היבטים לשוניים במגילת רות עז

דקדוקי קריאה במגילת רות ובקריאות חג השבועות כולל יום טוב שני בחו"ל
מגילת רות:
א א וַ יְ ִ֗הי  ......וַ יְ ִ ֥הי :היו"ד בשוא נח וכן בכל מקום
ִ֝מי :הנו"ן בקמץ רחב ,קרא )קריאה "ישראלית"(Naomi :

א ב נָ ֳ

וְ ֵ ֥שׁם ְשׁ ֵנֽיָ -ב ָנ֣יו׀ ַמ ְחל֤ וֹן :המילה ָב ָנ֣יו׀

מוטעמת במונח לגרמיה.1

שׁם׃ העמדה קלה ביו"ד הראשונה
וַ יִּ ְֽהיוּֽ ָ -

א ד וַ ֵיּ ְ֥שׁבוּ

שׁם :טעם נסוג אחור ליו"ד ,עם זאת השי"ן בשוא נע
ָ֖

ישׁהּ :להקפיד לבטא את המפיק
וּמ ִא ָ ֽ
אה ֵ
א ז ָ ֽהיְ ָתהָ֔ -שּׁ ָמּה :העמדה קלה בה"א הראשונה
א ח ֵל ְ֣כנָ ה ֔שּׁ ֹ ְבנָ ה :הכ"ף והבי"ת בשווא נח למרות שהם אחרי תנועות גדולות ;2השי"ן דגושה מטעם
"אתי מרחיק"
ֹאמ ְרנָ הָ -לּ֑הּ :שתי מילים מוקפות ,הראשונה מבין השתיים מוטעמת במאיילא
א י וַ תּ ַ ֖

א יג ֲה ָל ֵ ֣הן

3

׀ ְתּ ַשׂ ֵ֗בּ ְרנָ ה :לגרמיה ואחריו רביע; ְתּ ַשׂ ֵ֗בּ ְרנָ ה שׂי"ן שמאלית

מוֹתהּ :הלמ"ד בפתח֥ ָ .דּ ְב ָקה
שּׂנָ ה :שׂי"ן שמאליתַ .ל ֲח ָ֔
א יד וַ ִתּ ֶ ֣

ָ ֽבּהּ׃ טעם נסוג אחור לדל"ת ,דגש חזק

בבי"ת מדין אתי מרחיק

א טז ְל

ב :4העי"ן בקמץ קטן
ָ זְ ֵ ֖

א כ ַאלִ -תּ ְק ֶ ֥ראנָ ה
א כא

ִ ֖לי :אין דגש חזק בלמ"ד וכן הדבר בהמשך

ָ ֣ נָ ה ִ֔בי :טעם נסוג אחור לעי"ן֥ ֵ .ה ַ ֽרע ִ ֽלי׃

טעם נסוג אחור לה"א

שּׁ ָבה :הטעם בשי"ן מלעיל .4וכן בהמשך ב ו ,ד ג
א כב ַה ָ ֖
מוֹדע ,הדלי"ת בקמץ
ֹידע :קרי ָ ֣
באמ ָ֣
טה :על אף שבדפוסים הקו"ף מנוקדת לרוב בחטף קמץ ,נכון
ב ב ֵא ְל ָכהָ -נּ֤א :הלמ"ד בשווא נע .וַ ֲא ַל ֳקּ ָ ֣
לבטא שם שווא נע ,כן הדבר גם בהמשךְ .ל ִ ֥כי :בניגוד להרגל שבשפה היומיומית ,ההטעמה בכ"ף

ב ג וַ ִ ֣יּ ֶקר

ִמ ְק ֶ ֔ר ָה :בחלק מהדפוסים מוטעם תיבת ִמ ְק ֶ ֔ר ָה ברביע אך הנכון הוא בזקף

אמרוּ
ב ד וַ ֥יּ ֹ ְ

ל֖ וֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד והמ"ם בשוא נע .יְ ָב ֶר ְכ=֥  :על אף הקושי ,הכ"ף הראשונה בשווא

נח

ב ח ָשׁ ַ ֣מ ַ ְתּ :העי"ן בפתחַ .ת ֲ
ֹרוּן :מלרע .נָ גְ
ב ט יִ ְקצ ֙

בוּרי :הטעם ברי"ש מלרע
ִ֖

ֵ ֑ :4הנו"ן בקמץ קטן

 1מונח שהוא טעם מפסיק ,מופיע לרוב לפני רביע ראה על כך בספרו של הרב ברויאר "טעמי המקרא" עמ' .66
 2אין זה יוצא מן הכלל :כאשר ההטעמה בהברה המונעת בתנועה גדולה ,השווא שלאחריה הוא נח
 3במ"ם יש מאיילא ,על אף הדמיון בינו לבין הטיפחא ,המאיילא הינו טעם מחבר )הוא מופיע גם בקריאת המפטיר של
שבועות(.
 4יש כאן שינוי משמעות אם יקרא מלרע.

1

ב י נָ ְכ ִר ָיּֽה :הנו"ן בקמץ קטן
ב יא לֹא-יָ ַ ֖ד ַ ְתּ ְתּ ֥מוֹל :העי"ן בפתח וכן הדבר גם בהמשך ,יש להיזהר מלהבליע את התי"ו שבסוף התיבה
הראשונה עם זו שבתחילת התיבה השנייה
ב

יב ָפּ ֳ

וּת ִ֨הי :התי"ו בשווא
ֵל֑ :4הפ"א בקמץ גדול והעי"ן בקמץ חטוףְ .

נחֲ .א ֶשׁר֖ ָ -בּאת ַל ֲח ֥סוֹת

ַתּ ַחתְ -כּנָ ָ ֽפיו :טעם טפחא בתיבת ֲא ֶשׁר֖ ָ -בּאת ,יש להקפיד על הפרדת התיבות 'לחסות' -

'תחת'5

ב יג ִשׁ ְפ ָח ֶ ֑ת= :החי"ת בקמץ ובהמשך הפסוק בחולם ִשׁ ְפח ֶ ֹֽתי=
ב

יד ֨ ָלה ֝בֿ ֹ ַ

ז :אין מפיק בה"א ועל כן הבי"ת אחריה רפויה .וַ יִּ ְצ ָבּטָ -ל֣הּ :הבי"ת בקמץ

אכל :במלעיל
קטן .וַ ֥תּ ֹ ַ
ב יח ִמ ָשּׂ ְב ָ ֽ הּ׃ השׂי"ן בקמץ קטן
ב יט ִל ַ ֤קּ ְט ְתּ :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי

אמר.
מּוֹא ִביָּ ֑ה :טעם טפחא בתיבת וַ ֖תּ ֹ ֶ
אמר ֣רוּת ַה ֲ
ב כא וַ ֖תּ ֹ ֶ

ִתּ ְד ָבּ ִ֔קין :הטעם בקו"ף מלרע.

בפרק ג יש לשים לב לקרי וכתיב
ֽיטבֽ ָ -ל :4העמדה קלה ביו"ד
ג א יִ ַ

ג ג וְ ָר ַ ֣ח ְצ ְתּ ׀

וָ ַ֗ס ְכ ְתּ :לגרמיה ואחריו רביע; ָל ִ֔אישׁ :הלמ"ד בקמ"ץ ולא בשוא

6

ג ד ְב ָשׁ ְכ ֗בוֹ :השי"ן בקמץ קטן ,הכ"ף בשווא נח והבי"ת אחריה רפויה

ֹאמ ִ ֥רי
ג ה ֲא ֶשׁר-תּ ְ

ֵ ◌֖ -◌ַ -◌ֵ -א ַ ֖לי :קרי ֵא ַ ֖לי אך ללא כתיב

תּ :במלרע
וּפ ַר ְשׂ ָ ֤
ג ט ֲא ָמ ֶ֔ת= :כאן במלעיל ובהמשך הפסוק במלרע ֲא ָ ֣מ ְת ֔=ָ .
ג יא ַאל֣ ִ -תּ ְיר ִ֔אי :רי"ש בשווא נע ,הקורא בשוא נח משנה משמעות ללשון ראייה

ג יב ִ ֥כּי אם ג ֵ ֹ֖אל :כתיב אם
יג ִ ֣לינִ י ׀ ַה ֗ ַלּיְ ָלה:

ג
הטעם בנו"ן מלעיל

אך ללא קרי; ָא ֹ֑נ ִכי :הטעם בנו"ן מלעיל בגלל ההפסק

לגרמיה ואחריו רביע; ְלגָ ֳא ֵל֛ :4הגימ"ל בקמץ גדול והאל"ף בחטף קמץ; ָא ֹ֖נ ִכי:

ג טו וְ ֶא ֳחזִ י֖ ָ -בהּ :החי"ת בחטף קמץ הנקראת כחולם .וַ ָיּ֤ ָמד :המ"ם בקמץ קטן

ג יז ָנ ַ֣תן ִ ֑לי :טעם נסוג אחור לנו"ן֚ ִ .כּי ָא ַ ֣מר -◌ַ -◌ֵ -

ֵא ֔ ַלי :קרי ֵא ֔ ַלי אך ללא כתיב

ג יח ִ ֽכּיִ -אםִ -כּ ָ ֥לּה :תיבה ִ ֽכּי -מוקפת ולא בתביר

Lני
ד א ְשׁ ָבהֹ֖ -פּה :הפ"א דגושה בדגש חזק בדין דחיק בניגוד לפסוק הבא שם היא רפה ְשׁבוֹּ֑ -פהְ .פּ ִ ֣
מ ִנ֑י :שניהם במלרע .וַ ָיּ ַ֖סר
ַא ְל ֹ
שּׁ ָבה :הטעם בשי"ן
ד ג ַה ָ ֖

שׁב :הראשון במלעיל והשני במלרע
וַ יֵּ ֵ ֽ

מלעיל7

אה :במלרע
ד יא ַה ָבּ ָ ֣
יהוּדה :הלמ"ד בחירק מלא ,אין לבטא שווא
ד יב יָ ְל ָ ֥דה :הלמ"ד בשווא נע ,אחרת משנה משמעותִ .ל ָ ֑
ביו"ד
5
6
7

לאלו שאינם מבחינים בין תי"ו רפויה לדגושה ,וגם אינם מכירים בהבחנה של קריאת תי"ו רפויה כסמ"ך.
הקורא בשווא משנה משמעות.
הקורא מלרע משנה משמעות.

2

ד יד וְ יִ ָקּ ֵ ֥רא :הוא"ו בשווא

ד טו וְ ָ ֤היָ ה

א ֶשׁרֲ -א ֵה ַ֙ב ֶת ֙ :4הטעם בבי"ת ,במלעיל .הבי"ת פתוחה
ָל ֙ :4טעם נסוג אחור לה"א הראשונהֽ ֲ .

וֹבה
והתי"ו בסגול .יְ ָל ַ ֔דתּוּ :הטעם בדלי"ת והיא בפת"ח֣ .ט ָ

֔ ָל :4טעם נסוג אחור לטי"ת

ד יח ֔ ָפּ ֶרץ :הפ"א קמוצה ,על אף שאינה מוטעמת באתנח או סו"פ
ד כ ֶאתַ -שׂ ְל ָ ֽמה :שׂי"ן שמאלית
ד כב ֶאת־יִ ָ֔שׁי :השי"ן בקמץ
קריאה לשבועות שמות יט:
שׁם :געיה ביו"ד
יט ב וַ ִ ֽיּ ַחן֥ ָ -
יט ג וְ ַת ֵגּ֖יד :הגימ"ל בצירי
יתם :במלעילְ .סגֻ ָלּ ֙ה :יש להדגיש את הלמ"ד
יט ה וִ ְה ִ֨י ֶ
יט ו ִ ֽתּ ְהיוּ֛ ִ -לי :געיה בתי"ו

י וְ ִק ַדּ ְשׁ ָ ֥תּם ַהיּ֖ וֹם

יט
אתנח.

חר :על פי ברויאר ורוב הספרים אשר בידינו ,ההטעמה היא  -מרכא טפחא
וּמ ָ ֑
ָ

יט יג יִ יָּ ֶ ֔רה :יו"ד ראשונה בחירק חסר ,יו"ד שניה בקמץ ובדגש חזק
שׁן :מנוקד קמץ ופתח ,פועל בעבר )תורה
יט יח ָ ַ ֣
8
הפרדת ה' – באש

קדומה(ֲ .א ֶ֨שׁר יָ ַ ֥רד ָ ָל֛יו ֖ה'

אשׁ :להקפיד על
ָבּ ֵ ֑

הוֹל֖4
אד :טעם טפחא בתיבה ֵ
הוֹל֖ 4וְ ָח ֵז֣ק ְמ ֑ ֹ
יט יט ֵ
יט כד ֶפּן-יִ ְפ ָרץֽ ָ -בּם׃ הרי"ש בקמץ קטן
עשרת הדברות

בטעם תחתוןִ :מ ֵבּ֣ית

במונח ֲ ָב ִ ֑דים באתנח ,הפסוק הראשון מסתיים בתחילת הדיבר השני בתיבה

ַ ל-

ָפּ ַָנֽי
בטעם עליוןִ :מ ֵ ֥בּית במרכא ֲ ָב ִ ֽדים בסילוק וזהו הנוסח הנכון לטעם עליון .אין להשגיח על אותם
הוצאות אשר צירפו את הדיבר הראשון והשני אל פסוק אחד ארוך .9הפסוק השני מתחיל

ב֣ -ל ֹא יִ ְהיֶ ֽהְ -ל=֩

אי .כך יוצא שכל דיבר נתון בפסוק נפרד.
וטעם אתנח בתיבת ְלשׂ ֹנְ ָ ֑

כמו כן ,אין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן במילה עבדים.
כ

ה ָת ָ

ם :התי"ו בקמץ רחב והעי"ן בקמץ קטןַ .ק ֔ ָנּא :קו"ף פתוחה ויש להדגיש את הנו"ן להבדיל
ְב ֵד ֒

לשון קנאה מלשון קנין .וְ ֤

ֹ ֶשׂה :טעם נסוג אחור לעי"ן

 8יש להחיש את קריאת שם ה' כך שיישמע קרוב יותר לתיבה הקודמת
 9מקור השיבוש כנראה בכך שחלק מהדפוסים וכתבי היד הטעימו הטעמה כפולה על גבי אותו טקסט וכך נוצר קושי
לזהות את ההטעמה המיועדת לכל חלוקה

3

טעם עליון
פסוק
ט

טעם תחתון

אכ ֶתּ=֒ :וְ ָ ִ ֣שׂי ָת
ית ָכֿלְ -מ ַל ְ
וְ ָ ִ ֣שׂ ָ

ית
וְ ָ ִ ֖שׂ ָ

בטעם

משרת ולכן הכ"ף בתיבת ָכל רפויה
יג

֖ל ֹא ִתּ ְר ָ ֽצח :ס ֖ל ֹא
ס ֖ל ֹא

מפסיק  -הכ"ף בתיבת ָכּל דגושה

֥ל ֹא ְִ Vר ָ ֖צח ס ֣ל ֹא ִVנְ ָ ֑אף ס ֣ל ֹא ִVגְ ֔נ ֹב

ִתּנְ ָ ֽאף:

הת"וין רפויות ,הצד"י בקמץ גם בתחתון

ִתּגְ ֹֽנב :התי"וין דגושות

שׁוֹרוֹ
תוֹ וְ ֣
כ יד וְ ַ ְב ֤דּוֹ וַ ֲא ָמ ֙

אכ ֶ ֽתּ= :וְ ָ
ָכּלְ -מ ַל ְ

ית בטעם
ִ ֖שׂ ָ

וַ ֲחמ ֹ֔רוֹ :וא"ו החיבור מנוקדת :שווא ,פתח ,שווא ,פתח

Lהים
טז וְ ַאל-יְ ַד ֵ ֥בּר ִ ָ ֛מּנוּ ֱא ִ ֖

כ
הקודמת

ֶפּן-נָ ֽמוּת :יש להחיש את קריאת

Lהים
התיבה ֱא ִ ֖

להסמיכה לתיבה

כ כ ֱאֵ ֤Lהי ֙ ֶכ ֶס ֙ף :טעם נסוג אחור ללמ"ד
כ כג לֹאִ -תגָּ ֶ ֥לה :התי"ו בחירק חסר ודגש חזק בגימ"ל הקמוצה
מפטיר חג השבועות במדבר כח:
יב ֶ֝כם שני טעמים במילה ,הבי"ת בתוך המילה בשוא
כו ְבּ ַה ְק ִ ֨ר ְ
מאיילא )ראה על כך לעיל בהערה על מגילת רות א י(

נעְ .בּ ָשׁ ֻב ֖

יכ֑ם :הטעם בעי"ן הוא
ֹ ֵת ֶ

הפטרת חג השבועות יחזקאל א:
ב יוֹיָ ִ ֽכין :בשאר מקומות יהויכין ,אבל כאן היו"ד בחולם
אה :הטעם באל"ף
ד וָ ֵ֡א ֶרא :הטעם באל"ף מלעילָ .בּ ָ ֣
במרכא טיפחא כבמילה אחת ,וגעיא )מתג( בגימ"ל
פרודות וגם שם יש געיא.

12

מלרע10

וְ ֹ֥נ ַ ֽגהּ-ל֖ וֹ :מילים מוקפות 11מוטעמות

למנוע הבלעת הה"א המופקת .בפסוק כז המילים

ז וְ ֹ֣נ ֲצ ֔ ִצים :הצד"י הראשונה בשווא נע ,בחלק מהדפוסים מופיע חטף פתח להורות על הנעת השווא בלבד
ולא על קריאת החטף עצמו.

ח ַא ְר ַ ֣בּ ַ

ת :במלעיל ,כן הדבר גם בהמשך

ט ֥חֹ ְב ֛ר ֹת :הטעמה משנית בחי"ת ,מרכא תביר באותה מילה.

יא ִמ ֿ ְל ָ ֑מ

ְ ָלה :הלמ"ד

אחרי

המ"ם

שׁ ַתּיִ ם :ביתיב
רפויה֚ ְ .

ולא

בפשטא

כפי

שמופיע

בקורן

 10הקורא מלעיל משנה משמעות
 11במהדורת ברויאר אין כאן הקפה וכן בפסוק כז אין הקפה .בתוכנת כתר בר-אילן מוקף .בכתר עצמו קשה לקבוע.
תשובה שקיבלתי על ענין זה מרפאל זר )ראש מדור מסורה במפעל המקרא ,האוניברסיטה העברית( :ר' אליהו שלום.
אנא הבט במהדורת מפעל המקרא על אתר .ישבנו שבעה נקיים על תיבה זו ,ולבסוף הטרחנו את עצמנו להיכל הספר
כדי לעיין בכתר במקור .ההעתקה של מהד' בר אילן נכונה ,למרות הזרות .ויש לציין עוד ,כי המרכא שבאות נו"ן היא
תיקון )בכתר( מגעיה ,והגעיה שבאות גימ"ל היא תוספת .סיוע לגרסת הכתר אפשר למצוא בכתב יד קהיר ,וכן בכתב
יד נ )=ניו יורק.(ENA 346 ,
בברכה ,רפאל זר )ראש מדור מסורה במפעל המקרא ,האוניברסיטה העברית(
רפאל זר
רכז המערכת
מפעל המקרא
אני מודה בזה לרפאל זר על התשובה המהירה והבהירה .ומכאן שנוסח המקרא צריך בדיקה ודקדוק .גם בדיקה
מצילומים אינה מספיקה לפעמים.
 12עיין הערת רפאל זר שהגעיא כאן נוספת ,אבל בפסוק כז היא מקורית.

4

יהנָ ה :הוא"ו בחיריק חסר והיו"ד אחריה בחולם ודגש חזק
ואחרים .גְּ וִ יּ ֵֹת ֶ ֽ
כא וּֽ ְב ִהנָּ ְשׂ ָ֞אם :הבי"ת בשוא נח אע"פ שיש געיא לפניה .השי"ן בשוא נע

כה ְבּ ָ

ְמ ָ ֖דם :העי"ן בקמץ קטן

אשׁ :יש להקפיד לבטא פעמיים צירה שלא ייבלע השני בתוך הראשון
כז ְכּ ַמ ְר ֵאה֤ ֵ -
קריאת יום ב לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל ,דברים טו:
טו כא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ :הבי"ת בקמץ
טו כג ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ :הפ"א בשוא

טז ב וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ

פּ ַסח :טעם נסוג אחור לבי"ת
ֶ֛

ית
טז א וְ ָ ִ ֣שׂ ָ

֔ ֶפּ ַסח :הפ"א בדגש חזק מדין אתי מרחיק.

קוֹם
ַבּ ָמּ ֙

חר :תיבת ֲא ֶשׁר מוקפת ולא במונח
ֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ ֣

טז ז וּ ִב ַשּׁ ְל ָ֙תּ
טז ט ָשׁ ֻב ֖
טז י וְ ָ

֣ית :נותר מלעיל .וְ ָה ַל ְכ ָ ֖תּ :מלרע
וּפ ִנ ָ
וְ ָ ֣א ַכ ְל ָ֔תּ :מלרע בגלל ו"ו ההיפוךָ .

ֹת :השי"ן בקמץִ .13תּ ְס ָפּרָ -ל֑ :4הפ"א בקמץ חטוף

ית :מלעיל ,וכן בהמשך .יְ ָב ֶר ְכ=֖  :הכ"ף הראשונה בשוא נח ,וכן
֝ ִשׂ ָ

טז יג ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ֔=
טז טו ְבּ ֤כֹל

ִ ֽמגָּ ְרנְ =֖  :האל"ף והגימ"ל בקמץ חטוף

בוּא ְת ֙= :בכל במהפך ולא במקף ולכן הכ"ף בחולם ולא בקמץ קטן
ְתּ ָ ֽ

טז טז יֵ ָר ֶ֨אה
טז טז

בהמשך14

שׁר
ֲא ֶ ֣

כוּר ֝= :בקדמא ואזלא ולא בתלישה )לא קורן אך יש חומשים(
ָכל-זְ ְ
יִ ְב ָ֔חר :קמץ בזקף קטן ,החי"ת בקמץ

הפטרת יום טוב שני של גלויות לאחינו שטרם זכו לעלות לארץ ישראל ,חבקוק ג א-יט:
א ַל ֲח ַב ֣קּוּק :הלמ"ד בפתח

אתי֒ :במלעילֽ ָ .15פּ ָ
ב יָ ֵר ִ
וֹ[ :הטעם
ג ֱאל֙ ַ ֙

ְל ֙= :הפ"א בקמץ רחב ,העי"ן בקמץ קטן

בלמ"ד16

ד וְ ֙נ ֹגַ ֙הּ :במלעיל ומפיק בה"א למרות

הקושי17

ה ֵי ֶ֣ל֑ ָ 4דּ ֶבר :טעם נסוג אחור ליו"ד .וְ יֵ ֵ ֥צא
מ ֶדד
ו וַ יְ ֣ ֹ

ֶ ֖ר ֶשׁף :כאן הטעם לא נסוג אחור

ֶ֗א ֶרץ :טעם נסוג אחור למ"םַ .שׁ ֖חוּ :שׁי"ן ימנית ובמלרע

ים :ה"א השאלה מנוקדת בחטף פתח ולכן גם הבי"ת אחריה רפויה
ח ֲה ִבנְ ָה ִר ֙

 13הקוראו בשוא משנה משמעות .וכן בהמשך הפרשה ובכל מקום במשמע ָשׁבוּעַ – שבעה ימים.
 14אפשר לאמן את הדיבור לבטא כך.
 15מקום הנחת טעם זרקא הוא בסוף המילה ללא קשר למקום ההטעמה.
 16הקורא אלוהַ ה ] [Elohaהן מלעיל והן מלרע מבטא שם קדוש בשיבוש .הקריאה הנכונה ,אשכנז :אֱ לוֹאַ הּ הקורא
אלוהַ ה ] [Elohaהן מלעיל והן מלרע מבטא שם קדוש בשיבוש .הקריאה הנכונה ,אשכנז :אֱ לוֹאַ הּ ] ;[Eloahעדות
המזרח והמערב )צפון אפריקה( אֱ ל ַ ֹוהּ ].[Elowah
 17אחד מחמשת השורשים שהה"א שורשית ובמפיק ,ראשי תיבות :ג"ן כת"ם

5

א ֶמר
ט ֹ֣
ָ ַ֣מד

יא

ס ָלה :טעם נסוג אחור לאל"ף
ֶ֑
זְ ֻב ָ֑לה :טעם נסוג אחור לעי"ן וגם התיבה השנייה במלעיל

יג ָמ ַ ֤ח ְצ ָתּ

אשׁ :הרי"ש דגושה באופן נדיר מדין אתי מרחיק
רֹּ ֙

יז לֹאָ ֣ ָ -שׂה
יח ֶא ְ

18

א ֶכל :טעם נסוג אחור לעי"ן
ֹ֑

ל֑ וֹזָ ה :העי"ן בשווא נח

יט ֱֹייִ ֤ ֲאדנָ ֙י :יש לקרוא שם ההויה
בכל ספר תהלים

Lהים.
הראשוןֱ :א ִ

ַל ְמנַ ֵצּ ַ֖] :הלמ"ד ללא געיא ,המ"ם בשוא נח וכן

הנוסח ומקורותיו .המקורות שעל פיהם נקבע נוסח המקרא עבור 'דעת מקרא' ואחר כן תנ"ך
מוסד הרב קוק חורב וירושלים .יש לציין שמגילת רות נשתמרה בשלמות בכתר ארם צובה.
די בכתר ארם-צובה לבדו להכריע מול
א ה
לנינגרד ,וכל שכן כאן שהמסורה של לנינגרד מסייעת לנוסח כא"צ ומנוגדת לכתוב בו.
הערה 1

אז

אח

כאן ונציה הוא המשמיט של דגש האתי מרחיק.

כאן יש טעם מאיילא .ונציה שכח
א י
לשים מקף בין המלים ולכן נראה כדגש אחרי טעם מפסיק ללא הצדקה.
א יז
הערה 2
הערה 3
א יט
מנחת שי :עד בואנה  -מלא וא"ו ,ללמדך שהלכו ו' ימים ובשבת נחו:
מבחינה דקדוקית הרמז הטמון בכתיב המלא אינו חזק דיו .אמנם נפוץ הכתיב יבא תבא תבאו
גם בכתיב שאינו מנוקד .אבל כתיב זה אינו נכון ,כי הוי"ו בפועל זה היא שורשית .ממש
משונה לראות בחומשים פרשת 'כי-תבא' בעוד בתורה כתוב כי-תבוא!
א כא
בא

18

מרכא ולא הקפה.
מו ָדע בחולם ,הקמץ בדלי"ת יותר נכון לפי הדקדוק.
הקרי הוא ֹ

רי"ש אינה מקבלת דגש בדרך כלל ,אבל יש יוצאים מהכלל

6

הנוקטים ששווא
;
בב
אחרי תנועה גדולה שאינה מוטעמת הוא נח מודים במקומות שבהם יש במקורות חטף-פתח כמו
כו )בראשית כז ,כז( ועוד רבים משורש ברך .כאן בהערה  4מביא ר"מ ברויאר את דברי המנחת
ֵּב ֲר ֹ
שי המעדיף שווא רגיל ולא חטף באותיות שאינן גרוניות .הערה זו חוזרת אצלו פעמים רבות.
מסיבה זו נטה כאן מנוסח כתר ארם-צובה ולנינגרד.
הערה זו יפה גם לגבי הקמץ החטוף בקו"ף.
מנחת שי :ואלקטה בשבלים וכן אלקטה נא שבסמוך שניהם בחטף קמץ ,כך כתב רבינו יונה
בספר הרקמה ,ורד"ק במכלול )דף כב( ושרשים ומדקדקים אחרים ,וכן מצאתים במקצת
ספרים כתובי יד ,גם כי בהרבה ספרים הם בשוא לבדו:
מגליון רות סז ב ב ַואֲלַ קֳּ טָ ה בכתבי היד וגם בחלק מהדפוסים )היידנהיים וההולכים בשיטתו(
הק' כאן היא בחטף קמץ .כיון שלפי המקובל חטף באות לא גרונית היא רשות ,די אם נקראנו
כשוא נע .סיבת החטף היא כנראה לפי הידוע מהמדקדקים הקדמונים ששוא נע לפני אות
גרונית מקבל את תנועת אותה אות ]כך מצאנו בבן אשר תהלים יד א ובמקבילו בפרק נג
ה ְת ִעיבוּ שהש' והת' מנוקדות בחטף-חירק )עיין ברשימות בסוף תנ"ך ברויאר מוסד
ה ְשׁ ִחיתוּ ִ ֽ
ִֽ
הרב קוק וחורב([ ,גם האות ט' כבדה במקצת ויש בה צליל של גרונית ,ולכן קיבל השוא את
תנועת הט' .הערה :ברור לפי זה שהחטף קמץ שבכאן הוא חטף-קמץ-רחב ,כלומר של תנועה
מרדכי באופן שנשמע הקמץ החטוף )הקטן ,כלומר כמו חולם( –
גדולה .ולכן מי שמהדר לומר
ֳּ
ֳּ
אלק ָטה כשאת הט' הוא מבטא כמו פתח ואת הק' כמו חולם ,הרי
אם "יהדר" גם כאן לקרוא
יעשה ההיפך מכוונת המנקד .והערה זו נכונה גם לגבי לֻ ֳקחָ ה-זֹּאת )בראשית ב ,כג( שאין טעם
לקורא בהברה ספרדית לקרוא את הק' כמו חולם! ]מדוע אם כן לא השתמש בן אשר עצמו
בחטף פתח? הערת י .לויפר .תשובה לענ"ד :שוא נע רגיל – "בררת המחדל" שלו היא חטף
פתח ,שוא נע לפני גרונית – כעין הגרונית ,לפני יו"ד – כעין החירק .לכן די בעצם הציון
שהוא נע .במקרים שלא צפוי שהשוא שם הוא נע – שם מנוקד בחטף כעין מה שצריך להיות.
מרדכי מוסבר בדומה לכך .א.ל[.
ֳּ
גם החטף של
בה
בו

מחלוקת כתיב חמורה.

כמו בפסוק ב
בז
מנחת שי  :אלקטה נא  -הקו"ף בחטף קמץ כמו שכתבתי לעיל:
ב יא
ב יג

מחלוקת כתיב.
הערה 5

מנחת שי :כאחת שפחתך  -ברוב הספרים חסר יו"ד:
ב יד

בעַ ז ללא דגש.
כיון שכאן ָלה ללא מפיק ,הבי"ת של ֹ
7

מנחת שי :ויאמר לה בעז  -ה"א הכנוי נחה והיתה ראויה להיות במפיק ,והוא חד מן מלת לה
דלא מפקין על פי המסורת ,וסימנם אנ"ך ,פירוש אורייתא נביאים כתובים ,לפיכך נראה לי
שבי"ת בעז רפה שאין כאן דין מפיק כמו שכתבתי בפרשת ואלה שמות על ותחמרה בחמר
)שמות ב ג( ,ובסוף פרשת שלח לך ,ובזכריה )ה( .ועיין מה שכתבתי בסוף פרשת מטות:
מחלוקת כתיב נוספת.
ניקוד חטף הפתח אינו מובן.
ב טו
מנחת שי :גם בין העמרים  -העי"ן בחטף קמץ:
ב כא
גא

יש הבדל בפיסוק

ב־ל:4
ֽיט ָ ֽ
שׁ־לָ֛ 4מנ֖ ַוֹ][ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ַ
לפי לנינגרדִ ] :בּ ִ֞תּי ֲה ֧ל ֹא ֲא ַב ֶקּ ָ
ב־ל:4
ֽיט ָ ֽ
שׁ־לָ֛ [4מנ֖ ַוֹ]{ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ַ
והמשך החלוקהִ ]} :בּ ִ֞תּי ֲה ֧ל ֹא ֲא ַב ֶקּ ָ
ב־ל:4
ֽיט ָ ֽ
שׁ־לָ֛ 4מנ֖ ַוֹ][ ֲא ֶ ֥שׁר יִ ַ
לפי כתר ארם צובהִ ] :בּ ִ֕תּי[ ] ֲה ֧ל ֹא ֲא ַב ֶקּ ָ
גג
מנחת שי :ורחצת וסכת ושמת  -בדפוסים אחרונים כתוב ושמתי ביו"ד וקרי ושמת בלא יו"ד.
אבל בכמה ספרים כתובי יד וגם בדפוסים ישנים כתוב ושמת בלא יו"ד ,ואין כאן קרי וכתיב
כלל ,ואף במסורת ריש ספר מלכים נסדר הסימן מן מסורה גדולה מלין דכתיבין י' בסוף
תיבותא ולא קריין ,ולא נחשב בהם מזה הפסוק רק תיבת וירדתי .ובמדרש אמרו וירדתי
כתיב כדלקמן ולא דרשו שום דבר אצל ושמת ,ואין אנו צריכים למה שכתב בזה בעל שרש
ישי .ואל יקשה בעיניך אם בפרטן אי אתה מוצא רק מ"א מלין ,מפני שצריך להוסיף שתי
תיבות שהם בפרשת תוכחה בפסוק יען אשר לא זכרתי ביחזקאל )טז מג( שכתוב זכרתי
ביו"ד וקרי זכרת בלא יו"ד ,ובאותו פסוק עצמו ולא עשיתי כתיב ביו"ד וקרי עשית בלא יו"ד.
ופשע המגיה בזכירתם .עוד יש לדעת כי מה שכתוב בסוף מסרה הנזכרת ,הייתי לכן כה
אמר ה' אלהים יען אכלת .טעות סופרים הוא המעוותים עלינו את הכתובים ,וצריך לומר
אתי כה אמר אדני אלהים יען אמרים לכם אכלת אדם אתי ,שכתוב ביו"ד וקרי את בלא
יו"ד ,והוא ביחזקאל )לו יג(:
הערה 6
גה
כנראה כתר ארם-צובה סמך על הקורא שישלים בעצמו ניקוד וטעמים של מלה שאינה כתובה
רק בגליון .כך נראית שורה זו עם הקרי בכתר ארם צובה
הערה 7

ג יג

מנחת שי :ליני  -כפי המסרה דריש דברי הימים וריש בראשית הנו"ן רבתי ולא הלמ"ד,
ובנוסח אחר מאותיות גדולות לא נמנית עמהם ,וכן בספרים כתובי יד אין שום אחד מהן
גדולות:
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ג יד

מחלוקת כתיב.

ג טז

הערה 8

על מנהג זה של לנינגרד דובר כאן בעבר .כיון שמנהג זה הוא זר וחריג ,אני מתפלא במקצת
על בעלי פרויקט שו"ת בר-אילן שעדיין דבקים בהעתקה עיוורת מלנינגרד ובכללה זרות זו.
הערה  6הובאה כבר בפס' ג.

ג יז
דא
נעמי:
֔
מכרה
֣
דג

מכרה֔ :
֣

זקפים מתרדפים )רצופים(?
משרת הזרקא מרכא או מונח?

דד

ספק געיא בלנינגרד
ד ו
;
היא מחלוקת כתיב .הראשונה היא בניקוד חטף-קמץ להראות קמץ חטוף.
מנחת שי :לגאול-לי  -מלא ,והאל"ף בקמץ והוא חטוף ,והוא חד מן יתרים וא"ו וחטפים
קמצים על פי המסורת:
המחלוקת השנייה

ד ז
במקרא ,כתיב מלא ודגש.
ד יג

הכתיב של לנינגרד הוא חריג אע"פ שיש כמוהו לפעמים

דגש זה של ונציה אינו בכללי הדחיק.

ד טו
;
מנחת שי :אהבתך  -הבית בקמץ בספרים מדוייקים כתובי יד והתי"ו בסגול ,מפני שהמלה
מלעיל בשני פשטין ,וכן כתב הלוית חן )פרק ב( מהשער הששי ,ובספר אחד כתוב יד
התי"ו בצירי ובפשט אחרון לבד ,ובטיל ברובא ,ובמקראות ראשונות מהדפוס בצירי ובשני
פשטין ,ואינן מחוורות אצלי:
ד כב
מנחת שי :ועבד  -במקצת ספרים חסר וא"ו אחר העי"ן ,וכן במסורת כתוב יד עובד ב' מלא,
וסימן ותקראנה לו השכנות .ובעז הוליד את עובד:
הפטרת שבועות

שוב חטף-פתח בלא גרונית .ושוב חזרה בהערה 1
יחזקאל א א
על אותו מקור במנחת שי על העדפת שווא ולא חטף בלא-גרוניות .ראה רות ב ב.
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הבהרה :לפני כמה שבועות ציינתי שברשימת החילופים
:
אג
בין בן-אשר לבן-נפתלי בדפוס ונציה יש שינוי ממה שמופיע ברשימות האלה.
הרשימות האלה בנויות על ספר החילופים מהדורת ליפשיץ .כאן העדיף ר"מ ברויאר לנקוט
את שיטת כתבי היד ובהם כתר ארם צובה בניגוד לדעת בן-אשר בחילופים.
א ד ע ֤נן:

ע ֤נן ׀:

הערה 2

כאן כא"צ מנקד בחטף-פתח ,ושוב העדפה לשיטת השווא.

או

ונציה גורס פתח באתנח וכתבי היד גורסים בקמץ כדין.

א יא
עליי לסיים כאן! ועוד חזון למועד

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
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=10317&p=272195#p272195
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתmaanelashon@gmail.com :
☺ בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺
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