היבטים לשוניים בפרשת כי-תשא עז

דקדוקי קריאה וטעמים בפרשת כי-תשא ובהפטרה ובראשון של ויקהל
ל

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
ל 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
רוֹר :המ"ם בקמץ קטן .וְ ִקנְּ ָמן :-המ"ם בקמץ קטן ,הנו"ן בשוא נע עקב הדגש .יש לשים לב
ל כג ָמרְ -דּ ֙
לחלוקת הטעמים מרכא-טפחא ,אורך התיבות קצת מקשה על הקריאה ,ועם זאת ,יש להפריד בין מ"ם

יתוֹ
של ֶ ֥בּ ֶשׂם למ"ם של התיבה הבאה ַמ ֲח ִצ ֖
אוּרי :במלרע
לא ב ֶבּן֥ ִ -

לא ג וָ ֲא ַמ ֵ ֥לּא א ֹ֖תוֹ :להיזהר מהפסוק המקביל בהמשך הספר לה לא :וַ יְ ַמ ֵ ֥לּא א ֹ֖תוֹ
לא ד ַל ְח ֖שׁ ֹב

ַמ ֲח ָשׁ ֑בֹת :החי"ת הראשונה בשווא נח והשנייה בחטף

לא ה ְל ַמ ֖לּ ֹאת :יש לקרא כאילו כתוב ְ'ל ַמלּוֹת'
יה :הלמ"ד הראשונה בשווא נע 1אין לחוש לאותם ספרים בהם סומן חטף פתח
לא יד ְמ ַ ֽח ְל ֶ ֙ל ָ֙
שׂה :העמדה קלה ביו"ד שלא יישמע יַעֲ שה
לא טו יֵ ָע ֶ ֣
לא יז ָשׁ ַ ֖בת :הבי"ת לא דגושה! פועל לשבות ,גוף שלישי זכר בזמן עבר ,בשונה משם היום 'שבת' בדגש
חזק בבי"תַ :שׁבָּ ת
לא יח ְבּ ֶא ְצ ַ ֥בּע :מלרע
לב א ֶמה֥ ָ -היָ ה :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
לב ד וַ ָיּ ַ֤צר :מלעיל

ית
֖ית :הלמ"ד בצירי בניגוד להמשך לג אֶ :ה ֱע ִ ֖ל ָ
לב ח ֶה ֱע ֵל ָ

הלמ"ד בחירק

֣יחה ֔ ִלּי :דגש חזק בנו"ן ,מלשון להניח )לעזוב( ולא לנוח ,ובלמ"ד דגש מדין אתי מרחיק .וְ יִ ַחר-
לב י ַה ִנּ ָ
שׂה :העמדה באל"ף למנוע הבלעת
ַא ִ ֥פּי :וא"ו החיבור בשווא נע ,לא בפתח כי אז משנה משמעות .וְ ֶא ֱע ֶ ֥
העי"ן שלאחריה
מה :ללא דגש במ"ם ובמלרע עקב הסמיכות לאל"ף של שם ה' הבא אחריה
לב יא ָל ָ ֤
לב יב ֩ ָל ָמּ ֩ה :במלעיל 2ומ"ם דגושהֶ .בּ ָה ִ ֔רים :העמדה בבי"ת להבליט את הסגול המורה על מיודע לעומת
ֹּלתם :לפי תוכנת הכתר ,הדרבן )הקדמא המשמשת כטעם
האפשרות השנייה :בְּ הרים ,שאז לא מיודע .וּ֨ ְל ַכ ָ֔
משנה( מעל הוי"ו השרוקה
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לב יד וַ יִּ ָנּ ֶ֖חם :במלעיל
לב יח ֲענ֣ וֹת ֲ -ענ֣ וֹת ַ -ענּ֔ וֹת :שתי הפעמים הראשונות העי"ן חטופה מלשון לַעֲ נוֹת ,כלומר לקרוא בקול.
בפעם השלישית העי"ן בפתח ודגש חזק בנו"ן ,מלשון ִענּוּי

לב כב ַאל-יִ ַ֥חר
1
2
3

אף :טעם ביו"ד
ַ֖

במקרה זה הגעיה שבחי"ת יש בה כדי להניע את השווא שבלמ"ד ,בעדות שבכתר ארם צובא )וגם בלנינגרד( אין כאן חטף פתח.
התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה! והוספה תלישא נוספת על הלמ"ד "ליתר בטחון"
עפ"י תורה קדומה הדרבן מעל הכ"ף ,כך הוא לפי כל התיגאן .אין זה משנה את ניגון המילה.

1

אמרוּ ֔ ִלי :טעם נסוג אחור ליו"דֶ .מה֥ ָ -היָ ה
לב כג וַ ֣יּ ֹ ְ

ֽלוֹ :טעם נסוג אחור לה"א

לב כד ִה ְת ָפּ ָ ֖רקוּ :הטעם ברי"ש מלעיל
א ֗ ָנּא :הטעם בנו"ן עם העמדה באל"ף
לב לא ָ ֣
לב לג ָ ֽח ָטאִ ֔ -לי :העמדה בחי"ת מפני הגעיה שם
ית :הלמ"ד בחירק
לג א ֶה ֱע ִ ֖ל ָ
לג ג ַ֔א ָתּה :אל"ף בפתח מלעיל
שׁתוּ :במלעיל! הקורא במלרע משבש את המשמעות ללשון שתייה
לג ד וְ לֹא֛ ָ -

לג ה ֶא ֱע ֶ ֥לה ...
לג ז וְ ָ ֥ק ָרא

ֶא ֱע ֶשׂהֽ ָ -לְּך :העמדה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן שלאחריה

ל֖ וֹ :טעם נסוג אחור לקו"ף

א ֱה ָלה׃ טעם סו"פ באל"ף
לג ח-ט ָה ֽ ֹ

נוּן
לג יא ִבּן֙ -
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֔ ַנ ַער :להפריד בין הנונ"ים שבין התיבה הראשונה לשנייה ובין השנייה לשלישית

לג יב ַ ֚ה ַעל :הטעם בה"א מלעיל
לג יד וַ ֲהנִ ֥חֹ ִתי :הוי"ו בפתח ולא בשוא והה"א בחטף-פתח ולא בפתח

לג טז ֲהל֖ וֹא ְבּ ֶל ְכ ְתָּך֣ ִע ָ ֑מּנוּ :טעם טפחא בתיבה ֲהל֖ וֹא
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה'
לג יט וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

ְל ָפ ֶנ֑יָך :הפסקה עיקרית אחרי תיבת ֖ה' ,בגלל המשקל המוזיקאלי של הטעם

תביר עלול להישמע כאילו

ְל ָפ ֶנ֑יָך .על מנת למנוע זאת ,יש להחיש את

אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ -ה'
כתוב וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה' ְ -ל ָפ ֶנ֑יָך
קריאת שם ה' ולהסמיכו לתיבה ְב ֵ ֛שׁם :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
לד ב וֶ ְה ֵי֥ה :הה"א הראשונה בשווא נח
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת

בתיבה ְב ֵ ֖שׁם

והבי"ת רפה

המיודע .וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם

ֽה' :טעם טפחא
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אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד )לא בחולם(
וּל ַח ָטּ ֵ ֖
לד ט ְ

נוֹרא
נוֹרא ֔הוּא :תיבת ָ ֣
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -

במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן

לד יא ְשׁ ָ֨מרְ -ל ָ֔ך :המ"ם בקמץ קטן
שּׁ ֶמר :במלעיל
לד יב ִה ָ ֣

לד יג ִתּתּ ֹ֔צוּן ְתּ ַשׁ ֵבּ ֑רוּן

ִתּ ְכר ֹֽתוּן :כולם במלרע

לד יד ַק ָנּ֣א :יש להדגיש את הנו"ן בדגש חזק שלא יישמע מלשון קנייןָ :קנָה
וּב ָקּ ִ ֖ציר :הבי"ת הראשונה בסגול ויש לקרוא אותה בהעמדה קלה להדגשת הלשון המורה
לד כא ֶבּ ָח ִ ֥רישׁ ַ
על מיודע ,הבי"ת השנייה בפתח
ֽיר ֖אוּ :היו"ד בחירק מלא והרי"ש אחריה בשווא נע ,לשון יראה ולא ראייה
לד ל וַ ִיּ ְ
וּב ֨ב ֹא :הבי"ת בשווא נח על אף הקושי
לד לד ְ
 4אין להטעים בשום פנים ואופן את הלמ"ד כפי שמוצע בתיקון 'איש מצליח' וגם לא את הה"א )הטעם בלמ"ד הוא זיוף,
המטעים את הה"א משבש כי אין טעם בחטף ,אבל עדיף שיבוש מזיוף!(
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה'
 5להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
ְל ָפ ֶנ֑יָך לעיל לג יט(
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מפטיר שבת פרה במדבר יט:

ב וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו בשווא נעֵ .א ֶליָך֩

ָפֿ ָ ֨רה :הפ"א רפויה

ז וְ ִכ ֶ֨בּס :הבי"ת בסגול ולא בצירי ,וכן בפסוק י .וְ ַא ַ ֖חר יָ ֣ב ֹא ֶאלֽ ַ -ה ַמּ ֲח ֶנ֑ה :טעם טפחא בתיבת וְ ַא ַ ֖חר
א ֶהל :הבי"ת בשווא
יד ְבּ ֑ ֹ
טז ַ ֽבּ ֲח ַללֶ֙ -ח ֶר ֙ב :געיה בבי"ת הראשונה
שׁם :געיה בה"אַ .בּ ֙ ֶע ֶצ ֙ם :הבית פתוחהֶ .6ב ָח ֔ ָלל :העמדה קלה בבי"ת לציין מיודע
יח ָ ֽהיוּ֑ ָ -
ראשון של ויקהל:
יש לשים לב לשינויים קלים בהשוואה לפסוקים מקבילים בפרשת תרומה )כמו תוספת וי"ו החיבור(
שׂה :העמדה קלה בתי"ו תדגיש את הצירי שלא יישמע כמו פתח
ב ֵתּ ָע ֶ ֣
יא ָה :קריאת הה"א בקמץ ,אין כאן "קמץ גנובה"
ה יְ ִב ֶ֕
ז ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים :האל"ף בקמץ קטן
ברשימת כלי המשכן יש לשים לב להפרדת בין תיבות המסתיימות ומתחילות בוא"ו,

כגון ֶאתַ -ע ֻמּ ָ ֖דיו

וְ ֶאתֲ -א ָד ָנֽיו
התיבה 'את' תנוקד בצירי אם היא באה בטעם מפסיק או משרת ,ובסגול רק במילים מוקפות ,כלומר
כש'את' מוקפת למילה שאחריה.
כ וַ ֵיּ ְ֥צ ֛אוּ :הטעמה משנית של מרכא ביו"ד

שׂה ר ֵ ֹ֑ק ַח ֶ ֥שׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת־ ֖קֹ ֶדשׁ יִ ְה ֶיֽה:
ית א ֹ֗תוֹ ֶ ֚שׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת־ ֔קֹ ֶדשׁ ֥ר ֹ ַקח ִמ ְר ַ ֖ק ַחת ַמ ֲע ֵ ֣
ל לה וְ ָע ִ ֣שׂ ָ
בא לידי ביטוי יעקב עציון שבת בשבתו כי-תשא עז
בפרשתנו מצֻ ווה משה להכין שמן מיוחד ,ולמשוח בו את כלי המשכן ואת הכהנים.
פעולת המשיחה היא נתינת השמן על הכלים או על האדם ,והשמן עצמו
קרוי משח בארמית .הצירוף "שמן המשחה" פירושו אפוא השמן המיועד למשיחה .בעברית
החדשה שינתה המילה משחה את משמעה ,והיא משמשת בתור שם לחומר )שומני
לרוב( המיועד למריחה .לומדי הגמרא מכירים את המילה הארמית "משחא" שפירושה
פשוט "שמן" )בתוספת א' היידוע הארמית( ,ואפשר שהיא השפיעה על המשמע
המחודש של המשחה העברית ,כשם עצם.
שיחַ )ויקרא ד ,ג ועוד(
מכל מקום – מי שמשחוהו בשמן המשחה נקרא משיח ,כדוגמת הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁ
או המלך המשיח .7ברם ,מצאנו בתנ"ך מקרים שבהם נקרא אדם משיח אף שלא ניתן
את ו ָּמ ַׁש ְח ּ ָת אֶ ת חֲזָ אֵ ל ְל ֶמלֶ ְך עַ ל אֲ ָרם .וְ אֵ ת
עליו שמן כלל .כך למשל נצטווה אליהו הנביא :וּבָ ָ
ָ
תיך )מלכים א,
חו ָלה ִּת ְמ ַׁשח ְלנ ִָביא ּ ַת ְח ּ ֶ
ישע ֶּבן ָׁשפָ ט ֵמ ָאבֵ ל ְמ ֹ
ֵיהוּא בֶ ן נ ְִמ ִׁשי ִּת ְמ ַׁשח ְל ֶמלֶ ְך עַ ל יִ ְ ׂש ָראֵ ל וְ אֶ ת אֱ ִל ָׁ
יט ,טו-טז(" .האם אכן נדרש אליהו ליטול שמן ולמשוח את חזאל למלך ארם? והאם מינוי
אלישע לנביא נעשה באמצעות משיחת שמן? מבאר רד"ק" :לפי שמינוי המלוכה או
הגדולה היא על ידי משיחה ברוב  -נאמר למינוי אף על פי שאינו על ידי משיחה
בלשון משיחה ,לפיכך אמר 'ומשחת את חזאל' ,וכן אמר 'תמשח לנביא תחתיך'".
הווה אומר – כיוון שהמינוי למלוכה או לכהונה נעשה דרך כלל באמצעות המשיחה,
הפכה המשיחה שם נרדף לעצם המינוי לגדולה ,והיא נקראת כך אף כשלא מתבצעת
6

אופייני לה"א הידיעה לפני עי"ן שבאופן חריג מנוקד בפתח
7
אין במקרא ,המלך מכונה כמה פעמים 'משיח ה' ,דויד מכנה את עצמו ְמ ִ ׁשיחַ אֱ לֹהֵ י יַ עֲ ֹקב )שמואל ב ,כג ,א( .מָ ִ ׁשיחַ בעצמו מופיע
בדניאל כמה פעמים.
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משיחה בפועל .כך מסביר רד"ק גם את הלשון משיח שנאמרה על כורש מלך פרס )"כּ ֹה
שיחָ י )תהלים קה,
כו ֶר ׁש )ישעיהו מה ,א("( ולהבדיל על שלושת האבות )"אַ ל ִּת ְ ּגע ּו ִב ְמ ִׁ
יחו ְל ֹ
ָא ַמר ה' ִל ְמ ִׁש ֹ
טו("(.
תופעה זו – שימוש בשם כלשהו אף ש'פג תוקפו'  -אינה שייכת רק ללשון המקרא,
ואנו נפגשים איתה רבות גם בימינו .לא פעם פעולה כלשהי נעשית בדרך מסוימת והיא
שנותנת לה את שמה ,וכעבור שנים הדרך משתנית – אך השם נשאר בעינו .כך למשל,
הכ ּ ָתב אכן כתב ,ואף
ַּ
הכתבים כלל אינם כותבים ,אלא משדרים או מצלמים .בעבר
שהשתנו דרכי העבודה  -נשאר השם על מכונו .באופן דומה ,כשאנו מתקשרים בטלפון
אנו שומעים צליל חיוג – למרות שכבר שנים ארוכות אין מדובר בפעולת סיבוב של
חוגה כלשהי.
כך הוא דרכה של לשון – המילה אינה מתחלפת עם כל עדכון גרסה טכנולוגית ,אלא
ממשיכה להתנהל לה לאיטה ,ומרחיבה את משמעותה.
יש לכם שאלות בענייני לשון? מוזמנים לפנותyetsion@gmail.com :
הנוסח ומקורותיו הכרעות ר"מ ברויאר עבור דעת מקרא ,ותנ"ך מוסד הרב קוק ,חורב ותנ"ך ירושלים.
במנחת שי המובא כאן הוא בליווי הערות צבי בצר ז"ל.
הערה  22מפנה להערה אחרת

ל יב
מנחת שיְ :ב ֵנֽי־ישראל :במקףְ ] .בּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵא ֘ל[.
ל טז
רמ"ה:

מחלוקת כתיב.
בהמשך מונה חריגים.
הערה 23

ל כג

ן־ב ֶׂשם[.
]מר־דְּ רוֹ ר ,וְ ִק ּנ ְָמ ֶּ
רור :המ"ם בקמץ לבד ,וכן וְ ִקנְ ָמן־בֶ ֶשם ,והם חטופיםָ .
ר־ד ֹ
מנחת שיָ :מ ְ
ל לב
ל לו
לא ו

השמטת דגש בלנינגרד.
מאורות נתן:

מנחת שי֣ ֵ :את ָאהליאב :בס"ס אֵ ת בצירי ובגלגל ,ובלא מקף֣ ֵ ] .את[.
;

לא יד
מאורות נתן:
מנחת שי :כי קדש ִהיאִ :הוא כתי' בוא"ו ,שאינו מן י"א הכתובי' היא ביו"ד בתורה ,וסימנם נמס'
יה:
גבמ"ג פ' וישב .וכן דבמסר' פ' תצוה כל קדש הוא ,בר מן א' הכי קדש ִהיא לכםִ ] 90.הוא[ְ .מחַ ְללֶ ָ
יה[.
הלמ"ד בשוא בקצת ספרים ,כמנהגנוְ ] .מחַ ְללֶ ָ
ג

במ"ג :מ"ג  -ד בר' לח כה.

4

לא טו

שוב השמטת דגש בלנינגרד.
בונציה געיא במ"ם הראשונה ,וטעם בשניה.

לב ו

מנחת שיֽ ִ :מ ָמ ֳח ָ ֔רת :מ"ם שניה בלא גלגל בס"סֽ ִ ] .מ ָמּ ֳח ָ ֔רת[.
מאורות נתן:
מנחת שיְ :לצַ חֵ ק :החי"ת בציריְ ] .לצַ חֵ ק[.
לב ח
רמ"ה:
לב יב
ציון המתיגה ,וכתבי היד – להקדים.

אין כל הבדל בניגון הטעם של המלה .ונציה נוטה לאחר את

לב יג
מנחת שיֽ ֶ :את־זרעכם :במאריך ומקף ,וכן הוא

מא

לב"אֽ ֶ ] .את־זַ ְר ֲע ֶ֔כם[.

לב יג
כו ְכבֵ י :בכל ספרי' מדוייקי' מל' וא"ו .וכ"כ מבהרמ"ה ז"ל ,מגואת הכוכבים )דבראשית( מל'
מנחת שיְ :כ ֹ
מד
דמל' כתי' ,מל' וי"ו ויו"ד ,וכל כוכבים באורית' דכות' מל' דמל' .ככוכבי השמים )דכי ברך אברכך(
מל' וי"ו כתי' ,וכל אורית' דכות' מל' ,מהדרך כוכב מיעקב ,מל' וי"ו כתי'] .ככוכבי[.
הערה .הכתיב התקני של כוכב הוא מלא וי"ו .אין כל סיבה דקדוקית לכתוב בכתיב חסר .8משום מה
יש נטייה בסידורים ומחזורים המודפסים בגרמניה לכתוב בכתיב חסר ,אחת הדוגמאות הבולטות היא
כתיב כוכבים והלישנא )תוספת אותיות שימוש( שלו.
)במהדורה חדשה תיקנו(; סידור עבודת ישראל של זליגמן
סידור תפילת ישורון
בר:
 .הדברים נכונים גם לגבי השמטות יו"ד.
לב יט
על עתיד( בשוא.

לנינגרד מחמיר להוסיף דגש ביו"ד אית"ן )יו"ד הנוספת להורות

ד במסר' פ' תצוה :מ"ג  -ד שמ' כט כח.
ה כי קדש ִהיא לכם :שמ' לא יד.
 90סופם של דברי נורצי כאן מאיר היטב את דרכו בדיבור־המתחיל .הערת המסורה האחרונה שהביא כאן אינה מוסרת
אלא שב'קדש ִהוא לכם' הה"א חרוקה ולא שרוקה ,ולית מאן דפליג שהכתיב בוי"ו .גם בדיבור־המתחיל נקט נורצי דרך
זאת ,וכתיבו ביו"ד לא בא אלא להורות שהה"א חרוקה ולא שרוקה.
מא לב"א :חילופים  -ד )'ב"א ֶ ֥את זרעכם' ,והכוונה לגעיה(.
מב הרמ"ה :ככ"ב.
מג ואת הכוכבים :בר' א טז.
מד כי ברך אברכך :בר' כב יז.
מה דרך כוכב :במ' כד יז.
8
חולם חסר בדרך כלל בא רק בהברה מוטעמת )יכול לבוא גם בהברה שאינה מוטעמת למשל ג ְֹר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ולכן כתיב כּ ֹכָ ִבים הוא שגוי.
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)שמות

יב ,לט((
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לב כ
נהוג שאין מסמנים שווא בסוף המלה אלא אם כן יש שם דגש ,או בשני שוואים.
לב ל

מחלוקת דומה לפס' ו'.

מנחת שיֽ ִ :מ ָמ ֳח ָ ֔רת :מ"ם שניה בלא גלגל בס"סֽ ִ ] .מ ָמּ ֳח ָ ֔רת[.
לב לד
מנחת שי :ופקדתי עֲ לֵ הֶ ם :בהעתק הללי עליהם ,ירוש' עלהם ,ואומ' המסרה י"ג חסרי' בתורה ,עכ"ל.
וכן הוא חס' בספרי' מדוייקי' ,שהוא חד מן י"ג חסרי' וסימניהון נמס' סגבמ"ג פ' ויגש ,סדובהרמ"ה
ז"ל] .עלהם[.
ונציה מוסיף טעם מונח.

לג ב
לג י

ה"דגש" כנראה למנוע הבלעת הוי"ו.
לנינגרד:

ל טז
בחירק ולא בצירי.

לפי הכלל עבר מדברים בל"ה

מתיגה זקף או זקף לבדו.
לד א
ת־ה ְדּ ָב ִ ֔רים[.
ת־ה ְד ָב ִרים :בס"ס הקדמא בה"א לא באל"ף של אֶ תֶ ] .א ַ֨
מנחת שיֶ :א ַ֨
הערה 26

לד ז
מנחת שיֹ :נצֵ ר :נו"ן רבתי] .נצר[ .יְ נ ֶַקה :הקו"ף בסגול] .יְ נ ֶ ַּקה[.

לבן-נפתלי יש תוספת געיא באל"ף.

לד י

הערה 27

לד יד
לד יז
מנחת שיַ :מסֵ כָ ה לֹא :בלא מקף.

גם כאן ונציה קורא מרכא כאילו הוא געיא.
98

לד יט
מיותר להעיר.

ה־לְך[.
] ֥לֹא ַת ֲע ֶשׂ ָ ֽ
ניקוד שאינו מוכר.

סג במ"ג פ' ויגש :מ"ג  -ד בר' מה טו.
סד ובהרמ"ה :על"ה ,נ ע"ב.
 98רוצה לומר שאין מקף אחר 'לא'.

6

על הטעות הזו

לד כב

לנינגרד מסתפק בגעיא ,ונציה מטעים מונח.

לד כד
הגדולה שלו בספר דברים.

מחלוקת כתיב .לנינגרד בניגוד למסורה
 ...זה שלנו אינו אחד מהם.

רמ"ה בספר מסורת סיג לתורה:

לד לג
הפרדה בין משה ובין מדבר אתם ,אבל לפי ונציה מדבר אתם מחוברים.

לפי שתי ההטעמות יש

ֹשה ִמ ַד ֵב֣ר :בס"ס ]=בספרי ספרד[ וַ יְ ַכ֣ל בגלגל ,מ ֶֹ֔שה בזקף קטןִ ,מ ַד ֵ ֖בר בטפחא.
מנחת שי :וַ יְ ַ ֥כל מ ֶ ֖
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ֹשׁה ִמ ַדּ ֵבּ֣ר? וַ יְ ַכ֣ל מ ֶֹ֔שׁה ִמ ַדּ ֵ ֖בּר?[.
]וַ יְ ַ ֥כל מ ֶ ֖
לר"מ ברויאר לא הייתה מהדורת בצר ,ולכן החליט שלדעת המנחת שי ההטעמה ככתבי היד וכספרי
ספרד; אבל בדבור המתחיל המוטעם בכ"י המנחת שי ,יש להסתפק מה גרסתו.
הפטרת פרה

יחזקאל לו יט

ונציה מנוגד למסורה שלו.

נראה יותר שהמנקד של ונציה נתכוון להטעים
ונציה:
מלעיל ,בניגוד לדקדוק ,מכל מקום אין ספק שהטעם הנכון הוא מלרע.
לו כא
ללנינגרד .מנחת שי :אשר חללהו  -י"ס חללוהו:

בספר כא"צ והנוסח ...מוסיף את כ"י ש

1

לו כג
מחלוקת חמורה הן בכתיב והן בקריאה .לנוסח ונציה יש תומך במסורה הקטנה שלה.
מנחת שי על יחזקאל פרק לו פסוק כג
בכם לעיניהם  -ובמלת לעיניהם יש מחלוקת בין ספרי הדפוס לכ"י .כי ברוב הדפוסים כתוב לעיניכם
וברוב כ"י לעיניהם וכן תרגם יונתן וכן נראה לי עיקר בראיות המסורת חדא דבירמיה סימ' ט"ז נמסר
סימן מן ח' לעיניכם ולית דין מנייהו ש"מ דהדין כתיב לעיניהם וכן הוא במאיר נתיב .עוד במסורת
נמסר על זה לעיניהם כ"ד וסימ' נמסר בס' חקת התורה וכ"כ במסרה גדולה ואולם לא נמצא הסימן
בספר הנזכר .וברוך ה' כי פקח את עיני ואראה סימן מסרה זו במקרא כ"י ביחזקאל סימן י"ב וזה
ֹתו ְלעֵ ינֵיהֶ ם )בראשית מב ,כד( )פ' מקץ( ּת ֹועֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִ ם
מכללם וזו נסחה לעיניהם כ"ד וסימנהון וַ ּיֶאֱ סֹר א ֹ
ְלעֵ ינֵיהֶ ם )שמות ח ,כב( )פ' וארא( אֶ ל הַ ּ ֶס ַלע ְלעֵ ינֵיהֶ ם )במדבר כ ,ח( )פ' חקת( בַ ּ ַמיִ ם ְלעֵ ינֵיהֶ ם )במדבר כז ,יד( )פ'
ֹתו ְלעֵ ינֵיהֶ ם )במדבר כז ,יט( יְ ֻר ְּט ׁש ּו ְלעֵ ינֵיהֶ ם )ישעיהו יג ,טז( אֶ ת ָּברו ְּך ְלעֵ ינֵיהֶ ם )ירמיהו לב ,יג( ְּתעֻ ֶגנָה
יתה א ֹ
פינחס( וְ ִצ ִּו ָ
ָ
ָ
קום אַ חֵ ר
קו ְמך אֶ ל ָמ ֹ
ית ִמ ְּמ ֹ
ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל ד ,יב( וְ אַ ּ ָתה בֶ ן ָא ָדם עֲ ֵׂשה ְלך ְ ּכלֵ י ֹגו ָלה וּגְ לֵ ה ֹיו ָמם ְלעֵ ינֵיהֶ ם וְ ג ִָל ָ
את כֵ לֶ ָ
מוצָ אֵ י
יך ִ ּכ ְכלֵ י ֹגו ָלה ֹיו ָמם ְלעֵ ינֵיהֶ ם וְ אַ ּ ָתה ּ ֵתצֵ א בָ עֶ ֶרב ְלעֵ ינֵיהֶ ם ְ ּכ ֹ
הוצֵ ָ
ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל יב ,ג( ב בו וְ ֹ
ָ
ג ֹּו ָלה )יחזקאל יב ,ד( ב' בו )שם( ְלעֵ ינֵיהֶ ם ֲח ָתר ְלך )יחזקאל יב ,ה( ְלעֵ ינֵיהֶ ם עַ ל ָּכ ֵתף )יחזקאל יב ,ו( וָ אַ עַ ׂש ְל ַמעַ ן ְׁש ִמי
מאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )יחזקאל כ,
יאם ֵ
הו ִצ ָ
תוכָ ם אֲ ׁ ֶשר ֹנו ַד ְע ִּתי אֲ לֵ יהֶ ם ְלעֵ ינֵיהֶ ם ְל ֹ
ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְלעֵ ינֵי הַ ג ֹּויִ ם אֲ ׁ ֶשר הֵ ּ ָמה ְב ֹ
אתים ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל כ ,יד( וַ הֲ ִׁשב ִֹתי אֶ ת יָ ִדי וָ אַ עַ ׂש
הוצֵ ִ
ט( וָ אֶ עֱ ֶׂשה ְל ַמעַ ן ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְלעֵ ינֵי הַ ג ֹּויִ ם אֲ ׁ ֶשר ֹ
רון
או ָתם ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל כ ,כב( וְ אַ ּ ָתה בֶ ן ָא ָדם הֵ ָא ַנח ְ ּב ִׁש ְב ֹ
אתי ֹ
הוצֵ ִ
ְל ַמעַ ן ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְלעֵ ינֵי הַ ג ֹּויִ ם אֲ ׁ ֶשר ֹ
 99נורצי מציג את נוסחו בדיבור־המתחיל ומציין בהערתו שנוסחם של ספרים ספרדים שונה מזה .ואפשר שהוא מתכוון
שיש מן הספרים הספרדים שנוסחם שונה ,אך גם נוסחו שלו מתועד בספרים ספרדים.

7

ָמ ְתנַיִ ם ו ִּב ְמ ִרירוּת ּ ֵת ָאנַח ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל כא ,יא( בהקדשי בכם לעיניהם; וְ ָהי ּו ָהעֵ ִצים אֲ ׁ ֶשר ִּת ְכ ּתֹב עֲ לֵ יהֶ ם
ְ ּביָ ְד ָך ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל לז ,כ( ְ ּב ִה ָ ּק ְד ִׁשי ְב ָך ְלעֵ ינֵיהֶ ם )יחזקאל לח ,טז( וְ ִאם ִנ ְכ ְלמ ּו )יחזקאל מג ,יא( וְ צֶ אֱ צָ אֵ יהֶ ם ְלעֵ ינֵיהֶ ם
)איוב כא ,ח(:
ונציה מחליף מרכא בגעיא.

לו כה
לו לא

קהיר מוסיף געיא בה"א.

לו לב

יתכן שקהיר סובר שמלה זו היא מלרע ,אבל

לו לה
כנראה יש כאן השמטת הפשטא הכפול מאיזו סיבה .
מנחת שי :הלזו  -בחילופים שלפנינו לב"א הלזו בפשט האחרון לבד ולב"נ בשני פשטין ורד"ק כתב
בהפך בשרש לז וכ"כ הלוית חן שער ט' פ' ז' וכל הספרים הם כדבריהם וכב"א:
9

הערה  19מפנה להערה 1
אע"פ שהנדון שונה במקצת ,לא נשכח שהחריג הוא בכתר ארם צובה!
מנחת שי :והנשמות  -הה"א במאריך והנו"ן רפה במקצת מדוייקים ובקצת ספרים דגושה:

הרסות
לו לו הנ֣ ֔

הרסות
הנֽ ֔

ונציה מטעים געיא במקום מונח.

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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הסיבה הנפוצה היא במלים שהטעם הוא באות לפני האחרונה .אבל כנראה יש חריגים נוספים.
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