היבטים לשוניים פרשת ראה עח

דקדוקי קריאה בפרשת ראה בהפטרת שבת ראש חודש ובראשון של שופטים
יא כז ֶ ֽאתַ -ה ְבּ ָר ָכ֑ה :הפסוק פותח באתנח אין כאן הכנה של טפחא
יא כט גְּ ִר ִֿ֔זים :אין דגש בזי"ן כפי שמופיע בחלק מהדפוסים

יב ב ָ ֽע ְבדוּ֣ ָ -שׁם

גּוֹים :געיה בעי"ן ,יש להקפיד על הפרדת התיבות והגיית הה"א ,שלא יישמע 'עבדו
ַה ִ֗

שמה גוים'
יכם :העי"ן בשווא נח והשׂי"ן אחריה בשווא נע ,כן הדבר בהמשך פס' יא
יב ו ַמ ְע ְשׂ ֣ר ֹ ֵת ֶ֔
יב ז ֵבּ ַר ְכָך֖  :הכ"ף הראשונה בשווא נח למרות הקושי
ישׁ ְב ֶתּםֽ ֶ -בּ ַטח׃ געיה בוא"ו
יב י ִ ֽו ַ
שּׁ ֶמר :במלעיל ומ"ם סגולה ,כן הדבר גם
יב יג ִה ָ ֣

יב יד ָ ֖שׁם ַתּ ֲע ֶל֣ה

בהמשך1

שׁםְ .מ ַצֶ ֽוּ ךָּ ׃ כ"ף סופית דגושה
ֹֹלתיָך :טעם טפחא בתיבת ָ ֖
ע ֶ֑

אכ ֔ ֶלנּוּ :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים,
יב טו ָנ ַֽתןְ -לָך֖  :געיה בנו"ן הראשונה .י ֹ ְ
בדומה לו גם בהמשך הפרק

יב טז ַעלָ -ה ָ ֥א ֶרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ ַכּ ָ ֽמּיִ ם׃ טעם טפחא בתיבת ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ
שׂר :העי"ן בשווא נח ,לא בפתח
יב יז ַמ ְע ַ ֤
יב כ ֶ ֽאת-גְּ ֻב ְל ָ֘ך :הלמ"ד בשווא נע .2א ְֹכ ָלה :הא' בחולם ולכן הכ' בשוא נע
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את :במלעיל
וּב ָ
יב כו ָ֔
יב כח וְ ָשׁ ַמ ְע ָ֗תּ :במלרע ,לשון ציוויְ .מ ַצֶ ֑וּ ךָּ  :כ"ף סופית דגושה

יב ל ַא ֲח ֵ ֖רי ִה ָשּׁ ְמ ָ ֣דם

יהם :האל"ף נחה ,כך גם בהמשך
אֹלה ֶ֝
ִמ ָפּ ֶנ֑יָך :טעם טפחא בתיבת ַא ֲח ֵ ֖ריֵ .ל ֵ

יג ג וְ נָ ָע ְב ֵ ֽדם׃ הנו"ן בקמץ גדול והעי"ן אחריה בקמץ קטן
יג ד ֲהיִ ְשׁ ֶכ֤ם :היו"ד בחירק ,אין לקרוא 'האישכם'
יג י ָ ֥י ְדָך֛  :ביו"ד מרכא כטעם משנה וכן בפסוק טזֽ ִ .תּ ְהיֶ ה֥ -בּוֹ :געיה בתי"ו ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
יג יב וְ ִ ֽי ָר ֑אוּן :במלרע
יג יד ְבּ ֵנֽיְ -ב ִליַּ֙ ַעל֙  :הלמ"ד הראשונה מנוקדת בחירק חסר ולכן היו"ד אחריה בדגש חזק ומנוקדת בפתח,
יש להבחין בין תנועת הלמ"ד לבין צליל היו"ד
יג טו נֶ ֶע ְשׂ ָתה :הקוראים תי"ו רפויה כשׂי"ן שמאלית צריכים להיזהר לא להבליע את השׂי"ן .בכל מקרה
השׂי"ן בשוא נח
בי :ביו"ד מרכא כטעם משנה.
יג טז ֶאתֹ֥ -י ְשׁ ֵ ֛

ַה ֲח ֵ ֨רם א ָ ֹ֧תהּ וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר֛ ָ -בּהּ וְ ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ָ ֖תּהּ

ְל ִפיֽ ָ -ח ֶרב׃ יש להאיץ מעט את קריאת תיבת

'וְ ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ָ ֖תּהּ'

שלפניה שהרי זהו המפסיק העיקרי

ָ ֽח ֶרב

המוטעמת בטפחא ,להסמיכה לתיבה

ַה ֲח ֵ ֨רם א ָ ֹ֧תהּ וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר֛ ָ -בּהּ וְ ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ָ ֖תּהּ ְ ---ל ִפי-
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יג יז וְ ָשׂ ַר ְפ ָ֨תּ

ָב ֵ֝אשׁ :קדמא ואזלא כן צריך להטעים ולא במונח

רביע5

 1הקורא מלרע ומ"ם צרויה בחשש שינוי משמעות.
 2למראית עיין הבי"ת בתנועה קטנה )קיבוץ( ,אבל צויין כאן כמה פעמים שכתיב חריג במקרא "חסרות ויתרות" אינו משנה את
הדקדוק .לכן התנועה כאן היא תנועת שורק גדולה )כמו במילה גבול( .לא צוינה כאן געיא בבי"ת כי יש געיא באל"ף באות הנסמכת.
 3אם יקרא בשוא נח ישמע כאלו מנוקד בקמץ קטן ,ובמקום פועל בעתיד )מדבר( יהפוך לשם עצם או לציווי.
 4הערה זו מיועדת בעיקר לבעלי הקריאה האשכנזים
 5כן הוא בכל המקורות חוץ מהמנחת שי

1

יג יח וְ ָנ ַֽתןְ -לָך֤  :געיה בנו"ן הראשונה
יד א ָק ְר ָ ֛חה :הקו"ף בקמץ קטן
יד ד ְכ ָשׂ ִ ֖בים :יש להיזהר מפני שיכול האותיות ש-ב

יד י ֲא ֶ ֧שׁר ֵ ֽאין-ל֛ וֹ :תיבת ֲא ֶ ֧שׁר

מוטעמת בדרגא בניגוד לכללי מרכא-דרגא לפני

תביר6

יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקרא שלפנינו לבין המקבילה בספר ויקרא יא
יד יב וְ ָה ָעזְ נִ ָיּֽה׃ הה"א בקמץ רחב והעי"ן אחריה בקמץ קטן ,הנו"ן בחירק חסר והיו"ד אחריה קמוצה
ובדגש חזק
יד יג וְ ָה ָר ָא ֙ה :עוף זה בספר ויקרא מכונה דאה ,בדל"ת במקום רי"ש

יד יד וְ ֵ ֥את ָכּל-ע ֵ ֹ֖רב

ְל ִמינֽ וֹ׃ יש להיזהר מהמקרא הדומה בספר ויקרא ,שם אין וא"ו החיבור לפני תיבת

'את'
יד טז ֶאתַ -ה ֥כּוֹס :אין כאן וא"ו החיבור בניגוד לפסוק המקביל בויקרא
יד יז וְ ֶ ֽאתָ -ה ָר ָ ֖ח ָמה :במלעיל!

אכל֣ וּ֣ :ל ֹא
יד כא ֣ל ֹא ֽת ֹ ְ

במונח ולא במקףַ .ל ֨ ֵגּר :הלמ"ד בפתחְ .לנָ ְכ ִ ֔רי :הלמ"ד בשוא

שׂר :העי"ן בשווא נח
יד כג ַמ ְע ַ ֤
יד כד ְשׂ ֵאתוֹ֒ :השׂי"ן בשוא והאל"ף בצירי
יְ ָב ֶר ְכָך֖  :כ"ף ראשונה בשווא נח ,על אף הקושי .כן הדבר גם בהמשך הפרק
יד כה ְבּ ָי֣ ְד ָ֔ך :ולא בידֶ  ,הדלי"ת בשוא נע לא בסגול והטעם בכ"ף

יד כו ִ ֽתּ ְשׁ ָא ְלָך֖  :געיה בתי"ו .האל"ף בקמץ רחב והלמ"ד בשוא נע .וְ ָא ַכ ְ֣ל ָתּ

ָ֗שּׁם :טעם נסוג אחור לכ"ף

ודגש חזק בשי"ן מדין אתי מרחיק
טו ב ֽל ֹא-יִ ֹ֤גּשׂ :שׂי"ן שמאלית
טו ד יִ ְֽהיֶ הְ -בָּך֖  :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
טו ו וְ ַה ֲע ַב ְט ָ֞תּ :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,ועל אף הקושי ,הטי"ת בשווא נח
טו ז ִת ְקפּ ֹ֙ץ :הפ"א דגושה

טו ט ָק ְר ָ ֣בה :הקו"ף בקמץ רחב והרי"ש אחריה בשווא נע .וְ ָר ָע֣ה

ֵעינְ ָ֗ך :יש להקפיד ,כבכל מקום אחר

במקרא ,על קריאת העי"ן שאם לא כן ,משבש את משמעות הכתוב
טו יא ַל ֲענִ ֶיּ֛ ָך :העמדה קלה בלמ"ד למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,הנו"ן בחירק חסר ולכן היו"ד אחריה
וּל ֶא ְבי ֹנְ ָך֖  :הלמ"ד וגם הבי"ת בשווא נח ,היו"ד בחולם והנו"ן אחריה בשווא נע :ולְ -אבְ ֹ -ינְ ך
דגושהְ .
טו יב וַ ֲע ָ ֽב ְדָך֖  :הבי"ת בקמץ גדול ושווא נע בדל"ת ,כן הדבר גם בהמשך פס' יח
בָך :המ"ם בחירק חסר והיו"ד אחריה דגושה ומנוקדת אף היא בחירק חסר
וּמיִּ ְק ֶ ֑
טו יד ִ
טו טז ֲא ֵ ֽה ְב ָ֙ך :הבי"ת בשווא נע
טו יז ַתּ ֲע ֶשׂהֽ ֵ -כּן׃ העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בכ"ף מדין דחיק
ֹאכ ֶ ֙ל ֙נּוּ :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף פתח
טו כ ת ְ
טו כא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ :הבי"ת קמוצה

קוֹם
ית ֔ ֶפּ ַסח :הפ"א בדגש חזק מדין אתי מרחיק ַבּ ָמּ ֙
טז א וְ ָע ִ ֣שׂ ָ
6

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

דרגא תבוא כאשר ישנן לפחות שתי הברות המפרידות בין הברת התביר לבין הברת המשרת .עפ"י תורה קדומהֲ :א ֶ ֥שׁר ֵ ֽאין-ל֛ וֹ

2

במונח

טז ב וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ

פּ ַסח :טעם נסוג אחור לבי"ת
ֶ֛

אכלָ -ע ָ ֥ליו :יש להעמיד קלות את קריאת התי"ו מפני הגעיה שם
טז ג ֽתּ ֹ ַ

טז ה נ ֵ ֹ֥תן
טז ו

ָ ֽלְך׃ הטעמה בתי"ו ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן

ְל ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֔מוֹ

שׁם :תיבת
ָ֛

ָ ֛שׁם

בתביר ,אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף בשונה מקודמו יד כב

ם
ְל ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֣מוֹ ָשׁ ֒
טז יג ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך
טז טו ְבּ ֤כֹל

ִ ֽמגָּ ְרנְ ָך֖  :גם האל"ף וגם הגימ"ל בקמץ קטן

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

טז טז יֵ ָר ֶ֨אה

כוּר ָ֝ך :בקדמא ואזלא ולא בתלישה )לא קורן אך יש חומשים(
ָכל-זְ ְ

טז יז ָנ ַֽתןֽ ָ -לְך׃ געיה בנו"ן
הפטרת שבת ראש חודש מנהג ספרד להפטיר עניה סוערה

ג ֣עֹ ֵ ֽרף

ב ֵ ֽרְך :טעם נסוג אחור לבי"ת
ֶ֔כּ ֶלב :טעם נסוג אחור לעי"ןְ .מ ָ ֣

֥לד-גּ֖ וֹי :יו"ד בחירק קטן ,וא"ו
וּחל :ה"א השאלה מנוקדת בחטף וטעם נסוג אחור ליו"דִ .אם-יִ ָוּ ֵ ֽ
ח ֲהי֤ ַ
בדגש חזק ,קמוצה ומוטעמת מדין נסוג אחור7
יא ִמ ִ ֥זּיז :להיזהר לא לקרוא מזיו
שׁעוּ׃ שתי השיני"ן בקמץ רחב
יב ִהנְ ִנ֣י :נו"ן ראשונה ,על אף הקושי ,בשווא נחְ .תּ ָשׁ ֳע ָ ֽ
יד וְ זָ ַ ֖עם :במלרע
טז וְ ַר ֖בּוּ :הטעם בבי"ת מלרע.
יז וְ ַה ִ ֽמּ ַטּ ֲה ִ ֝רים :המ"ם בחירק ולא

בשווא8

יח ָבּ ָ֕אה :במלרע

מ ְשׁ ֵכי
יט ֥ ֹ

ֶ ֖ק ֶשׁת :טעם נסוג אחור למ"ם ושי"ן בשווא נע

כא ַל ְלוִ ִיּ֖ם :הלמ"ד רפויה ללא דגש ובשוא נח
ראשון של פרשת שופטים:

טז יח שׁ ְֹפ ִ ֣טים
טז כ נ ֵ ֹ֥תן

וְ שׁ ְֹט ִ ֗רים :הפ"א והטי"ת בשווא נעֽ ִ .תּ ֶתּןְ -ל ָ֙ך :געיה בתי"ו הראשונה

ָ ֽלְך׃ אין טעם נסוג אחור ,כן הדבר גם בהמשך יז ב

טז כא ַתּ ֲע ֶשׂהֽ ָ -לְּך׃ העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק

יז א ֖כֹּל ָדּ ָ ֣בר

ָ ֑רע :טעם טפחא בתיבת ֖כֹּל ,יש להקפיד על הפרדה בין שתי התיבות הנותרות

יז ד וְ ֻ ֽהגַּ דְ -לָך֖  :געיה בה"א
יז ז ִ ֽתּ ְהיֶ ה֤ -בּוֹ :העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק
יז ח ָל ֔ ֶנגַ ע :הלמ"ד קמוצה

יז י ֲא ֶ ֖שׁר יִ ְב ַ ֣חר ֑ה' :טעם טפחא בתיבת ֲא ֶ ֖שׁר
יז יב ְל ָ ֤שׁ ֶרת

ָשׁ ֙ם :טעם נסוג אחור לשי"ן הראשונה

 7הלמ"ד שמרה על הצירי ,אבל יש בה געיא ,וכן שני הנסוגים בפס' ג.
 8בניין התפעל
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מתוך חלק הדקדוק בתורה קדומה" :ארבעה ספרים אין מסיימים בהם אלא מלמעלה )כלומר כופלים את
הפסוק הלפני אחרון( וסימניך יתק"ק – ישעיהו ,תרי עשר ,קהלת וקינות )איכה("
הערה כללית בקשר לתפילת מוסף של שבת ראש חודש :יש לקרוא "חָרְ בָה עִירֵ נוּ" כאשר
החי"ת בקמץ גדול ]והרי"ש בשווא נע[ ולא בקמץ קטן ]ושווא נח[ שאז יש בכך כדי לשוות למילה
זו משמעות שונה ובלתי רצויה.

יא ל ידועים דברי רש"י על אחרי דרך מבוא השמש ,הדברים מבוארים באר היטב בדברי
ידידנו הרב אברהם ויסבלום בספר תורת הטעמים החל בעמ' תקכג

עמ' תקכד

4

עמ' תקכה

ע"כ מספר תורת הטעמים.
א"ה .יש כאן הפניות לקונטרסים 'תורת הקורא' .הם נתנו להורדה בפורום 'מקרא ומסורה' של
אוצר החכמה .אנו מקווים שבקרוב יצאו לאור יחד עם המקרא.
יהם
ֹלה ֶ ֑
־א ֵ
א ָ ֖תם ֶאת ֱ
גּוֹים ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם י ְֹר ִ ֥שׁים ֹ
דוּ־שׁם ַה ִ֗
ל־ה ְמּק ֹ֞מוֹת ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽע ְב ָ ֣
ת־כּ ַ
יב ב ַא ֵבּ֣ד ֠ ְתּ ַא ְבּדוּן ֶ ֽא ָ
ל־עץ ַר ֲע ָ ֽנ ן:
ל־הגְּ ָב ֔עוֹת וְ ַ ֖ת ַחת ָכּ ֵ ֥
ים וְ ַע ַ
ל־ה ָה ִ ֤רים ָ ֽה ָר ִמ ֙
ַע ֶ
מספר תורת הטעמים של הרב אברהם ויסבלום נר"ו עמ' שיט הפיסוק בפשטותַ :א ֵבּד ְתּ ַא ְבּדוּן
יהם .וכן פי' ר' יונה
ֹלה ֶ
ת־א ֵ
דוּ־שׁם ַהגּוֹיִ םֲ ,א ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ]ו[ ֶא ֱ
ל־ה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ְב ָ
ת־כּ ַ
ֶא ָ
9
אבן גנאח )הביאו ראב"ע( .
 9א"ה .כדי להקל על ההבנה אני מביא כאן את דברי ראב"ע :אמר רבי יונה המדקדק ,כי את אלהיהם  -חסר
ו"ו ,והטעם' :ואת אלהיהם' .ולא אמר כלום; רק הוא דבק עם מלת עבדו שם.
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הערה .ויש לעיין לפי זה מה שייך 'לרשת את אלוהיהם' ,ואולי פירש כי ירושה הכתובה כאן – היא
השמדה ,ראה לעיל ב כד ,אבל אם כן הוא מיותר ,כי כבר מבואר מתחילתו ,אבד תאבדון .וצ"ע.

ל־ה ְמּק ֹ֞מוֹת ֲא ֶ ֧שׁר
ת־כּ ַ
א"ה .אני מתקשה להבין את השאלה .לפי ן' גנאח מתפרש ַא ֵבּ֣ד ֠ ְתּ ַא ְבּדוּן ֶ ֽא ָ
דוּ־שׁם ַה ִ֗
ָ ֽע ְב ָ ֣
ל־הגְּ ָב ֔עוֹת וְ ַ ֖ת ַחת
ים וְ ַע ַ
ל־ה ָה ִ ֤רים ָ ֽה ָר ִמ ֙
יהם ַע ֶ
ֹלה ֶ ֑
ת־א ֵ
גּוֹים ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם י ְֹר ִ ֥שׁים א ָ ֹ֖תם ]ו[ ֶא ֱ
גּוֹים ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם י ְֹר ִ ֥שׁים א ָ ֹ֖תם כמו כן המלים ַעל־ ֶה ָה ִ ֤רים
דוּ־שׁם ַה ִ֗
ל־עץ ַר ֲע ָ ֽנ ן :והמילים ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽע ְב ָ ֣
ָכּ ֵ ֥
ל־עץ ַר ֲע ָ ֽנ ן :באו רק לומר איפה הגויים עובדים את אלוהיהם .והוא
ל־הגְּ ָב ֔עוֹת וְ ַ ֖ת ַחת ָכּ ֵ ֥
ים וְ ַע ַ
ָ ֽה ָר ִמ ֙
בא לאפוקי שצריך לאבד מקומות ולא אלילים עצמם.
הערה נוספת' .להוריש' בהפעיל יכול להתפרש לעקור מירושה ,כלומר לגרש או להשמיד.
אבל ַא ֶתּם י ְֹר ִשׁים בקל ,אינו מתפרש כך.
גּוֹים
דוּ־שׁם ַה ִ֗
ל־ה ְמּק ֹ֞מוֹת ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽע ְב ָ ֣
ת־כּ ַ
אבל הטעמים פיסקוַ :א ֵבּ֣ד ֠ ְתּ ַא ְבּדוּן ֶ ֽא ָ

)א ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם י ֹ ְר ִ ֥שׁים
ֲ

יהם .וזה מורה שאֶ ת־אֱ לֹהֵ יהֶ ֑ם נסב לתחילת הפסוק .ופירושו לדעת
ֹלה ֶ ֑
ת־א ֵ
א ָ ֹ֖תם( ֶ /א ֱ
רשב"ם וראב"ע :המקומות שעבדו שם הגויים את אלוהיהם; ולדעת רש"יַ :א ֵבּ֣ד ֠ ְתּ ַא ְבּדוּן
יהם!
ֹלה ֶ ֑
ת־א ֵ
גּוֹים! ומה ְּת ַא ְ ּבד ּון משם? ֶא ֱ
דוּ־שׁם ַה ִ֗
ל־ה ְמּק ֹ֞מוֹת ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽע ְב ָ ֣
ת־כּ ַ
ֶ ֽא ָ
ר־ס ָרה טיפת דיו של רש"י ,הרב יצחק ישעי' וייס נר"ו אב"ד נווה אחיעזר
יג ו ִ ֣כּי ִד ֶבּ ֠ ָ

פרשת ראה – דיבר סרה
ברש"י :סרה ,דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא ולא צויתיו לדבר כן ,דישטולוד"א בלע"ז.

פשוטו של רש"י בקצרה
סרה ,אין פירושו מלשון 'סור' שהוא 'נטיה וסטיה' במשמעות שקר ,כתרגומים .כי אז ניתן לומר שיש בדבריו משהו אמת ,אלא הוא
מלשון 'הסרה' ,דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא ולא צויתיו לדבר כן ,כלומר שקר מוחלט ללא כל בסיס ,וכן הוא
לקמן אצל עדים זוממים .שהרי אינם עדים מוכחשים שיתכן שיש קורטוב אמת בעדותן ,אלא שלא היו כלל במקום המעשה ,ולכן כל
עדותם היא 'דבר שאינו ,שהוסר העד הזה מכל העדות הזאת ,כגון ,שאמרו להם והלא עמנו הייתם אותו היום

במקום פלוני'.
הפירושים האפשריים ל'דבר סרה'
תיבת 'סרה' הינה הטייה של השרשים 'סור' או 'סרר' ,שמצאנו להם הטיות שונות ולהן משמעויות מרובות .א ,פנה ,נטה .ב ,פסק ,חדל.
ג ,היטה ,עיות .ד ,סולק ,הורד .ה ,מרוחק .ו ,מרד ,מרי ,עיקש .ועל כן מהצורך לקבוע מה משמעות ' ִד ֶּבר סָ ָרה' ,וכיצד מונחת
משמעות זו בתיבת 'סרה'.

פירושי התרגומים 'סרה' – מלשון סור ונטיה
אונקלוס ויונתן תרגמו דבר סרה 'מַ לִּ יל סַ ְטיָא' ,ובמתורגמן )לר' אליהו בחור ,ערך סט( :והרבה משרש נטה וסור מתורגם בלישנא
סטיאַ ...ויָּסַ ר אֵ לֶ יהָ )שופטים ד ,יח( ,וסטא לותה ,סָ ר ּו מַ הֵ ר )שמות לב ,ח( ,סטו בפריע – .כלומר דיבר לא ישר ונכון .ובתרגום ירושלמי כת"י
רומא תורגם 'מליל מילין דשקריין' .ולהלן' :למסהדה עלוי סהדי דשקר' .כדרכו תרגם לפי העניין על דרך התרגומים הנ"ל ,ולא
את התיבה עצמה.

לרבי מנחם 'סרה'  -מרדות
במחברת מנחם ערך 'סר' מתחלק לו' מחלקות ,והקרובים לעניין 'דיבר סרה' הם :השלישי ,סר סבאם )הושע ד ,יח( סרו מהר
)שמות לב ,ח( ,הכל סר )תהלים יד ,ג( ,הנה דמשק מוסר מעיר )ישעיה יז ,א( ,יפה וסרת טעם )משלי יא ,כב( וסורי בארץ
יכתבו )ירמיה יז ,יג( ,דרכי סורר )איכה ג ,יא( ] ...ענין הסרה ,וכן פירש רש"י בהושע וישעיה הנ"ל[ .הששי ,אסורה נא ואראה
)שמות ג ,ג( ,כי סר לראות )שם ג ,ד( ,סורה אדוני סורה אלי )שופטים ד ,יח( ,אכן סר מר המות )שמואל א ,טו ,לב( ,ויסורו
אליו )בראשית יט ,ג( ,יסור שמה לאכול )מלכים ב ד ,ח( ,ויסר אליה )שופטים ד ,יח() ,כמשמעו( ]גי' המבורג :כמו[ ויט אליה
)בראשית לח ,טז( .השביעיּ ִ ,כי ְ ּכפָ ָרה ס ֵֹר ָרה סָ ַרר יִ ְ ׂש ָראֵ ל )הושע ד ,טז( ,כי דבר סרה ,אך סוררים )תהלים סח ,ו( ,על דגן
ותירוש יתגוררו יסורו בי )הושע ז ,יד( ,עניין מרדות המה – .כלל את ' ִד ֶּבר סָ ָרה' במחלקת מרדות ,ולא במחלקת נטיה וסטיה
כתרגומים ,או במחלקת הסרה.

רבי יהודה ן' חיוג' מחלק בין 'יסר'' ,סור' ו'סרר'
רבי יהודה ן' חיוג' שבניגוד לדעת רבי מנחם שיש תיבות ששרשן מאות אחת או שתים ,קבע שכל תיבה נגזרת משרש בן שלש
אותיות ,חילק את מחלקת 'סר' שבמחברת מנחם ,מהם כלל ב'יסר' ,בין הפעלים שהפא שלהם יוד ונחה ]=מושמטת[ )שלשה ספרי
דקדוק ,אותיות הנח ,עמ'  .(27ומהם כלל ב'סור' ,בין הפעלים שהעין שלהם נחה )שם ,עמ'  .(50ומהם כלל ב'סרר' בין הפעלים שעין
הפועל דומה ללמד הפעל )שם ,פעלי הכפל ,עמ'  .(114ולא מצאתי בספרו את 'סרה'.

לרבי יונה 'סרה' – מרי מעניין 'הסרה'
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בעקבותיו כתב רבי יונה ן' ג'נאח בספר השרשים' :סור' ,סר מעל האהל )במדבר יב ,י( ,וסרתם מן הדרך )דברים יא ,כח( ,והסיר
ה' ממך כל חולי )דברים ז ,טו( ,כבר נזכר הענין הזה בספר אותות הרפיון ]= אותיות הנח ,לרבי יהודה ן' חיוג' ,הנ"ל[  ...עניין אחר
אלא שהוא קרוב לזה ,הוא וסורי בארץ יכתבו )ירמיה יז ,יג( .וממנו ,כי דבר סרה וגו' .וממנו ,מה זה רוחך סרה )מלכים א
כא ,ה( ,וענין המלות האל המרי – .נראה שפירש ' ִד ֶּבר סָ ָרה' שהוא מעניין הסרה וסילוק ,אך כמו רבי מנחם גם הוא פירשו
במשמעות של מרי ]שבלשונו של רבי מנחם נקרא 'מרדות'[.

פשוטו של רש"י
נראה שרש"י לא רצה לכלול כרבי מנחם את ' ִד ֶּבר סָ ָרה' והדומים לו במחלקה מיוחדת שעניינה מרדות ומרי .וגם לא רצה לפרש
מלשון 'סור' שהוא נטיה וסטיה במשמעות שקר כתרגומים .ונראה שלדעתו 'נטיה וסטיה' יתכן שיש בה משהו אמת ,וכמו כן 'מרדות
ומרי' ניתן להאמר גם על משהו שיש בו קורטוב של אמת .לכן מיאן רש"י בפירושים אלו ,ופירש 'סרה' כמו 'הסרה' כמו רבי יונה ,הן
במקרא שבפרשתנו :סרה ,דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא ולא צויתיו לדבר כן ,כלומר שקר מוחלט ללא כל בסיס ,והן
לקמן אצל עדים זוממים .שאינם עדים מוכחשים שיתכן שיש קורטוב אמת בעדותן ,אלא שלא היו כלל במקוום המעשה ,ולכן כל
עדותם היא 'דבר שאינו ,שהוסר העד הזה מכל העדות הזאת ,כגון ,שאמרו להם והלא עמנו הייתם אותו היום במקום פלוני' .וכן
במסכת מכות )ה ,א( :דבי רבי ישמעאל תנא ,לענות בו סרה ,עד שתסרה גופה של עדות .פירש רש"י' :בפרשת עדים זוממין כתיב
סרה ,עדות המוסרת ,שהוסרו משם'.

ביאור הלעז שברש"י
רש"י צירף לפירושו את הלעז ,דישטולוד"א .וביאר הר"מ קטן באוצר לעזי רש"י שזו מילה שהיא בינוני במשמעות של שם פעולה.
'דברים מעוותים ,עיוות' – .אם צדק בתירגומו ,לא ניתן להסיק מהלעז אם 'סרה' הוא מלשון 'סור ,נטה' או מלשון 'הסרה' .אך מצאנו
מעין לעז זה במקומות נוספים .על 'וַ ּיֵט אֵ לֶ יהָ אֶ ל הַ דֶּ ֶר ְך )בראשית לח ,טז(' ]שמנחם השוהו ל'ויסר אליה' במחלקה הששית[,
פירש רש"י' :מדרך שהיה בה נטה אל הדרך אשר היא בה ,ובלשון לע"ז דשטולי"ר' .ובאוצר לעזי רש"י :לסטות .וכן בתהלים )קא ,ג(
'עֲ ׂשֹה סֵ ִטים' פירש רש"י ,לשון כי תשטה אשתו )במדבר ה ,יב( ,לסור מן הדרך ,דישטוליטי"ט בלע"ז .ובאוצר לעזי רש"י
יך ׂש ֵֹרק ּ ֻכלּ ֹה ז ֶַרע אֱ ֶמת וְ אֵ ְ
עיוותים .ובירמיהו )ב ,כא( וְ אָ נֹכִ י ְנ ַט ְע ִּת ְ
יך נ ְֶה ּ ַפכְ ְּת ִלי סו ֵּרי הַ ֶּגפֶ ן נ ְָכ ִר ָ ּיה .מופיע סורי הפך ל'זרע
אמת' .וברש"י הביא רק את הלעז ,דישטורלטור"ש בלעז .וגם כאן לדברי אוצר לעזי רש"י תירגומו]' :ענפים[ סוטים' .ויש גורסים
לעזים במשמעות של סטייות או סטיה .וברש"י מיכה )ב ,ד( 'אֵ ְ
יש ִלי ְל ׁש ֹובֵ ב ָׂש ֵדינ ּו יְ חַ ֵ ּלק' ,איך יסור אלי עוד להשיב לנו
יך יָ ִמ ׁ
שדותינו וכו' ,איך ימיש לי ,קומ"א ש"י דישטולדר"א אמי"י ]כ"ה בכתה"י[ ,כמו סורה אלי ,וַ ָ ּיסֻ ר ּו אֵ לָ יו )בראשית יט ,ג( .תרגמו באוצר
לעזי רש"י 'כיצד יפנה אלי' – .מכל הלעזים המקבילים מתקבל לכאורה הרושם ש'סרה' הוא כן מלשון 'סור ,נטה' ,ולא מלשון 'הסרה'.
והדברים צריכים בירור .ע"כ טיפת דיו של רש"י.
א"ה :לעניין הלעז ברש"י ,כנראה בכל מקום צריך להבינו לפי העניין.
וּת ֥אוֹ
וּצ ִ ֖בי וְ יַ ְח ֑מוּר וְ ַא ֥קּוֹ וְ ִדי ֖שׁ ֹן ְ
ֹאכ֑לוּ ֕שׁוֹר ֵ ֥שׂה ְכ ָשׂ ִ ֖בים וְ ֵ ֥שׂה ִע ִ ֽזּיםַ :א ָיּ֥ל ְ
שׁר תּ ֵ
יד ד-ה ֥ז ֹאת ַה ְבּ ֵה ָ ֖מה ֲא ֶ ֣
וָ ָז ֶֽמר:
דפי פרשת השבוע של בר-אילן ראה עח
פרופ' זהר עמר ,המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
היחמור המקראי ואנטילופת הבובל
התורה מונה בפרשתנו את עשרת בעלי החיים הטהורים ,לפי סדר שכיחותם וחשיבותם
לאדם; שלוש בהמות מבויתות ושבע חיות בר" :זֹאת הַ ְ ּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר ּתֹאכֵ ל ּו ׁש ֹור ֵׂשה ְכ ָׂש ִבים
או וָ זָ ֶמר .למעשה אין המדובר בהכרח בשמות
ישֹן ו ְּת ֹ
וְ ֵׂשה ִע ִזּים .אַ ָ ּיל ו ְּצ ִבי וְ יַ ְחמוּר וְ אַ ּק ֹו וְ ִד ׁ
ספציפיים ,אלא לפעמים הם מופיעים כשם קיבוצי .רמב"ם ,הלכות מאכלות אסורות א ,ח.
דומה שבהתאם לסדרם כך גם כושר ההשתמרות של מסורת זיהויים .כך למשל ,לדעת
אבן עזרא" :איל וצבי – ידועים ,והחמשה האחרים צריכים לקבלה" .אכן הצבי והאיל נזכרים
תדירות במקרא יותר משאר כל חיות הבר הטהורות .האיל במקרא הוא שם קיבוצי של בני
משפחת האיילים ) .(Cervidaeבארץ ישראל הקדומה היו מצויים שלושה מינים ממשפחה זו,
והם מכונים כיום :יחמור פרסי ) 10,(Dama mesopotamicaאייל אדמוני )(Cervus elaphus
ואייל כרמל ) .(Capreolus capreolusבכל המינים הללו הזכרים מאופיינים בקרניים
שמתפצלות לסעיפים ,בעלות רקמת עצם )גרם( מלאה ,הנושרת וגדלה מחדש בכל שנה .הצבי
המקראי ,כולל בתוכו את כל מיני הצביים ) ,(Gazellaכגון :צבי ארץ ישראלי ) Gazella
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 (gazellaוצבי המדבר ) .(Gazella dorcasבית גידולו במרחבים פתוחים .לזכר ולנקבה קרניים
נבובות שאינן מתפצלות ,והן גדלות ברציפות עד לגיל שלוש שנים בערך.
לדעתנו ,את היחמור המקראי יש לזהות ,בהתאם למסורות הזיהוי הקדומות ביותר ,עם
אנטילופת הבובל 12(Alcelaphus buselaphus) 11כך מובא בתרגום השבעים )(Bubalos
)ובוולגאטה  .(Bubalusאורך גופה של האנטילופה הוא  2.25מ' .לשני הזוויגים קרניים עבות
וקצרות דמויות נבל ) 40ס"מ( .היא גבוהה יותר בכתפיה מאשר באחוריה ,וראשה ארוך
וצר .היא חיה בעדרים ,שוכנת ערבה ,וכיום היא נפוצה במישורי הסוואנה שבדרום אפריקה.
ייתכן שמקור השם 'יחמור' בצבע פרוותו ,חום-אדמדם ,בדומה ללשון הערבית )בשורש
'חמר'( 13.כמו כן ,אפשר ששם זה נוצר מכיוון שלראשו של היחמור מראה של ראש חמור.
בדומה לכך שמו של הבובל בערבית" :בקר וחש" כלומר בקר-בר או "בקר – חמור הבר".
לפי הפרשנות הזו אפשר להציע ,שהיחמור המקראי מייצג את משפחת האנטילופות שוכני
הערבות ,שקרניהן כפופות כקרני הבקר 14.ליחמור המקראי הוצעו זיהוים שונים ,בחלקם
רחוקים ביותר 15.אשר לזיהוי המודרני עם ה ,Dama mesopotamica-הוא מבוסס על
16
השתמרות שמו בערבית 'יחמור' בניב המקומי של תושבים מהאזור שבין עירק לאירן.
יהא זיהוי היחמור המקראי אשר יהיה ,ברור בעליל שהבובל חי בארץ ישראל בתקופת
המקרא ,כפי שעולה מהממצא הארכיאוזואולוגי .עד כה נמצאו שרידיו מתקופה זו באתרים
מתקופת הברונזה המאוחרת והברזל :בלכיש ,בתל שריעה ,ובאתרים נוספים מתקופת הברונזה
הקדומה :באשקלון ובתל גת ,שם נשתמרה גם קרן בשלמותה .כמו כן נמצאו עצמות
מתקופת הברונזה הביניימית ,בתל נג'ילה .תפוצת עצמות הבובל בישראל מעידה כי המין היה
נפוץ במישורים של דרום הארץ ,בפלשת ובמישור החוף 17.מרבית העצמות שנתגלו באתרים
נמצאו בקונטקסטים ארכיאולוגיים ,שהכילו שרידי בעלי חיים נוספים ,והינם חלק משרידי
ארוחות .העצמות שבורות בדרך כלל ולעתים מופיעים עליהן סימני שחיטה .הבובל והיעל
מופיעים גם בציורי קיר קדומים שנמצאו במזרח סיני ,ואין ספק שיונקים אלה ואחרים מייצגים
18
תבנית נוף מדברית ,שעמדה לפני המאיירים.

ציור משנת תרכט

 11מ' כסלו" ,בחינת הזיהויים של עשרת מעלי-הגרה הטהורים על-פי הטקסונומיה" ,סיני קכה )תש"ס( ,עמ' רכג-
רכד.
 12תרגום שמו המדעי )מיוונית(' :בקר-איל' .באנגליתhartebeest. :
 13א' מרקוס ,ברזילי :מסה בתולדות הלשון העברית ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' 65
 14מ' כסלו" ,בחינת הזיהויים של עשרת מעלי-הגרה הטהורים על-פי הטקסונומיה" ,סיני קכה )תש"ס( ,עמ' רכג-
רכד.
 15ראו סיכום במאמרי" ,לזיהוי האיל ,הצבי והיחמור" ,על אתר טו )תשס"ט( ,עמ' .10
 16ע' פז ,בשבילי ארץ התנ"ך ,בן-שמן  ,2006עמ'  .225נראה שמדובר במסורת בבלית עתיקה ובתלמוד מוזכרת
האפשרות של הזדווגות בין איל ל'יחמורתא' אם כי אין היא מתעברת ממנו )בכורות ז ע"ב( .יחד עם זאת,
אולי הכוונה לבובל שנקרא גם "בקר-איל".
E. Tsahar, I. Izhaki, S. Lev-Yadun & G. Bar-Oz, "Distribution and Extinction of Ungulates during the 17
)Holocene of the Southern Levant", PLoS ONE 4 (2009
 18ב' שלמון" ,סלעים חיים" ,ארץ וטבע ) 42תשנ"ו( ,עמ' .54–45
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לפי המקורות המאוחרים ,בית גידולו של בעל חיים זה היה גם לאורך הערבה ובקעת
הירדן .ר' אשתורי הפרחי ,שישב בבית שאן לפני כשבע מאות שנה ,ראה "בקר וחש" ,והוא
מתארו בדייקנות מפליאה:
והוא שיש לו קרנים וטלפים סימני טהרה ,ומצחו צר וגופו דק וגבוה מהשור וקרנותיו
ישרים ועולים והוא אדום ,ומהם ראיתי פה בית שאן הולך לתשורה .ר' אישתורי הפרחי ,כפתור
ופרח ,מהדורת א"מ לונץ ,ב ,ירושלים תרנ"ט ,עמ' תשסט.

למעשה הבובל התקיים באזורנו עד לפני כמאתים שנה .ה"ב טריסטראם ,מחלוצי מחקר
הטבע של ארץ ישראל ,כתב עליו כך:
את הבובל לא ראיתי בארץ-ישראל ,אבל הוא קיים אל נכון בגבולות המזרחיים של גלעד
ומואב .הוא מוכר היטב לערבים ,והם מבטיחים לי שהוא יורד מפעם לפעם לשתות מים
במקורות הנחלים הזורמים אל ים המלח ,ושם הם תופסים אותו לפעמים .הבובל משוטט
ברחבי חצי האי ערב ובצפון אפריקה .ד"ר שו ) (Shawמספר לנו שבראשית המאה שעברה
היה נפוץ במקומות האלה ,וגם אני ראיתי אותו שם לפעמים .הוא דומה מאוד לגנו של
19
דרום אפריקה .זה 'בקר הבר' )בקר אלוחש( של הערבים .בימי קדם בוודאי היה נפוץ יותר.
ישראל אהרוני זיהה את הבובל בתחילה עם ה"יחמור" 20,אך מאוחר יותר עם ה"תאו"
המקראי ,ואף הוא שמע מפי הבדווים על הפרטים שחיו לאורך בקע הירדן ,שהאחרון שבהם
ניצוד בשנת תרלז:
מארחי בוואדי ערבה היו ערביי ג'הלין .בהם מצאתי ישישים ,שאבי-אביהם צד את התאו,
שנצוד בבואו לשבור את צמאו על יד הנהרות הנופלים אל מזרח ימו של לוט )נחל ארנון
ואחרים( .רגליו האחוריות ,שעליהן משענתו ,חלשות היו ,והן היו בעוכריו ,כי כל מבקשי
נפשו הדביקוהו על נקלה ברכיבה על סוס .הוא היה גבוה מאוד ,מצחו צר וארוך וצבע
שערו אדום-צהוב – כצבע המדבר' .בדוי' כנוהו בשם 'בקר-הבר' .הפרט האחרון נורה לפני
21
ששים ושש שנים.
לסיכום ,הבובל ,אף שלא ברור באופן מוחלט כיצד נקרא בתקופה המקראית ,היה חלק
בלתי נפרד מנופי ספר המדבר ,מישור החוף והערבה ,אם כי מדובר באוכלוסייה קטנה
יחסית בהשוואה למיני האיילים והצבאים .זאת ,בניגוד לבעל החיים המכונה בימינו בשם
דישון ) ,(Addax nasomaculatusשספק רב אם גדל בעבר בארץ ישראל.
לבובל מספר תתי-מינים ,ובעקבות ציד בלתי מבוקר והרס בתי גידול הוא סבל במאות
השנים האחרונות מהאדם .המין שהיה בעבר בארץ ישראל כנראה כבר נכחד .עם זאת,
במרחבי אפריקה נותרו תת-מינים אחרים ,הקרובים מאוד לבובל שהיה בארץ ישראל במראם,
בבית גידולם ובהתנהגותם האקולוגית ,ועל כן אין שום מניעה להביאם ארצה ולגדלם בשלב
הראשון בגני חיות או בחי בר בערבה )בדומה ליענים שאינם מתת-המין הארץ ישראלי
שנכחד( .במסגרת המאמצים להשיב לארץ ישראל את חיות הבר המקראיות שנכחדו ,נגרע
22
מקומו של הבובל ,ותקוותי שהדבר ימומש בעתיד.

 19ה"ב טריסטראם ,החי והצומח של ארץ-ישראל ,חלק החי )תרגום ועריכה ח' מויאל( ,ירושלים  ,2007עמ' ;34
H.B. Tristram, Natural History of the Bible, London 1867, p. 83-84
 20י' אהרני ,תורת החי ,בעלי החוליות :יונקים ועופות ,תל אביב תרפ"ג ,עמ' .86
 21י' אהרוני ,זכרונות זואולוג עברי ,א ,תל אביב תש"ג ,עמ' .21-22
 22ז' עמר" ,להשיב את אנטילופת הבובל לארץ ישראל" ,אריאל ) 198–197תשע"א( ,עמ' .208–205
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פניתי לזוהר עמר נר"ו והוא שלח אלי מאמר שכתב על העניין מוזכר כאן בהערה .והבאתי
מביא ממנו כמה תמונות.

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
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
בכתובתfranklashon@gmail.com :
 בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 
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