היבטים לשוניים בפרשת פינחס עז
דקדוקי קריאה בפרשת פינחס ובהפטרה ובראשון של מטות
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
לּוֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק ,עם זאת
כה יג וְ ָ ֤היְ ָתה ֙
אֹלהיו :האל"ף כלל אינה נשמעת
היו"ד בשוא נעֽ ֵ .ל ָ֔
כה טו ָכּזְ ִ ֣בּי :הכ"ף בקמץ קטן והבי"ת דגושה; ֣ר ֹאשׁ ֻא ֥מּוֹת ֵ ֽבּית֛ ָ -אב ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן ֽהוּא :אין להתעכב
על ָ ֛אב ,ויש להאיץ מעט את קריאת התיבה ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן להסמיכה לתיבה שלפניה שהרי הטפחא היא
כאן המפסיק העיקרי

כה יח ִ ֣כּי צ ֲֹר ִ ֥רים :תיבת ִ ֣כּי במונח ואיננה מוקפת לזו שלאחריהַ .ה ֻמּ ָ ֥כּה בטעם מרכאְ ,בֿיוֹם-
ַה ַמּגֵּ ָ ֖פה הבי"ת רפהַ .עלְ -דּ ַברְ -פּ ֑עוֹר :גם כאן וגם בהמשך הפסוק ְדּ ַבר -במקף ולא במונח
כו ג ְבּ ַ ֽע ְר ֣בֹת :געיה בעי"ן והרי"ש בשווא נח
ראוּב ִנ֑י :האל"ף כלל אינה נשמעת ,כאילו כתוב 'הרוּבֵ ני'
ֵ
כו ו ָה
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יאי ,בתחילת הספר – הפוך! ַבּ ֲע ַדת-
יאי ָה ֵע ָ ֗דה :כאן הכתיב הוא קרואי והקרי ְק ִר ֵ ֣
כו ט ְק ִר ֵ ֣
֔קֹ ַרח :העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,בדומה גם בהמשך פס' י ַבּ ֲא ֣כֹל
כו יד ְשׁ ַ ֧נ יִ ם וְ ֶע ְשׂ ִ ֛רים ֶ ֖א ֶלף :יש להאיץ את קריאת תיבת ֶ ֖א ֶלף להסמיכה לתיבה שלפניה שלא
יישמע 'שנים ועשרים ,אלף ומאתים' 22,200 .ולא  1,222נכון הדבר גם בהמשך הפרק
כו טז ְל ָאזְ ֕ ִני :האל"ף בקמץ קטן
כו יז ַל ֲא ֕רוֹד :הלמ"ד פתוחה
כו כ ְל ֵשׁ ֗ ָלה :במלרע
כו כג ְל ֻפ ָ ֿ֕וה במדויקים :הוי"ו רפה ללא דגש
כו לג לֹא֥ ָ -היוּ ל֛ וֹ :טעם נסוג אחור לה"א ַמ ְח ָל֣ה :החי"ת בשוא נח ולא בחטף
כו מה ְל ֶ֕ח ֶבר :החית בסגול ולא בצירי
כו נג ָל ֵ֗א ֶלּה :למ"ד קמוצה
כו נד וְ ַל ְמ ֕ ַעט :המ"ם בשווא נח
כו נט יָ ְל ָ ֥דה :יש להיזהר לא להניח את השווא שבלמ"ד ,אחרת משנה משמעות .ובמיוחד לקוראים
קמץ כפתח.
כו סב ָה ְת ָפּ ְק ֗דוּ :ה"א בקמץ קטן תי"ו בשוא נח; פ"א בקמץ רחב ,והקו"ף בשווא נע
כו סד לֹא֣ ָ -היָ ה ִ֔אישׁ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
כז ג ַבּ ֲע ַדת֑ -קֹ ַרח :העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה .לֹא֥ ָ -היוּ ֽלוֹ :טעם נסוג
אחור לה"א
1

בחומשים סימנו געיא ברי"ש )עקב ריחוקה מהטעם( שעלולה להטעות לשוָ א ,בעיקר מי שרגיל לקרוא כך.
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יתה א ָֹ֔תהּ :הטעם לא עבר לתי"ו .2וְ נֶ ֱא ַס ְפ ָ ֥תּ מלרע ,הטעם בתי"ו
כז יג וְ ָר ִ ֣א ָ

יתה
מקומות נוספים )בפרק זה( שוי"ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע :וְ ָס ַמ ְכ ָ ֥תּ וְ ַה ֲע ַמ ְד ָ ֣תּ וְ ִצוִּ ָ ֥
וְ נָ ַת ָ ֥תּה
כז יח ר ֶ ֹֽעה׃ אי הקפדה על קריאת העי"ן כהלכה עלולה לגרור אחריה שינוי משמעות
שׁ ַאל ל֛ וֹ :טעם נסוג אחור לשי"ן
כז כא וְ ָ ֥
כח ד ַה ֶ ֥כּ ֶבשׂ ֶא ָ ֖חד :תיבה ֶא ָ ֖חד ללא ה"א הידיעה
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כח כד ָכּ ֵ֝א ֶלּה :בלא מעט קהילות קיים מנהג מיותר לפיו הקהל מלווה את בעל הקריאה בזמן
שהוא קורא תיבה זו 4במקרה כזה ועל מנת לתת לאנשים לשמוע את הקורא ,כדאי להמתין מעט
לפני קריאתה
יב ֶ֝כם :אזלא-גרש באותה תיבה ,גם הבי"ת השנייה בשווא נעְ .בּ ָשׁ ֻב ֖עֹ ֵת ֶיכ֑ם :הטעמה
כח כו ְבּ ַה ְק ִ ֨ר ְ
משנית בעי"ן ,מאיילא ,צורתו כמו הטפחאֽ ִ .מ ְק ָרא֙ -ק ֹ ֶד ֙שׁ :יש געיא )מתג( במ"ם ,עם זאת השוא
בקו"ף נח .כן הדבר גם בהמשך.
וּב ָעשׂוֹר֩  :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כט א כט ז ֶ
כ-לה :יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקראות ,פעמים עם וא"ו החיבור ופעמים ללא )לה

יּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ֔ ִיניִ ,מנְ ָח ָתהִּ ,מנְ ָח ָתם( ,לפעמים בלשון יחיד ולפעמים בלשון רבים )לג ְבּ ִמ ְס ָפּ ָ ֖רם
ַבּ ֙
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ֽטם(
הפטרת פינחס ,ירמיהו א; ב א-ג:
א א יִ ְר ְמ ָי֖הוּ :המ"ם בשווא נע למרות מה שנהוג בקרב רוב האנשים לקרא שם חירק
א ב ְל ָמ ְל ֽכוֹ :המ"ם בקמץ קטן

הוּ :השי"ן בחירק חסר והיו"ד דגושה וקמוצה ,נכון הדבר גם לגבי ִצ ְד ִק ָיּ֥הוּ
אשׁיָּ֙ ֙
א ג ֶבּן-י ֹ ִ
א ה ֶא ָצּ ְרָך֤  :הצד"י בקמץ קטן ,והשוא ברי"ש נח
א ט וַ יַּ ַגּ֖ע :במלרע ,היו"ד בפתח לא בחירק
וּל ַה ֲא ִ ֣ביד :הלמ"ד בשווא נח ויש להעמיד קלות
א י ִלנְ ֥תוֹשׁ וְ ִלנְ ֖תוֹץ :בשתי המילים התי"ו רפויהְ .
את קריאת הה"א למנוע הבלעת האל"ף החטופה :ול-ה-אביד

הוּדה :טעם טפחא בתיבת וְ ַ ֖על
א טו ִהנְ ִנ֣י :השוא הוא נח ,על אף הקושי .וְ ַ ֖על ָכּלָ -ע ֵ ֥רי יְ ָ ֽ
אֹלהים :יש לקרוא ללא אל"ף לֵ5הים
א טז ֵל ִ ֣
א יז ֶתּ ְא ֹ֣זר :האל"ף בשווא נחֲ .א ַצֶ ֑וּ ךָּ  :כ"ף סופית מודגשת
וּכלוּ ָלְ֑ך :טעם נסוג אחור ליו"ד והכ"ף אחריה בשווא נע
א יט וְ לֹא-י֣ ְ
את :במלעיל
ב ב ְ ֽו ָק ָר ָ ֩
ב ג יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ַל ֔ה' :להזהר מהבלעת למ"ד )רווח בין הדבקים( ,האל"ף של שם ה' אינה נשמעת.
יֶ ְא ָ֔שׁמוּ :האל"ף בשווא נח
2
3
4

כך הוא בד"כ בל"ה בנין קל
בפרשת תצוה יש שינויים אחדים וכדאי לשים לב
אולי כי פסוק זה נקרא במפטיר ימים טובים של פסח ובחול המועד פסח...
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ראשון של מטות
יש לשים לב ולהקפיד על המפיקים המופיעים לעתים קרובות בקריאה זו ולא להיכשל ,לדוגמא,
בין 'אשה' ל'אישהּ':
שּׁ ַבע :במלעיל ֶל ְא ֤סֹר אל"ף בשוא נח ,אינה נחה ואינה בחטף
ל ג ֽאוִֹ -ה ָ ֤
יה :כבר שמעתי קוראים 'המקפידים' לבטא יו"ד אחר הרי"ש ,מנהג פסול מיסודו
ל ה ָכּל-נְ ָד ֶ ֔ר ָ

יה
שאין לו על מה להישען .כמובן שנכון הדבר גם לגבי וֶ ֱא ָס ֶ ֛ר ָ
ל ו ָשׁ ְמעוֹ֒ :השי"ן בקמץ קטןֽ ַ .ו ֙ה' :אין להשמיע את האל"ף של תחילת שם ה' ,לקרא כאילו כתוב
'ודוני' .יִ ְֽס ַלחָ ֔ -להּ :געיה ביו"ד ,עם זאת הסמ"ך בשוא נח
ל י וְ ֵ ֥נ ֶדר הנו"ן בצירי
וּל ִא ַ ֥סּר :הלמ"ד בשווא נח
ל יג ְ
ל יד ָכּל֛ ֵ -נ ֶדר הנו"ן בציריְ .ל ַע ֹ֣נּת :הנו"ן בדגש חזק ,לשון ענוי הנפש
יה)ם
לה ְּבתֹ $ו #א ֲֵחי א ֲִב ֶ
ח ָ%
תן ִּת ֵּתן לָ הֶ ם  אֲחֻ ּזַ ת ַנ ֲ
רת  ָנ ֹ
ּד ְב ֹ
ּכן ְּבנֹות ְצלָ ְפחָ ד ֹ
כז ז  ֵ
כלי יקר :להן מבעי ליה למימר ,וכן בתוך אחי אביהם אביהן מבעי ליה למימר ,כמו
שנאמר בסמוך והעברת את נחלת אביהן להן .וזה לפי שבענין הירושה אם אין לו בן הרי
תן תתן להם כמדבר לזכרים להורות
הם עומדים במקום זכרים לכל דבר .על כן אמר ָנ ֹ
שהם כזכרים לכל דבר ירושה .אבל אחר כך שאמר והעברת המורה על לשון עברה ,או
לשון העברת נחלה משבט לשבט מצד שהן נקבות על כן אמר כמדבר לנקבות והעברת
נחלת אביהן להן :ע"כ כלי יקר .בדומה לזה דייק וַ ּ ַתעַ ן ָלהֶ ם )שמות טו ,כא(.
הקושיא מעיקרה אינה נכונה .מצאנו במקומות רבים שימוש במ"ם לנקבות ,אם מצד חילופי מ-
נ ,אם מצד שהמקרא אינו מקפיד .בגליון רות סח הובא שיר מאת ראב"ע המציין כמה וכמה
מקומות במקרא של שימוש מ לנקבות רבות.
הנוסח ומקורותיו
המקורות שעל פי קבע ר"מ ברויאר ז"ל את נוסח המקרא עבור דעת מקרא
ובהמשך ,תנ"ך מוסד הרב קוק חורב וירושלים.
כה יא

:

שאלת הגעיא עם המקף.
הערה 26

כה יב

מאורות נתן עדות על כא"צ

]תשובה[:
3

את בריתי ָש ֹלום :חבמקרא גדולה וי"ו זו קטנה ,ובגליון
מנחת-שי :בדפוס בנוסח התורה
ט
כתו' וי"ו זוטא והיא חד מאלפ"א בית"א דאותיות קטנות ,ע"כ .וכן היא כתובה בריש מסרה
רבתא שבדפוס .גם במסורת כ"י ריש פ' חיי שרה ראיתיה נמנית עם אותיות קטנות ,אך
לא מצאתי כן בספרי' אחרי' כ"י ומסרותיהם ,רק מסרו כאן ל' וי"ו קטיעא ,ע"כ .והכי אמרי'
יבפ"ג דקדושין ,בעל מום דעבודתו פסולה מ"ל ,אמר רב יהודה אמ' שמואל דאמ' קרא לכן
אמור הנני נותן לו את בריתי שלו' ,כשהוא שלם ,ולא כשהוא חס' ,והא שלום כתיב ,אמר רב
נחמן ,וי"ו דשלום קטיעא היא ,ע"כ .פי' לא קטנה כשאר אותיות קטנות שבתורה ,רק גדולה
 ,וכן שמעתי בשם הריטב"א ז"ל .ואפשר שזו
כשאר אותיות אלא שרגלה קצר כזה,
יב
היא ג"כ כוונת יאהרמ"ה ז"ל שכתב כמאן דקטעוה בפלגיה ,כמ"ש בריש פ' וישב .גם ר'
אליה המדקדק במאמ' ט' יגממסורת המסורת פי' קצוצה מעט מלמטה .ובעל א"ת ראה
 ,דהיינו שחתכוה לשנים ,ועדיין שני החצאי'
תמונה אחרת לנגד עיניו בספר מוגה כזו,
שם ,ונתיישב בה לפרש כן לשון וי"ו קטיעא דגמרין ,ופי' הרמ"ה ז"ל .והביא ג"כ לשון אחר
ידמהריטב"א ז"ל ,נראה כמסכים לדעתו ,וזהו ,וא"ו דשלו' קטיעא היא ,נר' פירושו שכרותה
בנתים ,דאי לא היל"ל זעירתא היא ,ונפקא מינה לס"ת ,ויש להגיה כל הספרי' שכתו'
כדרכו ,עכ"ל .ובאמת שכן ראיתי גם אני בס"ת קדמון מספרד כצורה השנית ,אבל בכמה
ס"ת אחרי' כתובה כצורה הראשונה .ואף פי' הריטב"א ז"ל דסליקנא מיניה אפשר שיובן כן.
>ועיין בספר טופענח רזא] <.שלום[.
בגליון פינחס סז הובאו דברי האנציקלופדיה התלמודית ,הם מובאים כאן שוב
כרך יא טור שצו קטועים  -ו של שלום בכתוב הנני נותן לו את בריתי שלום ,אמר רב
נחמן קטועה היא ,69כמי שקטעוהו באמצעו .70ונחלקו בצורתה ,וכן אם הלכה כרב נחמן :יש
שכתבו שהויו של שלום היא מן האותיות הקטנות ,71ויש שכתבו שאינה כשאר אותיות
הקטנות שבתורה ,אלא גדולה כשאר אותיות ,אבל רגלה קצרה וקצוצה מעט מלמטה,72
ולשון קטועה שאמרו הוא שנתקצרה וכאילו נקטעה ,כמו הקיטע יוצא בקב שלו ,73שנקרא
קיטע על שם שרגלו האחת קצרה מרגלו האחרת ,וכיוצא במקומות אחרים הלשון קטוע,74
אבל לא תהא קטנה כמו אות יוד ,אלא קצרה משאר ווין ,אבל מכל מקום יש בו כדי שיעור
ויו קטנה ,ואף אלה שכתבו שהיא כצורת יוד ונקרא שלים 75אין כוונתם כיוד ממש אלא הויו
ח במקרא גדולה :מ"ק  -ד על אתר.
ט מסרה רבתא :מ"ס  -ד א .2
י בפ"ג דקדושין :סו ע"ב.
יא הרמ"ה :של"ם.
יב כמ"ש :מ"ש בר' לז ד )'לשלם'(.
יג ממסורת המסורת :לוחות שניים ,מאמר ט ,עמ' .231
יד מהריטב"א :חידושי הריטב"א לקידושין סו ע"ב ,ד"ה וא"א דשלום )מהד' מוסד הרב קוק ,עמ' תשיז(.
טו פענח רזא :עמ' תסח )על פסוקנו(.
 . 69קדושין סו ב.
 . 70הרמ"ה הביאו במנחת שי במדבר שם.
 . 71מדרש ר' עקיבא בס' בתי מדרשות עמ' תעט; מאירי קרית ספר שם בשם יש מוסיפין לאותיות הקטנות;
מסורה גדולה ,ועי' מנחת שי שם; רבנו בחיי פינחס שם בשם המסורת ו דשלום זעירא.
 . 72מנחת שי שם בשם הריטב"א ובשם מסורת המסורת לר' אליהו המדקדק ,וכ"כ בשו"ת בתי כהונה ח"ב סי'
כ וכא עי"ש בארוכה ,ובשו"ת רעק"א סי' עה ,ופירשו כן גם ברבנו בחיי לעיל זעירא שר"ל קצרה ,וכן פירשו
בכוונת מהרי"ק שורש סט שכ' ובציר ליה שעוריה.
 . 73שבת סה ב.
 . 74בתי כהונה ושו"ת רעק"א שם ,וכן הביאו מעשרה מאמרות מאמר אם כל חי ח"ב סי' לד' שכ' קטיעא
מרגלו האחת לא מופסק באמצע כו'.
 . 75עי' מהרש"א קדושין שם ובעל הטורים פינחס שם ועשרה מאמרות שם.

4

קצרה ודומה קצת ליוד .76ויש שכתבו שצורתה כמו י ממש .77ויש סוברים שויו קטועה אינה ו
קטנה ,אלא כרותה בינתיים ,והיינו פסוקה באמצע ,78ומפרשים כן אף אותה שכתבו
ראשונים שהיא כמי שקטוע באמצעו ,79אלא שמהם שכתבו שחלקה העליון הוא כמו יוד
ובהצטרף חלק התחתון יהיה ו ,80ויש שהוסיפו שצריך לחתכה באלכסון ,81ומהם שכתבו
שאם הוא מופסק באמצע ובחלק העליון אין כשיעור ו הרי זה הפסד האות ועל ידי צירוף לא
נקראת ו ,אלא שלמעלה צריך להיות ]טור שצח[ שיעור ו ולמטה עוד קו או נקודה .82להלכה
יש סוברים שאין לכתוב כלל ו קטועה ,שלא אמרו כן אלא לדעת הלמדים מכאן שבעל מום
שעבד במקדש עבודתו פסולה ,83ואין הלכה כמותם ,שלמדים הדבר מלימודים אחרים,
וכתבו שכמעט בכל הספרים הקדמונים ו זו ככל הווין שבתורה ,ולכן גזרו בחרם שלא תגע יד
בווין שלמים בספרי תורה ולא יעלה הכורת עליהם ,84ויש שכתבו שלהלמדים מויו קטועה
דין של בעל מום שמחלל עבודה ,ו קטועה הוא לעכב ,והחולקים סוברים שאינו מעכב ,אבל
אף הם מודים שלכתחילה יש לשנות ו זו משאר ווין.85
אמות:
֔

נוסח ונציה מחודש למדיי .מטעים

אמ֧ ות:
כה טו אמ֥ ות:
במפסיק לעומת המנחת-שי וכתבי היד.
מנחת-שי :אֻ ֥מוֹ ת :במירכא ,לא בזקף קטן .ובמקצת ספרי' בדרגא אֻ ֧מוֹ ת] .אֻ ּ ֥מוֹ ת[.
:
;
:
כה יח
ר־פ ֽע ֹור[.
מנחת-שיְ :דבַ ר השלישי :במקף ,לא במירכא] .עַ ל־דְּ בַ ּ ְ

כו ז
מאורות נתן:
מנחת-שיָ :ה ֽראֿ וּבֵ נִי :הרי"ש במאריך ,והיא נקראת בשורק ,והאל"ף שבאמצע נחה ,כמו
טזיְ רא ּו את ה' יזוחביריו ,כן הוא בספרי' כ"י ,וכמוהו רבים יחכמ"ש בסוף דברי' .וכך היא כוונת
ר' אלייא המדקדק יטבהגהת שרשים שרש ירא .ושמו רפי על האל"ף להורות על נחותה.
וכ"כ כהרמ"ה ז"ל ,אלה משפחת הראובני )דפינחס( מל' דמל' כתי' ,מל' אל"ף ומל' וי"ו,
 . 76בתי כהונה ורעק"א שם.
 . 77עי' משנת אברהם שם בשם פענח רזא ועוד ,והבין כן אף בד' בעל הטורים ועשרה מאמרות.
 . 78ריטב"א קדושין שם; אור תורה להר"ם די לונזאנו ,והובא במנחת שי ובבתי כהונה ורעק"א שם .וכ"כ
בתשו' שבס' מלא הרועים ח"ג בסוה"ס.
 . 79עי' לעיל בשם הרמ"ה .מלא הרועים שם.
 . 80אור תורה שם; תשב"ץ ח"ב סי' רצד בהגה; מלה"ר שם.
 . 81אור תורה שם; לדוד אמת להחיד"א סי' יג.
 . 82בתי כהונה שם ורעק"א שם לדעה זו.
 . 83עי' קדושין שם ,וע"ע בעל מום כרך ד עמ' קיז.
 . 84תשובת חכמי וויניציא בפחד יצחק ע' ס"ת עמ' קמה  -קמט ובשו"ת בתי כהונה ח"ב סי' כ ,ועי"ש במש"כ
ע"ד הריטב"א קדושין שיש להגיה הספרים שיכתוב כדרכו ,וכ' שם שלכן הרמב"ם והטוש"ע השמיטו הדין של ו
קטועה.
 . 85בתי כהונה סי' כא ורעק"א שם ובתוספותיו למשניות תרומות אות נא ,וכ"כ בתשובות ר"א גורדון מטלז סי'
טו.
טז יְ רא ּו את ה' :יהו' כד יד.
יז וחביריו :שמואל א יב כד; תה' לד י.
יח כמ"ש :מ"ש דב' ג יב )'לראובני'(.
יט בהגהת שרשים :נימוקים ,יר"א ,בתוך :שרשים 429 ,ע"ב.
כ הרמ"ה :ראובן.
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ותרויהון בין רי"ש לבי"ת ,ולא קריין ,ודכות' כבכי לקחו מטה בני הראובני )דאלה מסעי(,
ודכות' בליש' ,כגנתתי לראובני ולגדי )סוף דברים( ,וכל לראובני דכות'] .הָ ֽראוּבֵ ִנ֑י[.
שבנו אל סימון קמץ חטוף )קטן( בחטף-קמץ.
כו טז
57
מנחת-שיְ :ל ָאזְ נִי ָה ָאזְ נִי :האל"ף בקמץ לבדְ ] .ל ָאזְ נִי ,הָ ָאזְ נִי[.
נדון אצלנו בעבר.
כו כג
ל
כט
מנחת-שיְ :לפֻוָ ה :הוי"ו רפה בספרי' מדוייקי' ,אבל הרמ"ה ז"ל ורד"ק ז"ל בעט סופר שלו
כתבו שהוי"ו בדגש ,וכן מצאתי בגליון א' כ"יְ ] 58.לפֻוָ ה[.
כו כד
מחלוקת כתיב ,לנינגרד סותר את עצמו.
כו כו

מחלוקת אם יש מתיגה.
ההכרעה לטובת הסגול.

כו מה
כו מט

ההכרעה לטובת הצירי.

כן גם בכא"צ לפי עדות מאורות נתן:

]חמש נקודות כלומר צירי סגול[?

נדון כאן כמה פעמים.
כו נז
60
מנחת-שי :הַ ֳק ָה ִתי :במקצת ספרי' הקו"ף בשוא לבדו] .הַ ֳּק ָה ִתי?[.
יש להוסיף שבכל מקום שכתר ארם-צובה נשתמר ,מנוקד בו ֳק ָהת בחטף קמץ.
כו ס
כו סה

כבר ראינו השמטות דגש בלנינגרד.
תפקיד הדגש למנוע הבלעת אות.

ותק ֙רבנ ֙ה ב ֣נות צלפח֔ ד:
כז א ותקר֜ בנה ב ֣נות צלפח֗ ד:
מנחת-שי :ו ִַת ְק ַ ֜ר ְבנָ ה :בגריש ,לא בשני פשטין] .ו ִַּת ְק ַ ֜ר ְבנָ ה[.
הערה 27

כז ה

כב כי לקחו :במ' לד יד.
כג נתתי לראובני :דב' ג יב.
 57ראה הערת נורצי לבר' כז יט )'וְ אָ ְכ ָלה'( ואת הערתי שם ,וכן תה' קיח יד )'עזי'(.
כט הרמ"ה] :ו[פוה ,נד ע"ב.
ל ורד"ק :בעט סופר ,ליק התרכ"ד ,אינו נמצא.
 58ראה הערתי בבר' מו יג )'ופוה'(.
 60ראה הערתי ל'הקהתי' בבמ' ג כז ,וכן מבוא ,עמ' .43
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מנחת-שיִ :מ ְשפָ ָטן :נו"ן רבתי ,וכן מצאתי במסרו' כ"י מאלפ"א בית"א רבתית> .ובחומש כ"י
קדמון ל' ונו"ן רב ול' כתי' כן .והטעם לפי שאמר משה ממני ילמדו הכל שתליתי הדבר ברב
גדול ,עכ"ל .וטוב מזה יש לומ' שנו"ן משפטן רבתא לפי שנעלם ממשה שער הנ' כדאיתא
בבפ"ק דר"ה גובפ"ד דנדרי' ,נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם ניתנו למשה מסיני חסר א',
שנא' דותחסרהו מעט מאלקים ,וכן כתו' בספר הנשמת שבתאי הלוי שער י"ב] <.משפטן[.
יתה:
כז יא וֽ ה֨ ֜

יתה:
וה֨ ֜

מחלוקת על געיא בוי"ו.

כז כ
מנחת-שי :וְ נ ַָת ָתה :בה"א לבסוף בהעתק הללי ובכל ספרי' מדוייקי' .והמדפיס טעה לעשותו
חס' ,ולא נתן את לבו ידלמה שמסר בסד' תרומה ונתת כ"ט חסרים ,ואין זה במניינם .ועיין
טומ"ש בסדר תצוה] 64.ונתתה[.
יג

כח ה
יעת :בהעתק הללי כתוב רביעת וחברו ,וכן הוא בכל ספרי' מדוייקים מל'
מנחת-שי :כתית ְר ִב ִ
ה
ד
יו"ד קדמא' וחס' יו"ד בתראה .והכי מוכח במסורת דסוף יחזקאל ,וכמ"ש בפ' שלח לך.
ווהמדפיס טעה שכתבו בהפך] .רביעת[.
ג

מצאנו במקרא ניקוד נסך גם בצירי וגם בסגול .המחלוקת איך

כח ז
לגרוס כאן.
נחתם:
כח כ ומ֨ ֔

ומנחתם:
֔

כאן הכריע כונציה.

ונציה שכח לציין מאיילא.
כח כו
]ב ָׁשבֻ ֖עֹ ֵתיכֶ ֑ם[.
מנחת-שיְ :ב ָשבֻ ֖עֹ ֵתיכֶ ֑ם :טרחא בעי"ן ובלא מאריך בשי"ןּ ְ .
נחתם:
כח כ ומ֨ ֔

ומנחתם:
֔

גם כאן הכריע כונציה.

ב בפ"ק דר"ה :ראש השנה כא ע"ב.
ג ובפ"ד דנדרי' :לח ע"א.
ד ותחסרהו מעט :תה' ח ו.
ה נשמת שבתאי הלוי :שער יב ,כד ע"ג.
יג והמדפיס :ד.
יד למה שמסר :מ"ג  -ד שמ' כה כא.
טו מ"ש :מ"ש שמ' כח כד.
 64המסורה בשמ' כה כא מונה כ"ט חסרים במקרא כולו ,כנזכר כאן; ואילו בשמ' כח כד הזכיר נורצי בשם
הרמ"ה י"ט חסרים  -והם בתורה בלבד.
ג וחברו :להלן פס' ז.
ד במסורת דסוף יחזקאל :מ"ג  -ד יח' מח כ.
ה וכמ"ש :מ"ש במ' טו ד )'בלול ברבעית'(.
ו והמדפיס :ונציה ש"ד )אבל ד וונציה ש"ז כראוי(.
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כנראה סתם טעות בששון

כט א

1

ומנחתם:
֥
ומנחתם:
֔
נחתם ס֖ לת:
כט ג ומ֨ ֔
מנחת-שי :ו ִ ּ֨מנְ חָ ֔ ָתם דובחדש השביעי :במ"ם אזלא ,ובתי"ו זקף קטן ,לא מירכא.
כט ה

69

]ו ִ ּ֨מנְ חָ ֔ ָתם[.

:

יר־ע ִ ֥זּים[.
וּשׂ ִע ִ
מנחת-שיִ :ע ִ ֥זּים :במירכא ,לא בתבירְ ] .
.
:
כט ט
מנחת-שי :ו ִ ּ֨מנְ חָ ֔ ָתם :זקף קטן בתי"ו ,לא מירכא.

70

ומנחתם:
֔
]ו ִ ּ֨מנְ חָ ֔ ָתם[.

כט טו
ח

ט

מנחת-שי :וְ ִע ָשרוֹׄן דיום ראשון של חג :נקוד על וי"ו בתרא ,מסורת ,ואבות דר' נתן פ'
עשרה נסיונות .וכן צריך להגיה יבמדרש רבה פ' במדבר יאובמסכת סופרי' פ"ו .והכי איתא
בהדיא יבבמסכת מנחות ריש פ' שתי מדות ,יג>ילקוט פ' פינחס רמז תשפ"ב ,ידלקח טוב,
טוועירוך ע' נקד ,טזקרית ספר פ"ב בהל' מעשה הקרבנות ,יזתוספת י"ט< אמ' ר' יוסי למה
נקוד על וי"ו שבאמצע עשרון של עשרון ראשון של י"ט הראשון של חג ,שלא ימוד לא
בשל שלשה לפר ,ולא בשל שנים לאיל] .וְ ִע ָשּׂרוֹׄן[.
הפטרת פינחס
ירמיהו א ו
ונציה לא ניקד מפיק.
מנחת-שי :ואמר אהה  -הא שנייה במפיק בספרים כ"י ודפוסים ישנים וכן כל אהה
שבמקרא:
ז

לבן אשא יש געיא באל"ף.

] 69דפוסי ד ,ונציה ש"ד ,ונציה ש"ז הטעימו מירכא בתיבה[.
] 70דפוסי ד ,ונציה ש"ד הטעימו מתיגה ומירכא בתיבה[.
ח מסורת :מ"ק  -ד על אתר.
ט ואבות דר' נתן :פל"ד ה"ד.
י במדרש רבה :במדבר רבה ,פרשה ג יג )לפנינו במדרש 'נקוד על עשרון ראשון של ראשון של חג' ,והאות
וי"ו אינה נזכרת(.
יא ובמסכת סופרי' :פ"ו ה"ג.
יב במסכת מנחות :פז ע"ב )'אמר ר' יוסי' וכו'(.
יג ילקוט :במדבר ,רמז תשפב ,ד"ה ובראשי חדשיכם ,רעג ע"א.
יד לקח טוב :במדבר ,צז ע"ב )על במ' ט י(.
טו ועירוך' :נָ ַקד' ,חלק חמישי 377 ,ע"ב.
טז קרית ספר :קרית ספר מטראני ,הל' מעשה הקרבנות פרק ב.
יז תוספת י"ט :מנחות פ"ט מ"א ,ד"ה רבי מאיר.
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טז

הדגש בקהיר למנוע קריאת וַיִּ ְשׁתַּ חוּ.

;
א יז
מחלוקת כפולה .בכתיב ,וגם בניקוד האל"ף.
מנחת שי ואתה תאזר  -בספרי הדפוס האל"ף בחטף סגול ומלא וא"ו ובספרים כ"י
מדוייקים האל"ף בשוא לבדו וחסר וגם רב פעלים כתב שהאל"ף בשוא נח ע"כ .וכן נ ְֶאזָ ר
ִ ּבגְ בו ָּרה )תהלים סה ,ז( תילים כ"ה האל"ף בשוא לבדו:
בב
בּ אזני:
; בֿ אזני:
מנחת שי :הלך  -ברור אצלנו מהמסורת שהוא חסר וא"ו וכן הוא בספרים מדוייקים
ומצאם כי תדרשנה בסוף ויצא:
בעניין השני ונציה מדגיש אחרי הברה פתוחה בטעם משרת בניגוד לככל יהו"א.

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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