היבטים לשוניים בפרשת במדבר עז

דקדוקי קריאה בפרשה בהפטרה ובראשון של נשוא
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 וכן בכל מקום ,וכבר דובר על זה בפרשת ויצא ובוישלח
א ח ְל ִ֨י ָשּׂ ָ֔
הצוּר :הה"א נחה ואינה נקראת ,קרא :פְּ ָדצוּר
א י ְפּ ָד ֽ
א יד ֶא ְליָ ָ ֖סף :הלמ"ד בשווא נח ,יש לקרוא 'אל-יסף'
א יח וַ יִּ ְת ַי ֿ ְֽל ֥דוּ :געיה ביו"ד והלמ"ד בשווא נח
א כא

ִשׁ ָ ֧שּׁה וְ ַא ְר ָבּ ִ ֛'ים ֶ ֖א ֶלף וַ ֲח ֵ ֥משׁ

1

ֵמ ֽאוֹת :יש להאיץ את קריאת התיבה המוטעמת בטפחא

להסמיכה לתביר ולהדגיש בכך ששם עיקר ההפסק
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א מז וְ ַה ְלוִ ִיּ֖ם :הלמ"ד בשווא נחָ .ה ְת ָפּ ְק ֖דוּ :הה"א בקמץ קטן ,כן הדבר בהמשך ב לג ,הפ"א בקמץ רחב
והקו"ף בשוא נע
עוּאל' בדל"ת במקום ברי"ש בחנוכת הנשיאים )סוף נשֹׂא(
עוּאל :בתחילת הפרשה הופיע ְ'דּ ֵ ֽ
ב יד ֶבּןְ -ר ֵ ֽ
ובמסע המחנות )י כ( שוב בדלי"ת
וּשׁנִ ִיּ֖ם :היו"ד בחיריק ובדגש חזק
ב טז ְ
מנַ תֲ -א ָל ִ ֥פים :העמדה קלה במ"ם בגלל הגעיה שם
וּשׁ ֽ ֹ
ב כד ְ

ב לא ְל ַ ֣מ ֲחנֵ ה
ב יב וְ ָ ֥היוּ

ָ ֔דן :טעם נסוג אחור למ"ם

ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א

ג ב ְ ֽבּנֵ יַ -א ֲה ֖ר ֹן :געיה בבי"ת!
ג ג ַה ְמּ ֻשׁ ִ ֑חים :המ"ם דגושה כדין אחרי ה"א הידיעה ,ולכן היא בשוא נע אין כאן ְמפַ עֵ ל או מפועל להרפות
את המ"ם
תּ :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,הדלי"ת בשוא נח
ג ו וְ ַה ֲ' ַמ ְד ָ ֣
ג יב וְ ָ ֥היוּ ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א
יא ִ ֑לי :הה"א בקמץ לא בסגול ה"א הידיעה סגולה רק לפני
מי :הה"א בפתח לא בקמץֽ ָ .ה ָ'זִּ ֵ
ג כז ַ ֽה ַ' ְמ ָר ִ ֙
גרונית בקמץ רחב לא קמץ חטוף )קטן( ,העי"ן בקמץ קטן ,לא בקיבוץ

ג לו וְ ַ' ֻמּ ָ ֣דיו

וַ ֲא ָד ָנ֑יו :וי"ו החיבור ,לפני פתח בשוא ,לפני חטף פתח בפתח

ג מ ֵ ֖את ִמ ְס ַ ֥פּר ְשׁמ ָ ֹֽתם :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את
מת :בי"ת ראשונה בשווא ולא בחירק
ג מא ְבּ ֶב ֱה ַ ֖
ד ג ָכּלָ -בּ ֙א' :בא' ולא 'הבא' ,מקרה יחיד שבו אין ה"א הידיעה לפני התיבה 'בא'
ד ו וְ ָשׂ ֖מוּ :במלרע וכן הדבר גם בהמשך
ד ז ְק ֣שׂוֹת :שׂי"ן שמאלית

 1עפ"י מסורת התימנים יש בגעיה ביו"ד כדי להניע את השווא שלאחריה
 2הרבה פסוקים במקרא המציינים מספר כלשהו באלפים ,מוטעם דרגא-תביר-טפחא-מרכא-סו"פ .כבר ציינו בעבר את
הבעיה המתעוררת בקריאת צירוף זה של טעמים ,בעיקר בקרב האשכנזים ,כאשר התביר הוא בעל משקל מוזיקאלי
משמעותי יותר מזה של הטפחא למרות שזו מפסיק בעל דרגה גבוהה יותר מזו של התביר ,כך שעלול להשתמע כאילו
כתוב 'שישה וארבעים ,אלף וחמש מאות ' ~ 1,546במקום 'שישה וארבעים אלף ,וחמש מאות' = 46500
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ד טו וְ לֹא-יִ גְּ ֥'וּ :גימ"ל בדגש חזק והשווא נע
ד יט וְ ָח ֙יוּ :במלרע
הפטרת במדבר הושע ב:
ב וְ ָשׂ ֥מוּ :במלרע
ה וְ ַשׁ ִ֙תּ ָ֙ה :ההטעמה בתי"ו פשטא מסומנת בשמאל האות האחרונה במילהִ .3צ ָ֔יּה :היו"ד בדגש חזק
ובקמץ ,אין לקרוא ִ'ציאָה'
שׂ@ :נו"ן ראשונה בשווא נח ,על אף הקושי ,והשׂי"ן שמאלית
ח ִהנְ נִ י֥ ָ -
שׁ ַתם :במלעיל ,הקו"ף רפויה ובשוא נח
וּב ְק ָ ֖
ט ִ

ילנָּ ה ִמיָּ ִ ֽדי :טעם טפחא בתיבת וְ ִ ֖אישׁ
יב וְ ִ ֖אישׁ לֹא-יַ ִצּ ֶ ֥
שׁהּ :החי"ת בקמץ קטן .וְ ֖כֹל :בטפחא ולא מוקף
שׂוֹשׂהּ :שׂי"ן שמאליתָ .ח ְד ָ ֣
יג ָכּלְ -מ ָ֔
אנָ ָ֔תהּ :התי"ו בשווא נח ,למרות הקושי .וַ ֲא ָכ ָ ֖ל ַתם :במלעיל
וּת ֵ ֣
יד ְ
תּ ַ'ד :במלעיל והתי"ו פתוחה ,מי שקורא בקמץ משנה משמעות
טו וַ ַ ֤

לוֹתהּ
וּכי֖ וֹם ֲ' ָ ֥
יז וְ נָ ַ֨ת ִתּי ָל֤הּ :טעם נסוג אחור לתי"ו הראשונה .וְ ָ ֤'נְ ָתה ָ֙שּׁ ָמּ ֙ה :טעם נסוג אחור לעי"ןְ .
וּכי֖ וֹם
ֵמ ֶא ֶרץִ -מ ְצ ָ ֽריִ ם :טעם טפחא בתיבת ְ
יח וְ לֹאִ -ת ְק ְר ִאי֥ ִ -לי

֖'וֹד :צירוף קצת קשה ,יש לשים לב למקום המרכאַ .בּ ְ' ִ ֽלי׃ עי"ן בשוא נח ,לא

בחטף
כא וְ ֵא ַר ְשׂ ִ ֥תּי@ :מלרע וכן בראש הפסוק הבא
כב וְ יָ ַ ֖ד ַ' ְתּ :העי"ן בפתח
ראשון של נשוא:
ד כג ִל ְצ ֣ב ֹא :הבי"ת רפויה

הנוסח ומקורותיו .המקורות שעל פיהם קבע ר' מרדכי ברויאר ז"ל את נוסח המקרא עבור 'דעת
מקרא' ובהמשך תנ"ך מוסד הרב קוק חורב וירושלים.
מלה אחת או שתים?
אי
שאלה זו נוגעת למלים נוספות כמו שנראה במנחת שי ,ולפנינו עדות ר' יעקב ספיר ז"ל על
נוסח כתר ארם צובה.
טו
מנחת שי> :פְ ָדהצוּר :ראיתי חילוק בספרי' אם הוא חדא מלה או תרתי .ובירו' דמגלה פ"ק
איתא בהדיא אלו שמות שאינן נחלקין ,עמיאל ,עמישדי ,צוריאל ,צורישדי ,גמליאל ,פדהצור,

 3כאשר המילה מוטעמת מלעיל מסומנת פשטא נוספת על האות המוטעמת .עם זאת ,במילים שאין ספק במקום הטעם
הסתפקו כתבי היד בפשטא בסוף המילה ,והדפוסים סימנו גם במקרים האלה .למשל במילה נ ַ ֹ֙ Gבראשית ח יג; ישעי'
נד ט .המהרי"ץ מגדולי תימן ומגדולי מדקדקיה התעקש להטעים מילים אלה מלרע וכן נוהגים ההולכים בעקבותיו כמו
"תורה קדומה" .בתוכנת מפעל כתר בר-אילן מסמנים פשטא אחת ]מה שלעניות דעתי לא נכון לעשות ,כי עלול להטעות[.
בפרויקט השו"ת מסומן כפול.
טו ובירו' דמגלה :ירושלמי מגילה פ"א הי"א ,עב ע"א.
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ּ ְפ ַד ְהאֵ ל ,ע"כ .ובמסור' כ"י כל' חדא קרי' וחדא כתב' .גם בעל טזערוגת הבושם בפ' י"א מנה
פְ ָדהצוּר עם השמות הדבקים דבוק מוחלט .אח"כ ראיתי יזהרמ"ה ז"ל שכתב פְ ָדהצוּר בנוסחי
דיקי חדא מלה כתי' ,ומלא ה"א קדים לצד"י ,ולא קריא ,ומל' וי"ו בין צד"י לרי"ש ,ובמסו' כל
שמות השבטי' חדא מלה כתי' .ואשכחן חד נוסחא כתי' ביה פדה צור תרתין מלין ,עכ"ל<.
]פדהצור[.
א טז

אין כאן הבדל בכתיב ובקריאה .ההבדל הוא בשיטת הסימון.
מחלוקת כתיב.

א יז
)תשובה(
עדות מאורות נתן:
העתקה מגליון במדבר סז )מנחת שי מובא כאן עם הערות צבי בצר ז"ל(.
מת כך הכתיב בספרי תורה של תימן .בספרי אשכנז וספרד ְּב ׁ ֵשמוֹ ת מלא ו'.
ְ ּב ׁ ֵש ֹ
בבן אשר )כתר ארם צובא לפי עדות אבן ספיר( ,בריטיש מוזיאון ,ששון 1הגרסא בלי ו';
בלנינגרד ששון ודפוס ונציה עם ו'.
וזו לשון המסורה הגדולה של כ"י לנינגרד על פסוק ב' )הלשון דומה גם בדפוס ונציה אבל אין
שם פרוט פסוקים אלא הפניה לספר בראשית( :שמות ט' מל' בתור' :ויקרא האדם )בראשית ב
כ( ויקרא להן שמות )שם כו יח( שאו את ראש דריש' סיפ' )לעיל פס' ב( ואת כל העדה )פס' יח(
ראובן )פס' כ( שמעון )פס' כב( גד )פס' כד( מנשה )פס' לד( לאלה תחלק הארץ )לקמן כו נג(.

מות :מחלוקת גדול ועצום ראיתי בין גדולי החכמי' והספרים
וזו לשון המנחת שי :אשר נקבו ְב ֵש ֹ
מות חס' וא"ו או מלא .אית נוסחי דכתי' בהו נקבו ְב ֵשמֹת חס' ,וכן
משנים קדמוניות ,אם ְב ֵש ֹ
לא
דרש ר' טוביהו בר' אליעזר בפסיקתא שלו> ,אשר נקבו בשמת כתיב ,חסר וי"ו ,מלמד שכל
הצדיקי' כל זמן שגדולה מתוספת עליהם הם משפילים את עצמם <,ולזה נוטה דעת בעל
שמן ששון ,שכך מצא בספר הבבלי ובספר שתי אחיות .ואסתייעו מגו מסרה דאמרה שמות
ט' מלאי' בתורה ,ולא חשיב בהדייהו נקבו בשמות דאלמא חס' הוא .ובמקצת נוסחי דיקי מל'
וא"ו כתי' ומסרין עליה ל' מל' .לבוהרמ"ה ז"ל נסתפק בדבר ולא הכריע ,דמסרה דאמרן מסייעא
לסברא קמייתא .ובעל א"ת נתיישב בדבר ,והכריע דמל' וא"ו הוא מכמה טעמי .חדא שכן
מצא ברוב ס"ס וכמעט בכולם ,וכן בהללי ,ובקדמון .ותו דאשכח תרתי מסראתא דמסייען
להאי סברא ,חדא אמרה הכי בהדיא ,בשמות ב' בתורה א' מלא וא' חס' ,נקבו בשמות מל',
לגויקראו בשמת )סוף מטות( חס' ,ע"כ .וחדא אמרה הכי ,ויקראו בשמת ,ג' חסרין בליש',
לדכשמת אשר קרא ,להובשמת תפקדו ,ודין ,ע"כ .ואילו לונקבו בשמות לא חשיב ,אלמא דמל'
הוא .ואף על גב דכתב הרמ"ה בסוף דבריו דמסרה קדמיתא מסייעא לנוסחי דכתיבי חס',
מסייע אין בו ממש קרי ליה ,דהרמ"ה גופיה כתב ומסרה קדמיתא דאמרה שמות ט' מלאי'
בתורה ,ולא חשיב בהדייהו נקבו בשמות ,ההיא שמות גרידא קחשיב ,בשמות לא קא חשיב,
דשמות דשי"ן דידיה בצירי חס' וא"ו כתי' ,בר מן
אשתכח השתא להני נוסחי ,דכל לישנ' ֵ

טז ערוגת הבושם :פרק יא ,ל ע"א.
יז הרמ"ה :פדהצור.
לא בפסיקתא :לקח טוב במדבר ,פב ע"א.
לב והרמ"ה :ש"ם.
לד כשמת אשר קרא :בר' כו יח.
לה ובשמת תפקדו :במ' ד לב.
לו נקבו בשמות :פסוקנו.

3

עשרה ,ט' מנהון שמות ,וא' בשמות ,לזעכ"ל .ואם כן לא מסייעא ולא מידי ,לחוכ"מ אח"כ
שהעידו חכמי בורגוש ,וגם בעל שמן ששון ,על הרמ"ה ז"ל ,שכך עשה מעשה לטוכתבו
בספרו מלא .וכן דעת מהמאירי ז"ל] .בשמות[.
יש לבעל דין )האור תורה והמנחת שי( לטעון שכוונת המסורה רק למלה שמות ללא אותיות
לואי )ללא "לישנא"( ,לדעת ר' מ .ברויאר ז"ל אין כן דרך המסורה.
נוסיף עוד שזוהי אחת מתשע המחלוקות בכתיב בין ספרי תורה תימניים לשאר העדות ,הרמ"ה
לא הכריע במחלוקת זו.
יצוין עם זאת שנראית מגמת פני האור תורה והמנחת שי להגיע לנוסח בן-אשר .כאן זכינו שהרב
יעקב ספיר מגדולי מדקדקי דורו )נוסף להיותו גאון בתורה( בביקורו בארם צובא שאל את
חכמיה לנוסח בן אשר בזה .הם פתחו את ספר בן-אשר המכונה כתר תורה של ארם צובא ונמצא
כתיב חסר .מסתבר שלו היה זה לעיני האור תורה ובעקבותיו המנחת שי – הם היו מכריעים
לכתוב ללא ו' .ועוד הערה ,הקביעה הסופית של נוסח כתיב ספרי התורה אשכנז נעשתה רק
לפני כמאה וחמישים שנה ע"י "קסת הסופר" .לפניו לא היתה אחידות מוחלטת בנוסח התורה.
ע"כ מגליון במדבר סז.
א יח

הערה 1

;

במחלוקת הראשונה נחלקו על הגעיא אם היא בהברה של היו"ד הראשונה או השניה .כא"צ
מצטרף ליו"ד השנייה כעדות מאורות נתן
מנחת שי :וַ יִ ְת ַי ְֽלדוּ> :אין מאריך ביו"ד ראשונה <.כתו' מאבמכלול )דף פ"ט( שעי"ן הפעל רפה
אשר לא כדת להקל ,ובפתח פ"א הפעל ,וכן מבהֻ ַד ְשנָה מחלב )ישעיה ל"ד( .מגובשרשים שרש
ילד כתב היו"ד מדמעמדת בגעיא ,וכן הוא מהלב"א] .וַ יִּ ְת ַי ְֽל ֥דוּ[.
ברור שהכוונה ליו"ד משורש ילד ולא ליו"ד העתיד.
במחלוקת השנייה לנינגרד גורס גימ"ל ראשונה רבתי ,אבל מלבד מרשימות לנינגרד עצמו אין
לכך סימוכין אחרים.
א כב

הערה *1

לגלגלתם

כך נראית מלה זו בונציה:
והערה בגליון לקוחה מבעל הטורים כאן :הלמ"ד השנית דגלגלתם דשמעון עשויה כמגירה
וזקופה ואין לה כובע בראשה ,לפי שהורה נשיא בית אב לשמעוני זנות בישראל בגילוי
הראש ]משמעו חוצפה ופרהסיה[ ובקומה זקופה:

לז עכ"ל :עד כאן לשון הרמ"ה.
לח וכ"מ אח"כ )=וכן מצא אחר כך( :א"ת על אתר.
לט וכתבו בספרו מלא :עכ"ל אור תורה.
מ המאירי :אות השי"ן ,יט ע"ב.
מא במכלול :סח ע"ב.
מב הֻ ַד ְשנָה :יש' לד ו.
מג ובשרשים :יל"ד 140 ,ע"א.
מד מעמדת בגעיא :עכ"ל ספר השרשים.
מה

'ויתיֽלדו'(.
לב"א :חילופים  -ד ) ַ
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מנחת שיְ :לג ְֻלגְ ל ָֹתם 2דלבני שמעון :למ"ד שלישית בלא שוא 3.בס"ס לא נשתנית למ"ד שנייה
דלגלגלתם מכל למ"דין שבתורה נדכמו ששינה המדפיס 4.ובעל א"ת הרבה דברים על זה ,ואין
לי בהם חפץְ ] .לג ְֻל ְ ּגל ָֹתם[.
אור תורה:

כאמור ,בגליון ונציה העתיקו את דברי בעל הטורים 'עשויה כמגירה וזקופה ואין לה כובע
בראשה' .כך שלמדפיס ונציה היה על מה לסמוך.
אבל האור תורה טוען שלהפך היה צריך להרים את הלמ"ד יותר ,בנוסף הוא טוען שכוונת אותו
מדרש ללמ"ד הראשונה שאחרי למ"ד השימוש .הוא גם מתווכח על משמע 'עשויה כמגירה',
ובהמשך מביא שיש בזה רמז לזנות.
ונציה מביא מנהג סופרים שכנראה נהג בימיו .ויש הרבה מנהגים כאותיות לפופות שנשתקעו
במשך הזמן או לא פשטו אלא במקצת עדות.

כמדומה שמהפך אינו טעם

א כח
מתרדף )אינו בא רצוף(.

ננסה להביא את חלוקת הקטע הראשון של הפסוק לפי
א נג
יב[ ְל ִמ ְשׁ ַכּ֣ן ָה ֵ' ֻ ֔דת{
יב ְל ִמ ְשׁ ַ ֣כּן ָה ֵ' ֻ ֔דת }]וְ ַה ְלוִ ִ֞יּם יַ ֲחנ֤ וּ ָס ִב ֙
שתי ההטעמות .וְ ַה ְלוִ ִ֞יּם יַ ֲחנ֤ וּ ָס ִב ֙
 2ראה הערתי ל'גלגלתם' דלעיל )פסוק יח(.
 3הערה זו בדבר שווא הלמ"ד השלישית לקוחה מא"ת על אתר ]ובאה להוציא מדפוס ונציה ש"ד[.
נד כמו ששינה המדפיס :ד וונציה ש"ז על אתר )וראה מסורה צדית של ד שם(.
 4על צורתה המיוחדת של למ"ד זו ראה א"ת על אתר.
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יב[ ְל ִמ ְשׁ ַכּ֣ן ָה ֵ' ֻ ֔דת{ .ונציה מבליט יותר את הלויים.
לפי ונציה]} :וְ ַה ְלוִ ִ֗יּם[ ]יַ ֲחנ֤ וּ ָס ִב ֙
שלוש

ב יב
אפשרויות .מלה אחת; מלים מוקפות; מלים נפרדות וטעם לכל מלה.
יש ָדי :מלה חדא כתי' ,יגובמס' סופרי' איתא בהדיא הכל שוין שאין חולקי' ,עמיאל,
מנחת שי :צו ִּר ַ
יד
עמינדב ,צוריאל ,צורישדי .ועיין מ"ש בריש סידרא] .צורישדי[.
לא פעם ראשונה של השמטת דגש בלנינגרד.

ב טו

הערה 2

ב יז

בכתבי היד מרכא היא קו
ישר באלכסון לצד שמאל וטיפחא באלכסון לצד ימין ,4וגעיא קו מאונך .לעתים הקו הישר
הוא מרכא או טיפחא ,ולפעמים הגעיא יצאה באלכסון במקצת .וצריך נסיון רב כדי להבחין בכל
מקום אל נכון .ראה למשל בדיון על תעוררו בגליון שיר השירים סז )והובא גם בגליון עז( .זו
כנראה הסיבה שבספרים שאינם מדויקים כל צרכם המרכא שבמלת התביר מופיעה כגעיא ,כמו
שהוזכר כאן כמה פעמים.
נוסח ונציה נראה שגיאת ניקוד פשוטה.

ב כה

מנחת-שי :מחנה ָ ֛Nן :הדלי"ת רפה ,ובה תביר֛ ָ ] .דן[.
מנחת שי :עמישדי :מלה חדא ,יזכמ"ש בריש סידרא] .עמישדי[.
היש געיא?

ב לד

;

גב

י־א ֲה ֖ר ֹן[.
מנחת-שיֽ ְ :בנֵי־אהרן הַ ְבכֹר :הבי"ת בגעיאֽ ְ ] .בּנֵ ַ
לגבי מחלוקת הכתיב ,ההכרעה בעד הכתיב החסר.
הבכ֣ ר ׀ נד֑ ב

הבכ֣ ר

הקרבם
֩
ג ד ְ ֽב

כ"י

אינו גורס את הפסק.
ששון אינו גורס את הגעיא.

מנחת שיֽ ְ :ב ַה ְק ִר ָבם 7:הבי"ת בגעיאֽ ְ ] .בּ ַה ְק ִר ָב ֩ם[.
העמדת
֣
ג ו וְ

העמדת
֣
ְ ֽו

ספק געית שוא בלנינגרד.

יג ובמס' סופרי' :פ"ה ה"י.
יד מ"ש :מ"ש במ' א י )'פדהצור'(.
 4הגופן 'עזרא סיל' ) (ezra silנותן את הטעמים כצורתם בכתבי היד.
יז כמ"ש :מ"ש במ' א יב.
 7נורצי כתב בטעות את 'בהקרבם' מלא יו"ד.
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מודעת זאת שקדמונינו וכן מנהג תימן עד היום מבטאים
ג יט
שווא נע שלפני גרונית כעין ניקוד הגרונית .כאן ונציה מנקד חטף-קמץ לפי שיטה זו.
גם כתר ארם צובה נוהג כן וכן נראה בהמשך הפרשה ומניקוד שם זה בנביאים וכתובים.
מנחת-שיְ :ק ָהת :הקו"ף בשוא לבדו ,ויעשה כן כולםְ ] .ק ָהת[.
מנחת שי לשיטתו למעט בחטפים באותיות שאינן גרוניות.
ההכרעה בעד הגעיא.

ג כד

;
ג כו
כאן ההכרעה היא שאין געיא; בונציה נקרא ככתיב וקרי ומשונה למדיי.
ונציה מנקד 'לפי הכלל' :ה"א הידיעה שלפני
ג כז
ארע בקמץ אא"כ העי"ן קמוצה ,לפני החע קמוצות מנוקד מנוקד בסגול .הכלל של קמץ לפני
עי"ן אינו יציב ויש לו חריגים רבים .בספרים הרגילים בדרך כלל מנוקד 'לפי הספר' מלבד
חריגים כמו ַּבעֶ צֶ ם )במדבר יט ,יח( .יש לנו עדות שבכתר ארם צובה מנוקד בפתח.
]=לא כן[
מאורות נתן:
מנחת שיָ :העַ ְמ ָר ִמי :במקצת ספרים הה"א בפתחָ ] .העַ ְמ ָר ִמי[.
דובר כבר על מנהג המקורות לסמן קמץ חטוף )קטן(
ע"י ניקודו בחטף קמץ .בכתר ארם צובה נוקד בקמץ בלבד:
ּ
מנחת-שיָ :ה ָע ִזּיאֵ ִלי :העי"ן בקמץ לבד ,והוא חטוף מפני דגשות הזי"ן .וכמוהו לחברוני ָל ָע ִזיאֵ ִלי
)דברי הימים א ,כו ,כג(ָ ] .ה ָע ִזּיאֵ ִלי[.
בדומה לפס' יט.

;
מאורות נתן:
מנחת שי :הַ ֳקהָ ִתי :בס"ס הקו"ף בשוא לבדו ,וכן

כולם8.

]הַ ֳּקהָ ִתי?[.

ג לא
;
ג לו
יתד ָֹתם :בכל ספרי' כ"י מדוייקי' וגם בדפוס ישן ,אין יו"ד בין תי"ו לדלי"ת .וזו היא
מנחת-שי :וִ ֵ
ד
י
מסורת יגהרמ"ה ז"ל ,וכל יתדתיו ,דלכל כלי המשכן סוף תרומה ,חס' וי"ו ומל' יו"ד בתראה

 8נוסחו של נורצי בתיבה 'הקהתי' להיקרויותיה איננו אחיד .למרות קביעתו )כאן ובבמ' ד לז( שבספרים ספרדיים
הקו"ף מנוקדת בשווא בכל היקרויותיה של התיבה ,הוא עצמו לא נהג כן ,שהרי בד"ה א ט לב העיר על 'הקהתי'
שהיא בחטף קמץ ,וכך ניקדה בדיבור־המתחיל .אף ראוי לשים לב שבבמ' כו נז קבע שרק 'במקצת ספרים
הקו"ף בשוא לבדו' ,ובטרמינולוגיה של נורצי 'מקצת' פירושו 'חלק' ,ראה למשל הערתי ל'רבבות' )במ' י לו(.
וראה דבריו ל'הקהתי' גם ביהו' כא ד; כא י; ד"ה א ו יח; ו לט; ד"ה ב כט יב .כמו כן ראוי לשים לב לכך שרק
בשלושה מתוך תשעת המקומות שבהם עסק ב'הקהתי' ,ניקד נורצי את הדיבור־המתחיל בשווא בקו"ף
)ובשישה ניקד בחטף קמץ( .ראה מבוא ,עמ' .43
יג הרמ"ה :ית"ד.
יד וכל יתדתיו :שמ' כז יט.
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קדים לוי"ו דסוף תיבותא כתי' ,ומסי' עלי' כולהו' חסרי' ,כלומ' חסרי' וי"ו ,ודכות' טווכל יתדת
החצר נחשת ,חס' וי"ו כתי' ,וכל לישנ' באורית' דכות' חס' ,ודכות' וכל היתדת טז)דסוף ויקהל(
חס' וי"ו כתי' ,יזאת מיתריו ויתדתיה )דאלה פקודי( חס' וי"ו ומל' יו"ד קדים לה"א כתי' ,יחויתדתם
ומיתריהם ,תרין ,חד בוידבר ,וחד בנשא ,ותרויהון חסרי' וי"ו כתי'] .ויתדתם[.
ג לח

אהל-מוע֨ ד:

:

ונציה אינו גורס את הפסק.

ל־מוֹ'ד ׀[.
ֵ֨
מוֹ'ד ׀ :בפסק] .א ֶֹה
מנחת שיֵ ֨ :
ג מב
;

ג מג
ונציה מדגיש אחרי יהו"א; מחלוקת כתיב.
כור[ֵ .שמֹת :כ"כ חס' וא"ו בהעתק הללי ובכל ספרי' כ"י
ל־ב ֹ
מנחת-שי :וַ יְ ִהי ָ ֿכל :הכ"ף רפה] .כָ ְ ּ
ו
כ
מדוייקי' ודפוסי' ראשונים שאינו מהמלאי' ,כמ"ש למעלה] .שמת[.
גנ
כור :מל' וא"ו ,שאינו מהששה חסרי' בתורה ,וסי' נמס' כזבמ"ג פ' ויגש ,וכן
מנחת-שי :מאת ְב ֹ
כתבם כחהרמ"ה ז"ל] .בכור[.
למה מדגיש ונציה את היו"ד?! ּ ָפד ּוי ביחיד כמו
ג נא
ּ ָכת ּוב ביחידְ ּ ,פד ּויִ ים ברבים כמו ְּכת ּו ִבים ברבים .הכתיב החסר הַ ּ ְפ ֻדיִ ם אינו עושה את התנועה
קטנה .ככל הנראה לא מדובר כאן בדגש אלא בסימן על תנועת השורק כעין הדיון על קריאי
העדה לעיל א טז.
וכבר הזכרנו כלל סרק בניקוד רבים של מלים המסתיימות ּות כמו רשות מלכות אפשרות מציאות
וכד' ,לפי הכלל שמלמדים הרי הוא דומה למלים המסתיימות ] ִ◌[ית היו"ד הנחה הופכת להיות
ש ּי ֹות אֶ פְ ָׁש ֻר ּי ֹות ְמ ִציאֻ ּי ֹות ָּג ֻל ּי ֹות
מונעת ודגושה כמו ַמ ְ ׂש ִ ּכ ּי ֹות )תהלים עג ,ז( .מכאן הניקוד המוטעה ָר ׁ ֻ
וכו'.
הסיבה לניקוד מוטעה זה הוא ספרי מקרא שגויים שבהן הַ ֲחנֻי ֹות )ירמיהו לז ,טז( בדגש ביו"ד ,וכן
ַמ ְלכֻ י ֹות )דניאל ח ,כב(.
בספרים המדויקים כא"צ )ירמי'( ולנינגרד וכד' היו"ד אינה דגושה .כנראה מטרת ה'דגש' היא
ניקוד שורק בנוסף לסימן הקיבוץ של שלוש נקודות באות שלפני היו"ד .ויתכן שזו מטרת הדגש
כאן בונציה.
מנחת-שי :הַ פְ ֻדיִ ם :ל' וחס' וי"ו ,והיו"ד בלא דגש] .הַ ּ ְפ ֻדיִ ם[.

טו וכל יתדת החצר :שם.
טז דסוף ויקהל :שמ' לח כ.
יז את מיתריו :שמ' לט מ.
יח ויתדתם ומיתריהם :במ' ג לז; ד לב.
כו כמ"ש למעלה :מ"ש במ' א יז )'אשר נקבו בשמות'(.
כז במ"ג פ' ויגש :מ"ג  -ד בר' מו ח.
כח הרמ"ה :בכ"ר )המסורה והרמ"ה שם מונים שבעה ,והשביעי הוא ִ ּב ְבכֹר  -דב' טו יט(.
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נדון לעיל.

ד ב/ד/טו
ד יב

לפי המנחת שי יש כאן זקף.

ד יד
מנחת-שיָ ֔ 'ָ :ליו :בלמד בזקף

קטן10.

וּפ ְר ֣שׂוּ ָ' ֔ ָליו?[.
] ָ

ד טו

ד יח

הערה 3

וכו' הדיון על זה לעיל ג כז.

דפי פרשת השבוע בר-אילן פרשת במדבר תשס"ו

איסור ראיית ארון הברית
ד"ר אלכסנדר קליין

המחלקה למתמטיקה ומכללת אשקלון

מובא בסוף פרשתנו" :וְ לֹא יָ ֹבא ּו ִל ְרא ֹות ְ ּכבַ ַ ּלע אֶ ת הַ ּ ֹק ֶד ׁש וָ ֵמת ּו )במדבר ד ,כ(" .מכאן אזהרה
לבני לוי שבעת פירוק המשכן לא יסתכלו בארון הברית לפני שהכוהנים יכסו אותו .ישנה
מחלוקת בין הראשונים אם איסור זה נמנה בתוך איסורי התורה .לפי ר' סעדיה גאון )ספר
המצוות  ,מצווה ריב (.ואחרים ]ראה אנציקלופדיה תלמודית ,ערך "ארון" ,עמ' קעח ,הערה  ,135שם
מובאים דברי ר' שמעון בן גבירול וספר יראים השלם סימן שנב [.זו מצווה לדורות ,אחת
מתרי"ג המצוות ,ואילו לפי הרמב"ם ספר המצוות כלל שלישי מצווה זו אינה לדורות
ונוהגת במדבר בלבד ,ולכן אין למנותה במניין הלאווים.
לפי המדרש ,האמור בפסוק אינו בגדר אזהרה בלבד ,אלא בתקנה שקבע משה רבנו
על-פי ה' ,כדי לעצור סדרת אסונות שפקדו את בני לוי בגלל שהביטו בארון הברית .כך
מובא במדרש רבה:
רוצה אתה ללמוד באיזה עניין מתים בני קהת?  ...כשהיו באים לטעון את הארון ,היו
מפרקים את הפרכת מפניו והיו זנים עיניהם מן הארון .לפיכך היו מתכלים ,שנאמר )שמ'
לג:כ( 'כי לא יראני האדם וחי' .והיאך עשה להם משה תקנה? אמר לו הא-לוהים ,בשעה
שהיו מפרקים את המשכן ,לא יהיו בני קהת מפרקים את הפרוכת מפני הארון ,אלא יהיו
בני אהרן נכנסין ומפרקים אותה ,מפני שהם כוהנים ,ויכסו את הארון ,וכן השולחן ,וכן כל
הכלים הנזכרים לו .ובזה היה להם תקנה שלא ימותו אם אינם מסתכלים בארון) .במדבר
רבה פרשה ה ,ד"ה ט אהרן ובניו(.

במקרא ישנם מקורות נוספים הנותנים ביטוי לאיסור ולסכנה הכרוכה בהסתכלות בשכינה
או בארון ,או בהתקרבות-יתר אליהם .להלן נפרט אותם:
 (1התגלותו של הקב"ה בהר סיני הייתה מלווה בהוראות קפדניות בדבר ההכנות שיש
לעשותן כדי להתקדש לקראת המעמד ובדבר מידת ההתקרבות המותרת לעם ולכוהנים
)שמ' יט:יב-כד( .ממה שנאמר בתורה משתמע כי הקב"ה הוא אל שלא ניגשים אליו בקלות,
]וכן נאמר )יש' מה:טו(" :אכן אתה אל מסתתר [".וחריגה מהכללים בעת ההתגלות יש בה סכנה
מוחשית .מידת ההרחקה איננה אחידה לכל שכבות העם ,אלא תלויה בדרגתו של האדם.
 (2מובא בסוף פרשת משפטים )שמ' כד:ט-יא(:
] 10ר' וולף היידנהיים אומר ב'מאור עיניים' כאן' :מה שהגיה בעל א"ת ואמר 'עליו בז"ק' כוונתו על 'ופרשו עליו'
שלפני זה ,שבפסוק 'ודשנו' )לעיל ,יג( ,והוצרך להגהה בעבור שבמ"ק )=שבמקרא קטנה( של שנת ד"ש נשמט
הטעם ממנו לגמרי ] .[...והרב בעל מ"ש העתיק כל הגהותיו כדרכו ,וגם כאן העתיק אך שלא במקומו הראוי'[.
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ַויַּעַ ל מֹ שֶׁ ה וְ אַ ֲהרֹן נ ָָדב ַואֲבִ יהוּא וְ ִשׁבְ עִ ים ִמזִּ ְקנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל .וַיִּ ְראוּ אֵ ת ֱא:-הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל וְ תַ חַ ת ַרגְ לָיו
כְּ מַ עֲשֵׂ ה לִ בְ נַת הַ סַּ פִּ יר וּכְ עֶ צֶ ם הַ שָּׁ מַ יִם ָלטֹהַ ר .וְ אֶ ל אֲצִ ילֵי בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל :א שָׁ לַח יָד ֹו ַו ֶיּחֱזוּ אֶ ת
הָ ֱא:-הִ ים ַויֹּאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ.

רש"י מבאר" :נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה" .אמנם לא ברור מתוך הפירוש מה היה
המראה שאצילי בני ישראל חזו בו ,אבל המסר ברור :החיזיון הזה – סכנת מוות כרוכה בו.
 (3על-פי הנאמר בפרשת אחרי מות )ויק' טז:א-ב( ,אפילו הכוהן הגדול יתחייב מיתה בידי
שמים אם ייכנס לקודש הקודשים שלא בזמנו ובלי ציווי מפורש ,כפי שאכן אירע
לנדב ואביהוא.
 (4ה' אומר למשה רבנו )שמ' לג:כ(" :לֹא תוּכַ ל ִל ְראֹת אֶ ת ּ ָפנָי ִ ּכי לֹא יִ ְראַ ִני ָה ָא ָדם וָ חָ י".
כאמור ,המדרש )שם( קושר אמירה זו לאיסור ראיית ארון הברית ,שהוא מקום השראת
השכינה] .ראה מאמרי "על משמעותם של הכרובים במשנת הרמב"ם " -מגדים -ביטאון לענייני מקרא ,גיליון
מות נָמוּת ִ ּכי
לז  -אדר א תשס"ג ,עמ'  .38 - 36על-פי אותו פסוק ניתן להסביר את חששו של מנוח באמרוֹ " :

אֱ ל ִֹהים ָר ִאינ ּו" )שופ' יג:כב([.
 (5אחרי שהפלשתים החזירו את ארון הברית עבר הארון בבית שמש ,ואז אירע אסון גדול
לתושבים שהציצו בו .כך מסופר )שמ"א ו:יט(:
יש
יש ח ֲִמ ּ ִׁשים אֶ לֶ ף ִא ׁ
רון ה' וַ ַ ּי ְך ָּב ָעם ִׁש ְב ִעים ִא ׁ
וַ ַ ּי ְך ְ ּבאַ ְנ ׁ ֵשי בֵ ית ׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּכי ָרא ּו ַּבאֲ ֹ
דו ָלה.
וַ ִּי ְתאַ ְ ּבל ּו ָה ָעם ִ ּכי ִה ָּכה ה' ָּב ָעם ַמ ָּכה גְ ֹ

לפי הרד"ק" ,פתחו אותו )את הארון( וראו מה שבתוכו לפיכך אמר בארון ולא אמר ארון".
 (6אף נגיעה בארון היא עברה ,גם אם הוא מכוסה .לפי ראב"ע ,הסיבה שהותקנו בדים
לאחוז בהם בעת נשיאת הארון היא כדי שלא יצטרכו לנגוע בו )במ' ד:כ( .וכך מתאר הכתוב
רון ָהאֱ ל ִֹהים וַ ּיֹאחֶ ז בּ ֹו ִ ּכי ָׁש ְמט ּו
ָכון וַ ִּי ְׁש ַלח עֻ ָזּא אֶ ל אֲ ֹ
בשמואל )ב ו:ו-ז(" :וַ ָ ּיבֹא ּו עַ ד ּג ֶֹרן נ ֹ
הַ ָּב ָקר .וַ ִּיחַ ר ַאף ה' ְ ּבעֻ ָזּה וַ ַ ּי ֵּכה ּו ָׁשם ָהאֱ ל ִֹהים עַ ל הַ ּ ַׁשל וַ ָ ּי ָמת ָׁשם ִעם אֲ ֹרון ָהאֱ ל ִֹהים".
חז"ל הרחיבו את איסור ההסתכלות בארון לאיסורי הסתכלות נוספים בעבודת הקודש.
מובא בגמרא )בבלי חגיגה טז ע"א(:
כל המסתכל בשלשה דברים עיניו כהות ...המסתכל בכוהנים בזמן שבית המקדש קיים,
שהיו עומדים על דוכנן ומברכים את ישראל בשם המפורש )רש"י :שהשכינה שורה על
קשרי אצבעותיהם(.

ובשולחן ערוך נפסק להלכה )אורח חיים קכח כג(:
בשעה שהכוהנים מברכים העם ...העם יכוונו לברכה ,ויהיו פניהם כנגד פני הכוהנים ,ולא
יסתכלו בהם .הגה :וגם הכוהנים לא יסתכלו בידיהם.

וה"משנה ברורה" מבאר:
בזמן המקדש שהיו מברכים בשם המפורש והשכינה הייתה שורה על ידיהם ,היה אסור
אפילו ראיה קצת ,מה שאין כן בזמן הזה ,ומכל מקום נוהגים גם עכשיו שלא להביט בהם
כלל.

כנגד זה ,האיסור לראות את הארון – איסור שעונש חמור חל על מי שמפר אותו  -אינו
גורף ,אלא תלוי בזהותו של המסתכל .הרי האיסור שבפרשתנו חל על בני לוי בלבד ,ואין
איסור כזה לכוהנים .כך גם משמע מסיפורו של מנוח המובא לעיל .ועוד ,על-פי הגמרא
מסתבר שבחגי ישראל גילו את הארון לעיני כל עולי הרגל ,כדלהלן:
בשעה שהיו ישראל עולים לרגל מגללים להם את הפרוכת ,ומראים להם את הכרובים
שהיו מעורים זה בזה ,ואומרים להם :ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה .מתיב
רב חסדא" :ולא יבֹאו לראות כבלע את הקדש" )במ' ד:כ(  ...אמר רב נחמן :משל
לכלה ,כל זמן שהיא בבית אביה  -צנועה מבעלה ,כיון שבאתה לבית חמיה  -אינה צנועה
מבעלה.

נמצאנו למדים כי בימי בית ראשון ,וכאשר עם ישראל נהג כשורה ,הוא השיג רמה כזאת
של קרבה עם הקב"ה ,שכל בן ישראל העולה לרגל הורשה להביט בארון הברית בלי
שייפגע .ואילו אחרי שנגנז הארון  -כל ניסיון להתקרב אליו היה קטלני .כך משמע ממה
שנאמר בירושלמי ) שקלים ו ,א(:
מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק ,וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה .בא ואמר
לחברו ,לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתו ,וידעו בייחוד ששם הארון גנוז.
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מדוע האנשים מתים כאשר הם מנסים להתקרב לארון?
ניתן להצביע על כמה סיבות אפשריות כדי להסביר תופעה זו:
א( יש בארון כוח סגולי מזיק לבריות .כך כותב יחזקאל קויפמן:

יחזקאל קויפמן ,תולדות

האמונה הישראלית ,כרך ראשון ,ספר ראשון ,תל-אביב תשכ"ד ,עמ' .469
היסוד הנימוסי-הפולחני שבדת המקראית טבוע במטבע "מגי" מובהק .האמונה המקראית
בשפע הקדושה או הטומאה הדבק בחומר או הנאצל ממנו ,שרשה הראשוני באמונה
שבחומר ההוויה טבועות סגולות מגיות-נצחיות .לכאן שייכת האמונה ...בקדושה הדבקה
בעצמים מסוימים ...כגון קדושת הארון והסכנה הכרוכה בה.
לדעתי ,יש לדחות הסבר זה ,המזכיר את השקפת העולם הפַּ גַנית ]קויפמן עצמו מעיר כי לפי תפיסת
המקרא ,אין בחטא עצמו כדי להעניש את החוטא ,שכן בין החטא ובין העונש פועל תמיד רצון ה' )שם ,עמ' .(454
דבריו שצוטטו לעיל נוגעים ל"שכבה המגית שבמקרא" )עמ'  .[.(469הרי נוכחנו לדעת כי הסכנה אינה

גורפת ,היא תלויה בנסיבות ,ובעיקר בזהותם של המנסים להתקרב לארון ובכוונותיהם.
ב( המוות למציצים בארון הוא עונש למזלזלים בו :כך מסבירים הפרשנים את האסון שפקד
את תושבי בית-שמש .הרד"ק  -המסתמך על תרגום יונתן ועל דברי חז"ל  -כותב כך )שמ"א
ו:יט(:
'כי ראו בארון'  -ת"י על דחדיאו ודחזו ית ארונא דה' ,כמו שאמר 'וישמחו לראות' ובדברי
רז"ל 'משום דחזו ויך באנשי בית שמש' .ונחלקו בזה :מהם אמרו שהיו קוצרים
ומשתחווים ,כלומר שלא הניחו מלאכתם בעבורו ,ומהם אמרו שאמרו דברים אשר לא כן
כנגד הארון ,ואמרו 'מאן אמרייך דאמרית ומאן פייסך דפייסית' .ובדברי הדרש הזה יהיה
פירוש 'ראו' כמו לראות בך והדומים לו ,שמפרשים אותם לשון בזיון.

ג( רצונו של הקב"ה למנוע קרבה בלתי-מבוקרת אליו ואל כל מה שמשמש להשראת
שכינתו .כך משתמע מההוראות החמורות המלוות את גילוי השכינה במעמד הר סיני .כך
גם ניתן להסביר את מה שאירע לנדב ואביהוא.
נמצאנו למדים כי איסור ראיית ארון הברית יחד עם איסורים נוספים ,הוא ביטוי למגמה
של שמירת מרחק מהקודש ,אלא אם כן יש היתר מיוחד לכך .כוונת העונש החמור על
איסור זה היא להזכיר כי כל פרטי הפולחן המאפשרים קרבה לה' הם אלה שנקבעו על ידו,
והם בלבד ,ואין מקום להתלהבות ההורסת את המחיצות המוגדרות היטב שבינינו ובין
אלוקינו.
הפטרת במדבר
הושע ב ז
יתי ָל֛הּ וְ זָ ָ ֖הב ָ' ֥שׂוּ ַל ָ ֽבּ ַ'ל:
הסיפא של הפסוק :וְ ֶ֨כ ֶסף ִה ְר ֵ ֥בּ ִ
י
הטעמת פשטא מפסיק כאן ,אינה מסתברת וספק אם אפשרית.
יש להצטער על הקוראים לפי

יב
ספרים מוטעים ע"פ ונציה.

יד
מנחת שי :והשמתי  -בהרבה ספרים כ"י ודפוסים ישנים בטעם רביע וספרים אחרים בשופר:
טו

ניקוד הקמץ מתאים ללשון עדות.
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יז
חטף-פתח בא בלשון רבים ַּבעֲ לֵ י ,בלשון יחיד הנטייה היא
יח
לשווא נח .מצאנו במגילת אסתר ַּב ְעלֵ יהֶ ן )א ,יז(.
מנחת שי :עוד בעלי  -העי"ן בשוא לבדו במדוייקים כ"י ובדפוס ישן:

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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