היבטים לשוניים בפרשת בלק עו
דקדוקי קריאה בפרשה בהפטרה ובראשון של פינחס

כב ג ִ ֣כּי ַרב֑ -הוּא :טעם מונח בתיבת ִ ֣כּי בלבד ,אין לצרף לה את התיבה ַרב

הבאה אחריה

כב ד ֵ ֖את ֶי ֣ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את
תוֹרה :הטעמה בתי"ו ,במלעיל
כב ה ֠ ְפּ ָ
כב ו וְ ַע ָתּ ֩ה :הקורא את העי"ן כמו אל"ף משנה את משמעות הכתובֽ ָ .א ָרהִ֝ -לּי :העמדה קלה באל"ף,
שׁנּוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
ולהוציא מכל ספק האל"ף בקמץ רחב .1וַ ֲאגָ ְר ֶ ֖
כב ח וַ ֲה ִשׁב ִ ֹ֤תי :מלרע
לּי :העמדה קלה בקו"ף ,הקו"ף בקמץ רחב ראה הערה על פס' ו ובניגוד לכג יג.
כב יא ָ ֽק ָבה֙ ִ -
ים ֶאלִ -בּ ְל ֔ ָעם :יש לשים לב לטעמים בפסוק זה ,רבים הקוראים המתבלבלים
ֹלה ֙
אמר ֱא ִ
כב יב וַ ֤יּ ֹ ֶ
וקוראים מרכא-טפחא כבר בתחילתו .הדבר נובע מכך שהאתנח ,2קוטע את דברי הבורא אל בלעם באמצע

ומחלק את הדיבור לשניים֥ :ל ֹא ֵת ֵלְ֖ך ִע ָמּ ֶ ֑הם ֤ל ֹא ָתא ֹ֙ר ֶאתָ -ה ֔ ָעם
אמרוּ
כב טז וַ ֣יּ ֹ ְ

֗לוֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד

שׂה :נחץ באל"ף )העמדה קלה( למנוע הבלעת העי"ן החטופה; ָ ֽק ָבהִ ֔ -לּי :מוקפות וגעיא בקו"ף
כב יז ֶא ֱע ֶ ֑
ולא מונח ,ובקמץ רחב כמו בפסוק יא.
אף :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה שם ,כן הדבר גם בהמשך
כב כב וַ ִ ֽיּ ַחר֣ ַ -

כב כח ִ ֣כּי

יתנִ י :התי"ו בפתח
ִה ִכּ ַ֔

כב ל ַ ֽה ַה ְס ֵכּ֣ן :געיה תחת הה"א הראשונה
בא :טעם מונח גם בתיבה ִ ֣כּי ,המילים אינן מוקפות
כב לו ִ ֣כּי ָ ֣
כב לז ַ ֽה ֻא ְמ ֔ ָנם :בטעם זקף קטן
אתי :געיה בה"א הראשונה
כב לח ִ ֽהנֵּ הָ֙ -ב ִ ֙
כג ג יִ ָקּ ֵ ֤רה :הרי"ש בצירי
כג ז ֵ ֽמ ַה ְר ֵרי֔ ֶ -ק ֶדם :הגעיה במ"ם ולא בה"א .לכן ,ועל אף הקושי ,הרי"ש הראשונה בשווא נח
כג ט ֶהןָ -ע ֙ם :המילים מוקפות ,ולכן הה"א בסגול ,כן הדבר גם בפסוק כד
כג יג וְ ָק ְבנוֹ֖ ִ -לי :הקו"ף בקמץ קטן

כג טו ִא ָ ֥קּ ֶרה

ֽכֹּה :טעם נסוג אחור לקו"ף

כג יח וּֽ ֲשׁ ָ֔מע :השי"ן בשווא נע ,3כשאר המקומות בהם ישנו חטף באות שאינה גרונית אין הכוונה אלא
להורות על הנעת השווא

רוּעת
וּת ַ ֥
כג כא ְ

מ ֶלְך :אין טעם נסוג אחור לרי"ש
ֶ֖

 1הערה זו נראית מיותרת .משום מה יש קוראים בתורה בעלי "מסורות קריאה" משונות העושים כעולה על רוחם
ארוּ ָא ֖רוֹר
משיקולים דקדוקיים מוטעים ואף בלעדיהם! אולי הם מדמים לשופטים ה כג ֣אוֹרוּ ֵמ ֗רוֹז ָא ַמ ֙ר ַמ ְל ַ ֣אְך ֔ה' ֥ ֹ
יה ששם האל"ף בחולם .למרות הדמיון ההשוואה אינה נכונה .די אם נציין שאין קמץ חטוף )קטן( בהברה
י ְֹשׁ ֶ ֑ב ָ
מוטעמת ,ובנוסף לשיטתנו שהקמץ הזה יכול להיות רק בהברה סגורה )הברה המסתיימת בדגש או בשווא נח(.
 2הוסבר כמה פעמים שהפתיחה של הפסוק היא לפני האתנח .והאתנח חוצה את החלק העיקרי של הפסוק כלומר את
דברי ה' אל בלעם
 3על פי תוכנת הכתר ,השי"ן בחטף פתח ,כן הדבר גם בתורה קדומה שמוסיף על כך בחלק הדקדוק שכך הוא הדבר
'לתפארת הקריאה' .ככלל ,תנועה חטופה הבאה באות שאינה גרונית לרוב היא נקראת כשווא נע ,והחטף אינו בא אלא על
מנת לסמן את הנעת השווא.

1

כג כג לֹא-נַ֙ ַח ֙שׁ :במלעילַ .מה֖ ָ -פּ ַעל

ֵ ֽאל :הטעם בפ"א

4

אכל
כג כד וְ ַכ ֲא ִ ֖רי :הכ"ף בפתח וכן הדבר בהמשך כד טַ .עד֣ -י ֹ ַ

ֶ֔ט ֶרף :טעם נסוג אחור ליו"ד

בנּוּ :הקו"ף בחטף קמץ
כג כה ִת ֳקּ ֶ ֑
כג כז וְ ַק ֥בֹּתוֹ :במלעיל

כד ג ְשׁ ֻ ֥תם

ָה ָ ֽעיִ ן :שׁי"ן ימנית

ים :הכ"ף בפתח והאלף אחריה בחטף פתח ,יש להיזהר לא להבליע את האל"ף וה"א הגרוניות
כד ו ַכּ ֲא ָה ִל ֙
כד ז יִ ֽ זַּ לַ֙ -מיִ ֙ם :געיה ביו"דִ .מ ָ ֣דּ ְל ָ֔יו :הדל"ת בקמץ רחב ויש להאריך מעט בקריאתה ,הלמ"ד בשווא נע.
שּׂא :הוא"ו בשווא נע ,הנו"ן בפתח והשׂי"ן בדגש
וְ יָ ֤ר ֹם :הוא"ו בשווא נע ובמלרע ,הרי"ש בחולם .וְ ִתנַּ ֵ ֖

וּכ ָל ִ ֖ביא ִ ֣מי
כד ט ָשׁ ַ ֧כב ַכּ ֲא ִ ֛רי ְ
כלומר

ימנּוּ
ִ ֣מי יְ ִק ֶ ֑

ימנּוּ :ההפסק במילה
יְ ִק ֶ ֑

ַכּ ֲא ִ ֛רי

קטן לעומת ההפסק במילה

וּכ ָל ִ ֖ביא
ְ

מוסב על שניהםְ .מ ָב ְר ֶכ֣יָך :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף ,כן הדבר גם בהמשך

וְ א ְֹר ֶ ֖ריָך
כד יא וְ ַע ָ ֖תּה :יש להקפיד על קריאה נכונה של העי"ן ,אחרת משבש את משמעות המקרא
כד יז ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ֔אל :המ"ם בחירק חסר ,גם היו"ד אחריה בחירק חסר ובדגש חזק

כד יח ֥עֹ ֶשׂה ָ ֽחיִ ל׃

טעם נסוג אחור לעי"ן

כד יט וְ ֵי֖ ְר ְדּ :הוא"ו בשווא נע .רי"ש ודלי"ת בשוא נח

כד כב ְל ָ ֣ב ֵ ֽער

ָ ֑קיִ ן :טעם נסוג אחור לבי"תִ .תּ ְשׁ ֶ ֽבּךָּ  :כ"ף סופית דגושה

כה ג וַ יִּ ָ ֥צּ ֶמד :במלעיל
כה ד וְ יָ ֛שׁ ֹב :הוא"ו בשווא נע ,השׁי"ן בחולם ובמלרע
כה ז ִ ֽפּינְ ָח ֙ס :הנו"ן בשוא נע אחרי חירק מלא וכן הדבר בכל מקום
הפטרת בלק ,מיכה ה-ו:
חל :יו"ד ראשונה בשווא נע ,יו"ד שנייה בפתח
ה ו יְ יַ ֵ ֖
ה ט וְ ַה ֲא ַב ְד ִ ֖תּי :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף החטופה

ה יא יִ ְֽהיוּֽ ָ -לְך׃

געיה ביו"ד הראשונה

ו א וְ ִת ְשׁ ַ ֥מ ְענָ ה

ַהגְּ ָב ֖עוֹת :יש להקפיד על הפרדת התיבות למי שאינו מבחין בקריאתו בין קמץ לפתח

וֹס ֵדי
ו ב ֣מ ְ

א ֶרץ :טעם נסוג אחור למ"ם ,הסמ"ך בשווא נע
ָ֑

ו ג ֲע ֵנ֥ה ִ ֽבֿיֲ :ע ֵנ֥ה

במרכא והבי"ת אחריה רפויה

5

ו ה זְ ָכר-נָ ֙א :הכ"ף בקמץ קטן ְל ַ֕מ ַען :בזקף גדול

6

שׁ ֶמן :העמדה קלה בנו"ן
ו ז ְבּ ִ ֽר ְב ֖בוֹת :געיה ברי"ש והבי"ת הראשונה בשווא נע .נַ ֲח ֵלי֑ ָ -

ו ח וְ ַ ֣א ֲה ַבת

ֶ֔ח ֶסד :הטעם נסוג לאל"ף

 4לפי תוכנת הכתר .אך בתנ"ך קורן ועל פי תורה קדומה ,הטפחא בעי"ן ולא בפ"א וכן הדבר בכל ספרי תימן .אנו הולכים לפי
כ"י לנינגרד ומהדורת ברויאר לפיהם הטעם בפ"א.
 5כן הוא בבן אשר )כא"צ( לנינגרד קהיר וששון וכן הוא בתנ"ך ירושלים תשי"ג ובתיקון ההפטרות של פלדהיים אל נכון.
למרבה הצער המדקדק בן זאב לפני כמאתיים שנה הגיה והפך את המרכא לטפחא והדגיש את הרפה .במצודתו נלכדו תנ"ך
לטריס ,היידנהיים ,ותנ"ך קורן ,בעקבותיהם כמה תיקוני קוראים.
 6כן הוא במדויקים ,כולל ירושלים תשי"ג ולנינגרד

2

ראשון של פינחס
כה יא ְבּ ַקנְ ֥אוֹ :הנו"ן רפויה בשוא נח ,עם זאת יש להשמיע האל"ף ,לא – בְּ ַקנוֹ .וכן ְבּ ִקנְ ָא ִ ֽתי׃ ולא –
בְּ ִקינ ִָתי
כה יב ָשׁ ֽלוֹם :בחלק מספרי התורה הוא"ו של 'שלום' קטועה
כה יג

וְ ָ ֤היְ ָתה

7

לּוֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק ,עם זאת היו"ד
֙

אֹלהיו :האל"ף כלל אינה נשמעת
בשוא נעֽ ֵ .ל ָ֔

כה טו ֣ר ֹאשׁ ֻא ֥מּוֹת ֵ ֽבּית֛ ָ -אב ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן
ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן

אב ,ויש להאיץ מעט את קריאת התיבה
ֽהוּא :אין להתעכב על ָ ֛

להסמיכה לתיבה שלפניה שהרי הטפחא היא כאן המפסיק העיקרי

כה יח ִ ֣כּי צ ֲֹר ִ ֥רים :תיבת ִ ֣כּי

במונח ואיננה מוקפת לזו שלאחריהַ .עלְ -דּ ַברְ -פּ ֑עוֹר :גם כאן וגם בהמשך

הפסוק ְדּ ַבר -במקף ולא במונח; ַה ֻמּ ָ ֥כּה

בטעם מרכאְ ,בֿיוֹםַ -ה ַמּגֵּ ָ ֖פה הבי"ת רפה

כו ג ְבּ ַ ֽע ְר ֣בֹת :געיה בעי"ן והרי"ש בשווא נח

כב ה
מחלוקת כתיב השלישית במספר בספר במדבר בין ספרי תימן לנוסח המקובל בשאר העדות.
עור :כתב בעל א"ת ,בענין בן בעור נבער כל אדם מדעת .והעולה
מנחת-שי :אל בלעם בן ְב ֹ
מדבריו ,כי המדפיס סתר דבריו ממקו' למקו' ,בכתיבה ובמסורת ,ומסרות הספרים חלוקו' זו
מזו .גם דברי אהרמ"ה אינם נשמעי' ,וקשיא דידיה אדידיה ,מסיפיה לרישיה ,ומרישיה
לסיפיה ,ומסקנא דמילתיה ,דששה בעור אינון באוריתא ,בדוישלח ,גדבלק קדמאה ,דדמטות,
הדכי תצא ,מלאי' ,וב' חסרי' ,ותרוייהו ובנו בער )דבלק( ,וכל נביאים וכתובי' מלאי' ,וכ"כ בעל
שמן ששון .וזהו ג"כ כללא דמילתא דכתב הרמ"ה בסוף דבריו ,כל בן בעור מלא ,כל בנו
בער חסר ,וסימניך ,מקום שיפה כח הבן הורע כח האב ,מקום שהורע כח הבן יפה כח האב.
עור[.
ן־ב ֹ
] ֶּב ְ ּ
מגליון בלק סז ּבֶ ןְּ -בעֹור כן הכתיב בספרי אשכנז וספרד בספרי תימן הכתיב הוא ְּבעֹ ר ללא
ו' .ענין זה נדון בארוכה בספרים של ר"מ ברויאר כתר ארם צובא והנוסח המקובל של
המקרא ונוסח המקרא ב"כתר ירושלים" .הרמ"ה לא הכריע כאן והנוסח אשכנז וספרד בנוי
על או"ת ומ"ש.
התומכים בגרסא בעֹ ר :ששון 1דפוס ונציה ,מסורה גדולה ששון ,ומסורה קטנה ששון) 1במדבר
לא ח( :בעור ג' שם בר נשה מלי בתו]רה[ כלומר :שלוש פעמים שם איש )המסורה מוציאה
רו )ויקרא יג ,ב ועוד בענין("( מלא בתורה ,ופסוקנו אינו אחד מהם כי יש שם פרוט
עור ְ ּב ָׂש ֹ
מהדיון " ְב ֹ
המקומות(
התומכים בגרסא בעֹור עם ו' :ששון )בסתירה לנוסח המסורה שלו ,קורה לפעמים הן בדפוס
והן בכתבי יד( ,לנינגרד ,בריטיש.
מסורה קטנה דפוס לקמן כד פסוקים ג וטו )בשני המקומות( :ב ֹער ב' חס]ר[ .ומכאן שאצלנו
מלא.
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קטיעה זו אינה משנה את הקריאה ,אבל הקורא )או העולה( עלול לפסול את הספר בטעות...
א הרמ"ה :בע"ר.
ב דוישלח :בר' לו לב.
ג דבלק קדמאה :במ' כב ה.
ד דמטות :במ' לא ח.
ה דכי תצא :דב' כג ה.
ו בנו בער :במ' כד ג ,טו.

3

במסורה קטנה )דפוס( כאן כתוב :ב' חסרים ושארא מלאים .ולכאורה מתפרש על מקום זה
שהוא מהחסרים ,אבל פרוש זה קשה מאוד כי לקמן בפרק כד ג וטו ישנם חסרים לכולי עלמא
וכן מצוין במסורה שם ,לכן מסתבר שכוונת המסורה גם כאן היא על שני המקומות הודאים.
ע"כ מגליון סז .מכאן דברי ר"מ ברויאר בספר כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא.
הדברים סוכמו לעיל ,ועתה יובאו בלשונם.

הערה 2

:
ז

ל־הנָּ ָ ֛הר[.
מנחת-שיֽ ַ :על־הנהר :במאריך ובמקף ,בס"ס ,הגם שבחילופי' אינו כןֽ ַ ] .ע ַ
מנחת-שי הלך לפי החילופים של ונציה כמצוין בהערות צבי בצר ז"ל.
בחילופים מהדורת ליפשיץ

הגעיא היא שיטת בן-נפתלי.
מניין הדגש?
מנחת-שיֹ :לו לֵ אמֹר :שני הלמ"דין רפות ,וכן ִממֻ ִליֹ ] .לו ,לֵ אמֹרִ ,מ ּ ֻמ ִלי[.
כב ו

חטף-פתח במקום שווא נע באות רי"ש בבניין פיעל.

מצטרף יפה לזרויות לנינגרד .אולי מהראוי לציין שהדגש
כב ט
לתפארת הקריאה בלמ"ד ,אינו צריך להיות מושפע מניקוד הצירי או הסגול.
לא צפוי דגש בדלי"ת .השווה :מַ ְל ֵֿכי ַ ּד ְר ֵֿכי ַ ּד ְל ֵ ֿתי
כב יח
8
וכד' .וזאת ,אע"פ שבלשון יחיד הן דגושות  :מַ ְל ִּכי ,מַ ְלכּ ֹו ַ ּד ְר ִּכי עַ ְבדּ ֹו ַ ּד ְל ִּתי.
ז שבחילופי' :חילופים  -ד.
8
ההסבר המקובל לזה הוא .מַ ְל ִּכי הוא 'מלך' עם כינוי גוף ליחיד; מַ ְל ֵֿכי הוא ְמלָ כִ ים בהטיה השווא בלמ"ד הוא
תמורת שווא ,במקום ְמ ְלכֵ י ,ולכן הפתח במ"ם אינו תנועה קטנה רגילה אלא 'תנועה קלה' שבאה במקום שווא,
במקרה כזה השווא הוא נח ,אבל בגד-כפת שאחריו רפויים.

4

מנחת-שי :עַ ְבדֵֿ י :הדלי"ת רפה] .עַ ְב ֵדי[.
כב כג

השמטת דגש ה"א הידיעה בלנינגרד.

מחלוקת כתיב.
כב כו
יט
מנחת-שי :וַ יַ עֲ מֹד במקום צַ ר :ויעמד חס' וי"ו ,כמו הראשון שבסמוך .וכ"כ הרמ"ה ז"ל,
ויעמד כאמאחריהם )דבשלח( חס' וי"ו כתי' ,וכל לישנא ויעמד באורית' דכות' חס' ,ודכות'
כבאו יומים יַ עֲ מֹד ,וכל יַ עֲ מֹד דכות' חס'] .ויעמד[.
כ

המנחת-שי בניגוד למקורות האחרים.
כב כח
יתנִי[.
יתנִי :בס"ס התי"ו בקמץִ ] .ה ִ ּכ ָ֔
מנחת-שיִ :ה ִכ ָ֔
ניקוד המלה נדון בספר כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא .עמ' 38 37

יט הראשון שבסמוך :במ' כב כד.
כ הרמ"ה :עמ"ד.
כא מאחריהם :שמ' יד יט.
כב או יומים :שמ' כא כא.
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הספר הזה הופיע כבר בתשלז לפני כארבעים שנה ,ומשום מה ספרים הנחשבים מדויקים כמו
תנך קורן או 'סימנים' ממשיכים לשבש בניקוד הכיתני בקמץ! כמדומה שתיקון קוראים חורב
הוא היחיד בעל נוסח מתוקן ,לא רק כאן.

ולמסקנה כב כח ִ ֣כּי
עתה:
כב כט כ֥ י ֖

ִה ִכּי ַ֔תנִ י :התי"ו בפתח

עתה:
כ֖ י ֥

כב ל

חילופי מרכא טיפחא  /טיפחא מרכא.

הערה 23

עם זאת יש לציין שכאן הטיפחא היא הטעם היחיד האחרון לפני הסילוק ,ולפעמים דינה כטעם

אמר ֽל ֹא:
מחברֽ ַ .ה ַה ְס ֵכּ֣ן ִה ְס ַ֔כּנְ ִתּי ַל ֲע ֥שׂוֹת ְלָך֖ ֑כֹּה וַ ֖יּ ֹ ֶ
:

כב לג

כב לח
מחלוקת כתיב .לנינגרד דעת יחיד מנוגד למסורתו הקטנה ולמסורת כא"צ בד"ה.
כג ג
אור-תורה:

הניקוד בסגול נראה יותר 'נכון' כמו יִ ָּב ֶנה.

כג ט
כג י

הערה 24

הערה  13באה בפרשת בהעלותך ,אלא ששם מקור אחר ניקד דגש.
כג יג

טעם או מקף?

:

שׁר[.
שר ד ִת ְראֶ נ ּו :בספרי' כ"י בגלגל ,לא במקףֲ ] .א ֶ ֣
מנחת-שיֲ :א ֶ ֣
לתו:
על-עֽ ֔

לתו:
כג יז על-ע֣ ֔

53

ע ָל ֑תוֹ :גלגל בעי"ן.
מנחת-שיֹ ֣ :

 53נורצי טיעם כאן את 'עלתו' בצירוף בלתי אפשרי ,מונח בעי"ן ואתנח בתי"ו ]וכך גם בכ"י ל א"ה :אינני יודע
למה מתכוון .בצילום לנינגרד שברשותי יש כאן זקף ,ובפס' ו לכ"ע יש אתנח[ .הוא בא לטעות זו כיוון שייחס
את הערת א"ת אל מה שלא התייחסה .בעל א"ת העיר על 'עלתו' שבפסוק יז ואמר 'שופר ישר בעין' ,ואכן
דייק בעל א"ת ,שהרי באותה היקרות 'עלתו' מטועמת במונח ובזקף קטן .אך נורצי סבר שהערתו של א"ת
מתייחסת ל'עלתו' שבפסוק ו )אף על פי שהביאה במקום המתאים לפס' יז לפי סדר המקרא( ,ולפיכך הגיע
עד כדי אבסורד .גם המקרה הזה מלמד שנורצי ראה בדיבור־המתחיל ייצוג לנוסח שבו בחר ,שהרי לא סביר
שהעתיק נוסח כזה ממקור כלשהו.
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ידוע על כמה מקומות וי"ו החיבור לפני שווא
כג יח
בגעיא ,והשווא אחרי הוי"ו בחטף-פתח .ניקוד לנינגרד כאן אינו יחידאי ,גם בכתר ארם צובה
לפי עדות מאורות נתן מנוקד בח"פ.
מנחת-שיּֽ :ושֲ ָמע :בספרי' כ"י מדוייקי' הוי"ו במאריך והשי"ן בחטף פתח ,וכ"כ במכלול דף
ס"ג .טוובמסורת ה' קמצין ,וסי' טזקום בלק ושמע ,יזקרב אתה ושמע )דואתחנן( ,יחהטה ה'
אזנך )דמלכים( ,יטוחברו דישעיה ,כהטה אלקי אזנך )דדניאל( .וכולן הוי"ו מתוגה והשי"ן
ש ָ֔מע[.
בחטף פתח ,כ"כ בספר דקדוק ישן .ועיין כאמ"ש בשופטים ה' ,על וּשֲ בֵ ה ֶש ְביְ ָךּֽ ] .ו ׁ ֲ
ּשבֵ ה ׁ ֶש ְביְ ָך הובאו בגליון בשלח השנה )עז(.
דברי המנחת שי על ו ׁ ֲ
יד

:

כג כג
ונציה כבן-נפתלי מטעים מלרע;

לפי בן אשר נסוג אחור,
;
מטעים מלעיל ,אבל מוסיף געיא בעי"ן.

מנחת-שיַ :מה־ ָפ ַ ֖על :בס"א כ"י הטעם בפ"א ,וכן נראה כומחילופי הדפוס שזה דעת בן אשר,
ה־פּ ַ ֖על[.
אך ברוב הספרי' הטעם בעי"ן ,וכן מצאתי בחילופי' כ"י לבן אשרַ ] .מ ָ
בספר החילופים ליפשיץ:

;

;
כג כה
שני הדיונים על חטף בלא-גרונית .בעניין ניקוד הקו"ף הוא מבוטא כחולם או כקמץ למי
שאינם מבחינים בין קמץ רחב לחטוף )קטן( דוגמת ִ ׁש ּב ֳִלים ִצ ּפ ֳִרים .ניקוד הקמץ בונציה נראה
תמוה ,הוא מתאים למשקל אפעַ ל ,אבל במשקל אפעול כמו כאן אֶ ּקֹב צפוי כאן שווא או
תחליפו חטף-קמץ.
לענין ְּתבָ ְר ֶכ ּנ ּוְּ /תבָ ֲר ֶכ ּנ ּו הרי זה ידוע בכל ברך פיעל כשהרי"ש בשווא.
מנחת-שיִ :ת ֳקבֶ נ ּו :הקו"ף בחטף קמץִ ] .ת ֳּקבֶ ּנ ּו[.
בהערה  25מפנה ר"מ ברויאר להערתו על אֲ בָ ְרכֵ ם )במדבר ו ,כז( ,שדעת המ"ש למעט בחטפים
בלא-גרוניות.
דגש דחיק?

כג כז
מנחת-שיְ :לכָ ה־ ּנָא :הנו"ן דגושהְ ] .לכָ ה־ ּנָא[.

כג כט
מנחת-שי :ושבעה אֵ ִילם :בתיקו' ס"ת יש' אֵ ִילם ,ל"א אילים דראש הפעור מל' ,ע"כ .וזה ברור
מן המסורת דמל' יו"ד קדמא' וחס' יו"ד בתרא' ,כזשכן נמס' בסדר תצוה ,ד' מלאי' דמלאי'

יד במכלול :מט ע"ב.
טו ובמסורת :מ"ג  -ד על אתר.
טז קום בלק :פסוקנו.
יז קרב אתה :דב' ה כג.
יח הטה ה' :מלכים ב יט טז .1
יט וחברו :יש' לז יז .1
כ הטה אלקי :דנ' ט יח.
כא מ"ש :מ"ש שופ' ה יב )'ושבה שביך'(.
כו מחילופי הדפוס :חילופים  -ד.
כז שכן נמס' :מ"ג  -ד שמ' כט א.
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בתרין יו"דין ,וכל שארא כתי' האילם ,אילם ,חס' יו"ד בתראה ומל' יו"ד קדמאה ,ואין זה מן
הארבעה .וכן מס' כחהרמ"ה ז"ל] .אילם[.
הערה  25משותפת גם לכג כה.

כד ט

כאן אולי הדגש בונציה הוא מעין 'אתי מרחיק'.
מנחת-שיְ :מבָ ְרכֶ ָ
יך ָֿברוּך וְ א ְֹר ֶריך ארור :כתב ר' משה קמחי כובספר מהלך בכלל אתי מרחיק
יתה ַ ֿפ ְרעֹה ,וכן בכל ספרי' מדוייקי'
זל"ש ,ואם תהיה מלרע היא רפי ,כמו כזמברכיך בֿ רוך ,כחבֵ ָ
הבי"ת רפה ,כטובדפוס מנטובה הוסיפו בדברי המפרש ,ומה שאמר מברכיך ברוך ,ר"ל
מדינא להיות ברוך ברפי הבי"ת ,והדגש שבה שלא כדין ,עכ"ל .ולפי דעתי איזה תלמיד
טעה ,וברבו תלה ,והמוסיף גרע דעת המחבר ,כי לבו לא כן חשב ,וגם לבדפוס ויניציא'
ליתיה] .בָ רו ְּך[.
בספר 'מהלך שבילי הדעת' מסביר ר' משה קמחי את כללי הדחיק ואתי מרחיק.
9

כלומר כשיש מלה פותחת באחת מאותיות בגד-כפת ]לא מדויק .דגש דחיק ואתי מרחיק בא
בכל האותיות מלבד הגרוניות ,ובא גם באות רי"ש[ מוטעמת והמלה שלפניה בטעם מלעיל
בהברה פתוחה ]מצוי בעיקר אחרי קמץ או סגול[ האות הראשונה במלה השנייה דגושה.
כלומר אם המלה השניה אינה מלעיל אלא מלרע – אין דגש .כאן המנחת-שי מתווכח עם
מישהו שציין ש'ברוך' בדגש ומתרץ שהוא חריג .המנחת שי טוען שגם כאן אין חריג ,ובונציה
רפוי .אבל בצילום המוצג כאן מונציה הבי"ת בדגש.
ברור שאין כאן כוונה להדגיש את הוי"ו .תפקיד
כה ב
הדגש לבטא את הוי"ו למנוע קריאת וַ ִ ּי ְ ׁש ּ ַתח ּו.
תלישא קטנה או גדולה?

כה ח

הפטרת בלק
ביו ֙ם:
:
מיכה ה ט
מסתברת וכנראה בלתי אפשרית.
ה יא ומעונְ נים:
מחטף בלא-גרונית.

ומעונֲנים:

ונציה מטעים שני פשטים מתרדפים )רצופים( ,הטעמה שאינה

גם כאן באה ההערה הקבועה של ברויאר על המנעותו

כח הרמ"ה :אי"ל.
כו בספר מהלך :מהלך שבילי הדעת ,ז ע"ב.
כז מברכיך ברוך :פסוקנו.
יתה פַ ְרעֹה :בר' מז יד; עכ"ל ר' משה קמחי.
כח בֵ ָ
כט ובדפוס מנטובה :משה קמחי ,מהלך שבילי הדעת ,מנטובה שכ"ג )או מנטובה של"ה ,הזהה לו( ,שער
אותיות אהוי :דחיק ,קונט' ב ,ד ע"ב.
ל בדפוס ויניציא' :מהלך שבילי הדעת ,ונציה ש"ו.
9
ר"מ קמחי מציין דוגמה של רפי את המקרא בהפטרת השבוע עֲ נֵה בִֿ י )מיכה ו ,ג( .כלומר הוא גרס כאן ע ֥נה בטעם
מרכא ולא בטעם טיפחא ,כשיבוש בתנ"ך קורן וההולכים בעקבותיו.
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וב
הערה 5
ו ה
מפסיק מלך.

הערה 3

:

ונציה מטעים טעם משרת בניגוד לכא"צ ולנינגרד המטעימים

כלעיל ה יא מנקד ברויאר שווא ולא חטף.

וז

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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