היבטים לשוניים דברים עז
דקדוקי קריאה בפרשה ובהפטרה ובראשון של ואתחנן

יכה ֶא ָ ֖שּׂא
א יב ֵא ָ ֥

ְל ַב ִ ֑דּי :...בהרבה קהילות נוהגים לקרוא פסוק זה בטעמי מגילת איכה .במנהג אשכנז

וּמ ַשּׂ ֲא ֶכ֖ם :השׂי"ן בפתח ודגושה
המערבי קוראים בניגון רגילָ .ט ְר ֲח ֶ ֥כם :הטי"ת בקמץ קטןֽ ַ .
א יג ָה ֣בוּ :הטעם בבי"ת מלרע
תּם :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי
וּשׁ ַפ ְט ֶ ֣
א טז ְ
שׁבוּ :וא"ו החיבור בשווא נע .נַ ֲע ֶלהָ֔ -בּהּ :העמדה קלה בנו"ן למנוע הבלעת
א כב וְ יַ ְח ְפּרוּ֖ ָ -לנוּ ...וְ יָ ִ ֤
העי"ן החטופה ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
א כח ָא ָנ֣ה׀ :במלרע ,אין לבטא דגש בנו"ן
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א כט וְ לֹאֽ ִ -ת ְיר ֖אוּן :געיה בתי"ו והרי"ש אחריה בשווא נע
וּב ָע ָ ֖נ ן :העמדה קלה
א ְת ֶכ ֙םֶ .
א לג ַל ֲח ֹֽנ ְת ֶכ֑ם :געיה בנו"ן והתי"ו בשווא נע ,בדומה בהמשך הפסוק ַל ְר ֽ ֹ
בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
א לו ָ ֽדּ ַרְך֖ ָ -בּהּ :געיה בדל"ת

א לז לֹאָ -ת ֥ב ֹא
א לח ָי֣בֹא

שׁם :הטעם בבי"ת ולא נסוג בניגוד לפסוק הבא
ָֽ

שׁ ָמּה :טעם נסוג אחור ליו"ד
ָ֑

א מד ַעדָ -ח ְר ָ ֽמה :החי"ת בקמץ קטן
ב א וַ ָנּ ָ֥סב :הסמ"ך בקמץ קטן
ב ד וְ יִ ְיר ֣אוּ :וא"ו החיבור בשווא נע ,היו"ד בחירק מלא והרי"ש בשווא נע
ב

ה ַאלִ -תּ ְתגָּ ֣רוּ

ָ֔בם :במלרע ,אין כאן נסוג אחור כבקורן ודומיו.

ַ ֖עד ִמ ְד ַ ֣רְך

ַכּף֑ ָ -ר ֶגל :טעם טפחא

בתיבת ַ ֖עד
ב ו וְ גַ םַ֝ -מיִ ם :יש להיזהר לא להדביק את התיבות על אף שהן מוקפות
ב ז ֵ ֽבּ ַר ְכ ָ֗ך :געיה בבי"ת והכ"ף הראשונה ,למרות הקושי ,בשווא נח

ב י יָ ְ֣שׁבוּ

ָ ֑בהּ :טעם נסוג אחור ליו"דָ .כּ ֲענָ ִ ֽקים :הכ"ף קמוצה וכן בפסוק הבא ובפסוק כא

ב טו ָ ֣היְ ָתה
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ָ֔בּם :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ודגש חזק בבי"ת מדין אתי מרחיק

ֽשׁבוָּ -ב ֙הּ :געיה ביו"ד
ב כ יָ ְ
ב כד ֣קוּמוּ ְסּ ֗עוּ :הסמ"ך דגושהֽ ֶ .3מ ֶלְךֶ -ח ְשׁ ֧בּוֹן :למי שלא מקפיד להבחין בין כ"ף רפויה לחי"ת עליו
להיזהר לא להבליע האחת שבסוף התיבה הראשונה בתוך השנייה שבתחילת התיבה השנייה
ב כה וְ ָחל֖ וּ :במלרע

ב כח ַ ֖רק ֶא ְע ְבּ ָ ֥רה ְב ַר ְג ָ ֽלי׃ טעם טפחא בתיבת ַ ֖רק ,העי"ן בתיבת ֶא ְע ְבּ ָ ֥רה

בשווא נח

ב כט ָ ֽעשׂוִּ֝ -לי :געיה בעי"ןֽ ֶ .א ֱעב ֹ֙ר :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה
ב לב ָי ְֽה ָצה :היו"ד קמוצה והה"א אחריה בשווא נח
ב לד ְמ ִ֔תם :המ"ם בשוא ,הקורא בצירי משנה משמעות .4כן הדבר גם ב-ג ו
1

כי אז המילה מקבלת משמעות של תחנונים
2
קוראים בפתח משבשים בשינוי משמעות למבחינים בין קמץ לפתח .לגירסת הפתח אין על מה לסמוך ,אין לשיבוש
זה מקור חוץ מדפוס ונציה הלקוי!
3
דומה לבראשית יט יד ושמות יב לא ועוד
4
בצירי :אנשים שנפטרו ,ובשווא – בני אדם
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ג ה ַה ְפּ ָר ִז֖י :הרי"ש בקמץ לא בחירק
ג ט ִשׂ ְר ֹ֑ין :שֹי"ן שמאלית

שׂוֹ
ג יא ַע ְר ֙

ֶע ֶ֣רשׂ :שֹי"ן שמאלית

ראוּב ִנ֖י :האל"ף אינה נשמעת ,יש לקרוא כאילו כתוב 'לרוּבני' ,וכן בהמשך ובכל מקום
ֵ
ג יב ָל
שּׁה :החטף במ"ם מראה שהמ"ם בשוא נע
ג יג ַ ֽה ֲמנַ ֶ ֑
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ג יז וְ ָה ֲע ָר ָ ֖בה וְ ַהיַּ ְר ֵ ֣דּן וּגְ ֻב֑ל :טעם טפחא בתיבת וְ ָה ֲע ָר ָ ֖בה
יתי :אין לבטא בשום אופן את היו"ד שלאחר הוא"ו .עם זאת הוי"ו בצירי ולא בחירק
ג כא ִצ ֵ ֔וּ ִ
הפטרת דברים ישעיהו א א-כז:
בקהילות אשכנז המערבי נוהגים לקרוא את הפטרת 'חזון ישעיהו' בניגון איכה חוץ מפסוקי נחמה כד-כז.
בקהילות אחרות קוראים את הפסוק הראשון בניגון הפטרה רגיל ,וכן פסוקים טז-יט ,וכד -סוף.

ב ָ ֥פּ ְשׁעוּ

ִ ֽבי :טעם נסוג אחור לפ"א

ה ָ ֽל ֳח ֔ ִלי :הטעם בלמ"ד השנייה ,מלרע
רוּ :במלעיל
ו לֹא֙-ז ֹ ֙
ז ְכּ ַמ ְה ֵפּ ַ ֥כת :הה"א בשווא נח ,יש לבטא אותה כאילו היא במפיק
וּב ָפ ִר ְשׂ ֶכ֣ם :שֹי"ן שמאליתַ .א ְע ִ ֤לים :העי"ן בשוא נח לא בחטף
טו ְ
יכ֖ם :הלמ"ד הראשונה בשווא נח על אף הקושי
טז ִהזַּ ֔כּוּ :מלרע ,הטעם בכ"ףַ .מ ַע ְל ֵל ֶ

יח ְלכוָּ -נ֛א

וְ נִ וָּ ְכ ָ ֖חה :תיבה ראשונה מוטעמת בתביר באופן נדיר ,כך הוא הנוסח בכתר ולא כפי שסומן

בקורן ואחרים .יַ ְא ִ ֥דּימוּ :האל"ף בשווא נח והדל"ת בדגש קל
כב ָס ְב ֵ ֖אְך :הסמ"ך בקמץ קטן
כג ָשׂ ַ ֣ריִ ְך :שֹי"ן שמאלית
כד ועד הסוף במנגינת הפטרה רגילה
כד ֲא ִ ֖בֿיר :הבי"ת רפויה ללא דגש

כו יִ ָ ֤קּ ֵרא

ָל ְ֙ך :טעם נסוג אחור לקו"ף

פּט ...במנהג אשכנז המערבי הקהל מקדים את המפטיר בקריאת פסוק זה בקול
כז ִציּ֖ וֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָ ֣
התימנים ממשיכים עד סוף הפרק
ל וּֽ ֲכגַ ֔ ָנּה :הכ"ף בשוא נע ,הפתח החטוף אינו אלא להורות על הנעת השווא
ראשון של ואתחנן:
ג כג וָ ֶא ְת ַח ַ ֖נּ ן :הנו"ן בפתח

ג כה ֶא ְע ְבּ ָרה :העי"ן בשווא נחָ .ה ָ ֥הר ַה ֛טּוֹב ַה ֶזּ֖ה וְ ַה ְלּ ָב ֹֽנן :יש להאיץ מעט את קריאת התיבה ַה ֶזּ֖ה
להסמיכה לתיבה הקודמת שכן הטפחא הוא המפסיק העיקרי ָה ָ ֥הר ַה ֛טּוֹב ַה ֶזּ֖ה  -וְ ַה ְלּ ָב ֹֽנן
ד ב ַעלַ -ה ָדּ ָב ֙ר ֲא ֶ ֤שׁר ָאנ ִ ֹ֙כי :תיבת ַעלַ -ה ָדּ ָב ֙ר

מוטעמת בפשטא ולא בקדמא

א כח אָ נָ ה׀ אֲנַ ְחנּו עֹ ִלים אנה מוטעמת מלרע .וכן במאורות נתן עדות על נוסח כתר ארם-
צובה:
5

]תשובה[:

כן הוא בכ"י וכן הוא בכא"צ במקומות שנשתמר .החטף פתח אינו אלא על מנת להורות על קריאת השווא הנע.
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מכתב מעדיאל מס לעורך תורת הקורא.
שלום וברכה.
בעלון לפרשת דברים בהערה י"ט כתבתם שתיבת "אנה" היא בעצם "אן" בתוספת ה"א בסוף
התיבה ,שבאה במקום למ"ד בתחילתה.
ולפ"ז הקשיתם משי מקומות ש"אה" בא במלרע ,והבאתם תירוץ המגיה על המכלול ,שבשי
מקומות אלו "אנה" במלרע מחמת האות הגרוית הבאה לאחריה.
וכבר הבלעתם בעימה בתוך לשוכם ,שרק "לפעמים" ]"פעמים רבות"[ האות הגרוית שאחר
התיבה גורמת שהתיבה שלפיה תוטעם במלרע במקום מלעיל .כלומר  -לא תמיד .ואכן ישם כמה
פסוקים שאחר "אה" ישה אות גרוית ,ובכל זאת "אה" באה במלעיל ]למשל" :וַ אֲ נִי ָאנָה אֲ נִי
בָ א )בראשית לז ,ל("" ,לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָאנָה ָה ְלכ ּו ָהאֲ נ ִָׁשים )יהושע ב ,ה(" ועוד[.
ורציתי להציע כאן ביאור אחר לעין .ותחילה אקדים ,שכמדומי שמה שכתבתם ש"אה" הוא
"אן" בתוספת ה"א הבאה במקום למ"ד  -אין לזה מקור .והגם שזה רעיון שיכול להיות כון ,אך
הרד"ק בספר השרשים )ערך אן( כתב שה"א זו היא ה"א יתירה ,ולא כתב שהיא באה תמורת
למ"ד .וה"א יתירה הכווה היא ,שהיא כמו אות ה"א שבתיבות " ִנ ְסעָ ה וְ ֵנלֵ כָ ה )בראשית לג ,יב(" ,וכמו
" ְל ָק ְרבָ ה אֶ ל הַ ְּמ ָלאכָ ה ַלעֲ ׂשֹת א ָֹת ּה )שמות לו ,ב(" ,וכמו " ֵנ ְר ָדה וְ נ ְָב ָלה ָׁשם ְ ׂשפָ ָתם )בראשית יא ,ז(" ,ועוד
רבים כאלו .ותיבות אלו שיש בהן אות ה"א יתירה ,לא תמיד הן במלעיל ,ולפעמים הן במלרע,
וכמו בדוגמות שהבאתי כאן ]נסעה ,נרדה ,נבלה ,וכן ו ְּל ָד ְב ָקה בו )דברים יא ,כב( ,ועוד[.
ואם קבל החה זו ,שה"א שבתיבת "אנה" היא סתם ה"א יתירה ,ולא באה במקום למ"ד ,וכל
לע"ד ליישב עוד שאלה .והיא ,שמצאו ג' מקומות במקרא ש"אה" באה בסגול )וגם במלרע( -
" ָאנֶה וָ ָא ָנה )מלכים א ,ב ,לו ועוד(" .ומה הוא הסגול הזה? ממתי תיבה שיש בה ה"א בסופה במקום למ"ד
בתחילתה מוקדת בסגו"ל?
ָ
הו ִדיעֵ נִי ָמה אֶ עֱ ֶׂשה )שמואל א ,כח ,טו(" ,וכן
אך אם אמר שהיא ה"א יתירה ,הרי מציו "וָ אֶ ְק ָראֶ ה ְלך ְל ֹ
"אֶה
עו ָל ְת ָך יְ ַד ּ ְׁשנֶה סֶ ָלה" )תהלים כ ,ד(  -שיש בהן ה"א יתירה ,ומוקדות בסגול .וא"כ גם ָ
"וְ ֹ
ו ָָאָה" יש לבאר כן.
ואולי יתכן גם לומר ,ש"אה" במלעיל  -הה"א היא במקום למ"ד בתחילתה .אך "אנה" במלרע -
הה"א היא סתם יתירה ,ולכן התיבה במלרע.
אשמח לשמוע דעתך.
ממני :צריך לעבור על המקומות במקרא .כי לפחות בחלקם הם מתפרשים 'לאן' כאילו יש
למ"ד בתחלתן .בעניין המשיכה מלרע לפני גרונית ,לפעמים זה קורה גם כשהמלה לפני
הגרונית בטעם מפסיק .אבל זה פחות צפוי ,אפשר להשוות את המופעים של אנה איך
מתנהגים כאשר אנה בטעם מפסיק ,ואם יש הבדל בין מפסיק גדול למפסיק קטן .אבל יתכן
שעדיאל צודק שלמלה 'אן' אין צורך להוסיף למ"ד בתחילתה ,ומכאן לגבי הה"א בסופה.
במקרא לא מצאתי לאן ,אבל יש משנה ידועה ולאן אתה הולך!
אליהו
תורת-הקורא :לכאורה אתה צודק וזו אכן ה"א נוספת ולא ה"א במקום למ"ד בתחילתה ,וכן ראיתי
שכתבו המדקדקים.
ניסיתי לחפש מהיכן לקחתי זאת ,ולא מצאתי לע"ע ,כנראה שזו טעות שלי.
יישר כחך על התיקון החשוב.
דויד כוכב ,גם מהצורה הקצרה בפסוקים אלו נראה יותר כעדיאל:
רו ָאן הֲ ַל ְכ ּ ֶתם; איוב ח ,ב עַ ד ָאן ְּת ַמ ֶ ּלל אֵ ֶ ּלה.
ֹאמר דּ ֹוד ָׁשאוּל אֵ ָליו וְ אֶ ל נַעֲ ֹ
שמואל א י יד וַ ּי ֶ
6
תורת הקורא :אכן ,וציינתי זאת בהערה הנ"ל אחר תיקונה :א' כ"חָ :א ָנ֣ה |  -הטעם מלרע בנו"ן
הרב יעקב לויפר :אכן ,כמדומה חשוב שתעיר שכנגד זה מצאנו ]לפחות בשתי הפעמים
שעדיאל הביא[ אנה מלעיל לפני גרונית ,ושם הוא אפילו טעם מחבר ,כלומר הפוך לגמרי
מכאן.
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'אן' )כמוָ :אן הֲלַ ְכ ּ ֶתם )שמואל א' י' י"ד(ַ ,עד ָאן ְּתמַ ּ ֶלל אֵ ּ ֶלה )איוב ח' ב'(( ,והה"א היא ה"א נוספת
'אנָה' עיקרה ָ
תיבת ָ
שנוספה אות ה"א על עיקר התיבה ,כמו בתיבת 'לילה' שעיקרה 'ליל'( ,והכלל הוא שכאשר באה אות ה"א נוספת בסוף התיבה ,המילה תוטעם
'אנָה' להיות מוטעמת מלעיל.
מלעיל ,ואכן דרך תיבת ָ
'אנָה' מוטעמת מלרע ,כאן ,ובפסוק' :אָ נָה אֵ לֵ ְך מֵ רוּחֶ ָך' )תהילים קל"ט ז'( .וכתב המגיה על
אמנם פעמיים בתנ"ך תיבת ָ
המכלול )קפ"ט ע"א( שיתכן שהטעם לזה הוא מחמת האות הגרונית שאחריה ,שגורמת פעמים רבות שהתיבה שלפניה תוטעם
מלרע במקום מלעיל .ואע"פ שהתיבה מוטעמת בטעם מפסיק ,מצאנו פעמים שגם בטעם מפסיק האות הגרונית שאחריו
הופכתו למלרע.
'אן' ,אלא
)דהיינו שעיקר המילה היא ָ
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אני לא יודע אם הסגול מוגבל דווקא לגבי 'ה יתירה' ,נכון שיש דוגמאות של סגול והם בה'
יתירה ,אבל לא ראינו אינה ראיה .לעצם הדבר ,קורה לפעמים שה' שיסודה בה' המגמה
'מתאבנת' והופכת לחלק מן המילה ,כמו ְ ּב ִת ְמנ ָָתה )שופטים יד ,א( ַּכ ְר ֵמי ִת ְמנ ָָתה )שופטים יד ,ה( יָ ׁשוּב ּו
או ָלה )תהלים ט ,יח( ועוד ,כך שאפשר שיש 'אנה' שהה"א שלה היא ה' המגמה ,ויש
ְר ָׁש ִעים ִל ְׁש ֹ
'אנה' שהה"א שלה היא ה' מאובנת.
ומה שכתב עדיאל שה' יתירה אינה הופכת המילה למלעיל ,זה אינו נכון ,כי אז המילה בד"כ
מלעיל ,כמו הה"א של מאומה ,וראה רד"ק בשורש מאם שמוכיח מהמלעיליות של 'מאומה'
שהה"א יתירה .וריב"ג שם מביא עוד דוגמאות כמו הַ ּ ַׁשעַ ר הַ ּ ַת ְח ּת ֹו ָנה )יחזקאל מ ,יט( ,הֶ חָ צֵ ר
הַ ִחי ֹצ ָנה) 7יחזקאל י ,ה ועוד( ָע ַמד זְ בֻ ָלה )חבקוק ג ,יא( ,ומפנה לרקמה שם )מהד' בכר עמ' .(88
התודה לכל המשתתפים.
הנוסח ומקורותיו .המקורות שעל-פיהם קבע הרב מרדכי ברויאר ז"ל את נוסח המקרא עבור
דעת מקרא ,ובהמשך תנ"ך מוסד הרב קוק חורב וירושלים
הערה 1
א ב/יט ב יד
את פשר הדגש הזה אינו מסביר ,בגליון מטות-מסעי השנה )עז( שיערתי למניעת בליעת אות.
אז

ונציה גורס מרכא ,שאר המקורות מקיפים.

א יא
בו ֵתכֶ ם :מל' וי"ו וחס' יו"ד בכל ספרי' כ"י מדוייקים .וכן כתו' בהעתק הללי לית
מנחת-שי :אֲ ֹ
כתי' כן .וגם במסורת כ"י ל' חס' יו"ד ,וכן טבמסורת פ' שמות .ובספר ימנחת כהן הכא
והתם ,יאואמרתי להם אלקי אבותיכם ל' מל' דמל' בתורה ,אלקי אבותכם יביסף עליכם לחוד
מל' וי"ו וחס' יו"ד ,ושארא אבתיכם כתי' חס' וי"ו ומל' יו"ד ,ע"כ .וכן מסר יגהרמ"ה ז"ל.
ידובמקצת ספרי הדפוס דין חס' דחס' ,טוובמקצתם חס' וי"ו ומל' יו"ד ,וכולם שגו ברואה.
]אבותכם[.
א יג
מאורות נתן עדות על נוסח כא"צ:
]האם מלא יו"ד? תשובה[:
מגליון דברים סט אחרי שהובאו דברי מאורות נתן.
ימם ידוע פירושו של רש"י כאן- :חסר יו"ד )ראה דב"ר א,י(; למד שאשמותיהם של
יג וַ ֲא ִשׂ ֵ ֖
ישראל תלויות בראשי דייניהם )ראה שם( ,שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה.
היו שרצו לתלות שלפני רש"י או חז"ל שהוא מביא את דבריהם היה כתוב ואשמם ללא יו"ד.
ֲשימֵ ם אלא
מסתבר הרבה יותר לפרש שרש"י דורש כאילו היה חסר ,כעין :אל תקרי וַ א ִ ׂ
ֲשמָ ם .מכל מקום גם בכתר ארם צובא הגירסא כבספרינו.
וַ א ָׁ
אין גם צורך בהגהה החריפה "חסר אל"ף" שרוו"ה כל כך משבח ע"פ החזקוני .ע"כ
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א"ה :חצר היא נקבה ,ולכן אינני מבין כרגע את הדוגמה.
ט במסורת פ' שמות :מ"ג  -ד שמ' ג יג.
י מנחת כהן :על אתר ובשמ' ג יג )נורצי אינו מביא כאן ציטוט מילולי ,אלא את תוכן הדברים של המסורה
ובעל מנחת כהן(.
יא ואמרתי להם :שמ' ג יג.
יב יסף עליכם :פסוקנו.
יג הרמ"ה :אב"ה.
יד ובמקצת ספרי הדפוס :ד ,ונציה ש"ז.
טו ובמקצתם :ונציה ש"ד.
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ימם 2:במדרש טזדברי' רבה ,ואשמם כתי' ,אמ' ריב"ל אמ' להן משה אם אי
מנחת-שי :וַ אֲ ִש ֵ
יז
אתם נשמעי' להם אשמה תלוי בראשיכם וכו' .ודרשו ג"כ בספרי מלמד שאשמותיהן של
ישראל תלויים בראשי דייניהם .יחורש"י הביא מדרש זה דספרי ,וכתב בפירוש שהוא חס'
יו"ד ,וכן נרא' יטמהמזרחי כוהחזקוני שהביאו דברי רש"י ולא כתבו מזה מאומה .גם כאבעל
הטורי' אמ' שהוא חס' יו"ד ,וכן ראיתי בשם ספר הללי .אמנם העיד בעל א"ת כי בכל ס"ס
ואשכנז ומצריים וירושלמיים מל' יו"ד ושהמסורת עליו ל' ומלא ,ולזה הסכים כבהמאירי,
ובעל שמן ששון .וכ"כ כגהרמ"ה ז"ל לפום דרשא חס' יו"ד כתי' ,ובכולהו נוסחי כדמלא יו"ד
כתי' .וכן העידו חכמי בורגוש על הרמ"ה שכן עשה מעשה ,וכן עיקר ,והמפרשי' שכתבו
שהוא חס' הלכו בזה אחר הדרש ,ואנן כמציאות הספרי' והמסרות נקיטינן ,עכ"ל 3.עו'
מצאתי מסורת כ"י שאומרת ל' ,וא' כהואני אשימם ,והוא חד מן כומלין דמשמשין חד א' וחד
וא' ,ולית דכוותהון .ומשם קצת ראיה שגם זה מלא .ואולי לזה נתכוון בעל כזמנחת כהן
באמרו ואשימם מלא בהכרח המסרה .ועיין בש"ת הרמב"ן ז"ל סי' רל"ב] .ואשימם[.
הבית יוסף בהקדמתו אומר ,והנה בא לידי קצת תשובות הרשב"א כתובות בעט ברזל
ועופרת בדפוס וכתוב בתחלתן שהם תשובות הרמב"ן .וכשאני כותב מאותן תשובות
אף על פי שאני יודע שהיא תשובת הרשב"א אני כותב כתוב בתשובות להרמב"ן לפי
שספרי הדפוס מצויים ביד כל אדם ומי שירצה לעיין לשון התשובה עצמה יוכל לעמוד
עליה :כלומר כשהוא כותב 'תשובות הרמב"ן' הוא מפנה לספר בשם הזה אע"פ שהשם
מטעה .כך נוהג כאן המנחת-שי .כאן תובא התשובה.
שאלה אם נפסל ס"ת בחסרות ויתרות שיהיה כנגד המסורה .שאני אומר אין ספרי
המסורה מעולין מספרי התלמוד שאמר פלגשם ,כתיב )מצאתי במדרש ,לא בתלמוד( .וכן
שים )בראשית כה ,ו(
ילגְ ִׁ
ואשמם ,כתיב .וכן כלת ,כתיב .וכן קרנת ,כתיב ובספרים שלנו הַ ּ ִפ ַ
ביו"ד ואשימם ביו"ד ַּכלּ ֹות )במדבר ז ,א( בוי"ו ַק ְר ֹנות )ויקרא ח ,טו( בוי"ו ,הפך מזה שאמרו
חכמים .ואין אנו חוששין לספרי התלמוד לתקן הספרים לשנותם .שכך אני מקובל ממך.
ואיך נחוש לספרי המסורה חדשים מקרוב באו ,ויש לי ראיה לקבלתי זו מפ"ק דקדושין.
דאמר דבשני רב יהודה ורב יוסף לא הוו בקיאי בחסרות ויתרות .כ"ש אנו .ומי שדרש
פלגשם ואשמם וכלת ,יש לנו לומר שמצאו כן בספריהם .אבל אנו לא נחוש להם
וספרינו נחזיק כמה שהם .אמנם אני איני תמה על פסוקי דרשות של הגדה כדאמרן.
אבל קרנת קרנת ,חושש אני להם כיון שבית שמאי ובית הלל מודים להם .ולא נחלקו
אלא ביש אם למקרא או יש אם למסורת .ושניהם עושין דין ע"פ החסר והיתר .ודעתי
היה לתקנם אלא שאני ירא בדבר ואשמר לי עד יבוא דברך ויורנו .ובסכות בסכת,
מצאנוהו בספרינו כמו שאמרו חכמים .הודיעני דעתך בזה /עיין מנחת שי לדברים א'
י"ג ובשו"ע או"ח סי' קמ"ג סעי' ד' בדברי הרמ"א./
תשובה מדעתי שכן האמת שאין מוסיפין וגורעין בכל מקום ומקום בספרים ע"פ
המסורת וע"פ מדרשי אגדה .לפי שנחלקו במקומות בארצות ע"פ חכמיהם הבקיאים
 2נורצי טעה וניקד את מ"ם 'ואשימם' בסגול.
טז דברי' רבה :פרשה א י.
יז בספרי :דברים ,פיסקא יג.
יח ורש"י :על אתר ,ד"ה ואשמם.
יט מהמזרחי :על אתר ,ד"ה ואשמם.
כ והחזקוני :על אתר ,ד"ה ואשמם.
כא בעל הטורי' :על אתר ,ד"ה ואשימם בראשיכם.
כב המאירי :דברים פרשה א ,פה ע"א.
כג הרמ"ה :שו"ם.
כד מלא יו"ד כתי' :עכ"ל הרמ"ה.
 3עד כאן דברי א"ת ,למעט משפט אחד שבו הביא נורצי את דברי הרמ"ה.
כה ואני אשימם :מלכים א ה כג.
כו מלין דמשמשין חד א' וחד וא' :מ"ס  -ד .13
כז מנחת כהן :על אתר.
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בחסרות ויתרות .וכמדומה לי אפילו במקרא ומסורת .כמחלוקת בן אשר ובן נפתלי
מ ּנ ּו )במדבר יג,
ובין מערבאי למדינחאי .וכמדומה לי שבזה תלוי מה שדרשו בכי חָ זָ ק הוּא ִמ ּ ֶ
לא( .אל תקרי ממנו ,אלא ממנו .אף על פי שבכל הספרים הכתובים אצלנו אין חילוק
במלת ממנו ,בין שנופל על רבים בין שנופל על יחיד .אף על פי שכל מקום כנוי נו"ן
וי"ו לרבים ברפה וליחיד בדגשות .אלא שאני סבור שבין מדינחאי ומערבאי היה
מחלוקת בממנו .שהאחד נוהג בו כבשאר הכנויין להרפות כל שהוא בא לרבים .והאחד
נוהג כמנהג מקומנו לדגש הכל .וכמדומה שכן מצאתי בספרי המסורה שיש מחלוקת
בין מדינחאי למערבאי .ומ"מ בכל מה שבא בתלמוד דרך עיקר דין כקרנת קרנת וכבסכת
לטוטפת .וּבֵ ן אֵ ין ֹלו )דברים כה ,ה( ,ביו"ד דרשינן עיין עליו מדלא כתיב בלא יו"ד .כמו ֵמאֵ ן
ִ ּב ְל ָעם )במדבר כב ,יד( ,שעליו דנין עיקר ירושה שממשמשת והולכת .בזה ודאי מתקנין
המיעוט .וכן בכל מקום ומקום אפילו בחסרות ויתרות מתקנין המיעוט ע"פ הרוב.
דמקרא מלא דבר הכתוב אַ ח ֲֵרי ַר ִ ּבים ְלהַ ּטֹת )שמות כג ,ב( .ושנינו במסכת סופרים אמר ר"ל
ג' ספרים נמצאו בעזרה ספר מעון וספר זעטוטי וספר הוא .באחד מצאו מעון אֱ לֹהֵ י ֶק ֶדם
)דברים לג ,כז( ,ובשנים מצאו כתוב ְמ ֹע ָנה .באחד מצאו זעטוטי ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל )שמות כד ,ה( ,ובשנים
8
מצאו נערי .באחד מצאו כתוב אחד עשר היא ,ובשנים אחד עשר הוא  ,וקיימו שנים
ובטלו אחד.
:
א יד
טוב־הדבר :במקצת מדוייקים אין הטי"ת במאריך ,וכן נר'
מנחת-שיֹ :
א טו
לנינגרד חריג ,וסותר את מסורתו.

כט

טוב־הַ דָּ בָ ֥ר[.
בחילופי'ֹ ] .
מחלוקת כתיב.

א יח  /ג ד
מנחת-שי :בעת הַ ִהוא :ההוא כתי' בוי"ו בכל ספרי' כ"י מדוייקי' ,וקרי בחירק .ומאי דאמרי'
לאבמסורת ,בעת ,בפעם ,בשנה ,הבאר ,כולהון ההיא ולית חד מנהון ההוא ,לענין הקריאה
בלחוד איתמר .ועיין לבמ"ש בשם הרמ"ה על מלה זו בפ' תולדת יצחק] .הַ ִהוא[.
ונציה מדגיש אחרי יהו"א ,אולי מחשיבו 'אתי מרחיק'.
א כה
מנחת-שי :דָֿ בָ ר ויאמרו :הדלי"ת רפהָ ] .דבָ ר[.
א לח ֣יבא ֔שמה:

יב֣ א ֔שמה:

נסוג אחור?

גם בכא"צ מלעיל לפי עדות מאורות נתן:
ש ָמה :הגלגל ביו"ד בדפוס ישן ובספרי' כ"י מדוייקי' .ובא' מהם מסור ל'
מנחת-שיָ :י֣בֹא ָ ֑
שׁ ָמּה[.
מלעילָ] .י֣בֹא ָ ֑
א מד

געיא בוי"ו.
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אין שום מקום במקרא 'אחד עשר הוא' או 'אחד עשר היא' .באבות דרבי נתן :ספר היא בכל מקום שהיה
כתוב היא היו קורין )אותו( הוא .ויש אומרים אחד עשר יודידיות היא שבתורה בטלו את האחד וקיימו
את השנים:
כט בחילופי' :חילופים  -ד.
לא במסורת :מ"ס  -ד הי .7
לב מ"ש :מ"ש בר' כו יב )'בשנה ההוא'(.
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כנראה ונציה שכח את החטף.

א מה
תתגרו ב֔ ם:
֣
ב ה –

–תתג֣ רו ב֔ ם:

מנחת-שי :אל ִת ְתגָ ֣רוּ בם :מלרע ,שהגלגל ברי"ש בספרי' כ"י מדוייקים ,ובדפוסי' קדמוני'.
ל־תּ ְתגָּ ֣רוּ[.
] ַא ִ
;
ב ט
כנראה בהשפעה בבלית שאינה מבחינה בין סגול לפתח.
מנחת-שי :וְ אַ ל ִת ְתגָר :הגימ"ל בקמץִּ ] .ת ְת ּגָר[.
גם במאורות נתן כתוב בשם כא"צ שהטעם מלרע

לנינגרד

]לא כן[

בי
מנחת-שי :עם גדול וְ ַרב >כענקים< :במקצת ספרי הדפוס וָ ַרב הוי"ו בקמץ ותניינא דלקמן
וְ ַרב בשוא ,ובספרי' מדוייקי' כ"י וגם בדפוסי' ישנים שניהם בשוא ,וכ"כ בעל א"ת] .וְ ַרב[.
א

הערה 2
ב יא/כא
ברשימות הרב קמחי מצוין שבכא"צ בקמץ.
ב טז

:

געיא עם המקף .הערה 3

ב כג
מנחת-שיִ :מכַ פְ תֹר :בתיקון ס"ת יש' מכפתור ,במדוייק מכפתר חס' ,וכן במפתח ,ע"כ .והרמ"ה
כתב ,זכַ פְ תֹר ופרח חס' וי"ו כתיב ,ודכות' בעניינ' אחרינ' היצאים מכפתר חס'ִ ] .מ ַּכפְ ּתֹר[.
ו

ב כד
מנחת-שיְ :סע ּו :הסמ"ך דגושהְּ ] .סע ּו[.

אחר קוּמ ּוְּ ,סע ּו או ְ ּצא ּו דגוש.

ב כח
מנחת-שי :בְֿ ַרגְ ָלי :הבי"ת רפהְ ] .ב ַרגְ ָלי[.

ונציה מדגיש אחרי יהו"א.

זקף או רביע?

ב לו
ת־ה ֕כֹּל[.
מנחת-שי :את ַה ֕כֹל :בזקף גדולֶ ] .א ַ
גה
מחלוקת כתיב ,לנינגרד גורס בניגוד למסורתו.

א ותניינא :דב' ב כא.
ו והרמ"ה :כפת"ר.
ז כַ פְ תֹר ופרח :שמ' כה לג.
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מחלוקת חמורה

:
;
ג ט
בניקוד ,לפי עדות מאורות נתן גם בכתר ארם-צובה בשׂ י"ן שמאלית.
הערה 4
ה
ד
11
מנחת-שיִ :ש ְריֹן :בשי"ן שמאלית ,וכן לבנון וְ ִש ְר ֹיון ,כן כתו' בהגהת ר' אלייא האשכנזי
בשרשי' שרש שרה ,אף על פי שכת' ובמתורגמן זוביש ספרי' בשי"ן שמאלית .ובספרי'
מדוייקי' כ"י בשי"ן שמאלית .וכן תרגם חאנקלוס ִס ְריוֹ ן בסמ"ך .ומה שתרגם טיונתן בן
עוזיאל טוורא דמסרי פירוי ,וכן יבתרגום ירושלמי ,אם נפרש יאבלשון המדרש שפירותיו
נושרים ,יהיה בשי"ן ימנית ,אך אפשר לפרש שפירותיו מסריחין מחמת רוב פירות הגדילים
באילנות ,כי תרגום יבולא הבאיש ,ולא סרי .וכן מלת ְשנִיר שבפסוק ,ודשיר השירים ד',
ידמראש שניר וחרמון ,וביחזקאל כ"ז טוברושים ִמ ְשנִיר ,ובד"ה א' ה' טזושניר והר חרמון ,כולם
בשי"ן שמאלית ,וכן יזבמדרש שניר שהוא שונא הניר .ועיין עו' יחמ"ש בתילי' כ"טׂ ִ ] .ש ְריֹן[.
ּ־ל ֹו[.
יקראו־לו :מקף באמצע ,לא מירכא] .יִ ְק ְראו ֖
ג יב

הוסבר בעבר .הערה 5

קו הרפה מופיע גם בכא"צ במקומות שנשתמרו .עם זאת רצה לנינגרד להוציא מכל ספק.
ג יט
ג כב
הפטרת שבת חזון
אם אמנם יש געיא בכ"י קהיר ,הרי הוא בהברה
ישעי' א יא
השניה לפני הטעם ,והדגש במ"ם אינו סוגר הברה .אבל אינני יודע עד כמה שכיחות געיות
אלה בקהיר.
יד
מנחת שי :נלאיתי  -בדפוסים ראשונים וגם במקצת ס"ס כ"י מלא יו"ד אחר האל"ף:

 11ראה הערתי ל'וישב' )בר' לו ח(.
ד לבנון וְ ִש ְר ֹיון :תה' כט ו.
ה בהגהת ר' אלייא :הגהות אליהו בחור ,שרשים ,שר"ה 442 ,ע"א.
ו במתורגמן :קנט ע"א ,ערך 'שריון'.
ז וביש ספרי' בשי"ן שמאלית :עכ"ל אליהו בחור בספרו מתורגמן )נורצי אומר פה כי מלשון המתורגמן משמע
שהגרסה בשי"ן שמאלית היא גרסת מיעוט ואינה עיקר ,בעוד שבהערתו לספר השרשים הכריע כגרסה זו(.
ח אנקלוס :על אתר )במהד' שפרבר ,כתבי הקדש בארמית ,ליידן תשיח' :סריון' בסמ"ך ,בלא חילופי נוסח(.
ט יונתן בן עוזיאל :המיוחס ליונתן ,על אתר.
י בתרגום ירושלמי :על אתר )'ארעא מסרי פירוהי'(.
יא בלשון המדרש :כגון במדבר רבה ,פרשה ח ט )'אין עליו נושרין'(.
יב ולא הבאיש ,ולא סרי :שמ' טז כד ואונקלוס שם.
יד מראש שניר :שה"ש ד ח.
טו ברושים ִמ ְשנִ יר :יח' כז ה.
טז ושניר והר חרמון :ד"ה א ה כג.
יז במדרש :שיר השירים רבה ,פרשה ד ג א.
יח מ"ש :מ"ש תה' כט ו )'ושריון'(.

8

טו
יח
כ

:

כב
מנחת שי :לסיגים  -בספרים כ"י ובדפוסים ישנים מלא דמלא וכן במסורה סיגים ג' מלאים
ש )משלי כו ,כג( כּ וּר ִסגִ ים ֶּכסֶ ף הָ יוּ )יחזקאל
וסימן ָה ֹגו ִסיגִ ים ִמ ָּכסֶ ף )משלי כה ,ד( ֶּכסֶ ף ִסיגִ ים ְמצֻ ּ ֶפה עַ ל חָ ֶר ׂ
כב ,יח( וא' כספך היו לסיגים ועיין בנפוצות יהודה דף קי"ג:
בהערה  1מביא את דברי המנחת-שי על העדפתו שאין
כג
חטפים בלא-גרוניות ,לפי זה סטה כאן מניקוד כתר ארם-צובה.
כה
מנחת שי :כבר סיגיך  -במקצת ספרים מלא יו"ד אחר הסמ"ך:

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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