היבטים לשוניים בפרשת בהר-בְּ חֻ ּקֹתַ י עז

דקדוקי קריאה בפרשת ְ ּבח ֻּק ַֹתי ,בהפטרה ,ובראשון של במדבר

כה ה וְ ֶאתִ -

נְּ ֵ ֥בי :דגש חזק בנו"ן לתפארת הקריאה ולכן השוא נע

וּל ַ ְב ְדּ ֣ וְ ַל ֲא ָמ ֶ ֑ת  :טעם טפחא בתיבת ְל ֖  .וְ ִל ְשׂ ִ ֽכ ְיר ֙
כה ו ְל ָא ְכ ֔ ָלה :האל"ף בקמץ קטןְ .ל ֖ ְ
תוֹשׁ ְב ֔
וּל ָ ֣
בכ"ף ,הרי"ש בשווא נע .יש לקרא :וְ ִל ְשׂ ִ ֽכיְ -ר ֙  .דין דומה בנוגע לתיבה הבאהְ :
כה ז וְ ֨ ִל ְב ֶה ְמ ְתּ

 :געיה

1

֔  :מתיגה בלמ"ד

תת) :פעמיים( הבי"ת בשוא נע
כה ח ַשׁ ְבּ ֣ ֹ

כה ט ֶבּ ָ

֖שׂוֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע

כה טז ְמ ֣

ֹט :יש להקפיד על קריאת

העי"ן2

֤יתי :הטעם בוי"ו ,מלעיל ,אע"פ שיש בה וי"ו ההיפוך לעתיד .וְ ָ
כה כא וְ ִצִוּ ִ
בוּאה יָ ָ ֑שׁן :תיבת וַ ֲא ַכ ְל ֶ ֖תּם
כה כב וַ ֲא ַכ ְל ֶ ֖תּם ִמןַ -ה ְתּ ָ ֣

ָשׂ ֙ת :תי"ו בסוף התיבה

בטפחא

הע ֵ ֹ֔דף :העמדה קלה בה"א ובמלרעֽ ָ .3מ ַכר-ל֑ וֹ :געיה במ"ם
כה כז ֶאת֣ ָ -

כה כח וְ ִ֨אם

ֽל ֹאֽ ָ -מ ְצ ָ֝אה :טעם קדמא על תיבת וְ ִ֨אם ,אין לקרוא 'ואם-לא

מצאה'4

'מ)ת'
כה ל ַ דְ -מ ֣ל ֹאת :למ"ד בחולם והאל"ף אינה נשמעת כלל ,יש לקרואְ :

כה לב כל ַה ְלוִ ִ֔יּם

ַל ְלוִ יִּ ֽם :בפסוקים כאן ובכל מקום הלמ"ד בשוא נח

כה לד וּֽ ְשׂ ֵ ֛דה :געיה תחת הוי"ו והשי"ן בשווא

וּמ ָטה :במלעיל .וְ ֶה ֱח ַ ֣ז ְק ָתּ
כה לה ָ ֥
כה לז ֶ֨אתַ -כּ ְס ְפּ

נע5

֔בּוֹ :טעם נסוג אחור לזי"ן ודגש חזק בבי"ת מדין אתי מרחיק

֔  :האל"ף במתיגה )דרבן( בשונה מאחרים אשר הטעימו זקף בלבד

כה לט ֲ ֥בֹ ַדת :טעם נסוג אחור לבי"ת

וּב ָנ֣יו ִ ֑מּוֹ :טעם טפחא בתיבת ֖הוּא
כה מא ֖הוּא ָ
כה מד יִ ְֽהיוָּ -ל֑< :העמדה קלה ביו"ד הראשונה בגלל הגעיה שם
יכ֤ם :הטעמה משנית באל"ף
וּב ַ֨א ֵח ֶ
כה מו ְ
מּ ְכרוֹ :טעם נסוג אחור למ"ם ,עם זאת השוא בכ"ף נע
כה נ ִה ָ ֣

כה נג לֹא-יִ ְר ֶ ֥דּנּֽ וּ

פ ֶר< :דגש קל בבי"ת נותר במקומו מדין 'אותיות צבותות'
ְבּ ֶ ֖

כו ז ֶל ָ ֽח ֶרב :העמדה קלה בלמ"ד להדגשת הסגול המורה על מיודע
תוֹכ ֶכ֑ם :כ"ף ראשונה בשווא נע ,אין לחוש לחלק מהדפוסים שניקדו שם חטף ,כן הוא הדבר
כו יא ְבּ ְ
בהמשך

 1בפסוקים אלה להיזהר בניקוד הנכון של וי"ו החיבור ,יש מתבלבלים.
 2במיוחד לאלו שאינם הוגים גם את הטי"ת נכונה ,עלול להשתבש ל'מאות השנים'
 3בלשון הדיבור השתבש למלעיל.
 4המשתבשים בדבר קוראים כך מפני שקיימת נטייה טבעית לנסות ולאזן את מספר ההברות שמשני צדי היחידה
המורכבת מאזלא וגרש" :ו-אם-לא" לעומת "מ-צ-אה" ) .(3-3דין דומה לגבי הערותינו לעיתים קרובות ,על מיקומו של
הטפחא לעומת מונח-אתנחתא.
 5החטף המופיע בחלק מהדפוסים הובא על מנת לחזק את הקביעה בנוגע לטיבו של השווא
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כו יב ִ ֽתּ ְהיוּ֥ ִ -לי :געיה בתי"ו
וֹמ ִמיּֽ וּת :מ"ם ראשונה בשווא נע
כו יג ֽק ְ

כו טז ֶא ֱ

6

ֶשׂה֣ -זּ ֹאת :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה

שׁמּוּ :המ"ם בדגש חזק ,מלשון שממה
כו כב וְ נָ ַ ֖

כו כה וְ ִשׁ ַלּ ְ֤ח ִתּי

ֶ ֙ד ֶב ֙ר :טעם נסוג אחור ללמ"ד ואין מרכא בהברה האחרונה

7

כו כו ְו ָ֠אפוּ :מלרע ,טעם תלישא מונח במקומו הטבעי ,על האות הראשונה ,אך ההטעמה היא בהברה
האחרונה
מּוֹתי :דגש חזק המ"ם ,לשון שממה
כו לא ָח ְר ָ֔בּה :החי"ת בקמץ קטן .וַ ֲה ִשׁ ִ ֖
שׁ ְמ ֤מוּ :מ"ם ראשונה בשווא נע ולא בחטף )ראה הערה לעיל כו יג(
כו לב וְ ָ ֽ
יה :בי"ת בשווא נעָ .ה ַשּׁ ָ֔מּה :ה"א בקמץ קטן עקב הדגש בשי"ן ,דגש חזק במ"ם ,כן הדבר
כו לד ַשׁ ְבּת ֶֹ֗ת ָ
גם בפסוק הבא .ה"א בסוף המילה אינו במפיק

אתי
כו לו ָבּ ֶ֔כם :בזקף ולא ברביע .וְ ֵה ֵ ֤ב ִ

֙מ ֹ ֶר ֙< :טעם נסוג אחור לבי"ת ואין מרכא בהברה האחרונה.

ח ֶרב :געיה בנו"ן ,יש לקרוא בהעמדה קלה שם
וְ נָ ֧סוּ :במלרעְ .מ ֻנ ַֽסת֛ ֶ -
איִ ן :טעם אתנח האריך את תנועת האל"ף לקמץ
כו לז ָ ֑
כו מא ַאףֲ -א ֗ ִני :ברביע לא בגרשיים
כו מג וְ ִ ֣ת ֶרץ :במלעילָ .בּ ְה ַשׁ ָמּ ֙ה :הבי"ת בקמץ קטן ושווא נח בה"א ,יש לקרוא :בוה-שמּה

כו מד וְ ַאף-גַּ ם֠ -ז ֹאת :תיבת וְ ַאף

מוקפת ולא במונח

כו מה ֵלא֖ ִ Hקים :האל"ף אינה נשמעת כלל

כז ה וְ ִ֨אם

ִמ ֶבּןָ -ח ֵ֝משׁ :יש להיזהר לא להדביק את התיבות ,תופעה זו של 'הדבקים' תחזור על עצמה

מספר פעמים בפסוקים הבאים .וְ ָה ָי֧ה ֶ ְר ְכּ ֛ ַהזָּ ָ ֖כר ֶ ְשׂ ִ ֣רים
התיבה

ַהזָּ ָ ֖כר

ְשׁ ָק ִ ֑לים :יש להאיץ מעט את קריאת

להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע 'והיה ערכך ,הזכר עשרים שקלים' אלא

'וְ ָה ָי֧ה

ֶ ְר ְכּ ֛ ַהזָּ ָ ֖כר ְ ֶ -שׂ ִ ֣רים ְשׁ ָק ִ ֑לים'
ידוֹ ...וְ ֶה
כז ח וְ ֶ ֽה ֱ ִמ ֙

ֱ ִ ֥רי< :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה וכן הדבר גם בהמשך

כז ט יִ ְֽהיֶ הֽ -קֹּ ֶדשׁ׃ געיה ביו"ד הראשונה
מוּר ֖תוֹ :העמדה קלה בה"א הראשונה בגלל הגעיה
וּת ָ
יפנּוּ :ברביע ולא בזקף .וְ ָ ֽהיָ ה֥ -הוּא ְ
כז י ֣ל ֹא יַ ֲח ִל ֗ ֶ
שם ,יש להקפיד לבטא את השורק בתחילת התיבה השנייה שלא ייבלע בתוך סוף התיבה הקודמת ,נכון
הדבר גם בהמשך בפס' לג

כז טו וְ ָ ֥היָ ה

ֽלוֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה

כז כו ֲא ֶשׁר-יְ ֻב ַ ֤כּר :תיבת ֲא ֶשׁר מוקפת לא בקדמא
כז כח ַא<ָ -כּלֵ֡ -ח ֶרםַ :א< במקף לא במונח
כז כט יָ ֳח ַ ֛רם :היו"ד בקמץ גדול והחי"ת בחטף קמץ
 6ככלל ,שיש לו חריגים ,מטרת החטף באותיות שאינן גרוניות היא להורות על קריאה בשווא נע  -וכך יש לנהוג ,ולא
לחטף עצמו ועיין הערה קודמת.
 7יש חומשים )ביניהם תנ"ך קורן( שהחליטו שאין כאן מלעיל מוחלט ,ולכן הוסיפו מרכא בהברה האחרונה .אבל
במדויקים שלנו הוא מלעיל ללא מרכא בסוף.
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כז ל וְ ָכלַ -מ

ְ ַ֨שׂר :יש להקפיד לבטא את העי"ן על אף שהיא בשווא נח ,שלא יישמע 'מאסר' וכיו"ב

כז לג ָל ַ ֖רע :הלמ"ד בקמץ
הפטרת בחוקותי ירמיהו טז יט – יז יד:
יז ב ִכּזְ ֤כֹּר :הכ"ף השנייה דגושה אחרי שוא נח.

ַ ֖ ל גְּ ָב ֥ וֹת

ַהגְּ ב ֹֽהוֹת׃ טעם טפחא בתיבת

יז ד וְ ָשׁ ַמ ְט ָ֗תּה :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי .וְ ַה ֲ ַב ְד ִ֙תּי ֙

ַ ֖ל

 :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן

החטופה והדלי"ת בשוא נח

יז ו ִ ֽכּיָ -י֣בוֹא

֑טוֹב :טעם נסוג אחור ליו"ד

יז ז ִמ ְב ַט ֽחוֹ׃ הטי"ת בפתח

יוּבל֙  :הבי"ת פתוחהָ .שׁ ָר ָ֔שׁיו :השי"ן הראשונה בקמץ רחבִ .כּיָ -י֣בֹא
יז ח וְ ַ לַ -

֔חֹם :טעם נסוג אחור

ליו"ד
יז יא ָדגַ ֙ר :הגימ"ל בפתחֶ ֹ ֥ .שׂה :טעם נסוג אחור לעי"ן
ראשון של במדבר:
יהוּדה :הלמ"ד בחירק מלא ,אין לבטא שווא תחת היו"ד שהיא אינה מנוקדת כלל
א ז ִל ָ ֕
שכר :יש לקרא 'לְ י ִָשּׂ ָכר'
א ח ְל ִ֨י ָשּׂ ָ֔
א יח וַ יִּ ְת ַי ֿ ְֽל ֥דוּ :געיה ביו"ד והלמ"ד בשווא נח ללא דגש

ידידנו אוריאל פרנק נר"ו הפנה אותי )ואת אחוזת מרעהו( לספר 'תורת בר-נש' של הרב ּ ָכלֵ ב
שלזינגר ז"ל .הספר נדפס בהונגריה בשנת תרס"ד לפני כמאה ושלוש עשרה שנה.
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בקיצור ,רשב"ם קבע כלל שפעלים בבניין הפעיל שפ"א הפועל שלהם גרוני וצורת העבר
שלהם סגול ואחריו חטף סגול )הֶ ֱע ִביר הֶ ֱח ִרים הֶ ֱע ִביד הֶ ֱא ִביד וכד'( ,הרי בתוספת וי"ו ההיפוך
לעתיד ,הה"א בפתח והגרונית בחטף-פתח ,במדבר ונוכח .כלומר וְ הַ ֲעבַ ְר ִּתי בפתח אבל בנסתר,
וְ הֶ ֱע ִביר ,נשאר בסגול .המדקדק ר' וולף היידנהיים בדק אחריו ומצא שכלל זה נכון בכל מקום
מלבד המקרא בפרשה וְ הֶ ֱחזַ ְק ּ ָת .וממשיך הרב שלזינגר ז"ל

4

הוא מסביר את החריג כאן ,כיון שכאן לפי חז"ל לא מדובר בסתם צדקה לעני ,אלא בתמיכה
כדי למנוע התמוטטות ,והחזקת מתפרש כאן בזמן עבר ללא היפוך .העני מקבל תמיכה בצורה
של הלוואה ,וכשבא לפרוע אומרים לו שבעבר זו הייתה מתנה.
בתלמוד בבלי בפרק שישי של כתובות סז ב יש הוראות איך לתמוך בעני שאינו רוצה לקחת
צדקה .תנו רבנן :אין לו ואינו רוצה להתפרנס ,נותנין לו לשום הלואה וחוזרין ונותנין לו
לשום מתנה ,דברי רבי מאיר; וחכמים אומרים :נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונותנין לו
לשום הלואה .לשום מתנה הא לא שקיל! אמר רבא :לפתוח לו לשום מתנה .יש לו ואינו
רוצה להתפרנס ,נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו .חוזרין ונפרעין הימנו ,תו
לא שקיל! אמר רב פפא :לאחר מיתה .ר"ש אומר :יש לו ואינו רוצה להתפרנס  -אין
נזקקין לו ,אין לו ואינו רוצה להתפרנס  -אומרים לו הבא משכון וטול ,כדי שתזוח דעתו
עליו .ת"ר :העבט  -זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס ,שנותנים לו לשום הלואה וחוזרין
ונותנין לו לשום מתנה ,תעביטנו  -זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס ,שנותנין לו לשום
מתנה וחוזרין ונפרעין הימנו לאחר מיתה ,דברי ר' יהודה; וחכ"א :יש לו ואינו רוצה
להתפרנס  -אין נזקקין לו ,ואלא מה אני מקיים תעביטנו? דברה תורה כלשון בני אדם.
לא נראה שהעצות להערים על העני כדי שיסכים לקחת הן דווקא בעני בתחילת הירידה למנוע
הדרדרות.
הנוסח ומקורותיו – מקורות ר"מ ברויאר לקביעת נוסח המקרא עבור 'דעת מקרא' ומאוחר יותר
תנ"ך מוסך הרב קוק חורב וירושלים.
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היש מקום לדגש? הערה 21

כה א

מנחת שי :לֵ אמֹר :הלמ"ד בלא דגש] .לֵ אמֹר[ .המנחת שי אינו מדגיש .הוא רק מציין למקורות
שהדגישו .ההגדרה 'דגש המשמש להפרדה' ספק אם מתאימה כאן .יש כאן טעם טיפחא לפני
לאמר .מה צורך להפריד יותר?
בהמתך:
֔
ול
כה ז ֨

הערה 22

בהמתך:
֔
ול
ֽ

מנחת שי :וְ ִ ֽל ְבהֶ ְמ ְת ָך :מאריך בלמ"ד ,ולא גריש למעלה ,וכן הוא גלב"א] .וְ ִ ֽל ְבהֶ ְמ ְּת ֔ ָך[.
מפורש שלבן-אשר יש געיא .וכן מפורש במנחת
ברשימת החילופים בונציה
שי .לכן לא מובן מה שכתוב כאן )בהערה ' (22בספר החילופים נמסר רק שב"א איננו מטעים
געיא' .הלא לפנינו אינו כן!
כה יב
הראשונה הראויה לזה ,במלים מוקפות.

שאלה כללית היכן לסמן את המתיגה ,אם בהברה

כה כח וא֨ ם לא-מצא֜ ה:

ואם֨ -לא:

א־מ ְצ ָ֜אה[.
מנחת שי> :וְ ִ֨אם ֽל ֹא דמצאה :וְ ִ֨אם בקדמא ובלא מקףֽ ,ל ֹא־ במאריך ובמקף] <.וְ ִ֨אם ֽל ֹ ָ
כה כט
ית־מו ַׁשב[.
ֹ
מו ַשב :השי"ן בפתח ,בס"סֵּ ] .ב
מנחת-שיֹ :
כה לא

געיא בנוסף למקף?

כה לד
גם בכא"צ מנוקד בחטף-פתח לפי עדות מאורות נתן:
מנחת שי :וּֽ ֲש ֵ ֛דה :עיין מהמ"ש בפ' בראשית אצל וּֽ זֲ ַהב] .וּֽ ֲשׂ ֵ ֛דה[.
מנחת שי בראשית ב יב )עם הערות צבי בצר ז"ל( :וּֽ זֲ ַ ֛הב הארץ ההיא :הזי"ן בחטף פתח .וכ"כ
בעל לולוית חן פ"י ש"א .לז>ובמסורת ג' מלין בטע' ,לחוּֽ זֲ ַ ֛הב הארץ ההיא ,לטוּֽ ֲש ֵ ֛דה מגרש עריהם,
מוּֽ ֲס ַג֛ר פֻם אַ ְריְ וָ ָתא ]א"ה :שגיאת ניקוד גסה!! רבים משתבשים בקריאת מלה זו בזמירות

ג לב"א :חילופים  -ד.
מה מ"ש :מ"ש בר' ב יב )'וזהב הארץ ההיא'(.
לו לוית חן :שער ראשון פרק י ,י ע"א.
לז ובמסורת :מסורה צדית של ד לוי' כה לד )בלא פירוט(.
לח ּוז ֲַהב :פסוקנו.
לט וּשֲ ֵדה :וי' כה לד.
מ וּסֲ גַר :דנ' ו כג.
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בפיוט של ישראל נגארה פרוק ית עמך 8מפום אריותא שלפי המקרא בדניאל ניקוד היו"ד הוא
בקמץ אַ ְריָ וָ ָתא ,יש סידורים ,אשכנזיים בעיקר ,המנקדים יו"ד בשווא ,וכאן נראה שגם המנחת
שי בכתב ידו נכשל בטעות זו![ )דניאל ו'(] <.וּֽ זֲ ַ ֛הב[.
הערה  22הובאה כאן לעיל על פס' ז.

כה לז

ומתאים להכניס גם כאן את החילופים במקראות גדולות ונציה
כאן.

הפוך מהמצוין

ת־כּ ְס ְפּ ֔ [.
מנחת שיֽ ֶ :את־כספך :במאריך ומקףֽ ֶ ] .א ַ
יש כאן דיון נוסף על מקום המתיגה במלים מוקפות.
מחלוקת כתיב.
כה לח
מנחת-שיִ :ל ְה ֹיות :מל' וא"ו כתי' בהעתק הללי ובכל ספרי' מדוייקי' ,כי לא בא בכלל החסרי'
בליש' ע"פ המסורת ,וסי' נמס' מזבמ"ג פ' וישמע יתרו .וכ"כ מחהרמ"ה ז"ל ,מטהיות האדם
לבדו ,מל' וי"ו כתי' ,ודכות' נ ִל ְה ֹיות ִ ּגבּ ֹר בארץ ,וכל לישנ' באורית' דכות' מלא ,בר מן ח' חסרי'
וכו' ,כמו שסדורי' במסורת שלנו] .להיות[.
כה מו

מזרויות לנינגרד .הפתח בחי"ת טבעי לחלוטין.

לפי כללי ריפוי ודיגוש בגד-כפת אחרי הברה
כה נג
פתוחה )חוק יהו"א( ,כאן הבי"ת דגושה .ששון משום מה מרפה.
ָשן ֹנו ַׁשן הם
בטעות ,אולי י ַׁ
אם לא נתלה את נוסח
כו י
ָשן – פועל עומד על דבר שנתיישן מעצמו; ֹנו ַׁשן – דבר שיישנו אותו.
פעלים בעבר .י ַׁ
השאלה הקבועה של ח"פ בלא-גרוניות ,והפעם

כו יב
באותיות דומות.
ט
תו ְככֶ ם[.
תו ְככֶ ם :וכן והתהלכתי בתוככם הכ"ף בשואּ ְ ] .ב ֹ
מנחת שי על פס' יאְ :ב ֹ

֣שונאיכ֔ ם מחלוקת כתיב וטעמים.
; שנאיכ֔ ם:
כו יז
יב
מנחת שיׂ :שנְאֵ יכם :חס' וי"ו בכל ספרי' כ"י מדוייקי' ובדפוסי' ישני' .וכ"כ הרמ"ה ז"ל ,חס'
וי"ו ומל' יו"ד כתי'] .שנאיכם[.

 8אגב טעות ניקוד היו"ד נכשלים גם בניקוד יַת בפתח וגם בניקוד עַ ּ ֵמ ְך בצירי.
מז במ"ג :מ"ג  -ד שמ' יט טז.
מח הרמ"ה :הי"ה.
מט היות האדם :בר' ב יח.
נ ִל ְה ֹיות ִ ּגבּ ֹר :בר' י ח.
ט והתהלכתי בתוככם :להלן פס' יב.
יב הרמ"ה :שנ"א.
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באלה
ואם֔ -

כו כג

כו לא
רוב המקורות מכריע לכתיב המלא של הוי"ו ,מלבד ספק בשני כ"י ששון להך גיסא ולאידך.
כו לב

שופ' ו י.

משונה למדיי להוסיף מרכא לפני שווא נח.

כו לג

לנינגרד וששון מסכימים שהה"א בקמץ

כו לד
חטוף )קטן( ,משום מה לנינגרד אינו מדגיש את השי"ן.
מנחת שי> :אז תרצה הארץ וגו' כל ימי ָה ַש ָמהֿ  :וכן יחכל ימי ָה ַש ָמהֿ ִת ְשבֹת ,ה"א של ָה ַש ָמה
בקמץ לבדו ,והוא חטוף ,כי השי"ן דגושה ,והמ"ם ג"כ דגושה ,ומלת יטבָ ְה ַש ָמהֿ הבי"ת בקמץ
חטוף ,והה"א בשוא לבדו ,ובשלשתם ה"א אחרונה רפה .וכך הם בס"ס המדוייקים .ודינם
במפיק ,כ"כ כבמכלול דף ל"ב ,נ' ,קפ"ג ,כאושרשים ,ובס' כבהרכבה אות בי"ת וה"א .ועיין
כגמ"ש בס"ד על פסוק ּ ְפנ ּו אֵ ַלי וְ ָה ַׁש ּמ ּו )איוב כא ,ה(ָ ] <.ה ּ ׁ ַש ּ ָמה[.
כו לה
הערה 23
כו לו בכ֔ ם:
כו מא

כו מג

כפסוק הקודם אלא שכאן לנינגרד מנקד קמץ.

בכ֗ ם

הערה 24
הערה 25

לנינגרד וששון הוסיפו מפיק למנוע הנחת הה"א.
לנינגרד מול יתר המקורות והמסורה

כו מה
הגדולה שלו.
כז ב
מה ט

יח כל ימי ָה ַש ָמה ִת ְשבֹת :להלן פס' לה.
יט בָ ְה ַש ָמה :להלן פס' מג.
כ במכלול :כז ע"א; מ ע"ב; קלג ע"ב.
כא ושרשים :שמ"ם 393 ,ע"א .ובס'
כב הרכבה' :בהשמה' )ה ע"א(' ,השמה' )ח ע"ב(.
כג מ"ש :מ"ש איוב כא ה )'והשמו'(.
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מחלוקת כתיב
כז יד
ח
מנחת שי :כי יַ ְק ִדש :חס' יו"ד בהעתק הללי ,ובכל ספרי' כ"י מדוייקי' ,וכ"כ מנחת כהן .ונמס'
עליו בנוסחא כ"י ל' חס' ,ובנסחא אחריתי ג' חס' יו"ד .ושתי המסרו' נכונות ,כי השנייה רצונה
לומ' ג' חס' יו"ד בליש' בקריא' ,וסי' טנמס' במ"ג יהושע כ' ,ושם תמצאנה בפירוש .וכ"כ
יהרמ"ה ז"ל ,ואיש כי יַ ְק ִדש את ביתו קדש לה' ,דין לחוד חס' יו"ד בכל לישנ' באוריתא ,ושאר'
יַ ְק ִדיש באורית' מלא] .כי־יקדש[.
הפטרה

ירמיהו יז ב
יז ג
ארבע אפשרויות לכתיב מלה זו .מלא דמלא ]וי"ו אחרי האל"ף ואחרי הרי"ש[ ,חסר דמלא ]וי"ו
רק אחרי הרי"ש[ ,מלא דחסר ]רק אחרי האל"ף[ ,חסר דחסר ]אין וי"ו[.
מנחת שי :אוצרותיך  -חלוקים הספרים זה מזה אם חסר וא"ו קדמאה או בתראה או אם הוא
מלא דמלא או חסר דחסר:
יז ו ֣ -יבוא:

יב֣ וא:

יז ח
יז יא

משום מה משתבשים חלק מהקוראים במלה זו מלרע.
השמטת דגש בלנינגרד.
גם כאן רבים משתבשים בקריאת קמץ בפשטא.
שב"
ֵת ׁ ֵ

טוב וְ ָׁשכַ ן ח ֲֵר ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר אֶ ֶרץ ְמלֵ חָ ה וְ לֹא
בוא ֹ
יז ו "וְ ָהיָ ה ְ ּכעַ ְר ָער ָּבעֲ ָרבָ ה וְ לֹא יִ ְראֶ ה ִ ּכי יָ ֹ
פרשה וטבעה ד"ר משה רענן שבת בשבתו בה"ב עז
ירמיהו ממשיל את הבוטח באדם לעץ הערער הגדל בתנאי המדבר הקשים וללא
תקווה לימים טובים יותר .לעומתו ,הבוטח בקב"ה דומה לעץ הזוכה לשפע מים
חם
בא ֹ
ותנאי אקלים נוחים" :וְ ָהיָ ה ְ ּכעֵ ץ ָׁשת ּול עַ ל ַמיִ ם וְ עַ ל י ּובַ ל יְ ַׁש ַ ּלח ָׁש ָר ָׁשיו וְ לֹא יִ ְראֶ ה ִ ּכי יָ ֹ
וְ ָהיָ ה ָעלֵ ה ּו ַרעֲ ָנן ּו ִב ְׁש ַנת ַּב ּצֹ ֶרת לֹא יִ ְד ָאג וְ לֹא יָ ִמי ׁש ֵמעֲ ׂש ֹות ּ ֶפ ִרי )יז ,ח(".
בניגוד לחוסר התקווה של הערער בנבואת ירמיהו ,הרי שבתהלים )קב,יז-יח( אנו
מוצאים שתפילת הערער ,המסמל את עם ישראל ,התקבלהּ ִ " :כי בָ נָה ה' ִצי ֹּון נ ְִר ָאה
דוָ ּ .פנָה אֶ ל ְּתפִ ַ ּלת ָהעַ ְר ָער וְ לֹא בָ זָ ה אֶ ת ְּתפִ ָ ּל ָתם" )להלן נחזור לניגוד זה(.
בו ֹ
ִ ּב ְכ ֹ
ערוער במדבר
שם דומה לערער מופיע בעצתו של ירמיהו )מח,ו( למואב" :נֻס ּו ַמלְּ ט ּו נַפְ ְׁשכֶ ם וְ ִת ְה ֶיינָה
רועֵ ר ַּב ִּמ ְד ָּבר" .אמנם בפסוק זה נכתב "ערוער" אך חלק מהמפרשים מזהים גם
ַּכעֲ ֹ
שם זה עם "ערער" .למשל "מצודת ציון" מפרש" :כערוער  -שם עץ מדברי וכן -
והיה כערער בערבה" .מפרשים אחרים מזהים את הערוער כשם מקום הנמצא
ש ָרן ִב ׁ ְשכוּנִ ין
שיכוֹ ן וַהֲ ווֹ ְ ּכ ִמגְ ַדל עֲ רוֹ ֵער ְד ׁ ָ
שיזִ יבוּ נ ְַפ ׁ ֵ
במדבר .בתרגום יונתן נאמר" :עֲ ָרקוּ ׁ ֵ
ְ ּב ַמ ְד ְ ּב ָרא" )ברחו והצילו את נפשותיכם ותהיו כמגדל ערוער השוכן במדבר( .ערוער
ח מנחת כהן :על אתר.
ט נמס' במ"ג :מ"ג  -ד יהו' כ ז.
י הרמ"ה :קד"ש.
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כשם עיר במואב מוזכרת בפרשת דברים )ב,לו(ֵ " :מעֲ רֹעֵ ר אֲ ׁ ֶשר עַ ל ְ ׂשפַ ת נַחַ ל אַ ְרנֹן וְ ָה ִעיר
אֲ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל וְ עַ ד הַ ִ ּג ְל ָעד לֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָ ה אֲ ׁ ֶשר ָׂשגְ בָ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו אֶ ת הַ כּ ֹל נ ַָתן ה' אֱ -להֵ ינ ּו ְלפָ נֵינ ּו" .רש"י
מביא את שני הפירושים" :כערוער  -מגדל ערוער עשוי במדבר ואין סביביו יישוב
כי אם שוכני אהלים ומגדל העומד באין ישוב נראה כחורבה ,כן תירגם יונתן .ומנחם
פירש כערוער שם עץ מעצי היער".
כעכוביתא במישרא
מתוך פסוקי המקרא ניתן ללמוד שהערער שוכן במדבר ,אך אין בהם די פרטים
המאפשרים לקבוע בוודאות את זהותו .בתרגום השבעים הגרסה היא "כערוד
במדבר" ופירשו  onos agriosכלומר חמור בר .פירוש זה איננו סביר לאור כך
שבפסוקים עומת "ערער בערבה" עם "עץ שתול על מים" ולכן עלינו לשער
שערער הוא שמו של צמח מדברי כלשהו .לצמח זה הוצעו כמה זיהויים ונתייחס
יתי
יש ָרא וְ לָ א יֶ ְחזֵי אֲ ֵרי יֵ ֵ
יתא ְ ּב ֵמ ׁ ְ
לחלקם .בתרגום יונתן )ירמיהו( נאמר" :וִ יהֵ י ְ ּכ ַעכּ וֹ ִב ָ
טָ בָ א" .המדרש )בראשית רבה ,בראשית פרשה כ( מזהה את העכובית עם הדרדר:
"וקוץ ודרדר תצמיח לך  -קוץ זו קינרס ודרדר זו עכבית" .עכוביתא הוא שם כללי
לצמחים קוצניים או הצמח עכובית הגלגל הנקרא בערבית עכוב .צמח זה נחשב
למאכל תאווה לערביי ארץ ישראל ובשנים האחרונות צצו יוזמות לגידול מסחרי
שלו.
פתילת המדבר הגדולה
אפרים וחנה הראובני זיהו את ה"ערער" עם פתילת המדבר הגדולה )תפוח סדום(
הגדל בבקעת ים המלח ובערבה .לעץ זה פירות גדולים וירוקים שבמבט מרחוק
נראים מבטיחים אך לאחר פתיחת הפרי מתברר שתוכו יבש והוא מכיל שערות
דמויות משי .שערות אלו ראויות להכנת פתילים ומכאן השם פתילת המדבר .זיהוי
זה בעייתי משום שלפתילת המדבר עלים גדולים ירוקים ורעננים במהלך כל השנה
והוא איננו נראה סובל.

זיהוי נוסף הוא על פי הערבית שבה העצים בני הסוג יוניפרוס )ערער בעברית(
נקראים ערער )ﻋﺮﻋﺮ( .אחד ממיני הערער גדל בהרי אדום ובהרים המזרחיים של
מדבר סיני .ייתכן שקיימת זיקה בין מין זה ל"ערוער" הנ"ל שבסביבות מואב .זיהוי
זה מסופק מאד שהרי הערערים גדלים בצפון הארץ ,בחרמון ובלבנון אך לא
במדבריות ומלחות ארץ ישראל.
אשל
לדעת י .פליקס הזיהוי הנראה ביותר ל"ערער" המקראי הוא המופיע בתרגומים
העתיקים )תרגום השבעים והוולגטה( .התרגומים זיהו את ה"ערער" כעץ הנקרא
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בימינו אשל .האשל נקרא בערבית עררה ,שם הקשור כנראה בעליו דמויי
הקשקשים .ייתכן שהזיהוי המוטעה של ה"ערער" עם מיני היוניפרוס נבע מהדמיון
בין עליהם הקשקשיים דמויי עלי האשל .כמה ממיני האשל גדלים בערבות
ובמדבריות מלח .בקיץ עליהם נראים אפורים בגלל גבישי המלח שהם מפרישים
ולבסוף הם מצהיבים ונושרים .ירמיהו שהכיר את נוף מדבר יהודה הנשקף מענתות
ואת צמחי אזור ים המלח התייחס לתקופה קשה זו ואמר "ולא יראה כי יבוא טוב".
לעומת זאת ייתכן שדוד המלך שאמר שהקב"ה "פנה אל תפילת הערער" הדגיש
את עונת האביב שבה האשל מתעורר לחיים ומתכסה בפריחה ורודה )אשל מרובע(
או לבנה )אשל היאור(.

לתגובות ורישום לקבלת מאמרי צמחים ובעלי חיים על פי סדר הדף היומיraananmoshe1@gmail.com :

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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