היבטים לשוניים בפרשת תצוה עח
דקדוקי קריאה וטעמים בפרשת תצוה ובהפטרה ובראשון של כי-תשא

כז יט וְ יִ ְק ֨חוּ :הוא"ו בשווא נעְ .ל ַה ֲ

֥ ת :געיה בה"א מעמידה מעט את קריאתה למנוע הבלעת העי"ן

החטופה שלאחריה
כח א ְל ַכ ֲהנוֹ֑ ִ -לי :געיה בכ"ף

כח ג ֣רוּ ַ
כח י

מה :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ָח ְכ ָ ֑

ַ ֖ ל ָה ֶ ֣א ֶבן

ָה ֶא ָ ֑חת :טעם טפחא בתיבה

ַ ֖ל

כח יז ִמ ֻלּ ַ֣את :טעם נסוג אחור ללמ"ד.

טוּרים
ַא ְר ָבּ ָ ֖ ה ִ ֣
כח יח וְ יָ ֲה

א ֶבן :טעם טפחא בתיבת ַא ְר ָבּ ָ ֖ הִ .פּ ְט ָד ֙ה :הטי"ת בשוא נח
ָ֑

ֽ ם :היו"ד קמוצה

כח יט וְ ַא ְח ָ ֽל ָמה :במלעיל
פה :היו"ד בקמץ גדול והשי"ן בשווא נע ,והפ"א בצירי ללא דגש
כח כ וְ יָ ְשׁ ֵ ֑
שׁ ְר ֥שׁ ֹת :געיה בשי"ן והרי"ש בשווא
כח כב ַ ֽ

נח1

כח כח וְ יִ ְר ְכּ ֣סוּ :הוא"ו בשווא נע
כח לב ַת ְח ָ ֛רא :החי"ת בשוא נח לא בחטף .יִ ְֽהיֶ ה-לּ֖ וֹ :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק
כח לג ִרמֹּנֵ ֙י :מוטעמת בפשטא ולא בקדמא

כח מא וְ ִכ ֲהנ֥ וּ ִ ֽלי :תיבת וְ ִכ ֲהנ֥ וּ
וּלזַ ְר ֥ וֹ
כח מג ל֖ וֹ ְ

ַא ֲח ָ ֽריו :כך

במרכא ואין היא מוקפת לתיבה שלאחריה בסילוק )סוף פסוק(

ההטעמה2

כט א ֲא ֶ ֽשׁרַ -תּ ֲ ֶ ֥שׂה :המילים מוקפות ,תיבת ֲא ֶ ֽשׁר

לא בקדמא אלא געיא בשי"ן ובמקף

כט יא וְ ָשׁ ַח ְט ָ ֥תּ :הטי"ת בשווא נח על אף הקושי וכן הוא בהמשך בפס' טז ,כ
סּה :המ"ם בשוא נע וכן בפס'
כט יג ַ ֽה ְמ ַכ ֶ ֣

כב3

חה :המ"ם בקמץ קטן
כט כט ְל ָמ ְשׁ ָ ֣
שׁם :השי"ן בקמץ
כט ל יִ ְל ָבּ ָ ֧

שׂה ַב ֑בֹּ ֶקר :אין לבלבל עם פרשת התמיד בפינחס שם כתוב ֶא ָ ֖חד
כט לט ֶאתַ -ה ֶ ֥כּ ֶבשׂ ָה ֶא ָ ֖חד ַתּ ֲ ֶ ֣
כט מ וְ ֕ ֵנ ֶס :7הנו"ן בצירי
כט מג וְ נִ ְק ַ ֖דּשׁ :הדלי"ת פתוחה
כט מו ְל ָשׁ ְכ ִנ֣י :השי"ן בקמץ קטן

ל ד ַ ֽתּ ֲ ֶשׂה-לּ֣ וֹ
וּב ַה ֲ ֨
לח ְ

׀ :געיה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק

ת :הבי"ת בשווא נח וגעיה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה

מפטיר לשבת זכור דברים כה:
יז ֲ ָמ ֵל֑ק :יש הקוראים פרשת זכור כל מילה וכל אות לאט ובהדגשה והם עלולים לקרוא את המ"ם בדגש
את ֶ ֥כם :התי"ו בשווא נע
בעוד שהיא רפויה אחרי חטףְ .בּ ֵצ ְ

1
2
3

הגעיא כאן אינה הופכת את השוא לנע.
וּלזַ ְר ֖ וֹ ַא ֲח ָ ֽריו ,אבל לפי הספרים שלנו כמצוין למעלה.
בתורה קדומה ,עפ"י כל ספרי תימן ,מוטעם ֥לוֹ ְ
בכ"י לנינגרד המ"ם בחטף פתח כדי לוודא את קריאת השווא הנע.

יח ָק ְר ֝= :געיה בקו"ף והרי"ש בשווא נע .וַ יְ זַ ֵנּ֤ב :גם כאן בעלי הקריאה האיטית המדגישה ,עלולים לקרוא
את היו"ד בשוא נע ובדגש בעוד שהיא ללא דגש ובשוא נחָ .כּלַ -הנֶּ ֱח ָשׁ ִ ֣לים :נחץ בנו"ן מפאת
הגעיה .וְ יָ ֵג ַ֑ :Aקוראים שבכל קריאה אינם מבחינים בין אל"ף לעי"ן עלולים לקרוא כאן עי"ן פתוחה במקום
ֵאַע .ולפי עדות
עי"ן בפתח גנובה ,כלומר :ויגעַ ה .אבל לפי קריאת האשכנזים יש כאן אל"ף גנובה ונקרא וְ ָיג ְ
המזרח :וְ ָי ֵגי ְַע

יט ְבּ ָה ִנ֣י ַ

 :כבהערה הקודמת יש קוראים המדגישים את הנו"ן ואם בקריאתם אינם מבחינים בין קמץ

שׁר
־א ֶהי= :שימו לב! ֲא ֶ ֣
שׁר יְ ָ ֽי ֠ ֱ
לפתח ,הם עוברים משימוש של מנוחה למשמע של הַ נָּחָ ה או עזיבהֲ .א ֶ ֣
במונח ,יְ ָ ֽי־

געיא ומוקף ,ולא כחומשים דוגמת קורן שהטעימו להיפך

איְ ֶ֝בי= :טעם קדמא באל"ף ,גרש בבי"ת והיו"ד ביניהן בשווא נע.
ִמ ָכּלֹ ֨ -
ֶאתֵ -ז ֶ֣כר :לאחרונה השתרש מנהג לקרוא פעמים את המילה "זכר" .מנהג זה אינו מוכר באשכנז המערבי
וגם לא בעדות המזרח .בקונטרס "מקראות שיש להם הכרע" של הר"מ ברויאר ז"ל 4האריך להוכיח שאין
ספק שנוסח הצירי הוא הנכון ,ואין כל צורך בקריאה הכפולה
הפטרת שבת זכור שמואל א טו )הספרדים מתחילים בפס' א(:
א ִל ְמ ָשׁ ֳח=֣  :שי"ן בקמץ גדול ,חי"ת בחטף קמץ וכ"ף סופית בקמץ גדול

ב ַבּ ֲ

֖תוֹ :געיה בבי"ת ,אין לקרא 'בלותו'

יתה :במלרע
ג וְ ִה ִכּ ָ֝
מּע :יו"ד בשווא נח ,שי"ן בפתח והמ"ם בדגש חזק
ד וַ יְ ַשׁ ַ ֤
יח ְבּ ָ ֑ד ֶר :7הבי"ת בשווא נע ולא בפתח
כג וַ יִּ ְמ ָא ְס=֖  :בתכנת הכתר שאנו מעתיקים ממנה אין געיא באל"ף ,עם זאת אין ספק שהאל"ף בקמץ רחב
והסמ"ך בשוא נע5
כה וְ ֶ ֽא ְשׁ ַתּ ֲחֶו֖ה :הוא"ו בשווא נע
כח ִמ ֶ ֽמּךָּ  :כ"ף סופית דגושה
֖יתי :מלעיל
ל וְ ִ ֽה ְשׁ ַתּ ֲחֵו ִ
ראשון של כי תשא:

יב וְ לֹא-יִ ְהיֶ ֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף ִבּ ְפ ֥קֹד

א ָ ֹֽתם :יש להחיש את קריאת

התיבה ֶ ֖נ גֶ ף

להסמיכה

לקודמתה ,וְ לֹא-יִ ְה ֶי֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף ִ -בּ ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם
טו וְ ַה ַדּל֙ ֣ל ֹא ָ -ל ֵת ֙ת

רוּמת :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ֶאתְ -תּ ַ ֣

ל יח ְל ָר ְח ָצ֑ה :הרי"ש בקמץ קטן והחי"ת בשוא נח

שׂה ָח ַר ֘שׁ ֶא ֶבן֒ ספר תורת הטעמים מהרב אברהם ויסבלום עמ' תלא
כח יא ַמ ֲ ֵ ֣
חרש זה דבוק הוא לתיבה של אחריו ,לפיכך הוא נקוד בפתח
כתב רש"י מעשה אומן של אבניםַ .
בסופו; וכן "חרש עצים נטה קו" )יש' מד,יג(  -חרש של עצים; וכן "חרש ברזל מעצד" )שם ,יב( -
כל אלה דבוקים ופתוחים .וכן כתב רשב"ם .ולפי זה היה צריך להיות מעשה ,חרש אבן.
שׂה ָח ַר ֘שׁ ֶ /א ֶבן֒ וצ"ע.
ואילו הטעמים פיסקוַ :מ ֲ ֵ ֣
ובהערה :והנה אם היה מנוקד מעשה חרש אבן ,היה מקום לבארו על תחילתו :מעשה חרש] ,חרש[
אבן .אבל הניקוד כאן מורה על סמיכות! ומכל מקום עדיין אפשר ליישב ראה לעיל בראשית מ ג.
 4ניתן להוריד מכאן  http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega10_broyer.pdfהמעוניין יכול לקבלו אצלי
 5במקרים כגון זה השלים ר"מ ברויאר געיות במקום הראוי להן .הקובע שזה קמץ רחב ושוא נע או חטף ,ושוא נע הוא
כי אמאס הוא במשקל אֶ ְפעַ ל.

הראה שם כמה דוגמאות לצורה הנראית סמיכות .אחת הדוגמאות מהפטרת שבת שקלים אֲ ר ֹון
אֶ חָ ד )מלכים ב יב י ומקבילו בדברי הימים( .אבל כאן אין ספק שזו סמיכות ממש ,ואין כלל בעיה במלה
סמוכה שהיא בטעם מפסיק .מה שצריך ביאור הוא שמעשה נראה כמתחבר לחרש יותר מאשר
לאבן .אבל זה מנהג הטעמים גם במקומות אחרים.
ל־שׁ ֔מוֹ ִתּ ְה ֶ֕יין ָ ִל ְשׁ ֵנ֥י ָ ָ ֖שׂר ָ ֽשׁ ֶבט :ספר תורת הטעמים מהרב אברהם
חוֹת ֙ם ִ ֣אישׁ ַ ְ
תּוּחי ָ
כח כא ִפּ ֵ ֤
ויסבלום עמ' רכב
אפשר לפרש ,צורת חתימת אבי השבט תהיה חקוקה על שמו .למשל ,על אבנו של
שבט דן תכתב תבת דן ומעליה תהיה צורת חתימתו של דן בן-יעקב ]יש עושים כך בזמננו
כשמהדירים ספרי קדמונים שחוקקים על כריכת הספר את חתימתו של אותו

תּוּחי,
צדיק[ .והפיסוקִ :פּ ֵ

ל־שׁ ֔מוֹ .וכן מוכיח גם
חוֹת ֙ם ֣ ִ /אישׁ ַ ְ
תּוּחי ָ
ל־שׁמוֹ .אבל הטעמים פיסקוִ :פּ ֵ ֤
חוֹתם ִאישׁ ַ ְ
ָ
הניקוד ,והכוונה כמו שפירשו המפרשים לעיל )פס' יא( חקיקה כדרך שחוקקים בחותמות
של טבעות.
'חותם איש על שמו' תי"ו בפתח ,לא העתקתי
ַ
א"ה ידידנו כשהביא את 'אפשר לפרש' ניקד
ניקוד זה כי יתכן ש'חותם' הוא מהמלים שהקמץ בהן תנועה גדולה קיימת שאינה משתנה בנטיה
דוגמת ְּכ ָתב או ָדת .מסתבר יותר שדומה ל'גורל' או 'כוכב' ,המשתנים לפתח .6מכל מקום ,עניין
הכתיבה לא היה כל כך מצוי בימי קדם ,וקשה להגיד שנשתמרה בזמן הקמת המשכן והכנת
הבגדים צורת חתימת השבטים בני יעקב.
מאורות נתן:

מגליון תצוה עז כט מג
ר' מרדכי ברויאר בספר כתר ארם צובה ...עמ' 38

הערה 1
מנחת שי :וְ ִנ ְק ַדש :במקצת ס"ס הדלי"ת בקמץ ,ומסור עליו ל' קמץ .וכן ראיתי בדפוס ישן84.
]וְ ִנ ְקדַּ ׁש[.
הדברים הובאו כאמור בגליון משנת עז .הם נשנו כאן ,כי כמו שכתוב בהערת ד"ר בצר ז"ל
דעת המנחת שי לנקד כאן בפתח ,ולא כפי שר"מ ברויאר אומר שהמנחת שי החליף את הניקוד
של ישעי' ושל כאן .הנוסח שנתקבל בהוצאות המקובלות אינו לגמרי באשמת המנחת שי ,אלא
כנראה הקמץ כאן בגלל הרד"ק ,ובסיוע שהמנחת שי מזכיר את נוסח הקמץ בשם מקצת ספרי-
ספרד ודפוס ישן ,והפתח בישעי' הוא כנראה בגלל המנחת-שי שם.
הפטרת שבת זכור
א ָגג אָ ֵכן ָסר מַ ר־הַ ָ ֽמּוֶת :שתי מלים בפסוק
שמואל א טו לב ַויֵּ לֶ אֵ לָ יו אֲגַ ג מַ ע ֲַד ֹנּת וַיּ ֹאמֶ ר ֲ
זה סתומים וצריכים פירוש .הראשונה היא מַ ע ֲַד ֹנּת והשנייה היא ָסר.

 6יש לעיין איך מנוקד בפיוט 'ונתנה תוקף' וחותם יד כל אדם במחזורים קדומים.
 84בהערתו נורצי מציג מחלוקת הספרים הספרדים בעניין זה ,ובדיבור־המתחיל ניקד בפתח ,ללמדך שנוסחו הוא
'וְ נִ ְקדַּ ׁש' )בפתח(.

כמדומה שהפירוש המקובל יותר ל ָסר הוא שמַ ר־הַ ָ ֽמּוֶת הגיע .אחרי שאגג נשבה ביום הקודם,
הוא ידע שככל הנראה הוא יוצא אל הורג .ועתה אמר לעצמו שהגיעה העת.
המלה ַמע ֲַד ֹנּת עדיין דורשת הסבר.
בכתב העת בית מקרא משנת תשלג הופיע מאמר של ש"פ מלצר שבו הוא דן במשמעיות של
מלים מקראיות שהקורא בן ימינו טועה בהבנתן .הוא דן במַ ע ֲַד ֹנּת .וישא משלו ויאמר

הערה 22

ע"כ ש"פ מלצר ז"ל
א"ה :יש כמובן חוצפה של חכמים בעיניהם החושבים שהם יכולים לשנות המקרא או את ניקודו.
אם ַמעֲ ַד ֹּנת הוא תואר הפועל מצפים הם לניקוד כעין ֲאח ֹו ַר ִ ּנית ,אבל למה לא כמו וְ ָע ִׁשיר יַ עֲ ֶנה
עַ זּ ֹות )משלי יח ,כג(? גם שם ינקדו עזית?!

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 

