַּב ּׂ ָש ֶדה )דברים כח ,ג(  -שיהו נכסיך משולשין:
שליש בתבואה ,שליש בזיתים ושליש בגפנים".
תקוע בגליל
אזור הגידול העיקרי היה הגליל כפי שמשתמע מהנאמר בסוגיה במנחות )פה,ב(
לגבי חלקו של אשר ,המושך שמן כמעיין ,ומתיאור עסקת הענק של אנשי
לודקיא שהתבצעה בגוש חלב" :משנה :תקוע אלפא לשמן ,אבא שאול אומר
קו ָעה וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּ ָׁשם ִא ּ ָׁשה ֲ
שניה לה רגב בעבר הירדן  ...גמ' :וַ ִּי ְׁש ַלח ֹיו ָאב ְּת ֹ
חכָ ָמה )שמואל ב,
יד ,ב( .מאי שנא תקועה? אמר רבי יוחנן :מתוך שרגילין בשמן זית ,חכמה מצויה
בהן .תנו רבנן :וְ טֹבֵ ל ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ַרגְ ֹלו )דברים לג ,כד( ,זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעין.
אמרו :פעם אחת נצרכו להן אנשי לודקיא בשמן ,מינו להן פולמוסטוס אחד ,אמרו
לו :לך והבא לנו שמן במאה ריבוא ,הלך לירושלים .אמרו לו לך לצור ,הלך לצור.
אמרו לו :לך לגוש חלב ,הלך לגוש חלב .אמרו לו :לך אצל פלוני לשדה הלז,
ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו".

נחלתו של אשר השתרעה על פני עמקי הצפון ,הגליל התחתון והגליל המערבי
)גוש חלב מזוהה היום בגליל העליון( .השם "תקועה" כמקור השמן המשובח
ביותר בארץ )"אלפא לשמן"( וכמקום שאנשיו רגילים בשמן איננו מתייחס ,כפי
הנראה ,ליישוב תקוע שביהודה השוכן ליד בית לחם בגבול המדבר ונזכר בדברי
הימים )כ,כ(" :וַ ַ ּי ְׁש ִ ּכימ ּו בַ בּ ֶֹקר וַ ֵ ּי ְצא ּו ְל ִמ ְד ַּבר ְּת ֹ
קועַ )דברי הימים ב ,כ ,כ(" אלא לתקוע הגלילית
ששכנה ליד מירון .תקוע זו מוזכרת כמקום שזיתיו אפילות )מאחרות להבשיל(" :
 ...אם יש אפילות מהן אוכלין עליהן ,ושאר ארצות אחת לזתים ולתמרים .אוכלין
בזתים עד שיכלה אחרון שבתקוע .ר' ליעזר בן יעקב אומר אף של גוש חלב"
)תוספתא ,שביעית ז,טו( .מסתבר שמדובר ביישוב גלילי )סמוך לגוש חלב(
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שפירותיו מאחרים להבשיל ולא ביישוב בספר המדבר בעל אקלים חם ולכן
ממהר להבשיל פירות.
סגולות רפואיות
הקדמונים )כמו גם החוקרים בני זמננו( ייחסו לשמן הזית השפעות רפואיות
חיוביות רבות .בסוגיה שציטטתי מתואר השמן כתורם לחכמה .בלשון רש"י כת"י
כאן" :חכמה מצויה בהם – שמן זית מפקח את הלב" .בהוריות )יג,ב( אנו מוצאים
השפעות סותרות ,לכאורה ,על הזיכרון" :תנו רבנן :חמשה דברים משכחים את
הלימוד  ...והרגיל בזיתים  ...חמשה דברים משיבים את הלימוד :פת פחמין וכל
שכן פחמין עצמן ,והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח ,והרגיל בשמן זית ,והרגיל
ביין ובשמים  ...מסייע ליה לרבי יוחנן ,דאמר רבי יוחנן :כשם שהזית משכח
לימוד של שבעים שנה ,כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה".
ניתן לפרש את דברי הגמרא במונחים רוחניים אך לפחות לגבי שמן הזית נראה
שהדברים מעוגנים בריאליה .ההבדל בין הזיתים עצמם ובין השמן המופק מהם
עשוי לנבוע מתכולת חומרים שונה.
לתגובות ורישום לקבלת מאמרי צמחים ובעלי חיים על פי סדר הדף היומי:
raananmoshe1@gmail.com

ממשיכים לעקוב אחרי הכרעות ר"מ ברויאר ז"ל מנחת שי על התורה מובא כאן בליווי
הערות צבי בצר ז"ל.
כח ה

לבן נפתלי יש געיא.

מחלוקת כתיב.
כח ז
ג
צו ָתיו :מל' וי"ו בכל ספרי' מדוייקים .וכ"כ הרמ"ה ז"ל ,על שני קצותיו דסוף
מנחת שיְ :ק ֹ
פסוק דדועשה כרוב אחד מקצה ,מל' דמל' כתי' ,מל' חד וי"ו ומל' יו"ד ,וכל אורית' דכותי',
בר מן ב' כתי' תרין ו"וין בין צד"י לתי"ו ,וחס' יו"ד בין תי"ו לוי"ו בתראה ,וסי' המשני קצוותו
דכרובים דויקהל ,ועל שני קצוותו דאפוד דואלה פקודי] .קצותיו[.
שני כ"י ששון מוסיפים געיא .הערה 21

כח י

לנינגרד משמיט דגש אחרי ה"א הידיעה.
כח יח
עדות על נוסח כא"צ מאורות נתן
מנחת שי :וְ יַ הֲ לֹם :בס"ס היו"ד בקמץ.
ג

הרמ"ה :קצ"ה.

ד

דועשה כרוב :שמ' כה יט.

ה

משני קצוותו :שמ' לז ח.

ו

73

]וְ יַ הֲ לֹם? וְ יָ הֲ לֹם?[.

על שני קצוותו דאפוד :שמ' לט ד.

73

הסתירה בין הניקוד בדיבור־המתחיל )פתח( לבין העולה מן ההערה )קמץ( מתיישבת באחד משני אופנים:

אפשר שנוסח מ"ש הוא בפתח )כבדיבור־המתחיל( ,ומשום מה מצא לנכון לחלוק על ספרים ספרדים; ואפשר

4

מגליון תצוה סט :וְ יָ ֲה ֹֽלם׃ כן הוא גם בפרשת פקודי לט יא )רשימות קמחי( וכן ביחזקאל כח יג
בכולם היו"ד בקמץ.
כן הוא גם בדפוסים הנפוצים אשר אינם לפי היידנהיים .בכתר דמשק הוא בקמץ ,גם
בלנינגראד ובששון הוא בקמץ.
רוו"ה מביא מיהב"י שהניקוד היא ביו"ד פתוחה ומוסיף עליו :וכן בכי"י גם בשל נד ,גם
במקראות גדולות רפו ורעח וסונצינו ובכל הקדמונים היו"ד בפתח .גם הרד"ק במכלול
הזכיר לבד משקל ַי ְפעֹל ואילו ָי ְפעֹל לא הזכיר.
ספק אם עלינו להתווכח עם רוו"ה .בכתבי היד המזרחיים כא"צ לנינגרד וששון מנוקד בקמץ,
והם יותר מקובלים עלינו מהספרים האירופיים שעליהם מסתמך רוו"ה .נוסף לכך שיש לנו
עדות מפורשת על נוסח כא"צ כאן ובפקודי 6וכא"צ עצמו לפנינו ביחזקאל .כלומר אנחנו
הולכים לפי בן אשר והמקורות לפני רוו"ה כנראה ניקדו לפי שיטה אחרת .ע"כ מתצוה סט.
כח יט
מנחת שי :וְ אַ ְח ָ ֽל ָמה :מלעיל ,כי הטעם בלמ"ד ,לא במ"ם] .וְ אַ ְח ָ ֽל ָמה[.
כח כ
עדות מאורות נתן על נוסח כא"צ
מנחת שי :יָ ְֽש ֶפֿה :במקצת ס"ס הפ"א בצירי ,יחכמ"ש ביחזקאל כ"ח,

74

וכן ראיתי בדפוס ישן,

וכ"כ בעל א"ת] .... .וְ יָ ְֽשׁ ֶ ֑פה[.
כח כו
בספרי התורה של תימן כתוב האפד ללא וי"ו ,בספרי שאר העדות מלא וי"ו.
מנחת שי :אל עבר ָהאֵ ֹפוד ביתה :במקצת ספרי' כתו' האפד חס' וא"ו ,והמסורת שלהם ט'
מל' בליש' ,ולא נמנה זה עמהם ,וכן הוא לחבמסורת הדפוס על פסוק ואלה הבגדים אשר
יעשו חשן ואפוד .וא"ת הכריע לעיקר שהוא מלא וא"ו ,כי כן הוא בכל ספרי ספרד ,וכתב
שכן מצא במסורת מדוייקת כ"י עשרה מלאי' וי"ו בלישנ' בתורה ,וזה א' מהם ,וכ"כ בס'
שמן ששון .וגם לטהרמ"ה ז"ל כתב ,ואית מסורת' דמסר' גבי חשן ואפד ומעיל תשעה
מלאי' ,והוא שיבושא ,דעל כרחיך מעשרה הוו .ועיין מאבריש ויקהל] .האפוד[.
שנוסחו הוא בקמץ )כמשתמע מן ההערה( ,ושגה בדיבור־המתחיל .האפשרות הראשונה שהצעתי נראית
יותר ,מאחר שאותה שאלה קיימת גם בהתייחסותו של נורצי ל'יהלם' דלקמן )שמ' לט יא( ,וקשה לסבור
ששגה פעמיים אותה שגיאה עצמה.
6

מאורות נתן אינו מציין את נוסח פרשת פקודי,
יח כמ"ש :מ"ש יח' כח יג )'וישפה'(.
74

כאן וביח' כח יג אין התאמה לכאורה בין ניקוד הדיבור־המתחיל )סגול( לנמסר בהערה )צירי( .די לונזאנו,

המשמש כמקור להערה שכאן ,כתב 'בס"ס הפ"א בצירי' ,ונורצי צמצם זאת ל'מקצת ס"ס' .בצמצום זה רומז
נורצי שאינו סובר אלא כחלקם האחר של ספרים ספרדים ,בסגול .גם דרך ההצגה ביחזקאל רומזת כן ,שהנה
שם לא ייחס את הצירי לספרים ספרדים ,אף לא למקצתם ,אלא ל'ס"א' )ספרים אחרים? ספר אחד?(.
לח

במסורת הדפוס :מ"ג  -ד שמ' כח ד.

לט

הרמ"ה :אפ"ד.

מ

עשרה הוו :עכ"ל הרמ"ה.

5

השערת ר"מ ברויאר בספר כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא עמ' 268

הערה 2

כח כז

בלנינגרד מוצגת כאן שיטת ניקוד אחרת.

כאן כל המקורות לרבות מסורה גדולה של ונציה גורסים מלא וי"ו מלבד גרסת ונציה.
מנחת שי :על שתי כתפות ָהאֵ ֹפוד :מזבהעתק הללי האפוד ,ירושלמי האפד ,ע"כ .ובספרי'
מדוייקי' מל' ,וכן הוא מחבמסורת בכלל המלאי' .ודע כי מה שכתו' במסורת הדפוס שתי
כתפות האפוד קדמ' ב' בו ,ר"ל הראשון והשני שבפסוק זה ,דשניהם מלאים 77.וכן במסורת
כ"י ועשית שתי טבעות זהב ב' בפסוק ,מטוכמ"ש בריש פרשת ויקהל] .האפוד[.
כח כח
לנינגרד דעת יחיד בניגוד למסורה שהוזכרה כאן.
כח לב
כח לג

ונציה גורס בחטף-פתח.
מאורות נתן:

מא

'לאֵ ֹפוד'(.
בריש ויקהל :מ"ש שמ' לה ט ) ָ

מז

בהעתק הללי :לפי גינצבורג ,מסורה ,ג ,עמ' ) 117ולפי אבן ספיר( ,המחלוקת הזאת מתייחסת לפסוק

הקודם ,פס' כו ,ואילו בפסוקנו 'האפוד' מלא.
מח

במסורת :מ"ג  -ד שמ' כח ד.

77

]נראה שנורצי מפרש כי קדמא' מכוון להיקרות הראשונה בפסוק וב' מכוון להיקרות השנייה .אולם הציון

קדמא' בא להבדיל את הפסוק הזה מחברו )שמ' לט כ( ששתי היקרויות אפד בו באות בכתיב חסר[.
מט

וכמ"ש :מ"ש שמ' לה ט )'לאפוד'(.

6

השואל מוסיף לשאלה אם יש דגש קל במלה ְּתכֵ לֶ ת שאחרי ִר ּמֹ ֵני ,מה שמוכיח על פשטא ולא
על אזלא )קדמא(.
לבן נפתלי געיא בו"ו.
כח לה

ששון אינו גורס את הגעיא.
ראוי לבוא כאן דגש 'אתי מרחיק' .ונציה אינו

כח לו
גורסו.
נד
מנחת שיּ ִ :ציץ :הצד"י דגושה ,וכן במכלול דף ק"ו .ובקצת תיקוני ס"ת הצד"י אחרונה
רבתא ,וכן מצאתי בנוסח א' מאותיות רבתות ,ולא נמצא כן בנסחאו' ספרדיו'ּ ִ ] .ציץ[.
כח מ
מנחת שי :ולבני אהרן תעשה ֻֿכתֳ נֹת :הכ"ף רפה .חס' וא"ו בהעתק הללי ובספרי' מדוייקי'.
וכ"כ נזהרמ"ה ז"ל על זה חס' דחס' ,נחוכל אורית' דכות'.
טעם מרכא או געיא?

כח מא

מנחת שי :וְ ִכ ֲהנ֥ וּ ִלי :כתב א"ת שבס"ס בלא מקף ,והוא מלרע ,כי הטעם בנו"ן ,לא בכ"ף.
וכן מצאתי כדבריו בס"א ישן ספרדי] .וְ ִכ ֲהנ֥ וּ[.
שגיאת ניקוד גסה בונציה.

כח מג

מאורות נתן:
וּלזַ ְר ֥עוֹ אחריו :בספרי' כ"י ואף בדפוס ישן הטפחא במלת לוֹ והמירכא במלת
חקת עולם ֖לוֹ ְ
וּלזַ ְר ֥עוֹ[.
ו ְּלז ְַרעוֹ  ,וכ"כ א"ת ע"ש֖ ] .לוֹ ְ
כט א

המקורות מקיפים ומנחת שי מטעים באזלא )קדמא(.
הגעיא בשי"ן נמצאת במהדורת

מאורות נתן:

ברויאר .מנחת שיֲ :א ֶ֨שר :ברוב הספרי' הוא בלא מקף והשי"ן בקדמאֲ ] .א ֶ֨שׁר[.
כט ג
כט ה
כט ט
נד

במכלול :עט ע"א.

נז

הרמ"ה :כת"ן.

נח

וכל אורית' דכות' :עכ"ל הרמ"ה.

ההכרעה שיש כאן מתיגה זקף.
ההכרעה געיא עם המקף.
גם כאן ,ההכרעה – געיא עם המקף.

7

ונציה גורס 'כתיב תקני' עם וי"ו.
כט טו
מנחת שי :וסמכו אַ הֲ רֹן :בספרי' כ"י מדוייקי' ובדפוסי' ישני' חס' וא"ו כחביריו שבתורה .וכ"כ
א"ת שכן הוא בכל ס"ס .וגם טזהרמ"ה כתב אהרן בכל אוריתא חסר] 82.אהרן[.
כט כא
כט כב

גם כאן ,ההכרעה – געיא עם המקף.
לנינגרד גורס חטף בה"א הידיעה.

לנינגרד גורס בניגוד למסורה שלו.
רמ"ה:
כט כג

לנינגרד כבר לא יכול להפתיענו ,וי"ו החבור בפתח!

כט מ
רמ"ה:
כט מג
מאורות נתן:
ר' מרדכי ברויאר בספר כתר ארם צובה ...עמ' 38

הערה 1
מנחת שי :וְ ִנ ְק ַדש :במקצת ס"ס הדלי"ת בקמץ ,ומסור עליו ל' קמץ .וכן ראיתי בדפוס ישן.
]וְ ִנ ְקדַּ ׁש[.
מנחת שי על ישעיה ה טז :נקדש בצדקה  -במקצת ספרים מדוייקים הדל"ת בפתח:
בגליון תצוה סז הובאו דברי ר"מ ברויאר ונוספו דברים .וזה לשון רוו"ה בחומש מאור עיניים:
84

או"ה ונקדש פליגי בי' ספרי יש מנקדין הדל"ת בפתח ויש מנקדין אותו בקמץ והרב
בעל א"ת גם הוא אמר בקצת ס"ס הדלת בקמץ ומסור עליו לית קמץ ,גם בעל מ"ש
העיד שכן מצא בדפוס ישן ,ועל פיו הדפיסו בקמץ הרב רח"ב ,והרב בעל ת"ס הדפיס
טז

הרמ"ה :אהרן.

82

]דברי מ"ש כאן מכוונים כנגד נוסח ד )אהרון( ,וכנגד הערת המסורה הבאה בו' :ל' מל'' )בדפוס ורשה

תר"ך  -תרכ"ו תוקן הכתיב ,אך הערת המסורה נותרה כמות שהיא([.
84

בהערתו נורצי מציג מחלוקת הספרים הספרדים בעניין זה ,ובדיבור־המתחיל ניקד בפתח ,ללמדך שנוסחו

הוא 'וְ נִ ְקדַּ ׁש' )בפתח(.

8

פתח ע"פ רוב ספרינו ואשתמיט מניה עדות ברורה להרב רד"ק במכלול ד"וו קטן דף
ע' א' והוא דף ס"א א' מדפוס פירדא ]בדפוס ליק :נה עמוד א[ שהזכיר ונקדש בכבודי
בכלל הבאים קמוצין שלא בהפסק ,גם במקרא כ"י של נ"ד הוא קמץ ומסר עליו לית
קמץ.
על פי הראיות האלה ניקד היידנהיים בקמץ .לעומת זאת כאמור בחומשים ה"פשוטים" בפתח.
אף שמסקנתו היא ודאי נכונה שכאן בפרשת תצוה ונק ַּדש בפתח ובישעיה נק ָּדש בקמץ ,מכל
מקום הוא מתעלם מדברי הרד"ק שהובאו ברוו"ה.
ומכאן הערה ,בישעיה הנוסח בכל הספרים הידועים לנו ובכללם כתר ארם צובא – בקמץ,
הפסוק של ישעיה נאמר אצלנו בימים נוראים לפני חתימת "המלך הקדוש" .ברוב הסידורים
ּדׁש
והמחזורים מנוקד בפתח וצ"ל בקמץ :וַּיִ גְ ַּבּה יְ יָ  ְצבָ א ֹות ּבַ ִּמ ְׁש ָּפ"ט וְ הָ אֵ ל  הַ ּקָ דֹוׁש נִ ְק ָ 
ִּב ְצ ָד ָ ֽקה׃ וכן מנוקד אל נכון בסידור ר' שבתי סופר מפרמישלא )מהד' נר ישראל עמ' 635
ע"כ מגליון תצוה סז.
לז
יט ֛יבוֹ[.
יבוֹ :בתביר ,לא במאריךְ ] .בּ ֵה ִ
יט ֛
מנחת שיְ :ב ֵה ִ
לח

בן-נפתלי מוסיף געיא.
כבר נתקלנו בזרות כזו בלנינגרד.
הפטרת פרשת זכור

שמואל א טו א
והידוע' הוא חי"ת בחטף-פתח .אבל ניקוד זה בניגוד לכל המקורות .הערה 16

הניקוד ה'מקובל

כלומר ְלמָ ְ ׁש ֲח ָך.
מנחת שי :למשחך  -השי"ן בקמץ רחב והחי"ת בחטף קמץ במקצת ספרים וספרים
אחרים החי"ת בחטף פתח ובס"ס אין מאריך בשי"ן .ורד"ק כתב בפירושו ובשרשים
שהשי"ן בקמץ רחב והחית בחטף קמץ וכן במכלול דף מ' ובלוית חן ס"ו פ"ג ובספר דקדוק
ישן כתוב לעולם לא יבוא חטף פתח אחר חטף קמץ בסמוך חוץ מאחד למשחך למלך
דשאול ע"כ:
ננסה להסביר .המלה ללא כינוי הגוף היא ִל ְמ ׁשֹחַ )שופטים ט ,ח( ,כשנוספה הכ"ף בסוך המלה
החולם בשי"ן הפך לקמץ חטוף )קטן( על דרך ִל ְׁש ָמ ְר ָך )שמות כג ,כ ועוד( .החטף המתאים הוא חטף
קמץ .לכן חטף הפתח פחות מובן.
אחרי כל זה לא כל כך מובן למה 'המקובל והידוע' מנקד בחטף-פתח.
מחלוקת כתיב .ונציה מול כל השאר,

טו ג
וביניהם כתר ארם צובה.

הדגש בכתבי היד לכאורה אינו מובן ,כי אינו מתאים לכללים
טו ו
הרגילים של 'אתי מרחיק' .לפי כלל זה הדגש בא כאשר המלה לפני הדגש בטעם מחבר
ומוטעמת מלעיל .כאן הברת הקיבוץ בסמ"ך סמוכה להברת השורק בכ"ף.
ונציה 'לפי הכללים' אבל נוסח כתבי היד מכריע.
9

היכן הגעיא אם בכלל.
מנחת שי על שמואל א פרק טו פסוק ו
פן אספך עמו  -במקצת ספרים יש מאריך בסמ"ך ובס"ס המדוייקים הוא באל"ף ובמסורת
כ"י אספך ג' מסר וסימן ויאמר שאול אל הקיניָ .לכֵ ן ִה ְננִי א ִֹספְ ָך עַ ל אֲ ב ֶ ָ
ֹתיך )מלכים ב ,כב ,כ(
דיאשיהו במלכים .וחברו דדברי הימים עד כאן .והשנים אחרים הם בלא מאריך בסמ"ך בכל
הספרים שמע מינה דכי הדדי נינהו חדא קריאה אית לכולהו .ועיין מה שאכתוב במאמר
המאריך:
בסוף התנ"ך ברויאר מוסד הרב קוק עמ' תד כתוב כך :אם יש בתיבה הברות אחדות
הראויות לגעיה קלה הרי זה מנהג הכתר :בדרך כלל הוא שם הגעיה הקלה בהברה
האחרונה הראויה לה ...אולם אם יש צירוף של שתי תבות המחוברות ע"י מקף –
ושתיהן ראויות לגעיה קלה – הרי הוא נוהג לשים את הגעיה בתבה הראשונה.
ולמסקנה אין כאן כתיב וקרי.
כך נראית מלה זו בכתר ארם צובה ,אין סימן
טו יא
7
לשוא תחת היו"ד .גם אין בה שתי נקודות לסימון הסילוק )סוף פסוק( .ידועה שיטת הניקוד
הבבלי שאינו מסמן שווא נח ,וחלק מהתימנים נוהגים כן עד היום בסידורי תפילה ובתרגומים
וכד'.
טו יד

לבן-נפתלי אין געיא בקו"ף.

טו יח

בן-נפתלי גורס געיא ביו"ד.
ונציה מקיף.
לב"נ געיא ביו"ד.

טו כג

שוב מחלוקת הקפה מול טעם ,ונציה מקיף.

טו ל

היבטים לשוניים במגילת אסתר עז
דקדוקי קריאה והדרכה לקורא במגילה ובפרשת וַ ָ ּיבֹא עמלק
מגילת אסתר
הערה כללית :יש קוראים שבסוף כל פרק מנגנים ניגון מיוחד כעין זרקא סגול של המגילה .אין לזה מקום
כי חלוקת הפרקים היא נוצרית ,ואין לייסד מנהגים על חלוקת הנוצרים.
פרק א
א א וַ יְ ִ ֖הי :היו"ד בשוא נח ,בטעם טפחאַ .המּ ֵֹל ְ֙ך :מלרע ,ההטעמה בלמ"דֵ .מ ֣הֹדּוּ :כדי להבחין שהוא שם
מדינה ולא פועל בציווי צריך לקוראו מלעיל ולהדגיש את הדל"ת
ים :הצד"י בשוא לא בקמץ
וּב ְמל֣ וֹאת :יש לקרוא 'ובמלוֹת' האל"ף כלל אינה נשמעתַ 8הנִּ ְמ ְצ ִא ֩
אה ִ
א

ו ַעלְ -גּ ִ ֥ל ֵילי

ֶכ ֶ֖סף :הטעם נסוג

ללמ"ד .וְ ַע ֣מּ ֵוּדי

שׁשׁ :הטעם נסוג למ"םֽ ִ .ר ְצ ַ ֥פת :הצד"י בשוא נע,
ֵ֑

7

תופעה ידועה בכתבי היד .עיקר סימן הסילוק הוא הגעיא ,ושתי הנקודות הן רשות.
 8במילה זו רבו המשתבשים .מה שמטעה הוא שיש ספרים מסמנים כתיב וקרי ,וזה מוסיף על הבלבול )גם ההטעמה
בלמ"ד מקשה על ההבחנה בין אם יש תנועה באל"ף בין אם אין(.

10

הפ"א רפויה

9

א ז וְ ֵכ ִ ֖לים ִמ ֵכּ ִ ֣לים

שׁוֹנ֑ים :במנגינת איכה
ִ

שׁ ְר ִ֔תים :המ"ם בשוא נח
א י ַה ְמ ָ ֣

א יא

ֶאת-יָ ְפ ָ֔יהּ :יו"ד ראשונה בקמץ קטן ,פ"א בשווא נח ,לא בחירק ,יו"ד שנייה בקמץ ומפיק בה"א

א יב ָבּ ֲע ָ ֥רה ֽבוֹ׃

אין טעם נסוג אחור ,יש לכל היותר געיה בבי"ת הראשונה ,להעמיד מעט לפני הגרונית

החטופה
א יד ֵשׁ ָת ֙ר :קמץ בתי"ו

יהן :העי"ן בשוא נח וכן הדבר גם בהמשך .וְ לֹאֽ ָ -ב ָאה׃
א יז ַבּ ְע ֵל ֶ ֖

הטעם בבי"ת ,היחיד במלעיל כי הוא

לשון עבר .בשאר המגילה הטעם באל"ף ,במלרע ,לשון הווה )בינוני(
ס־וּמ ַ ֗די :געיא בפ"א המראה על העמדה קלה ,וכן בפסוק הבא.
א יח ָ ֽפּ ַר ָ
א כ ִפּ ְת ֨ ָגם :הגימ"ל קמוצה ללא דגש והשוא בת"ו נח
א כב שׂ ֵ ֹ֣רר :שי"ן שמאלית
פרק ב

ב א ְכּ ֕שׁ ְֹך

מת :אע"פ שטעם מפסיק מפריד בין המילים ,עלול קורא שאינו מבחין בין חי"ת לכ"ף רפויה
ֲח ַ ֖

ר־ע ָ֔שׂ ָתה :השׂי"ן בקמץ ומוטעמת עקב ההפסק ,וכן לקמן ה יב
)מבטא "ישראלי"( להבליע כאן אות; ֲא ֶשׁ ָ
ב ב יְ ַב ְֿק ֥שׁוּ :הקו"ף רפויה בשוא נח
ב ג וְ יַ ְפ ֵ ֨קד :הו"ו בשוא לא בפתח .וְ יִ ְק ְבּ ֣צוּ :הוא"ו שוואיתֵ .ה ֶג֛א :הגימל בסגול
הוּדי  :...נוהגים לתת לציבור לקרוא ואחריו בעל הקריאהָ .מ ְר ֳדּ ַ֗כי :יש מנקדים וקוראים
ב ה ִ ֣אישׁ יְ ִ ֔
הדל"ת בחטף קמץ שנקרא כחולם .רוב העולם קורא את הדל"ת כשווא נע רגיל כלומר כעין סגול .שתי
הקריאות נכונות.
ב

ו ֲא ֶ ֤שׁר

ָה ְג ָל ֙ה :...במנגינת איכהָ .ה ְג ָל ֙הָ ,ה ְג ְל ָ֔תה :ה"א בקמץ

חטוף֖ ִ .עם יְ ָכנְ ָי֣ה ֶמ ֶלְך-

שׁר
הוּדה :טעם טפחא בתיבת ִ ֖עם ,כ"ף של יְ ָכנְ ָי֣ה בקמץ חטוף ,נו"ן בשווא נח ויו"ד בקמץ ,יכונ-יהֲ .א ֶ ֣
יְ ָ ֑
ֶה ְג ֔ ָלה :ה"א בסגול
ב ח וּֽ ְב ִה ָקּ ֵ֞בץ :הבי"ת בשוא נח על אף הגעיא בוי"ו

ב ט וַ ִתּ ָ ֣שּׂא ֶ ֣ח ֶסד :תיבה ראשונה מלרע ושנייה מלעיל ,אין טעם נסוג אחורָ .ל ֵ ֣תת

֔ ָלהּ :טעם מונח אינו

נסוג אחור והתי"ו בצירי,בהמשך הפסוק ָל ֶתת֖ ָ -להּ ,המילים מוקפות ,הלמ"ד ראויה לקבל געיא ,או במילים
אחרות ,יש לקרא בהעמדה קלה שם

ב יא ִל ְפ ֵנ֖י ֲח ַצ֣ר ֵבּיתַ -הנָּ ִ ֑שׁים :טעם טפחא בתיבת ִל ְפ ֵנ֖י
ב יב ְכּ ָ ֤דת

ים :הדל"ת בקמץ למרות הסמיכות
ַהנָּ ִשׁ ֙

ב יג ָבּ ָ ֣אה :הטעם באל"ף מלרע יִ ָנּ ֵ ֽ֤תן
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ָל ֙הּ :טעם נסוג אחור לנו"ן

ב יד ָב ָ֗אה ָ ....שׁ ָ֞בה :שתי המילים מלרע

11

יחיִ ל ֣דּ ֹד :אין פסק בין התיבות כפי שמופיע בקורן ודומיו
ב טו ַבּתֲ -א ִב ַ ֣

וּמ ְר ֳדּ ַכ֖י
יוֹשׁב ְבּ ַ ֽשׁ ַערַ -ה ֶ ֑מּ ֶלְך :טעם טפחא בתיבת ָ
וּמ ְר ֳדּ ַ ֖כי ֵ ֣
ב כא ָ
 9המדגיש עובר למשמע של גחלת.
] 10המקדש אשה צריך לומר "הרי את מקודשת לי בטבעת ז ֹו )לא זוּ( ְכּ ָדת משה וישראל" בדל"ת קמוצה .ברוב
הסידורים הדל"ת פתוחה ,וצריך לתקן[ בקובץ משנת ס"ז בא דיון ארוך בעקבות הערה זו.
11
לדעת ערוך השולחן סי' תר"ץ הקורא מלעיל מחזירין אותו.

11

פרק ג
אהוּ :השׂי"ן בשוא נע ודגש ,להיזהר מהבלעת האל"ף
ג א ַ ֽו יְ נַ ְשּׂ ֵ ֑
ג

ד כתיב ְבּ ָא ְמ ָ ֤רם

קרי ְכּ ָא ְמ ָ ֤רם :כמו כל כתיב וקרי הכתיב אינו נקרא ,ואין ל"הדר" לקוראו בקריאה

חוזרת כיון שעל פי המסורת קוראים את הקרי בלבד

12

וּמ ֛חֹ ֶדשׁ
הוּדים ֲא ֶ ֛שׁר :שני תבירים מתרדפים )רצופים( וכן בפסוק הבאְ :לי֛ וֹם ֵ
ל־היְּ ִ ֛
ת־כּ ַ
ג ו ֶא ָ
כוּתָך :טעם טפחא בתיבת ְבּ ֖כֹל
ג ח ְבּ ֖כֹל ְמ ִדינ֣ וֹת ַמ ְל ֶ ֑
ג י ֶאתַ -ט ַבּ ְע ֖תּוֹ :העי"ן בשוא נחֽ ֶ .בּןַ -ה ְמּ ָ ֛ד ָתא :המ"ם דגושה בשוא נע
ג

יב וְ ֶאל֤ ָ -שׂ ֵרי

ַע ֙ם :טעם נסוג אחור

לשי"ן .נִ ְכ ָ֔תּב

מחברת בין הפעלים אלא בין העניינים בלבד

ג יד ְל ִה ָנּ ֵ ֽ֤תן

וְ נֶ ְח ָ ֖תּם :בשתיהן התי"ו קמוצה ,אין וא"ו החיבור
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ָדּ ֙ת :הטעם נסוג לנו"ן ויש געיא בתי"ו

מן יָ ְשׁ ֣בוּ ִל ְשׁ ֔תּוֹת וְ ָה ִ ֥עיר שׁוּ ָ ֖שׁן
ירה וְ ַה ֶ ֤מּ ֶלְך וְ ָה ָ ֙
ג טו ְבּשׁוּ ַ ֣שׁן ַה ִבּ ָ ֑

וֹכה׃ כשהמילה שושן היא
נָ ֽב ָ

מן
לבדה השי"ן קמוצה ,כשהיא סמוכה למילה הבירה השי"ן פתוחה .החל מ-וְ ַה ֶ ֤מּ ֶלְך וְ ָה ָ ֙

בניגון איכה

פרק ד
ד א כל הפסוק בניגון איכה

ד ג ֵ ֤א ֶבל ָגּדוֹל֙ ...

ָל ַר ִ ֽבּים :בניגון איכה

ְהוּדים
הוּדים :בכל המגילה קוראים י ִ
הוּדיים ַ -בּיְּ ִ ֖
ד ז ַבּיְּ ִ ֖
ד ח ְכּ ָ ֽתבַ ֠ -ה ָדּת :למרות הסמיכות התי"ו בקמץ
געיה בה"א ,אין להעמיד את החי"ת
ד

אמר ֶא ְס ֵתּ ֙ר ַל ֲה ָ֔תְך :כך
י וַ ֤תּ ֹ ֶ

צריכה

ביו"ד אחת לאחר הדל"ת

רחבָ .נ ַ֣תן

להיות

֔לוֹ :טעם נסוג אחור לנו"ןְ .ל ִ ֽה ְת ַחנֶּ ן-ל֛ וֹ:

ההטעמה

ולא

כקורן

ואחרים

אשר

אמר ֶא ְס ֵ ֖תּר ַל ֲה ָ ֑תְך
הטעימו וַ ֥תּ ֹ ֶ
ד

יא וְ ַעםְ -מ ִדינ֨ וֹת

ַה ֶ֝מּ ֶלְך :כך ההטעמה במדויקים ויש להקפיד על הפרדת התיבות למנוע הבלעת

המ"ם .בקורן ובדומיו,

תיבת וְ ַעם

שׁר
טעם מונח בתיבה ֲא ֶ ֣

שׁר יָ ֽבוֹאֶ -אלַ -ה ֶמּ ֶלְך֩  :כך ההטעמה במדויקים,
בתלישא קטנהֲ .14א ֶ ֣

ולא בתיבה המוקפת שלאחריה .וְ ָחיָ ֑ה:במלרע

ישׁי֘  :הטעם ברי"שִ .ה ַ ֖גּ ַע ְתּ :העי"ן בפתח ,והתי"ו בדגש קל
ד יד ַתּ ֲח ִ ֘ר ִ

ד טז ַ ֽהנִּ ְמ ְצ ִ ֣אים :הצד"י בשוא לא בקמץָ .א ַ ֖ב ְד ִתּי

ָא ָ ֽב ְד ִתּי׃ הדל"ת בשתיהן בשוא נח ,בניגון איכה

פרק ה
ה ב ֶבּ ָח ֔ ֵצר :יאריך מעט בבי"ת להבדיל בין מיודע בסגול לבין בלתי מיודע בשווא וכן הוא בהמשך בפרק ו
ד-ה

ה ג וְ יִ ָנּ ֵ ֽ֥תן

ָ ֽלְך׃ הטעם נסוג לנו"ן ויש געיא בתי"ו
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לכן יש להתפלא על מי של"חומרא" קוראים פעמיים גם בבי"ת וגם בכ"ף.
הרי לא מדובר כאן רק בשיבוש אלא בפגיעה בעיקרי האמונה .וזו לשון השלחן ערוך אורח חיים סימן קמא סעיף
ח :כל תיבה שהיא קרי וכתיב ,הלכה למשה מסיני שתהא נכתבה כמו שהיא בתורה ונקרית בענין אחר;
ומעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה ,בפני גדולי הדור :ה"ר יצחק אבוהב והר"ר אברהם ואלאנסי
והר"ר שמואל ואלאנסי בנו ז"ל ,והתרו בו שיקרא כפי המסורה ,ולא רצה ,ונידוהו והורידוהו
מהתיבה .ע"כ.
13
כבר שמעתי קורא שהטעים כך שיצר חיבור בין השניים
14
כבר הבהרנו פעמים רבות שסימנים ושאר מקורות ע"פ תנ"ך קורן ,אינם בני פלוגתא נגד הנוסחאות המדויקות של
ר"מ ברויאר ז"ל .ואפילו במקומות שכתר ארם צובא לא נשתייר בהם .ועובדה היא שגם תוכנת הכתר של בר-אילן
מסכימה כמעט בכל מקום לשיטתו )מלבד שיטת הגעיות הקלות שאיננה נוגעת לכאן(
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ה ו וְ יִ ָנּ ֵ ֽ֣תן

ָלְ֑ך :הטעם נסוג לנו"ן ויש געיא בתי"ו

ֹאמר :מלרע ומ"ם בפתח
ה ז וַ תּ ַ ֑
ה יא נִ ְשּׂ ֔אוֹ :השׂי"ן בשוא נע ודגש ,להיזהר מהבלעת האל"ף
שׂ ָתה :השי"ן בקמץ והטעם מלעיל כמו לעיל ב א ,אבל בה' ה ובו'
ר־ע ָ ֖
יא ֩ה :מלעילֲ .15א ֶשׁ ָ
ה יב לֹאֵ -ה ִ֩ב ָ
יד השי"ן בשוואֽ ָ .קרוּאָ -ל֖הּ :געיה בקו"ף
ה יד ַי ֲֽעשׂוֵּ -ע ֘ץ :געיה ביו"ד ,יש להאריך מעט בקריאתה למנוע הבלעת העי"ן החטופה .גָּ ֣בֹ ַהּ :אין לקרוא

וּב ֹאִ -עם-
ה"א בפתח  ,haהקריאה הנכונה אצל האשכנזים היא אַ הּ כלומר  ,ahבעדות המזרח :וַ הּ ֽ .wah
מּ ֶלְך :כך ההטעמה במדויקים ,שלוש המילים מוקפות ומוטעמות במרכא וכן צריך לקרוא
ַה ֶ ֥
פרק ו
ו א נָ ְד ָ ֖דה :דל"ת ראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בכמה מקומות

אמר
אמר ְל ָה ִ֞ביא :תיבה וַ ֗יּ ֹ ֶ
וַ ֗יּ ֹ ֶ
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ברביע ולא בתלישא כפי שמופיע בקורן ודומיו .וַ יִּ ְהי֥ וּ :הוא"ו בפתח

שׁוּ :הקו"ף רפויה בשוא נח
ו ב ַה ַ ֑סּף :הסמ"ך בפתח למרות האתנחִ .בּ ְֿק ֙
ו ג ַ ֽמה-נַּ ֲע ָ֞שׂה :השׂי"ן בקמץ הקורא בסגול משנה משמעות .וכן בהמשך הפסוק
ו ו ָבּ ִ֕אישׁ :הבי"ת בקמץ
ו ח ָ ֽל ַבשׁ֖ -בּוֹ :געיה בלמ"ד

אמרוּ֩
אמרוּ֩ ֨לוֹ ֲח ָכ ָ֝מיו :תיבת וַ ֩ יּ ֹ ְ
ו יג וַ ֩ יּ ֹ ְ

במלעיל! המ"ם בשוא נע והלמ"ד במילה אחריה ללא דגש

פרק ז

ז ב וְ ִת ָנּ ֵ ֽ֣תן

ָלְ֑ך :טעם נסוג אחור לנו"ן ,וגעיא בתי"ו להעמדה קלה בתי"ו

ֹאמר :המ"ם בפתח
ז ג וַ תּ ַ֔

ז ד ִ ֤כּי נִ ְמ ֙ ַכּ ְר ֙נוּ ֲא ִנ֣י וְ ַע ִ֔מּי ְל ַה ְשׁ ִ ֖מיד ַל ֲה ֣רוֹג

וּל ַא ֵ ֑בּד :יש הנוהגים לקרא בניגון איכה.
ְ

ְו ִ֠אלּ֠ וּ :במלרע ,ההטעמה בלמ"דְ ;17בּ ֵ ֥נ זֶ ק :הנו"ן בצירי ולא בסגול
ז ו נִ ְב ֔ ַעת :העי"ן בפתח ולא בקמץ
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ז ח ָח ֽפוּ :הטעם בפ"א מלרע

ז ט ֲא ֶשׁרָ -ע ָ ֪שׂה
קטנה

ָה ָ֟מן :נגינת הטעם קרני פרה ,למי שאין מסורת אחרת ,היא :פזר-תלישא גדולה -תלישא

19

פרק ח

ח א ַ ֥מה הוּא ָ ֽלהּ :תיבת ַ ֥מה
ח ו ֠ ִכּי

בפתח ולא בקמץ

יכ ָכ֤ה :...מלרע ובניגון איכהְ .בּ ָא ְב ַ ֖דן :האל"ף בקמץ קטן
ֵא ָ
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ברוב הספרים התלישא מסומנת רק על הה"א בסוף המילה .עם זאת הטעם בבי"ת .הוספה כאן תלישא למנוע
טעויות.
16
סימון החטף נועד להורות על הנעת השווא בלבד.
17
התלישא מימין לאות הראשונה אינה מראה את מקום ההטעמה אלא שזהו מקומה הטבעי תמיד ,ללא כל קשר
להברה המוטעמת ]הוספנו כאן תלישא נוספת ליתר בטחון[
18
זה משנה את המשמעות) .יש לדון שבדיעבד אפשר לדונו כקמצים אחרים בזמן עבר(
19
לא ידוע למה בדפוס ניתן סימן זה לקרני-פרה .בכתבי היד צורתו היא כמין  Vמעל האות המוטעמת .יתכן שטעם
נדיר זה מנוגן כך בגלל צורתו בדפוס שאין לה קשר לצורתו במקורות .אגב ,התלישות בכתבי היד הן עיגולים .תלישא
גדולה – עיגול על האות הראשונה ,וקטנה על האחרונה .בדפוס הוסיפו קו קטן אלכסוני .אין לזה קשר לקרני פרה.
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תּב :התי"ו בקמץ כדלעיל ג יב
ח ח ֲא ֶשׁר־נִ ְכ ָ ֣
20

חוֹת :במדויקים ,התיבות מוקפות ,בפחות מדויקים כקורן ודומיו ,יש מונח
ח ט ָה ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ִ ֽנים-וְ ַה ַפּ ֩
בתיבה הראשונה ואין להגרר אחריהם!

שׁר
שׁר ְבּ ָכלִ -עיר-וָ ֗ ִעיר :תיבת ֲא ֶ ֣
ח יא ֲא ֶ ֣

במונח רגיל ולא מונח לגרמיה כפי שמופיע בקורן ודומיו

ח יד ָי ְ֥צ ֛אוּ :טעם משנה – מרכא 21ביו"ד ,יש להאריך מעט בקריאתו

וּמ ְר ֳדּ ַ֞כי
ח טו ָ

יָ ָצ֣א :...נוהגים לתת לציבור לקרוא ולאחר מכן חוזר אחריהם בעל הקריאה

וְ ָשׂ ֵ ֽמ ָחה :המ"ם בצירי ומטעמת ,צורת עבר בהפסק ,אין להטעים בחי"ת

הוּדים ָהיְ ָ ֥תה
ח טז ַליְּ ִ ֕

אוֹרה :...הציבור קורא בקול ואחריו הקורא
ָ֖

פרק ט
ט א ִשׂ ְבּ ֝רוּ :שׂי"ן שמאלית
ט ג ְמנַ ְשּׂ ִ ֖אים :דגש חזק בשׂי"ן והשווא הוא נע ,הקורא נח משבש משמעות כי יישמע מלשון ניסיון )אם
בעקבות הנח יבליע את האל"ףְ :מנ ִַסּים(

הוֹלְ֣ך ְבּ ָכלַ -ה ְמּ ִדינ֑ וֹת :טעם טפחא בתיבת וְ ָשׁ ְמ ֖עוֹ
ט ד וְ ָשׁ ְמ ֖עוֹ ֵ

והשי"ן בקמץ קטן

ט ז-י :יש לשים לב להטעמת שמות בני המן ,חלקם במלעיל וחלקם במלרע .המסורה מזכירה מי מלעיל ומי
מלרע :אלו המסתיימים

ב-תא

הם

ידי
יסי ֲא ִר ַ ֖
מלעילֽ ַ ,דּ ְל ֖פוֹן ֲא ַד ְליָ ֖א ֲא ִר ַ֔

מלרע .22כמו כן נוהגים

לקוראם בנשימה אחת כולל את התיבה ֲ֠ע ֶשׂ ֶרת; ָה ָ ֑רגוּ :הרי"ש בקמץ ומוטעמת.

ט יב וְ יִ ָנּ ֵ ֽ֣תן

֔ ָלְך :טעם נסוג אחור לנו"ן ,וגעיא בתי"ו

ט כב נֶ ְה ֨ ַפְּך :הה"א בשווא נח והפ"א בדגש קל
ל שהקרי הוא :וְ ִק ְבּל֣ וּ.
ט כג וְ ִק ֵבּל֙  :לשון יחיד לעומת פס' כז וְ ִק ְבּ ֻ ֣
וּבב ָֹא ֘הּ :הבי"ת הראשונה בשווא נח!23
ט כה ְ
ל ,קרי:
ט כז ִקיְּ ֣מוּ :קו"ף בחירק חסר והיו"ד בדגש חזק ושווא נע )וכן הוא להלן פס' לא( .כתיב וְ ִק ְבּ ֻ ֣
וְ ִק ְבּל֣ וּ בשונה מפס' כג.

ֵ ֣את ְשׁ ֵנ֤י ַהיָּ ִמ ֙ים :תיבת ֵ ֣את

במונח ואינה מוקפת כפי שמופיע בקורן ודומיו

ט לא ִק ַ֨יּם :היו"ד בפתח וכן הוא בהמשך פס' לב
פרק י
פּוֹ :התי"ו בקמץ קטן והפ"א בדגש קל
י ב ָת ְק ֙

י ג ִ ֣כּי׀ ָמ ְר ֳדּ ַכ֣י

הוּדי :...נוהגים לתת לציבור לקרוא פסוק זה לפני בעל הקריאה
ַהיְּ ִ ֗

קריאת התורה בפורים ,שמות יז ח-טז:

 20זהו הפסוק הארוך ביותר בתנ"ך!
21
כבר הערנו שאע"פ שרוו"ה מזכיר כלל במשפטי הטעמים שלו שבמילים כגון זו יש מרכא ולא געיא במילה ,הוא
סימן געיא .בעקבותיו הלכו בתנ"ך קורן .בברויאר וכן בכתר בר-אילן אל נכון במרכא ,וכמדומה גם בקורן מתוקן
לפעמים בנ"ך במהדורות המאוחרות.
22
נוצר מעין מנהג שהציבור קורא גם עשרת בני המן בקול )המשנה ברורה בשם חיי-אדם שולל מנהג זה( ,כנראה
אנשים רוצים להראות את אורך נשימתם ...מכל מקום במקומות הנוהגים כן ,על הקורא לחכות עד שהציבור ישתתקו
לפני שממשיך בקריאה.
23
כמו 'רבבות אפרים' וכדו' .יתכן להתיר למי שחושש מהבלעת אות לקוראו בשווא נע .רצוי מאוד להתאמן לקוראו
בשווא נח הנכון לפי הדקדוק.
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יז ח וַ יִּ ָ ֥לּ ֶחם :במלעיל
לוֹ :העמדה קלה באל"ף בגלל הגעיה שם
יז י ָ ֽא ַמר֙ -

גם כאן נמשיך ללכת בעקבי המקורות של 'דעת מקרא'.
אד
מנחת שי :תפארת גדולתו  -במדוייקים הל' דגושה ומלא וא"ו ,ונמסר עליו לית ומלא.
אם אין זו טעות דפוס בונציה ,כנראה הוא בשיטה שגדולה כאן במשקל מלוכה.
אה
מנחת שי לכל העם הנמצאים  -הלמ"ד בגעיא בקצת ספרים:
או
הערה 26
מנחת שי חור  -חי"ת רבתי ,והחכם אלקבץ בספר מנות הלוי שלו כתב בזה טעמים ע"ש
)דף לו ע"א( ובמסורת הברית הגדול )סימן תתס"ט ותת"ע(:
מנחת שי :רצפת  -במקצת ספרים כתובי יד ובדפוס ישן הצד"י בחטף פת"ח .וכן כתבו קצת
מן המדקדקים ,וספר אחד הרי"ש בחירק והצד"י בשוא לבדו והפ"א רפה .ועיין מה שכתבתי
בשופטים )ה ]??[( ,ויחזקאל )מ יז( על ורצפה ובמאמר המאריך שלי:
מנחת שי יחזקאל מ יז לשכות ורצפה וגו' אל הרצפה  -בספרים כ"י מדוייקי' ודפוסי' ישנים
הרי"ש במאריך והצד"י בשוא לבד והפ"א רפה ובקצת ספרים הצד"י בחטף פתח כמ"ש על
רצפת דמגילת אסתר וזה תלוי במנהג הנסחאות בבוא מאריך עם החירק וכן והרצפה הרצפה
דו ִר ְצ ּ ָפה דישעי' ו' הפ"א דגושה בכל
שבפסוק הסמוך ובריש מ"ב וד"ה ב' ז' אבל ו ְּביָ ֹ
הספרי' ולפ"ז יהי' הפרש זה ביניה' שלשון גחלת בדגש ולשון רצפת אבנים בקרקע רפי:
אי
מנחת שי :בזתא  -בכמה מדוייקים כתובי יד הזי"ן דגושה ,וכן נמסר עליו במקרא גדולה לית
דגש:
א יט
מנחת שי :אשר לא תבוא  -מקצת ספרים מדוייקים מלא וא"ו ואל"ף וכן הוא במגלות של
ר"מ הסופר:
ונציה מוסיף מפיק ,במלה זו אין מפיק בכל מקום.
א כ
למפסיק.

לפי ונציה הטעמת קטע זה וְ נִ ְשׁ ַמ ֩ע ִפּ ְת ֨ ָגם ַה ֶ֜מּ ֶלְך והמשרת הפך

פשוט שיש כאן שגיאת ניקוד גסה בונציה וחזרה על
א כב
עצמה בונציה כמה פעמים בשנים מאוחרות יותר.
מאמר מהרב דויד יצחקי נר"ו על עניין זה.
בענין קריאת "להיות כל איש שורר בביתו" ,אסתר א,כב.
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כתב בשערי רחמים על שערי אפרים שער ו' סקי"ז" :להיות כל איש שורר בביתו,
רוב העולם אומרים בשי"ן שמאלית והוא טעות ,וצ"ל שורר בשי"ן ימנית ,וכן
איתא בפירוש במסרה ,וכן קרא הרה"ק רב שר שלום מבלעזא זי"ע ,והפירוש
רוב )במדבר כד ,יז( .ומי שירצה שלא לבטל המנהג
מלשון משגיח כמו אֲ ׁשו ֶּר ּנ ּו וְ לֹא ָק ֹ
יקרא פסוק זה ב' פעמים פעם אחת כפי המסורה ופעם אחת כפי המנהג" )לקוטי
מהרי"ח בשם ליקוטי מנהגים הלכות פורים( .וכן נוהגים בבעלזא לקרוא פעמיים.
ובאם למקרא להר"ש דבליצקי שליט"א הביא כן גם מדרכי חיים ושלום סי'
תתמ"ה ומנהגי קומרנא סי' תק"ס .אך הביא שב"מעורר ישנים" עמ' קכח כתב
שהוא שגיאה רבה ]וכמו שנוכיח לקמן בס"ד[.
הנה במגילת מאירת עינים של המדקדק המפורסם ר' וואלף היידנהיים ,העתיק
שם מעין הקורא שֹ ֵרר .והעיר עליו" :והמסורת עליו לית כתיב שי"ן ,ור"ל בשי"ן
ס ֵרר כתיבין בסמ"ך .גם הרד"ק חברו בשרש שרר עם ִ ּכי ִת ְ ׂש ּ ָת ֵרר
שמאל ושארא כולם ֹ
ָעלֵ ינ ּו ּגַם ִה ְ ׂש ּ ָת ֵרר )במדבר טז ,יג( .גם במערכת ]המסורה רבתא[ אות סמ"ך מסור סרר ג'
סו ְר ִרים )ישעיהו א ,כג(ּ ִ ,כי ְ ּכפָ ָרה ס ֵֹר ָרה )הושע ד ,טז( ,להיות כל איש
חסרים בלישנא וסי' ָׂש ַריִ ְך ֹ
שרר בביתו" .עכ"ל רוו"ה.
ואע"פ שרש"ש מבעלזא פירש המסורת ,ל' כתיב שי"ן  -כלומר שאין מקום אחר
בתנ"ך שכתיב שי"ן ]ימנית[ אלא סי"ן ,כי לא עלה בדעתו שהמסורת מחברת שי"ן
עם סמ"ך בשני ענינים שונים .אין ספק שפירוש זה הוא טעות ,והאמת הוא עם
רוו"ה .ומתוך המסורה עצמה מוכחת כן ,שהרי תיבת שֹוֹ ֵרר עם שי"ן ימנית איננה
נמצאת כלל בתנ"ך מלבד כאן .ואם כן לפי ביאור רש"ש מבעלזא נוסח המסורה
היה צריך להיות ”ל' וכתיב שי"ן“  -כלומר שיש כאן שתי הודעות :א .תיבה זו
איננה עוד בתנ"ך; ב .שהתיבה כתובה באות שי"ן .וכן מסר במסורה קטנה ישעיה
שו ָּּכת ֹו ]שתיבה זו אינה מופיעה עוד בתנ"ך[ ”ל' וכתיב שי"ן“.
ה,ה על תיבת ְמ ֹ
ובמסורה גדולה הושע ב,ח מסר בהדיא שקריאתו כסמ"ך.
אבל ”ל' כתיב שי"ן“ כוונתו שאין עוד מקום בתנ"ך שתיבה זו כתובה בשי"ן ,וכמו
שיר ּו ]ולאפוקי מהֵ ִסיר ּו ד"ה,ב,ל,יד[ .וגם על זה
שמסר במס"ק הושע ח,ד על הֵ ִ ֹ
העיד המסורה גדולה הנ"ל שקריאתו בסמ"ך .וברש"י שם” :ד"א הסירו את זה
ממלוכה והמליכו את זה ,ובספר המסורה מוכיח כן שחברו במסורה ]הנ"ל[ כתבין
שי"ן וקריין סמ"ך ופתרונו סמ"ך“ .ועי' גם בראב"ע ומנחת שי .ועי' גם במנ"ש
ישעיה ג,יז ובמס"ק ובמס"ג במדבר כד,י.
הרי שאדרבא ע"פ המסורה הקריאה היא שורר בסי"ן ,וכן העיד הקדמון יהב"י הנקדן
בעין קורא כנ"ל .וכן הוא בדפוסים ]אלא שאמנם יש מקצת דפוסים ישנים בימנית
בטה"ד ,וכבר נדפס כן בדפוסי וויניציאה רע"ח ,רפ"ד ,ש"ה ,שכ"ח  -דפוסי אמסטרדם
כבר תיקנו טעות זו[.
וכן פירש הרשב"ם" :שורר בביתו  -שר ושופט בביתו" .ובפירוש רבי מנחם בן
שמעון :ביחזקאל א,יד" :כי נודע הוא ,ששרשים שנים ושלשה באים בענין אחד,
כמו "שרר" מן "תשתרר" )במ' טז,יג(" .ובראב"ע" :שורר בביתו  -מושל באשתו".
ובשמות כג,כא :כי הנה "שורר בביתו" " -כי שרית עם אלהים" )בר' לב,כח(.
ובמגילה יב ע"ב" :אפילו קרחא בביתיה פרדשכא להוי" .פירש רש"י פקיד ונגיד.
ובשבת צד ע"א פירש רש"י סרדיוט ,והוא גם מין שר .ועי' גם רמב"ם אישות
פט"ו ה"כ ובמ"מ.
ואף אם הרוקח בפירושו מפרש לשון שרי או שירה בשי"ן ימנית ,הרי היא דעה
יחידאה ונגד המסורה ,ולית מאן דחש לה  -וכ"ש שאינו מפורש בדבריו ,אלא
ייתכן שפירש כן דרך דרש.
ואם באנו לחשוש לכל נוסחאות הראשונים ,הרי מצינו בראבי"ה ואור זרוע ב,א" :את
אשר נגזר עליה" )במקום ואת( .ובט,כג "ואת אשר כתב מרדכי עליהם" )במקום אליהם(.
ונוסח מדינחאי ב,ג "על יד הגי" )במקום אל( וכן ב,יד "על יד שעשגז" ובג,ט "אל ידי עושי
16

המלאכה" )במקום על( .ובעין הקורא ח,ה מביא שיש נוסח בספרים "לאבד את כל
היהודים" .ותיעשה המגילה כחוכא ואיטלולא ,ועל הספקות הראשונים אנו מצטערים,
והבו דלא להוסיף עליהם.
ויש בחששות חדשות לכל הנוסחאות שמצינו ,משום החלשת המסורת ,ונותן
מקום לכל מיני חכמים בעיניהם כמו ר"מ מאזוז וחבריו ,לחדש עוד חידושים נגד
המסורת ,כמו שעשו מכבר ב"האהלה" שקבעו ע"פ סברא לקראה מלרע נגד כל
הספרים.24
גם יש איסור הפסקה שלא לצורך ,כיון שהלכה פסוקה לקרות בסי"ן .גם אם
תתפשט הנהגה זו לקרות פעמיים ,יש לחוש שחלק מהקוראים יחזרו על רק חלק
מהפסוק ,ובזה עלולים לקלקל פשט הפסוק ולהפסיד הקריאה.
ועוד ,בפרט במלה הזאת ,אם תתפשט ההנהגה לקרות שורר פעמים ,הרי זה מחזק
את הטעות של רש"ש מבעלזא ,ויש מקומות שאינם חוששים לקרות בסי"ן
שמאלית )כמו ששמעתי מעשה בראחב כאן בבני-ברק ,שסירבו לקרות בסי"ן(,
ולעולם לא יחזרו מטעותם.
עכ"פ להלכה אין ספק שאין לחוש לקריאה בשי"ן ימנית  -והקורא בשי"ן ימנית
לבד לא יצא ,ובירך ברכה לבטלה וצריך לחזור ולקרות בברכה  -וזה ברור.
ע"כ דברי הרב דויד יצחקי נר"ו.
בב
]= מלא דמלא[
מאורות נתן:
מנחת שי :נערות בתולות  -חזינא פלוגתא ביני ספרי ,במקצתהון מלא וא"ו קדמאה וחסר וא"ו
בתראה ,ובמקצתהון מלא דמלא ,ולפום מאי דאיתא במסרה דילן תהלים )מזמור קמח( מלא
דמלא כתיב ,וכל מגלת אסתר דכוותיה ,וחזינא נמי מסרה אחריתי כתיבת ידא בתהלים )מה
ּלות
יה )תהלים מה ,טו(ַּ .בחו ִּרים וְ גַם ְ ּבתו ֹ
ּלות אַ ח ֲֶר ָ
ּלות )ישעיהו כג ,ד( ְ ּבתו ֹ
רו ַמ ְמ ִּתי ְבתו ֹ
טו( ודא היא סימן ֹ
)תהלים קמח ,יב( .אלין מליין .וכל מגלת אסתר דכותהון מליין ,וכל שאר קרייא בתולת כתיב בר
ירו ׁש יְ ֹנובֵ ב ְ ּבתֻ ֹלות )זכריה ט ,יז( עכ"ל .ואף על גב דאיכא פלוגתי טובא
מן חד כתיב בתלות ,וְ ִת ֹ
ביני אלין מוראתא ,נקוט מיהא חדא בהנך דמגלת אסתר דאזלי בחדא שיטתא ,וכולהו
סבירא להו דכולהון מלאים:
ניכר הדבר שניקוד ונציה מוטעה.

בג

הערה 9
הערה 13
מנחת שי :תמרקיהן  -כן כתיב:
משונה למדיי ,ונציה משאיר מלה ללא טעם ואינו מקיף למלה הבאה.

בה

הכתיב של לנינגרד דומה לכתיב בנביאים.

בו
בח
קמחי :
וממשיך פרופ' עופר:

הגעיא בוי"ו אינה מוזכרת כאן ,בלנינגרד יש.

25

24

אין הכוונה כאן לקנתר אלא לאפרושי מאיסורא ומשיבושא.
25
הרב שכנא ילין אביו של ה'יפה עינים' שלח את חתנו הרב קמחי לארם צובה לברר את נוסח כתר ארם צובה,
בעיקר בעניין פתוחות וסתומות בכל המקרא ,אך גם בעניני נוסח אחרים .כאן )ובמקומות נוספים( מובאת השאלה
והתשובה בתוספת הערות ומקורות מאת פרופ' יוסף עופר.
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מנחת שי :ובהקבץ נערות רבות  -בספרי ספרד הוא"ו במתג .וכן בספר דקדוק ישן כתוב יד
שהיה בבית מדרשו של דודי מאד נעלה ריש גולה וריש מתיבתא כמוהר"ר משה קויס
מורי ורבי זצוק"ל ,מצאתי כתוב לשון זה ,ובהקבץ נערות רבות הוא"ו מתוגה בכל דוקנים,
ואריכות המתג מביא החטף של אחריו לקריאת חטף פתח עכ"ל .ועיין מה שכתבתי
בשופטים )ה( בשם ר' אליה המדקדק ,ועוד אזכיר זה במאמר המאריך בעזרת ארך אפים:
העדות על נוסח הכתר הוא רק על הגעיא ולא על החטף.
שאלה שהפניתי לכמה חברים .הרב ילין שואל אם בכא"צ הוי"ו במתג ,והבי"ת בחט"פ
כדעה המובאת במנחת שי.
תשובת קמחי :כן
שאֵ לתי ,האם זה מתפרש כעדות על ח"פ בכתר ארם צובה?
או רק אישור על הגעיא?
לענ"ד תפוס לשון אחרון.
אבל אני שואל את המבינים איש לפי מהללו
בברכה ובכבוד רב
טעמי תורה :מעיד רק על הגעיא ולא על החטף פתח.
 כי הלשון היא שאריכות המתג מביא החטף שאחריו לקרוא ח"פ ,ולא להינקדח"פ.
 כי דרך הכתר לסמן חטף חיריק לפני גרונית חרוקה ,ולא חטף פתח ,ואין בואף פעם חטף פתח לפני גרונית חרוקה.
והאמת היא שגם בשאר ספרים לא מצוי חטף פתח לפני גרונית חרוקה ,משום
שלפני גרונית חרוקה שווא נע אינו נהגה כחטף פתח ,ואין שום טעם לסימון זה.
ולכאורה זה גם מוכיח שמה שמביא מנחת שי בשם ספר דקדוק ישן הוא טעות
של מחבר ספר דקדוק ישן שחשב שמחמת המתג הוא נקרא בחטף פתח ,אך
טעה בזה בתרתי .א .שלא שת ליבו שגם אם הוא מניע אינו נקרא כאן בחטף
פתח .ב .שכאן אינו ראיה שהוא מניע את השווא )משום שבתיבה ארוכה המתג
אינו מוכיח על נעות השווא .ומוכח מלשון מנחת שי שלא כתב שהוא בח"פ ע"פ
ספרים שניקדו כן ,אלא שכתב מעצמו שהמתג גורם לקרוא את האות שאחריו
בח"פ(.
ד"ר רפאל זר :אני מסכים עם טעמי .ולכן יש להבין" :מביא החטף )=השווא(
שאחריו."...
ר"ז.
טעמי תורה' :מביא החטף שאחריו '...הוא ציטוט ממנחת שי שציטט מספר דקדוק
ישן ,וזה בדיוק מה שכתבתי שזו טעות של מחבר ספר דקדוק ישן.
אני :אולי אותו ספר דקדוק מכנה שוא – חטף.
הרב דויד יצחקי נר"ו :רוו"ה במגילת מאירת עינים )הערות על "עין הקורא" ליהב"י הנקדן( כותב:
או"ה במתגים הכבדים אשר לו הזכיר עמהם ובהקבץ )במתג ושא פשוט( ועיין מאור עינים דברים כ"ח נ"ז
גם במשפטי הטעמי' דף נ"ח א' ובכי"י הבי"ת בח"פ .עכ"ל .וכן הדפיס בפנים.
אלא שברור דעת יהב"י שהשוא נח מפני הגעיא הכבדה ,וכן עיקר לענ"ד אלא דקשה לי להאריך.
בברכת פורים שמחים.
פרופ' יוסף עופר נר"ו :יש להבהיר :השאלה המקורית ששאל אליהו לוין התייחסה לכתר
ארם צובה ,ולעדותו של קמחי ,שרק הוא ראה את הכתר .גם לי נראה שאת תשובתו 'כן'
יש לפרש כעדות על הגעיה בלבד.
הדיון על כוונת מנחת ש"י ועל ספר דקדוק ישן הוא דיון נפרד ,ומכל מקום איננו קשור
לכתר ארם צובה.
פורים שמח,
יוסף עופר
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ב יד
הערה 9
;
ונציה מנקד את העי"ן בפתח ,וגם מוסיף דגש קל בגימ"ל; לנינגרד וששון מנקדים את העי"ן
שגַ ז,
בחטף-פתח ,מה שאינו אפשרי לפי המקובל אצלנו .כפי הנראה המלה במקורה היא ַׁשעְ ְ ׁ
כמו אַ ְׁש ְ ּכ ַנז )בראשית י ,ג( ְלאַ ְׁש ּ ְפ ַנז )דניאל א ,ג( ובגלל קושי לקרוא גרונית בשווא קיבלה העי"ן פתח
כמו יַעַ ְבד ּו .לכן אין מקום לדגש ,וכאמור החטף אינו אפשרי .26לכן למסקנהַׁ :שעַ ְׁש ַגז.
ב טו

ונציה מוסיף מקף.

בוונציה שווא במקום חטף סגול.
ב יז
מנחת שי :ויאהב האל"ף בחטף-סגול.
הערה 34
ב כא
]=מלא וי"ו[
מאורות נתן:
ונציה ולנינגרד גורסים בניגוד למסורה שלהם ,גם קמבריג' מצטרף לנוסח המנחת שי.
מנחת שי :במקצת מדוייקים מלא וא"ו .וכן נכון דבהדיא נמסר על פסוק ובהקבץ בתולות
שנית ומרדכי ישב לית חסר בסיפרא .ובמסרא רבתא נמי נמסר כל יושב מלאים וחסרים
דכולא קריא ובסיפא דמסרא נמסר וא' חסר במגלת אסתר ובהקבץ בתולות:
מודעת זאת שבבוא וי"ו ההיפוך לעבר היא מדגישה את
ג א
27
אותיות 'יתן' שאחריה .אבל אם היו"ד היא בשוא כגון בבניינים פיעל ופועל ,אין היא
נדגשת .כאן ונציה מדגיש 'לחומרה'.
מנחת שי :אין דגש ביו"ד בספרים כתובי יד מדוייקים ובדפוסים קדמונים:
קמחי:
ג טו
הכלל הוא כאשר שושן היא לבדה ללא סמיכות השי"ן השניה בקמץ ,בסמיכות היא בפתח.
אבל שיבוש זה בונציה מטעה עד היום חלק מהקוראים .קמחי מאשר שבכתר ארם צובה
השי"ן בקמץ כדין.
דא
מנחת שי :גדולה  -הגדולה .כולהון מלאים ו':
דברי המנחת שי תומכים בנוסח המלא ,אבל לעצמם אינם מובנים לי.
דז
כדאי להשוות את שתי ההטעמות.
הוּדים ְל ַא ְבּ ָ ֽדם:
הוּדיים ַבּיְּ ִ ֖
מן ֠ ִל ְשׁקוֹל ַעל־גִּ נְ ֵז֥י ַה ֶ ֛מּ ֶלְך ַבּיְּ ִ ֖
לנינגרדֲ :א ֶ֨שׁר ָא ַ ֤מר ָה ָ ֙
הוּדים ְל ַא ְבּ ָ ֽדם:
הוּדיים ַבּיְּ ִ ֖
מן ִל ְשׁ ֔קוֹל ַעל־גִּ נְ ֵז֥י ַה ֶ ֛מּ ֶלְך ַבּיְּ ִ ֖
ונציהֲ :א ֶ֨שׁר ָא ַ ֤מר ָה ָ ֙
מבחינת הפיסוק הרי לנינגרד מסתבר הרבה יותר
כך מתחלק קטע הפסוק לפי לנינגרד
הוּדים[ ְל ַא ְבּ ָ ֽדם:
הוּדיים ַבּיְּ ִ ֖
מן ֠ ִל ְשׁקוֹל ַעל־גִּ נְ ֵז֥י ַה ֶ ֛מּ ֶלְך ַבּיְּ ִ ֖
] ֲא ֶ֨שׁר ָא ַ ֤מר ָה ָ ֙
26

כללי הניקוד שלנו לא כל-כך מחייבים את המסרנים ,מסתבר שכוונת החטף בלנינגרד להראות שפתח זה
תמורת שווא.
27
האל"ף אינה נדגשת ,ולכן הוי"ו בקמץ – תשלום דגש.
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הוּדים{ ְל ַא ְבּ ָ ֽדם:
הוּדיים ַבּיְּ ִ ֖
מן[ ]) ֠ ִל ְשׁקוֹל( ַעל־גִּ נְ ֵז֥י ַה ֶ ֛מּ ֶלְך[ ַבּיְּ ִ ֖
חלוקה פנימית }] ֲא ֶ֨שׁר ָא ַ ֤מר ָה ָ ֙
המפסיק הגדול ביותר הוא הטיפחא לפני הסוף ,ושני קטעים טפלים ,והפסק קל ֠ ִל ְשׁקוֹל.
הוּדים[ ְל ַא ְבּ ָ ֽדם:
הוּדיים ַבּיְּ ִ ֖
מן ִל ְשׁ ֔קוֹל[ ] ַעל־גִּ נְ ֵז֥י ַה ֶ ֛מּ ֶלְך ַבּיְּ ִ ֖
ונציהֲ ] :א ֶ֨שׁר ָא ַ ֤מר ָה ָ ֙
מסתבר הרבה יותר לשייך את לשקול להמשך מאשר להמן.
דט
מנחת שי :ויבוא התך  -בספר אחד כתוב יד ויבא התך חסר וא"ו ,ומסרא דיליה ב' חסר
בסיפרא ,וסימן ויבא התך ,וַ ָ ּיבֹא הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן )אסתר ה ,ה( .אבל בספרים אחרים ויבוא המן מלא
וא"ו ,וכן במסרה גדולה שמואל )א ד( ויחזקאל )מ( ,כל מגלת אסתר מלא בר מן ב' חסרים
וסימן אל המשתה אשר עשתה אסתר .וַ ָ ּיבֹא הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן ִל ְׁש ּת ֹות )אסתר ז ,א(:
די
לפי לנינגרד אין בפסוק זה אתנח.
ד יא

כ"י ששון כמו לנינגרד.

מקף או טעם מחבר ,ששון מצטרף גם כאן ללנינגרד.

מחלוקת כתיב ,כ"י התומכים בכתיב החסר הם ששון וקמבריג'.28
מנחת שי :מדינות המלך ידעים  -במקצת מדוייקים חסר וא"ו ,וכן נכון כי לא נמנה במסרה
רבתא עם ד' יודעים מלא וא"ו:
ד יד
מנחת שי :תחרישי  -מלעיל .וכן כתב בעל לוית חן )סוף פרק כג מהשער השלישי(.
ובספרים מדוייקים כתובי יד מספרד בשתי זרקאות ,ועיין מה שכתבתי בפרשת בא על
וְ כָ כָ ה )שמות יב ,יא( .כאן יובאו דברי המ"ש בפרשת בוא עם הערות צבי בצר ז"ל.
וְ ָ֘כ ָכ ֘ה תאכלו אתו :כתב מחרד"ק בשרש כה שהמסורת כת' עליו ל' כוותיה מלרע ,וכן
העתיק דבריו בעל מטמכלל יופי .אבל מהר"ר נמשה פרובינצלו ז"ל כתב ,זל"ש ,ובמסורת
שאצלנו בדפוס וגם בכתיבת יד כתו' עליו ,ב' ,וחברו בנחמיה ה' י"ג )וְ כָ כָ ה יִ ְהיֶה נָעוּר וָ ֵרק(
והוא מלעיל .משמע שגם וככה תאכלו אתו מלעיל .וכן מצאתי עליו בספרי' ישני' שתי
זרקאות להורות שהוא מלעיל ,כי הזרקא תמיד בסוף המלה ,והקדימו לה האחרת להורות
כה עכ"ל .גם בעל נברב פעלים בשער המלים
על קריאת המלה שהיא מלעיל ,והוא כזה֘ ,וכ ֘
הביא מסרה הנזכרת ,ואח"כ כתב ואם כן הקורא וככה תאכלו אתו מלרע תועה מדרך
השכל כי הה"א נוספת ,שכך חז"ל נשתמשו הרבה בלשון כך וכך ,ודומה לו במשקלו נג ָאן
הלכתם ,נדעד ָאן תמלל אלה ,שבבואם בה"א נוספת רובם מלעיל ,נה ָאנָה הלך דודך ָאנָה פנה
דודך ,נועד ָאנָה ינאצוני העם הזה ועד ָאנָה לא יאמינו בי ,וב' מהם הנמצאי' דרך זרות מלרע
28

כ"י תימני של כתובים אהוב על ר"מ ברויאר.
מח רד"ק :שרשים ,כ"ה 157 ,ע"ב.
מט מכלל יופי :על אתר ,יח ע"ד.
נ משה פרובינצלו :משה פרובינצלו כתב חיבור על כללי הדקדוק ,והוא שיר שתחילתו 'בשם קדמון' )ונציה
שנ"ז( ,אולם הדברים שמביא כאן נורצי משמו אינם כלולים בחיבור הזה.
נב רב פעלים :שער המלים' ,ככה' 239 ,ע"א.
נג ָאן הלכתם :שמואל א י יד.
נד עד ָאן תמלל :איוב ח ב.
נה ָאנָה הלךָ ...אנָה פנה :שה"ש ו א.
נו עד ָאנָה ינאצוני ...ועד ָאנָה :במ' יד יא.

20

כבר העיד בעל המסורת עליהם ,שהם נז ָאנָה אנחנו עולים ,נח ָאנָה אלך מרוחך ,ועל אלה ב'
וככה ,היה לו לומ' ב' ,א' מלעיל וא' מלרע ,כמו שהעיד על מלת יֹאבַ ד ב' ,א' מלעיל נטיֹאבַ ד
יום אולד בו ,וא' מלרע סיֹאבַ ד לב המלך והשרים ,סאולא יקחך לבך לקרות וככה מלרע בעבור
הזרקא שבאות אחרונה ,כי כן מנהג הזרקא והתרסא והסגולה לבוא כל א' מהם בסוף תיבה
אפי' בתיבה מלעיל ,וכן תלשא בראש התיבה אפי' בתיבה מלרע ,תבקשם וכן תמצאם,
סבע"כ .ורוב דברי' אלה העתיקם בעל סגלוית חן בשער ט' פרק ה' בביאור המלות
המתחילות מכ"ף ,והסכים לדבריו .ועיין סדמ"ש בסוף פ' ויצא על וְ ִאם אַ ָתה] 32.וְ ָ֘כ ָכ ֘ה[.
למעשה מנהג כתבי היד למעט בסימון הכפול של הטעמים המוצבים שלא במקום הנגינה,
למעט פשטא שרגילים לאותה כפולה .יש הוצאות כמו רדלהיים וקורן המרבים בזה כדי להקל
על הלומד ולהדריכו.
הב
הערה 35
מנחת שי :ויהי כראות המלך  -בספרי ספרד הכ"ף דגושה ומתחלפת כֿ ראות ,ועיין מה
שכתבתי בשופטים ז':
מ ַע  -ברוב הספרים הכ"ף דגושה ומצאתי כתוב בספר א'
מנחת שי שופטים ז טו :וַ יְ ִהי֩ ִכ ְשׁ ֨ ֹ
מדקדוק ישן כ"י זה הכלל כל ויהי של תלשא קטנה וראש תיבה שלאחריו כ"ף היא נדגשת
כגון ויהי כראות המלך ומלכים א' י"ג ומלכים ב' ט"ז .ויהי כשמוע לבן וכן הרבה .ומפני הוגן
יאם )בראשית יט ,יז(
הו ִצ ָ
הקריאה תקנו לבטל חוק יהו"א ע"כ .ועיין מ"ש בפרשת וירא על וַ יְ ִהי ְכ ֹ
ושמואל א' י' ומלכים א' י"ג:
מנחת שי בראשית יט יז עם הערות צבי בצר :ויהי֩ כֿהוציאם :לדלבן אשר הכ"ף רפה.
וכן כת' להרד"ק מכלול דף ק"ז ,שכתו' לובמסורת כל כהוציאם כשמעם ודומיהם סמוך
לתלשא ,לבן אשר רפה ,ודגש לבן נפתלי ,עכ"ל .וזאת התלשא שבסוף התיבה היא
שאנו קורי' אותה תרסא או תלישא קטנה ,ואין לה דין מפסיק אף על פי שיש לה
נעימה ,לפי שנקשרת ומתגלגלת בנעימת' עם התיב' שאחריה .ועיין לזמ"ש בשופטי'
עון.
ויהי ִכ ְשמֹעַ גִ ְד ֹ
֩
ז' ,על
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יאם[.
הו ִצ ָ
]וַ יְ ִהי֩ ְכ ֹ

נז ָאנָה אנחנו עולים :דב' א כח.
נח ָאנָה אלך מרוחך :תה' קלט ז.
נט יֹאבַ ד יום :איוב ג ג.
ס יֹאבַ ד לב המלך :יר' ד ט.
סא ולא יקחך לבך ...שבאות האחרונה :לשונו של בעל רב פעלים היא 'ואין ראיה על טעם הזרקא שהוא באות
אחרון של וככה תאכלו אותו' ,ונורצי העדיף להביא את לשונו של בעל לוית חן ,שהיא ברורה יותר.
סב ע"כ :עד כאן דברי רב פעלים.
סג לוית חן :שער תשיעי פרק ה ,צט ע"ב.
סד מ"ש :בבר' לא נב )'ואם אתה'(.
 32מן המשפט האחרון בדברי נורצי משתמע שהכרעו בשאלת סימון הזרקא במילה מלעילית נמצא בבר' לא
נב )'ואם אתה'( .מדבריו שם עולה שספרי ספרד מסמנים תלישא אחת בלבד ,אך זרקא )ופשטא( הם נוהגים
לסמן פעמיים .סימונה הכפול של הזרקא בספרי ספרד מובא גם בדבריו באס' ד יד )'תחרישי'( ובד"ה ב יט ב
)'בן חנני'( .אך נראה שדרכו של נורצי בעניין זה אינה כדרכם של ספרי ספרד .בתשע תיבות עסק בשאלה זו
בחיבורו :כי־שמעת )בר' ג יז( ,טרם )בר' יט ד( ,טרם )בר' כד טו( ,בארץ )בר' מז ד( ,וככה )שמ' יב יא( ,אבינו
)במ' כז ג( ,ובאו )יר' לא יא( ,תחרישי )אס' ד יד( ,בן־חנני )ד"ה ב יט ב( .רק בשתיים מהן ציין סימן זרקא
כפולה :וככה ,תחרישי .שיטתו של נורצי היא אפוא סימון זרקא אחת ,ורק בשני מקומות שבהם היו לפניו,
כנראה ,עדויות מוצקות ביותר לסימון כפול ,חרג מנוהגו.
לד לבן אשר :חילופים  -ד.
לה רד"ק :מכלול ,פ ע"א.
לו במסורת :השווה :חילופים ,ליפשיץ ,עמ' ד.
לז מ"ש :מ"ש שופ' ז טו )'ויהי כשמע'(.
 72ראה דבריי להלן ,בר' כט יג )'ויהי כשמע'(.
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מנחת שי בראשית כט יג וַ יְ ִהי֩ ִכּ ְשמ ַֹע :בס"ס הכ"ף דגושה ,ומתחלפ' כֿ שמע .ועיין המ"ש
מ ַע[.
בפ' וירא על ויהי֩ כהוציאם ,ושופטי' ז' ,על ויהי֩ כשמע גדעון] 105.וַ יְ ִהי֩ ִכּ ְשׁ ֨ ֹ
לפי כללי יהו"א )אהו"י( אותיות בגד-כפת בראש מלה אחרי הברה פתוחה בטעם מחבר הם
ללא דגש .תלישא קטנה היא טעם מחבר .כאן לפי בן-נפתלי מדגישים בכל זאת .הלכה
למעשה כמובן נוהגים לפי בן אשר.
ה ח

ניקוד אעשה בשווא ולא בחטף מופיע בכמה גרסאות גם במקומות

אחרים .וכך הובא בפרשת ויחי עז

מז ל

ונציה מנקד בשווא נח.

מנחת שי :אנכי אֶ עֱ ֶשה :בספרי ספרד הישנים מצאתי העי"ן בשוא לבדו ,ובמקצ' גליוניהם
כתוב עליו יפה נקוד בשוא .וכ"כ בעל א"ת] .אֶ ְע ֶׂשה[.
מגליון ויחי סח :מגיליון סז וכל פרשה שנשנתה לא נשנתה אלא כיון שנתחדש בה .מז ל ָאנ ִ ֹ֖כי
ֶא ֱע ֶ ֥שׂה ִכ ְד ָב ֶ ֽרָך׃ הניקוד הרגיל הדקדוקי של המילה אעשה עי"ן בחטף סגול ,לכן מי שמנקד
לא-כך עליו להביא ראיה.
בחומשים הרגילים מנוקד בחטף סגול ,כן גם בכ"י לנינגרד ,בתנ"ך ירושלים תשי"ג ובתנ"ך
ברויאר מוסד וחורב ,וכתר בר-אילן.
מנחת ש"י :אנכי אעשה .בס"ס ]=בספרי ספרד[ הישנים מצאתי העי"ן בשוא לבדו ובמקצת
גליוניהם כתוב עליו יפה נקוד בשוא ע"כ .וכ"כ בעל א"ת ]=אור תורה[:
רוו"ה )בהערותיו לעין הקורא( :או"ה ]=אמר וולף היידנהיים[ :אֶ ְע ֶׂשה העי"ן בשוא לבדו בס"ס לפי
עדות בעל א"ת ומנחת שי .והוא תימה גדולה שלא ראינו לאחד מן המחברים הקדמונים שהזכיר
הזרות הזה .גם מחבר דילן ]=יהב"י ,מדקדק קדום[ שתק ,ואין זה מדרכו לשתוק במקום מחלוקת.
לכן לבי מהסס בו .ומה גם שבכל הדפוסים הקדמונים זולת רפ"ו בכולם העין בחטף סגול ככל
חבריו ,וכן בכי"י ,גם בשל נ"ד גם בחומש קטן כ"י ספרדי .ומכל מקום לא רציתי לצאת מעקבות
בעל א"ת ומ"ש מפני המחלוקת .ע"כ.

יש להצטער על כך .בדרך כלל הוא פוסק כיהב"י נגד האור תורה ,אבל כאן כיון שיהב"י
סתם אף שכנראה הוא חולק על האור תורה – הוא הלך בעקבות האור תורה ,ותנ"ך קורן
לשיטתם הלכו אחר רוו"ה.
"מסורת הקריאה" הצטרף לדעת המ"ש ,וליתא לדבריו.
מכתב מהרב יצחקי :שלוכט"ס,
מצאתי בכ"י ספרדי שיש לו קצת הערות מסורה בגליון :על שמות ג,כ על תיבת אעשה מסר:
ג' כדברך ומחר ודין  -והם בראשית מז,ל; ואסתר ה,ח .כלומר הוא מוסר ג' בשו"א פשוט  -וכך הם
כתובים באותו כ"י .עכ"פ מסורה זו תומכת המנ"ש ואו"ת ורוו"ה .אלא שלא מפי המסורה הזאת אנו חיים.
ובתנ"ך רש"ש יעלין יש עדות בשם הכתר שהעי"ן בחט"ף סגו"ל.
נזכה לשנה הבאה לחגוג י' בטבת בששון ובשמחה.
בברכה
]א"ה :רציתי לבוא במילים קצרות להסביר את כוונת ידידנו .בספרינו המדויקים נמצא
שה" כולל בתוספת אותיות שימוש בתשעים מקומות ובכולם העי"ן בחטף סגול .אבל
"אֶ ֱע ֶׂ
בספרים שמדברים עליהם האור תורה והמנחת ש"י בחלק מהפסוקים העי"ן בשוא ,והספר
המוזכר במכתב הוא בעל המסורת הזו.

ה מ"ש :מ"ש בר' יט יז )'ויהי כהוציאם'(; שופ' ז טו )'ויהי כשמע'(.
 105בבר' יט יז קבע נורצי שהכ"ף רפה ,ואילו בשופ' ז טו קבע שהכ"ף דגושה .ככלל ,ב'כשמע' נורצי אימץ
כנראה את הכלל שמצא ב'ספר דקדוק ישן' ,שאותו הביא בשופ' ז טו )כך למשל בר' לט יט; יהו' ו כ; י א;
מל"ב ו ל( ,ולפיו הכ"ף שאחרי 'ויהי' דגושה ,והוא חרג מנוהגו במקומות שנוסח ב"א מורה על ריפוי )ראה
למשל מל"א יג ד; יד ו(.
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לפני קרוב לשלושים שנה התגלה בירושלים ספר תנ"ך )בדפוס( ובו רשימות פתוחות וסתומות
בכתר ארם צובא ,כי המציין במקום לציין פרק ופסוק העדיף ,כדי להימנע מטעויות ,לציין
בתנ"ך במקום המדויק ממש .בבדיקתו הוא ציין גם כתיבים וניקודים חריגים או מסופקים .ספר
זה הוא רפואה נוספת שזכה לה עם ישראל בהקדמה למכה של אובדן חלק מכתר ארם צובא,
בעבר הבאנו מהרשימות הנ"ל בענין מחלוקות כתיב ספר התורה במקומות מסוימים.
היוזמה לבדיקה זו באה מהרב שכנא ילין ז"ל אבי הגאון ר' אריה ליב ילין בעל "יפה עינים"
בתלמוד וילנא המציין למקבילות בירושלמי ובמדרשים .הוא עלה ארצה והתכונן לנסוע לארם
צובא )חלב שבסוריה( להכין רשימת פתוחות וסתומות בנביאים ,הוא אף השיג מכתבי המלצה
מגדולי ירושלים לפני מאה וחמישים שנה כמו הגאון ר' זונדל סלנט וחתנו הרב שמואל סלנט
ז"ל .בפועל נשלח חתנו הרב יהושוע קמחי ז"ל ,והוא שהכין את הרשימה שהעתק ממנה
התגלה לפני כשלושים שנה בירושלים .רשימות תנ"ך ילין נערכו ע"י פרופ' יוסף עופר
ופורסמו בספר היובל של ר' מרדכי ברויאר ז"ל.29
נוכל להחליט אם כן ללא היסוס שספרינו המדויקים ובראשם כתר ארם צובא מכריעים נגד
הניקוד החריג של האור תורה.
<<<ולמסקנה :אֶ עֱ ֶׂשה עי"ן בחטף-סגול>>>.
מודעת זאת שדגש בנין פיעל מושמט לעתים כאשר עי"ן הפועל
ה יא
בשוא .למשל ְמבַ ְק ִׁשים )שמות י ,יא ועוד( ִמ ְלא ּו )במדבר לב ,יא( .בפועל נ.ש.א לפעמים מושמט הדגש של
פ"נ יִ ְ ׂשא ּו )שמות כח ,מג ועוד( .לכן אין להתפלא על ונציה שהשמיט דגש זה כאן.
עם זאת אין ספק שנוסח הדגש יותר נכון .השווה לעיל ג א ַ ֽו יְ נַ ְשּׂ ֵ ֑אהוּ.
ה יד
מרכא.

גם כאן ששון מצטרף ללנינגרד .געיא והקפה ולא

עד כאן לשנה זו ,אני מקווה להשלים בעתיד את כל המגילה .ועוד חזון למועד.
י ג וְ ָר ֖צוּי ְל ֣רֹב ֶא ָ ֑חיו בא לידי ביטוי יעקב עציון שבת בשבתו תרומה עז
פסוק הסיום של מגילת אסתר יכול להשאיר טעם מעט מריר בפהּ ִ " :כי ָמ ְר ֳ ּדכַ י
ָדול ַל ְּיהו ִּדים וְ ָרצוּי ְלרֹב אֶ חָ יו" .לרוב אחיו? על אף
רו ׁש וְ ג ֹ
הַ ְּיהו ִּדי ִמ ְׁשנֶה ַל ּ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵ ֹ
הישועה הגדולה – עדיין רק רוב אחיו רצו בו ולא כולם? ואכן ,ידועה דרשת
הגמרא במסכת מגילה'" :ורצוי לרב אחיו' .לרוב אחיו  -ולא לכל אחיו .מלמד
שפירשו ממנו מקצת סנהדרין".
ברם ,נראה שפשט הפסוקים כלל אינו מכוון לרוב שפירושו 'החלק הגדול' – אלא
לרוב שפירושו פשוט 'הרבה'" .רוב אחיו" פירושו 'אחיו הרבים' .בדומה ,כשבמגילה
רו וְ רֹב ָּבנָיו )אסתר ה ,יא("  -אין הכוונה
בוד ָע ְׁש ֹ
מסופר על המן שדיווח לאוהביו על " ְ ּכ ֹ
30
שסיפר רק על חלק מבניו ,אלא על בניו הרבים ,מפרשנדתא ועד ויזתא .
למעשה ,דרשה זו של חז"ל משקפת תופעה רחבה ,והיא דרשה של חכמינו על
פי המשמע הלשוני שהיה מקובל אצלם ,על אף שבמקרא המשמע היה שונה
ברב או במעט .המילה 'רוב' מופיעה לרוב בתנ"ך ,למעלה מ 150-פעם – אך תמיד
משמעה הוא 'הרבה' ולא 'החלק הגדול ביותר' .המשמע הרגיל אצלנו למילה זו,
כמו ַּבצירוף 'שלטון הרוב' ,מקורו בלשון חכמים .אף במשנה מופיעה המילה רוב
פעמים הרבה ,אך ברוב הגדול של המקרים משמעה הוא 'החלק הגדול' .כך
לדוגמה שנינו במסכת כלאיים פרק ט" :צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה
29
30

בקובץ משנת סח נפרסם על העלאת רשימות מאורות נתן וקמחי למרשת .ואכן הם נמצאים במכון 'דעת'.
א"ה :לפי חז"ל היו בנים רבים נוספים.
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 אם רוב מן הגמלים מותר ,ואם רוב מן הרחלים אסור .מחצה למחצה אסור")כוונת המשנה ללמד שאם רוב הצמר בא מן הגמלים – מותר לערב אותו בפשתן
ואין בכך משום כלאיים(.
אף שחכמים היו מודעים היטב להבדלים שבין העברית שנהגה בזמנם לזו
שבמקרא )בכמה מקומות משמיעים חכמינו את הכלל "לשון תורה לעצמה ,לשון
חכמים לעצמם"( – הם לא נמנעו מלדרוש את המקרא על פי חידושי לשונם .כך
למשל מלמד ר' אמי במסכת חגיגה" :אין מוסרין דברי תורה לנכרי ,שנאמר 'לא
עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום'" .המילה גוי כידוע משמשת במקרא
'עם' ,ואילו בלשון חכמים מובנה הרגיל הוא 'נכרי'' ,בן עם זר' ,וכמו
במשמע ַ
בלשוננו כיום .ר' אמי ודאי לא ביקש להוציא את הפסוק מפשטו ,ולפרש ש'גוי'
בפסוק הוא איש נכרי – אך בעולם הדרשה הגבולות פתוחים וגמישים יותר,
ופעמים הרבה מיוסד המדרש על המשמע המחודש.
לפעמים גם לשון יון.
יש לכם שאלות בענייני לשון?
מוזמנים לפנותyetsion@gmail.com :
מכתב שנשלח בעבר למערכת כמה מקומות

למערכת שלום!
בהתקרב ימי הפורים רציתי להתריע על שני עיוותי הצנזור
שנכנסו לסידורים.
אחד מהם נוגע לדינא שאינו מקוים עקב הצנזור.
א .בסליחות לתענית אסתר ,בפזמון במתי מספר בבית לפני
האחרון בחלק מהסידורים :השיבנו למנוחתך כי ידך לא
תקצר .במקורְּ :ב ַא ּ ְפ ָך ק ּו ָמה ַעל הַ צ ֹּו ֵרר הַ ָּצר.
ובבית האחרון :לוחצינו ישלימו אתנו )!( ועוונותינו תשליך
במצולה .גם מי שלא מבין בנושא יבין שאסור לומר
כן ,ועדיף לא לומר כלום מלומר את זה.
במקור :לוֹ חֲצֵ ינ ּו הַ ְמ ַעד ּו ַמ ְּל ֵאם חַ לְ חָ ָלה.
ב .וכבר נתנו דוגמא של דינא שאינו מקוים עקב השמטת
הצנזור והוא:
באו"ח סי' תר"צ סעיף טז צריך שיאמר 'ארור המן ברוך
מרדכי ארורה זרש ברוכה אסתר ארורים כל וכו' ברוכים
כל וכו'' .מהו ה'וכו'? מנהג אשכנזים לשיר שושנת
יעקב]שהוא הסיום של אותיות ש' ות' של אשר הניא[ ,ואחריו
בחרוזים ארור המן וכו' ובסידורים לא נדפס אחר כך.אבל
כל הצדיקים.ובאמת
כל הרשעים ברוכים
שרים ,ארורים
ּ ָכל
ברא"ש בטור וברבנו ירוחם כתוב :אֲ ר ּו ִרים
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הָ ֲע ֵרלִ ים ְּבר ּו ִכים ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .ומי שאומר או שר ארורים
כל הרשעים אינו מקיים דין מהשלחן ערוך ומובא ברא"ש
מכ"י הלא מצונזר וברבנו ירוחם ובטור.
ויבוא על הברכה הרב צבי כוהן נר"ו שבמגילה המצורפת
לספרו על פורים הוא נותן את הנוסח הנכון :אֲ ר ּו ִרים ּ ָכל
הָ ֲע ֵרלִ ים ְּבר ּו ִכים ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
בכבוד רב ובברכה

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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