היבטים לשוניים בפרשת וישב עט

ברצוני להודיע בזה על הכינוס הלשוני בצהרי היום האחרון של חנוכה במצפה יריחו.
על הכינוס עצמו בסוף הגליון.
דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בציבור בפרשת וישב בהפטרה ובראשון של מקץ ותחילת חנוכה

לז ג ִ ֽכּיֶ -בן-זְ ֻק ִ ֥נים ֖הוּא ל֑ וֹ :יש להקפיד על מקום הטפחא בתיבה ֖הוּא .1וְ ָ ֥ע ָשׂה

ל֖ וֹ :טעם נסוג אחור

לעי"ן
לז ז ְמ ַא ְלּ ִ ֤מים :למ"ד דגושה ובשוא נע֥ ָ .ק ָמה :מלעיל
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אמרוּ :טעם נסוג אחור ליו"ד
לז ח וַ ֤יּ ֹ ְ

יהם :טעם טפחא בתיבת ְל ָכ֖ה
לז יג ְל ָ ֖כה וְ ֶא ְשׁ ָל ֲחָך֣ ֲא ֵל ֶ ֑
לז טז ֵאי ֹ֖פה :במלרע
לז כ ֲא ָכ ָל ְ֑תהוּ :התי"ו בשווא נח והקמץ רחב
לז כג ֻכּ ָתּנְ ֔תּוֹ :הת"ו בקמץ קטן
ם :מתג בלמ"ד הראשונה 3ויש להקפיד על הפרדת המילים על אף היותן מוקפות )כן
לז כה ֶל ֱא ָכלֶ -ל ֶח ֒
הדבר גם ִאםָ -משׁוֹל לעיל(
את :אל"ף ללא תנועה ,יש לקרא "נכוֹת" )ולא נכוֹאוֹת(
ָבּ ָ ֖אה :במלרע .נְ כ ֹ ֙
לז לב ַ ֽו יְ ַשׁ ְלּ ֞חוּ :הלמ"ד בדגש חזק והשווא הוא נעַ .ה ֶכּרָ ֗ -נא :בטעם רביע ולא בגרשיים
לח ט נְ ָתן֖ ֶ -ז ַרע :התי"ו בקמץ חטוף
לח י וַ ֵיּ֛ ַרע :הטעם ביו"ד מלעיל

לח יב וַ ָ ֖תּ ָמת ַבּת֣ -שׁ ַוּע

הוּדה :יש להקפיד על מקום הטפחא במילה וַ ָ ֖תּ ָמת֗ .הוּא :ברביע ,אין
ֵ ֽא ֶשׁת-יְ ָ ֑

להשגיח בזקף שבדפוסים
לח טז ָ ֽה ָבה-נָּ ֙א :המילה הבה מוקפת לא במהפך

לח כג ֶ ֖פּן נִ ְהיֶ ֣ה ָל ֑בוּז :הטפחא במילה ֶ ֖פּן
יהוּדה :הלמ"ד בחירק מלא ואין לבטא שווא ביו"ד
לח כד ִל ָ ֤
ישׁ :הלמ"ד בשווא נע ולא
לח כה ְל ִא ֙
שׁ ֶרת :במלעיל
לט ד וַ יְ ָ ֣

בקמץ4
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יננּוּ :בשורק ולא בחולם
לט ט ֵא ֨ ֶ
שׂהוּ ְבּ ִבגְ ֛דוֹ :הבי"ת הראשונה במילה ְבּ ִבגְ ֿדוֹ דגושה 6והדל"ת רפויה
לט יב וַ ִתּ ְת ְפּ ֵ ֧

לט יד ֵ ֥ה ִביא ָל֛נוְּ ...ל ַצ ֶ֣חק

ָ ֑בּנוּ :טעם נסוג אחור לה"א ולצד"י בהתאמה

לט טז וַ ַתּ ַנּ֥ח :במלרע ודגש חזק בנו"ן מלשון לְ הַ נִּ יחַ

לט יז ְל ַ ֥צ ֶחק
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ִ ֽבּי :טעם נסוג אחור לצד"יֽ ָ .בּאֵ -א ֞ ַלי :התיבות מוקפות ולא כחלק מהדפוסים אשר הטעימו

 1אין לנסות "לאזן" במספר ההברות בין התיבות המוטעמות מרכא וטפחא )מאריך וטרחא(
 2הקורא מלרע משנה משמעות.
 3הטעמים מועתקים כאן מתכנת כתר בר-אילן ,כיון שאין מתג בלנינגרד הם נמנעו מלשים אותו ,ר"מ ברויאר לשיטתו הוסיף געיות )מתגים( במקומות
כמו זה.
 4מצביע על דרכה של תמר .לא ידעה ,כביכול ,במי מדובר.
 5כן הדבר בדומה לויברך ,ויגרש ,וכו'
 6הייתה ראויה להיות רפויה ,שהרי מתקיימים שני התנאים לביטול הדגש בבגד"כפת בראש מילה :התיבה הקודמת לה מסתיימת בהברה פתוחה וכן היא
מוטעמת בטעם מחבר )דרגא( .כלל זה עומד בעינו אלא אם כן ,האות הראשונה בתיבה השנייה מנוקדת בשווא ְ -בּבגדו ,ולאחריה אות זהה או ממוצא
זהה )בי"ת ואחריה בי"ת או פ"א ,כגון :בפרעה( שאז הדגש נותר בעינו.
 7מלעיל עלול להישמע מפועל לנוח כמו בר' ח ד "וַ ָתּנַ ח ַה ֵתּ ָבה"
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את התיבה הראשונה במונח

לט יט ָ ֥ע ָשׂה

ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לעי"ן

יהם :האל"ף מבוטאת
מ א ָ ֥ח ְט ֛אוּ :מרכא 8כטעם משנה בחי"ת ,הטי"ת בשווא נע ,אין לקרא :חָ טוַּ .ל ֲאד ֹנֵ ֶ ֖
בחטף-פתח ויוצאת מכלל "משה וכלב"
מ ג ְבּ ִמ ְשׁ ַ֗מר :הבי"ת בשווא ולא בפתח ,המ"ם בפתח

מ ד ִא ָ ֖תּם וַ יְ ָ ֣שׁ ֶרת א ָ ֹ֑תם :האל"ף ,פעם בחירק ופעם בחולם ,תיבה וַ יְ ָ ֣שׁ ֶרת

במלעיל

מ ה וַ ַיּ ַֽח ְלמוּ֩  :החי"ת בפתח
ים :האל"ף אינה נשמעת כלל
אֹלה ֙
מ ח ֵ ֽל ִ
יה :האל"ף בפתח
ֹלת ָ
מ י ַא ְשׁ ְכּ ֶ ֖

֣יטב
מ יד יִ ַ

֔ ָלְך :טעם נסוג אחור ליו"ד

מ טו ָשׂ ֥מוּ :הטעם במ"ם מלרע
הפטרת וישב עמוס ב ו – ג ח:
שׁיו :שלושת הקמצים רחבים
ב ט גָּ ְב ֔הוֹ :הגימ"ל בקמץ קטן והה"א בחולם .וְ ָשׁ ָר ָ ֖
יתי :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה
ב י ֶה ֱע ֵ ֥ל ִ
ב יב ִתּנָּ ְב ֽאוּ :הבי"ת בשוא נע )לא בצירי כרגיל בהפסק(
ב יג ַ ֽה ְמ ֵל ָ ֥אה :געיה בה"א הראשונה והמ"ם אחריה בשווא נע אך ללא דגש
ג ה ֲה ַי ֲֽע ֶלהַ -פּ ֙ח :געיה ביו"ד והפ"א בדגש חזק מדין דחיק
ג ו וְ ָ ֖עם :הוי"ו בשוא והעי"ן בקמץ
אג :האל"ף בקמץ
ג ח ָשׁ ָ ֖
ראשון של מקץ:
אר :היו"ד בשוא נח
מא א ַהיְ ֽ ֹ
ישׁן :קמץ בזקף גדול ,השי"ן מנוקדת בקמץ
מא ה וַ יִּ ָ֕
פּ ֶעם :הטעם בפ"א מלעיל
מא ח וַ ִתּ ָ ֣
מא יא וַ נַּ ַח ְל ָ ֥מה :החי"ת בפתח ולא בשווא
מא יב ַ ֨ונְּ ַס ֶפּר֔ -לוֹ :מוטעם בקדמא-זקף
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מא יד וַ יְ ַח ֵלּ֣ף :היו"ד בשוא נח והחי"ת בפתח
תחילת חנוכה )מנהג אשכנז שאין פותחים בברכת כוהנים(.
ו כג ְת ָב ֲר ֖כוּ :הרי"ש בשווא נע למרות הדפוסים הרבים הנוהגים לנקד חטף פתח )ראה הערה על ה
יח(ָ .א ֖מוֹר :אל"ף בקמץ
ו כד יְ ָב ֶר ְכָך֥  :העמדה קלה בבי"ת ולא ברי"ש כפי שנוהגים מרבית הכוהנים בברכתם .על אף הקושי ,הכ"ף
הראשונה בשווא נח
ו כז וְ ָשׂ ֥מוּ :במלרע

 8הזכרנו כמה פעמים שאע"פ שלפי הכלל במילים האלה יש מרכא בתיבת התביר ,הדפוסים מלבד ברויאר וכתר בר-אילן )ודותן ,לא עקבתי אם בכל
מקום( מציבים געיא במקום מרכא
 9טעם זה מכונה מתיגה-זקף או לפי התימנים ,דרבן .השאלה היא מהו מיקומה של הקדמא .על פי רוב ,כולל ברויאר ,מעל האות וא"ו ,בתורה קדומה
מסומנת היא מעל הנו"ן והערה הבאה להסביר לפשר העניין
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וּשׁ ֵנ֣י
וּשׁ ֵנ֣י ָע ָ ֣שׂר ָבּ ָ ֔קר :המילה ְ
זג ְ

במונח ואינה מוקפת כפי שמופיע בחלק מהדפוסיםְ .ל ֶא ָ ֑חד :הלמ"ד

בשווא ולא בקמץ
בּ ַעת :במלעיל
ז ז ַא ְר ַ ֣
ז יג ַ ֽק ֲע ַרת :העמדה קלה בקו"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה

טיפת דיו של רש"י  /הרב יצחק ישעי' וייס נר"ו גאב"ד נווה אחיעזר
וַ ּי ֵֶׁשב יַעֲ קֹב ְ ּבאֶ ֶרץ ְמגו ֵּרי אָ בִ יו ְ ּבאֶ ֶרץ ְ ּכנָעַ ן .אֵ ֶ ּלה ּת ְֹל ֹדות יַעֲ קֹב ֹיוסֵ ף ֶּבן ְׁשבַ ע עֶ ְ ׂש ֵרה ָׁשנָה וגו') .בראשית לז ,א-ב( .ברש"י :וישב יעקב וגו',
אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה וכו' ,פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם וכו' .אלה
תלדות יעקב ,ואלה של תולדות יעקב ,אלה ישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל ישוב ,סיבה ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו' ,על
ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים ,זהו אחר פשוטו של מקרא להיות דבר דבור על אופניו .10ומדרש אגדה דורש ,תלה הכתוב תולדות
יעקב ביוסף מפני כמה דברים וכו'.

הקשר בין שני דיבורי רש"י
עיון בשני דיבורי רש"י אלו יוצר רושם של רצף וקישור אחד בין שני הפסוקים וביאורם ,שלאחר ביאור הפשט ,מביא מדרשות חז"ל על שני הפסוקים ,ומסיים בדרש
לתיבת וישב יעקב .אולם מרבית פרשני רש"י לא ירדו לבאר את הקשר ההדוק שיש לפירוש הפסוק הראשון להבנת הפסוק השני ,כמבואר להלן.

פירושי המילה תולדות
ידועה מחלוקת הראשונים במשמעות התיבה 'תולדות' - ,למעשה אחד משני המקומות הקובעים והחשובים לצורת ביאור 'תולדות' היא בפסוק שלפנינו
– מוצא המילה 'תולדות' הוא משרש 'ילד' ,שמשמעותו משתנית לפי הענין ,וכמו שכתב בספר השרשים לרבינו יונה ן' גנאח שרש ילד ,שיש בו ענינים שונים ,מהם
הלידה והילדים והוא השימוש הרגיל והמפורסם בו .ומהם התולדות כלומר העתידות ,כמו ]משלי כז ,א[ ַמה ֵ ּילֶ ד ֹיום .ומהם העצות והמחשבות ,מלשון ]ישעיה ב ,ו[ ו ְּב ַי ְל ֵדי
נָכְ ִרים יַ ְ ׂש ּ ִפיק ּו ,אשר פירושו בעצת .ומהם הגדות וספורים כמו ]בראשית ב ,ד[ אֵ ֶ ּלה ֹתו ְל ֹדות הַ ּ ָׁש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ ְ ּב ִה ָּב ְר ָאם ,אלה תולדות יעקב יוסף ,כלומר קורותיו
ומאורעיו .ומהם הבריאה והיצירה כמו ]תהילים צ ,ב[ ְ ּב ֶט ֶרם הָ ִרים י ָ ֻּלד ּו ,עד כאן דבריו בפירוש השורש 'ילד' .מכאן נפתח השער למחלוקת הגדולה מהי משמעות
תיבת תולדות .ברוב המקומות שמוזכרת בהם תיבת תולדות ,ניתן לפרשה הן במשמעות בניו ובני משפחתו ,והן במשמעות קורותיו ,שהרי גם רשימת בניו של אדם
שייכת לקורותיו .אולם בשני מקומות במקרא יש קושי לפרש על בנים ,והם אלו שהזכיר רבינו יונה הנ"ל] ,בראשית ב ,ד[ אלה תולדות השמים ,שהרי לא מספר שם על
הצומח מהאדמה או על גידוליה ,אלא על המאורעות שהיו בתחילת הבריאה .וכן הפסוק שלפנינו ,שהרי אינו מונה כאן את בני יעקב כולם ,אלא מספר מה שאירע ליוסף.

המבארים שתולדות פירושו תמיד 'קורות ומאורעות'
מפני קושי זה להסביר שני מקומות אלו במשמעות בניו ,נקטו מספר ראשונים שבכל מקום יש לפרש תולדות קורות ,ואפילו במקום שמונה רק שמות הצאצאים,
משום שכאמור הם חלק מהקורות של האדם .ראשונים אחרים פירשו שמשמעותה תשתנה לפי המקום והענין ,וכמו שכתב הרד"ק בשרשיו ,תולדות יעקב ,הקורות
אשר קרהו בדבר יוסף וסיבת ירידתו למצרים .אלה תולדות נח ,כולל כל לידתו וקורותיו ,לפי שהזכיר וַ י ֹּולֶ ד נֹחַ ְ ׁשל ָֹׁשה בָ נִים )בראשית ו ,י( ,ואחר כך סיפר קורותיו .וכן בכל
מקום שתמצא לשון תולדות מקומו יורה עליו ,אם ללידה עצמה אם למקרים ,עד כאו לשונו.
האבן עזרא ,ובעקבותיו הרוקח ,ר"י בכור שור ,רלב"ג פירשו כאן על דרך רבינו יונה והרד"ק :אלו המאורעות שאירעו לו והמקרים שבאו עליו ,מגזרת מה ילד יום .וכן
פירש הראב"ע במשלי שם ,והרמב"ן תמה עליו :ואין אדם מוליד קורותיו ,רק לימים מצינו שמתייחס שיולידו .כלומר על היום שייך לאמור בהשאלה שמוליד מאורע
שקורה בו ,כי לפעמים הזמן גורם .אבל אדם עובר מאורעות שלא הוא גרם אותם ,ומדוע יקראו קורותיו תולדותיו .ומנסה ליישב פירוש זה ,שכאילו נכתב ואלה קורות ימי
יעקב.

שיטת רש"י שתולדות פירושו 'בניו וצאצאיו'
רש"י סובר שבכל המקרא אין להוציא את 'תולדות' מפשוטה ,ואין לפרשה בשום מקום מלשון קורות ומאורעות] ,אולי בגלל קושיית הרמב"ן[ ,אלא בלשון בנים וצאצאים.
ולכך פירש לעיל :אלה ,האמורים למעלה ,תולדות השמים והארץ בהבראם .כלומר כל הנזכר בפרק הראשון ,מה שנברא בששה ימים ,הם התולדות שהולידו השמים
והארץ .וכן פירש שם האבן עזרא ,ולא כמו שפירש רבי אברהם בן הרמב"ם אלה המאורעות והענינים - .וכן לעיל ]ה ,א[ זה ספר תולדות אדם ,לא פירש רש"י ,ספר
קורות האדם ,אלא ספירת תולדות האדם ,כלומר כאן סופר את ימי בני משפחת אדם.

הפירושים ב'אלה תולדות נח'
ובאלה תולדות נח ]לעיל ו ,ט[ פירש רש"י ,למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים .נראה גם כן שלא רצה להוציא את התיבה מפשוטה ,על אף שהאבן עזרא
שם פירש גם כן תולדות כמו הקורות ,וביאר טעמו הרבינו בחיי שמוכרח לפרש כן ,שהרי הזכיר אחר כך ויולד נח ,שהן התולדות ,הבנים .והרמב"ן שם כתב שאין פירושו
נכון ,כי אין קורות האדם תולדותיו ]כפי שהקשה על פירושו כאן[ ,לכך פירוש הרמב"ן כמשמעו ,אלה בני נח ,כמו ]לעיל י ,א[ אלה תולדות בני נח ,וחזר ואמר ויולד נח ,לפי
שהפסיק ואמר נח איש צדיק תמים היה ,להודיע למה ציוהו בתיבה .והרשב"ם פירש שם 'בני בנים' .ובפרשתנו האריך שלבאר מקראות ומאורעות הבל הוא ,כי כל
תולדות האמור בתורה ובכתובים ,11יש שמתפרשים על בניו ויש מהם רבים שמפרשים בני בנים ,כמו תולדות נח ,הכוונה בני בניו של נח היאך ,ומספר כי שלשה בנים היו
לו וציוה להכניסם בתיבה וכו' ובצאתם ילדו בנים - .לכן בחר רש"י להביא שם את הדרש של עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים ,המתאים לשיטתו שאין
להוציא התיבה ממשמעותה בשום מקום] .ורשב"ם כאן מביא שנתווכח עם זקינו רש"י על שנטה מן הפשט לדרש ,והודה לו שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פירושים חדשים לפי הפשטות המתחדשים בכל
יום[.

הפירושים ב'אלה תולדות יעקב'
 10א"ה ,רבים טועים ,ומעטים יודעים לקרוא פס' זה נכונה ,כלומר המליצה בפסוקַ ּ .ת ּפוּחֵ י זָ ָהב ְ ּב ַמ ְ ׂש ִ ּכי ֹּות ָּכסֶ ף דָּ בָ ר דָּ בֻ ר ַעל ָאפְ נָיו
מוצא לעתים תכופות מדיי' ,דבר דיבור על אפניו' ,וכדיי בזיון.
11והמהדירים 'השלימו'' :תורה ]נביאים[ וכתובים' ,ולא הרגישו שנכתב תולדות רק בתורה ,רות ודברי הימים ,שהם
מהכתובים ,ולא באחד מספרי הנביאים.
)משלי כה,
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ובפרשתנו ,מאחר וכאמור קשה לפרש לפי פשוטו ,תולדות ,בנים או צאצאים ,שהרי מספר בעיקר על יוסף ,ולא הזכיר כלל שמות האחרים ,פירש רש"י :וישב יעקב
בארץ מגורי אביו ,אלה תולדות יעקב] ,כלומר[ ואלה] ,מקומות מושבם[ של ,תולדות יעקב .כאילו חסרה כאן וי"ו של ואלה ,המקשרת ומעבירה את תיבת וישב לתולדות,

וכן חסרה תיבת של ,שהיא כאילו כותב ,ישובו של יעקב היה בארץ כנען] ,ו[אלה ]ישוביהם וגלגוליהם של[ בני יעקב.
שוב הביא רש"י פירוש שני לפי המדרש אגדה ,שיוסף הוא עיקר תולדותיו .וכפי שביאר ברבינו בחיי ,שהזכיר כתולדותיו רק את יוסף להורות שהוא כלול מכל מעלות
שאר אחיו .וגם לפירוש זה מתפרשת תיבת תולדות ,בנים .וכתב המזרחי שהביא רש"י פירוש שני מכיון שלפירוש הראשון נחסרו ה'של' והוי"ו של ואלה.
פירוש 'וישב יעקב'
והנה לראשונים המפרשים תולדות קורות ומאורעות לכאורה הפסוק הראשון בפרשתנו מיותר לגמרי ,שהרי כבר נכתב ענין זה לעיל ]לה ,כז[ וַ ָ ּיבֹא יַ עֲ קֹב אֶ ל יִ ְצחָ ק
אָ ִביו ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַ ת הָ אַ ְר ַּבע ִהוא חֶ ְב ֹרון אֲ ֶׁשר ּגָר ָׁשם אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ ְצחָ ק ,ואם כן ידענו מקום מגוריו .גם צריך להסביר מדוע התחיל בוישב יעקב ,ולא כתב אלה תולדות
יעקב וישב יעקב בארץ וכו' ,כמו ואלה תולדות עשו אבי אדום בהר שעיר ,אלה שמות בני עשו וגו' ]לעיל לו ,ט[.
אולם לפירוש רש"י שתולדות הם בניו ,הרי לא באה הפרשה לספר על תולדות ]=בני[ יעקב ,אלא הודיע ישוב יעקב ובניו ]=תולדותיו[ ,אם כן מבואר הצורך בפסוק
הראשון ,שהוא אכן כותרת ופתיחת העניין ,שאחר שביאר ישובי עשיו ובניו ,החל לבאר ישוב יעקב ובניו באריכות ,והזכיר תחילה את ישיבת יעקב בארץ כנען ,והמשיך
לפרט את ישובם של תולדותיו ,שהם בניו כאמור ,שמקום ישיבתם נתגלגל מהמסופר בפרשה.
שׁי ָא ִ ֑ביו
ת־בּ ֵנ֥י זִ ְל ָ ֖פּה נְ ֵ ֣
ת־בּ ֵנ֥י ִב ְל ָ ֛הה וְ ֶא ְ
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן וְ ֣הוּא ַ֗נ ַער ֶא ְ
ע־ע ְשׂ ֵ ֤רה ָשׁנָ ֙ה ָה ָ֨יה ר ֶֹע֤ה ֶא ֶ
ן־שׁ ַ ֽב ֶ
יוֹסף ֶבּ ְ
לז ב ֵ ֣א ֶלּה׀ תּ ְֹל ֣דוֹת יַ ֲע ֗קֹב ֵ֞
בספר תורת הטעמים של הרב אברהם ויסבלום נר"ו יש ארבעה קטעים על הפסוק ,הראשונים בחלק הראשון עמ' קסא,
והשלישי והרביעי בחלק השני עמ' שפה.
קשה ,וכי תולדותיו של יעקב היו רק יוסף לבדו?! הרי היו שנים-עשר שבטים! ובאמת במדרש )המובא
יוֹסף,
ברש"י( איתא שכתוב כן משום שיוסף היה עיקר תולדותיו .ולפי זה יהיה הפיסוק ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת י ֲַעקֹב – ֵ
ת־א ָחיו וגו'.
ע־ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ָהיָ ה ר ֶֹעה ֶא ֶ
ן־שׁ ַב ֶ
ֶבּ ְ
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן .וכמו
ע־ע ְשׂ ֵ ֤רה ָשׁנָ ֙ה ָה ָ֨יה ר ֶ ֹ֤עה ֶא ֶ
ן־שׁ ַ ֽב ֶ
יוֹסף ֶבּ ְ
אבל פשוטו כמו שחילקוהו הטעמים֣ ֵ .א ֶלּה׀ תּ ְֹל ֣דוֹת יַ ֲע ֗קֹב ֵ֞ /
שביאר רש"י על פי פשט :אלה של תולדות יעקב; אלה יישוביהן וגילגוליהן עד שבאו לכלל יישוב .סיבה
ראשונה :יוסף בן שבע עשרה שנה וגו'  -על ידו נתגלגלו וירדו למצרים.
כתב הרמב"ן :והנכון בעיני ,כי זה הכתוב שב לבאר מה שהזכיר ,ושיעורו :יוסף ,והוא נער בן שבע עשרה שנה,
היה רועה בצאן את אחיו ,את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו .ולדבריו צריך לומר שהפיסוק הואָ :היָ ה ר ֶֹעה
ת־בּנֵ י זִ ְל ָפּה .כלומר ,עם איזה אחים היה רועה? עם בני בלהה ובני זלפה!
ת־בּנֵ י ִב ְל ָהה וְ ֶא ְ
ת־א ָחיו ַבּצֹּאן )וְ הוּא נַ ַער(ֶ ,א ְ
ֶא ֶ
שׁי ָא ִ ֑ביו .והיינו כמו
ת־בּ ֵנ֥י זִ ְל ָ ֖פּה נְ ֵ ֣
ת־בּ ֵנ֥י ִב ְל ָ ֛הה וְ ֶא ְ
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן  /וְ ֣הוּא ַ֗נ ַער ֶא ְ
אמנם הטעמים מפרשיםָ :ה ָ֨יה ר ֶֹע֤ה ֶא ֶ
שפירש רש"י] :והוא נער[ את בני בלהה וגו'  -כלומר :ורגיל אצל בני בלהה ,לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא
מקרבן.
מעמ' שפה .האופן הפשוט לפסק הוא :יוסף ,בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן .כלומר כאשר היה בן 17
היה רועה את אחיו בצאן )ומשמע ,שעד בן  17לא יצא עם אחיו לרעות(.
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן.
ע־ע ְשׂ ֵ ֤רה ָשׁנָ ֙ה ָ /ה ָ֨יה ר ֶ ֹ֤עה ֶא ֶ
ן־שׁ ַ ֽב ֶ
יוֹסף ֶבּ ְ
אך טעמי המקרא אומריםֵ֞ :
א"ה .לפני שנמשיך בדברי ידידנו נר"ו ,פיסוק זה בנוי על שהגרשיים נחשבים 'שליש' כלומר טעם בעל דרגת ההפסקה
הקטנה ביותר ,לעומת פשטא הנחשבת 'משנה' ,דרגת הפסקה גבוהה יותר.
12
ותמוה ,דאם בן שבע עשרה שנה הוא תואר ליוסף – היה צריך בה"א הידיעה :יוסף בן השבע עשרה שנה .ואם
הוא סיפור דברים באיזה גיל היה יוסף – היה צריך לכתוב תבת הָ ָיה :יוסף בן שבע עשרה שנה היה )והרי תבת היה
הכתובה בכתוב אינה שייכת למעלה אלא למטה ,וכפיסוק הטעמים(.
רעֶ ה את אחיו בצאן )ולפי
ואולי יש לומר שהוא נסמך על סופו ,כאילו כתוב יוסף בן שבע עשרה שנה ]היה ,ו[היה ֹ
זה אין משמעות שעד גיל זה לא רעה עם אחיו ,אלא הכתוב מספר אימתי היה מעשה המכירה דלהלן( .או יתכן שהוא כמו
שאמרנו בתחילה והטעמים טופלים את המלה יוסף אל ההמשך מחמה שהיא מלה אחת.
שׁי אָ ִב יו וַ יָּ ֵ ֥בא
ת־בּ ֵנ֥י זִ ְל ָ ֖פּה נְ ֵ ֣
ת־בּ ֵנ֥י ִב ְל ָ ֛הה וְ ֶא ְ
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן וְ ֣הוּא ַ֗נ ַער ֶא ְ
ע־ע ְשׂ ֵ ֤רה ָשׁנָ ֙ה ָה ָ֨יה ר ֶֹע֤ה ֶא ֶ
ן־שׁ ַ ֽב ֶ
יוֹסף ֶבּ ְ
ֵ ֣א ֶלּה׀ תּ ְֹל ֣דוֹת יַ ֲע ֗קֹב ֵ֞
יהם :פיסוק האתנחתא – המעמיד את וַ ָ ּיבֵ א ֹיוסֵ ף אֶ ת דִּ ָּב ָתם כמאמר חדש – אינו מגלה
ל־א ִב ֶ ֽ
ת־דּ ָבּ ָ ֥תם ָר ָ ֖עה ֶא ֲ
יוֹסף ֶא ִ
ֵ֛
את פירושו של הפסוק .שהרי אפשר לפרש שהוא

נסוב13

ע־ע ְשׂ ֵ ֤רה ָשׁנָ ֙ה ָה ָ֨יה ר ֶ ֹ֤עה
ן־שׁ ַ ֽב ֶ
יוֹסף ֶבּ ְ
על תחלת הפסוקֵ֞ :

יהם :והכוונה שהביא את דבת
ל־א ִב ֶ ֽ
ת־דּ ָבּ ָ ֥תם ָר ָ ֖עה ֶא ֲ
יוֹסף ֶא ִ
ת־בּ ֵנ֥י זִ ְל ָ ֖פּה נְ ֵ ֣שׁי ָא ִ ֑ביו( ,וַ יָּ ֵ ֥בא ֵ ֛
ת־בּ ֵנ֥י ִב ְל ָ ֛הה וְ ֶא ְ
ת־א ָח ֙יו ַבּ ֔צּ ֹאן )וְ ֣הוּא ַ֗נ ַער ֶא ְ
ֶא ֶ
האחים ,וכן פירש רש"י.

ש ֵרה.
 12א"ה .לא דק ,צ"ל ְ ׁשבַ ע-הָ עֶ ְ ׂ
 13צ"ל נָסַ ב גם בבינוני )הווה( .יש כאן שורש כפולים סבב ולא ע"ו סוב.
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אך אפשר גם לומר שהוא נסב על הסמוך לו כתוספת דיבור ,14ופירושו הוא שהביא את דבת בני בלהה וזלפה
בלבד וכן פירש ראב"ע.
דפי פרשת השבוע של בר-אילן וישב עט
פרופ' אמריטוס אפרים חזן ,15המחלקה לספרות עם ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.

ש ָך.
ִ ּבזְ כו ּת יוֹ ֵסף  /הֱ יֵה ְמ ַא ּ ֵסף  /נַחֲ ָל ְת ָך ּ ְ /ב ֵבית ָק ְד ׁ ֶ
פרשתנו פותחת בנקודת מפגש בין שתי חוליות שרשרת ,המחוברות זו לזו ומושכות זו את זו" :אֵ ֶ ּלה
דות יַ עֲ קֹב ֹיוסֵ ף ֶּבן ְׁשבַ ע עֶ ְ ׂש ֵרה ָׁשנָה" )בר' לז:ב( .מכאן ואילך שזורים התולדות ,וחייו של יעקב זורמים
ּת ְֹל ֹ
בקורותיו של יוסף .סיפור חייו של יוסף פותח בחלומות גדולים ובתקווה מבטיחה המתנפצים אל
קרקעית הבור הריק ,אשר 'מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו' .מתחתית בור הכלא עולה יוסף
לגדולה ולשלטון ,אישיותו וגורלו משפיעים על עולם התרבות בימיו ,אך בעיקר על משפחתו ,בית
אביו והעם המתפתח מהם ומתגבש במצרים.
סיפורו המרתק של יוסף מתגלגל על פני ארבע פרשות ,ובכל זאת ,כדרכו של הסיפור המקראי,
פערים רבים נותרים בסיפור ומבקשים השלמה .במקרא עצמו ,בעת השלכת יוסף לבור ,אין אנו
שומעים את קולו ואת תגובתו .משהו מזה יגיע לאוזנינו במקום אחר לגמרי ,כשהאחים עצמם יהיו
יש אֶ ל ָא ִחיו אֲ בָ ל אֲ ׁ ֵש ִמים אֲ נ ְַחנ ּו עַ ל ָא ִחינ ּו אֲ ׁ ֶשר ָר ִאינ ּו צָ ַרת
ֹאמר ּו ִא ׁ
נתונים במצוקה מול ההאשמה " ְמ ַר ְ ּג ִלים אַ ּ ֶתם"" :וַ ּי ְ
נַפְ ׁש ֹו ְ ּב ִה ְתחַ נ ְֹנו אֵ לֵ ינ ּו וְ לֹא ָׁש ָמ ְענ ּו עַ ל ֵּכן ָּב ָאה אֵ לֵ ינ ּו הַ ָ ּצ ָרה הַ זֹּאת" )בר' מב:כא(.
מה היו דברי יוסף בהתחננו אל אחיו? מה היו הרגשותיו בדרך למצרים? מה היה יחסם של המובילים
אותו למכירה נוספת במצרים? ושאלות רבות נוספות .כל אלה זכו להרחבות ספרותיות ולעיבודים מן
המדרשים הקדומים ועד לספרות המודרנית ולשירה העברית החדשה.
מקום מיוחד תופס סיפורו של יוסף בלשונות היהודים הן בשירה והן בפרוזה; זהו קו מבחין בין היצירה
הספרותית בעברית ,המקדישה עצמה לשירה לירית ולפיוט ,לבין היצירה בלשונות היהודים הנותנת
מקום לפרוזה לסוגיה ולשירה האפית ,ובמרכזה הסיפור המקראי המורחב.
ספרי ילדותי בג'רבה ,מעת ששלטתי בקריאה באותיות עבריות ,היו מתוך המבחר העצום של
הסיפורים בערבית-יהודית .היו אלה תרגומים מסיפורי חז"ל ,תרגומים של סיפורים חסידיים וסיפורי
מוסר מכל הבא ליד ,וכולם בערבית-יהודית באותיות עבריות .אחד הספרים האלה היה הספר "תוקפו
של יוסף" ,שסיפר את סיפורו של יוסף הצדיק בהרחבה רבה; מעין רומן מופלא .עדיין חקוקה
בתודעתי התמונה של יוסף העובר על קבר אמו בדרך למצרים ושופך לבו ותחינתו .מדובר בספרו
של יוסף שבתי פרחי ,מלפני כ 300שנה ,אחד המספרים המרכזיים ובעל קובץ הסיפורים "עושה פלא";
את הספר "תוקפו של יוסף" כתב בעברית ,תוך עבודת ליקוט ,עריכה והשלמה16.
סיפורו של יוסף זוכה גם לקיצות ולקצידות; סוגות של שירה סיפורית ,בערבית-היהודית ללהגיה
ולמרכזיה ,ולשירים אפיים לא מעטים בלאדינו וביידיש .היצירה בלשונות היהודים נותנת מקום של
כבוד לשירת נשים ולקול הנשים .17כך למשל ,ב"שירת הנביאים" של נשות יהודי ג'רבה שבתוניסיה,
מוקדש שיר ארוך בן ארבעים וחמש מחרוזות לסיפור יוסף:
יוסף הצדיק
יוסיף אצדיק
חביב לבי התייסר
עזיז קלבי תעדדב
ואחיו מכרוהו
ואכוואתו באעוה
לאורחת ערביים
ללקאפלה מתאע לערב
הדוברת מזדהה עם יוסף 'חביב הלב' .השיר "מצטט" את דברי התחנונים מפי יוסף במקומם .נקודת
המבט הנשית עולה שוב בתיאור עמידתו של יוסף מול אשת אדוניו ,הפועלת בכל התכסיסים כדי
לפתותו .השיר מרבה בציטוטים שהופכים אותו לדרמה רווית מתח.
מרתק לדעת ,כי כתב היד הקדום ביותר ביידיש ,שנמצא בגניזת קהיר )מתוארך ל–ה'קמב( ,מציג
שירים סיפוריים ,ואחד המרכזיים שבהם הוא סיפור יוסף הצדיק .כתב יד זה ,שפורסם בשנת תשיז,

 14תוספת דבור נדון כאן בעבר ,ראה למשל בראשית עח ,או ויצא עח ועוד.
 15לרעייתי ,חוה טובה לבית איצקוביץ-בלייר מב"ת ,טובת עי"ן היא תבורך.
 16הספר תורגם לערבית-יהודית בידי מקיקץ השלי ,למדן ובן תורה ,וראה אור בג'רבה בשנת תש"ג.
 17מ' גז-אביגל ,שירת הנביאים ,לוד תשס"ט ,עמ' .208-195
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זכה לעיון מחודש ומקיף מאת פרופ' חוה טורניאנסקי 18לסיפור יוסף הצדיק מתווספים דברי פתיחה,
הרחבות רבות וציטוטים מפי הגיבורים .שיר זה מתרכז בעמידתו של יוסף כנגד פיתוייה של אשת
אדוניו ,שאינה חוסכת במילים לתאר את יופיו הרב ,ועושה כל מאמץ להשיג את מטרתה.
דמותו של יוסף והסיפור הדרמטי הקשור בו הזינו את המחשבה השירית גם בלדינו .אחת מן היצירות
המרשימות ,שבמרכזן דמותו של יוסף ,היא הקופלאס על יוסף הצדיק .כותרת השיר בלדינו היא "לאס
קופלאס די יוסף" .מדובר בשיר אפי רחב הכולל כ 2,500-טורי שיר במאות מחרוזות .זו ככל הנראה
היצירה הבולטת והחשובה ביותר בלדינו ,והיא זכתה לעיונים מחקריים לא מעטים ,חלקם בספרדית
ובעברית.
שיר הקופלאס על יוסף הצדיק נכתב על ידי אברהם טולדו ,וראה אור לראשונה בקושטא בשנת
תצ"ב .מאז היה לאחד השירים המרכזיים שסימלו עלייתו של ז'אנר בספרות היהודים-הספרדים .הוא
שב ונדפס בקושטא ,בבלגרד ובסלוניקי ,ושימש אמצעי לטיפוח המחשבה הפואטית בקרב היהודים-
הספרדים ,שראו בו מודל לחיקוי ומושא להערצה.
עלילת יוסף מובאת בשיר הקופלאס מתוך רחבות יריעה ומתוך זיקה הדוקה לסיפור המקראי
ולמסורת המדרשית המאוחרת מימי הביניים .בשל רוחב היריעה ,המראות השיריים מתפרטים
למרכיבים קטנים ,והתיאור של יוסף מפורט ומרגש .נביא כמה שורות משיר הקופלאס הזה:
ענני אם עודך חי
רישפונדימי סי ביב'ו אישטאש
יקירי קולך השמיע
אב'לאמי טו מי קירידו!
יוסף ,אל נא תצמית חיי
יוסף ,מירה קי מי מאטאס
איני שומע זיז או ניע19
נו טי אוייגו איל סינטידו
התלאות הקשות שעברו עליו בעקבות ההתנכלות להמיתו ,זריקתו לבור ומכירתו בידי אחיו נקבעו
בזיכרון כחטא כבד וקשה .סיפור מכירת יוסף רבץ על מצפון האומה בכל הדורות כולם.
ברוב המדרשים והפיוטים ובעיקר בספרות הקבלה ,דמותו של יוסף זוכה להארה גדולה כאחד
משבעת האבות ומנהיגי ישראל ,שבזכותם יזכו ישראל לסליחה ולכפרה ,למחילת עוון ולגאולה
שלמה .יוסף ,השישי בשבעת האושפיזין ברשימה הקבלית ,מסמל את מידת 'יסוד' ,שהיא מידת שמירת
הברית והטהרה בזכות עמידתו האיתנה כנגד פיתויי אדוניתו ,ונכונותו לסבול ולא לחטוא .הפייטן
האנונימי מעלה זכות זו בפיוטי ההושענות במנהגי הספרדים להושענא רבה ,בהקפה השישית שהיא
כנגד יוסף20:
זְ כו ּת נִ ׁ ְש ַמר ּ ְ /ב ִרית ׁ ָש ַמר ּ ְ /ב ִמדַּ ת ַהיְסוֹ ד ָחתו ּם.
ִל ְמל ְֹך ָז ָכה  /ו ִּב ְמלו ָּכה  /לוֹ נִ גְ ָלה ָּכל ָסתו ּם.
ו ִּבזְ כו ּתוֹ ְ /לאֻ ּ ָמתוֹ ּ ַ /ג ֵ ּלה ֵקץ הֶ ָחתו ּם.
ו ְִת ְרדּ ֹף  /וְגַ ם ּ ַת ְהדּ ֹף ָ /ל ְר ׁ ָש ִעים י ְִסיתו ּם.
זְ כו ּת ָאבוֹ ת  /רוֹ ֵכב עֲ ָרבוֹ ת  /זְ כֹר ַהיּוֹ ם ְלרוֹ ְמ ֶמיךָ.
צון עַ ּ ֶמ ָך.
ָז ְכ ֵרנו ּ ה' ִ ּב ְר ֹ
שךָ.
ָ
ִ ּבזְ כו ּת יוֹ ֵסף  /הֱ יֵה ְמ ַא ּ ֵסף  /נַחֲ ָל ְתך ּ ְ /ב ֵבית ָק ְד ׁ ֶ
ש ָך.
ו ְּר ֵצה ֵאל ַחי ּ ְ /בנִ יחוֹ ַחי ְּ /ת ִפ ַ ּלת ַעם ְמ ֻקדָּ ׁ ֶ
ש ָך.
ו ְּב ִריתוֹ  /ו ּזְ כו ּתוֹ  /זְ כֹר ְל ַעם ְמג ָֹר ׁ ֶ
שךָ.
ְצהֳ ָלה  /ו ְַק ְ ּב ֵצם ְל ִמגְ ָר ׁ ֶ
ילה  /ו ָ
ָח ְת ֵמם ְלגִ ָ
הוֹ ׁ ַשע נָא  /ו ְַר ֵחם נָא ּ ִ /בזְ כו ּתוֹ ְלאֻ ּ ֶמךָ.
צון עַ ּ ֶמ ָך.
ָז ְכ ֵרנו ּ ה' ִ ּב ְר ֹ
דמות הצדיק כפי שנצטיירה בספרות חז"ל ,ובעקבותיה בספרות הקבלה ,תאמה להפליא את דמותו
של יוסף הגיבור ,הכובש את יצרו ומתמודד במאבק מתמשך עם היצר הרע ,ועם הפיתויים המיניים.
 18תרביץ עו )תשס"ז ,עמ' .(471-301
 19טורים  1115 - 1112בתרגום אמנותי של אבנר פרץ ,בספרו "הקופלאס של יוסף הצדיק" ,ירושלים תשע"ו.
 20נחוץ להעיר שבתפילות האלה יש תפילות כנגד 'שבעה כורתי ברית' כלומר מי שאמר עליהם שיש להם ברית עם הקב"ה .ביוסף לא מצינו
כריתת ברית ,ולכן הוסיפו את פינחס יחד עמו .ובנוסף ליוסף ,מוסיפים פיוט כנגד פינחס .זְ כוּת ּ ִפינְ חָ ס ,הַ ְמיֻחָ סְ ,ל ִמדַּ ת צַ דִּ יק יְ סוֹ ד עוֹ לָ םִ .ל ְב ִרית
ִק ּנֵא ,וַ יְ פַ ּ ֵלל ִעם קוֹ נֶה ,הַ ּ ֵמ ִביא ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט ַעל ָּכל נ ְֶעלָ ם .וַ ּ ֵת ָעצַ רִ ,מ ְׁשלַ חַ ת צַ ר ,וְ ה ּוא נִ ְת ַּב ַ ּצרְּ ,ברוּם עוֹ לָ ם .הֲ גַ ם הֲ לוֹ םְּ ,ב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ,חַ ִּיים
וְ ֵעלוֹ םִ ,ל ְכהֻ ּנַת עוֹ לָ ם .ו ִּבזְ כוּתוֹ  ,לַ עֲ ָדתוֹ  ,קָ ֵרב קֵ ץ יְ ִמינ ֶָך .ז ְָכ ֵרנ ּו יְ ָי ִּב ְרצוֹ ן ַע ּ ֶמ ָך:
יךְ .רצֵ ה אֵ ל חַ יְּ ,בנִ יחוֹ חַ י ,חֵ לֶ ף קָ ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא ּ ׁ ֶש ָך .וְ ֶֹשה ּ ְפזו ָּרהַ ׁ ,שי לַ ּמוֹ ָרא ,יוֹ ִביל ּו אֶ ל נְ וֵה קָ ְד ׁ ֶשךָ.
ִּבזְ כוּת ְמקַ ּנֵאֱ ,היֵה עוֹ נֶהְ ,ל ׁ ַשוְ ַעת ְמקֻ דָּ ׁ ֶש ָ
חָ ְת ֵמם ְלגִ ילָ ה ,וְ צָ הֳ לָ ה ,וְ קַ ְּבצֵ ם ְל ִמגְ ָר ׁ ֶש ָ
ֲשר ָנ ְט ָעה יְ ִמינ ֶָך .ז ְָכ ֵרנ ּו יְ ָי ִּב ְרצוֹ ן ַע ּ ֶמ ָך:
יך .הוֹ ׁ ַש ְענָא ,וְ ַרחֵ ם נָאְ ,לכַ ּנָה א ׁ ֶ
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הוסף על כך את דאגתו לאחיו ובית אביו ,למרות כל התלאות והעוול שגרמו לו ,וקיבלנו דמות
'צדיק יסוד עולם' המסמל את ספירת היסוד הקרויה צדיק.
כי על כן פותחת המילה 'זכות' את שתי מחרוזות הפיוט ,וחוזרת פעמיים נוספות בגוף הפיוט .זכויותיו
של יוסף אינן מפורטות ,והפייטן אינו חוזר לספר עליהן ומסתפק ברמזים קלים .כוחו של יוסף דיו
להישען עליו בבקשת הגאולה .בקשה זו נבנית על דרך לשון נופל על לשון :בזכות החתום במידת
היסוד ,ומי שנגלה לו כל סתום ,בזכותו יתגלה הקץ החתום והסתום המתואר בספר דניאל.
אך דומה כי הפייטן רמז לסיפור יוסף כמשל לעם ישראל :הכינוי 'נשמר' מציין את יוסף בבית הסוהר,
המכונה בהמשך הסיפור במקרא "משמר" ,ו"בור" .מבור זה יצא למלוך .ומכאן לעם ישראל ,שעליו
מבקש הפייטן כי מבור הגלות יזכה לגאולה ולמלוכה ,וסיפור 'מקץ' יבשר את גילוי הקץ .אווירת
הקדושה האופפת את יוסף מושכת אחריה את הצירופים 'בית קדשיך' ו'עם מקודשיך' .הכינוי "נחלתך"
כון ְל ִׁש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת ה' ִמ ְ ּק ָד ׁש אֲ ֹדנָי כּ ֹונְנ ּו יָ ֶד ָ
יך )שמות טו ,יז(".
מו ְ ּבהַ ר ַנ ֲח ָל ְת ָך ָמ ֹ
מו וְ ִת ָּטעֵ ֹ
לעם ישראל מתחבר לפסוק " ְּת ִבאֵ ֹ
כינוי זה לעם ישראל משותף לפיוטנו ולמזמור ק"ו ,ובכך הפייטן מחבר את תפילתו לגאולה ולקיבוץ
גלויות לסיומו של המזמור.
ָ
ָ
ישו ָּע ֶתך" )תה' קו:ד( ,החוזר בסופי המחרוזות ,מביא עמו אל הפיוט
צון עַ ּ ֶמך ּ ָפ ְק ֵדנִי ִ ּב ׁ
גם הפסוק "זָ ְכ ֵרנִי ה' ִ ּב ְר ֹ
את המזמור כולו .זהו מזמור היסטורי ,המספר את קורות ישראל מיציאת מצרים עד לתקופת
טובַ ת ְ ּב ִח ֶיר ָ
יך ִל ְ ׂשמֹחַ ְ ּב ִ ׂש ְמחַ ת ג ֹּו ֶי ָך ְל ִה ְתהַ ֵ ּלל ִעם
אות ְ ּב ֹ
המלכים .הוא פותח בטובתם של ישראל )שם:ה( " ִל ְר ֹ
ַנ ֲח ָל ֶת ָך" .הכינוי 'נחלתך' בולט ,בהיותו משותף למזמור ולפיוט ,והמזמור מסיים בבקשת גאולה וקיבוץ
ֹדות ְל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָך ְל ִה ְׁש ּ ַת ֵּבחַ ִ ּב ְת ִה ָ ּל ֶת ָך".
הו ִׁשיעֵ נ ּו ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ ַק ְ ּבצֵ נ ּו ִמן הַ ג ֹּויִ ם ְלה ֹ
גלויות )שם:מז(ֹ " :
כינויי הקניין ,הבונים את החריזה במחרוזת השנייה וחוזרים גם במחרוזת הראשונה ,מהדהדים את כינויי
הקניין שבראשית מזמור קו ,ומשמעותם היא התייחסות עם ישראל באופן מוחלט לקב"ה .אמירות
המשורר מחוזקות ומתחזקות הן בזכות הקצב המיוחד של טורי השיר ,השקולים במשקל ההברות
הדקדוקי ובנויים 'שלוש  /שלוש  /שש' הברות ,והן בזכות החזרות' :זכות'' ,נשמר – שמר'' ,למלוך –
ש ָך –
מלוכה'' ,קדשך – מקודשיך'' ,ברית – בריתו' ועוד .משחקי הלשון שבשיר' :תרדוף  -ותהדוף' ' ְמג ָֹר ׁ ֶ
ש ָך' הם מצלול היוצר מעין מידה כנגד מידה ,וממחיש את ממד הדחיפות בגאולה ,שיוסף טבע
ִמגְ ָר ׁ ֶ
את סיסמתה "פָּקֹד יִ פְ קֹד אֱ ל ִֹהים אֶ ְתכֶ ם" )בר' נ:כה(.
יה דְּ יוֹ סֵ ף כך מופיע בחומשים וגם במכון ממרא ובמפעל
ֵ
לט ב וַיְ ִהי יְ ָי אֶ
ת־יֹוסף תרגום אונקלוס וַ הֲוָ ה ֵמי ְמ ָרא ַדי ָי ְּבסַ עֲ ֵד ּ
הכתר של בר-אילן.
21
ידוע הכלל שבהופיע אותיות שימוש לפני שמות הקודש אדנות ואלהות :משה מוציא וְ כָ לֵ ב מכניס  .כלומר בהופיע האות
מ"ם או שי"ן או ה"א ,מבטאים את האל"ף של השם; אבל בהופיע אחת מאותיות וכל"ב האל"ף נבלעת ואינה נשמעת.
למשל ֵמיְ יָ יָ צָ א הַ דָּ בָ ר )בראשית כד ,נ( האל"ף נשמעתָ ,האֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר ִה ְתהַ לְּ כ ּו )בראשית מח ,טו( וכן באות שי"ן.
ומנגד וַ ייָ ִה ְמ ִטיר )בראשית יט ,כד( האל"ף אינה נשמעתֵּ ,באל ִֹהים נַעֲ ֶׂשה חָ יִ ל )תהלים ס ,יד( ,האל"ף אינה נשמעת.
כלל זה ידוע ומוכר ,ויש לו חריגים.
האות דל"ת משמשת בארמית במקום אשר או ֶׁש בעברי .במקרא בארמית של דניאל ועזרא זו מלה נפרדת דִּ י ,אבל
בתרגומים ובתלמודים ובמדרשים דלי"ת מנוקדת לרוב בשווא 22מתחברת למלה הבאה .השאלה מה דין שם ה' שאחריה.
מו )יחזקאל ג' ,די'יב('.
קו ֹ
בוד ה' ִמ ְּמ ֹ
אליהוא :נשאלנו אתמול איך לקרוא 'דיי' שבתרגום הפסוק ' ָּברו ְּך ְ ּכ ֹ
כבר היה דיון על 'היקוק' ]סליחה שאני משתמש בק' ,אבל יתכן שמישהו מדפיס את המכתב ולא יצליח לשמור עליו
בקדושה [.ושם צוין כי מדובר בה' השאלה ,ולכן אינו דומה.
אני מביא למטה את אשר כתבתי לשואל.
אליהוא

קודם הסידורים :לא מצאתי סידור שמנקד שוא בי' ,כלומר "מכניס" .וזה כולל כל המתימרים לדייק :יחוה דעת ,קורן,
רינת ישראל ,23אזור אליהו ,סידור המקדש ,ושננתם ,איש מצליח ,גולדשמידט ,תכלאל ]צלאח[ ,נפח ,ארטסקרול ועוד
כמה.

 21משה הוציא את ישראל ממצרים ,וכלב בן יפונה הכניס אותם )נכנס עמהם( לארץ-ישראל.
 22זליגמן בר מתעקש לנקד בחירק ,וגם משתדל להציג מלה זו בפני עצמה – וליתא! זו לא שיטת זליגמן בר בלבד ,גם הרב יעקב אמדן ז"ל היה
בדעה זו.
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אבל ,בער חומק מהכרעה וכותב "די ,"-וכן ההולכים בעקבות בער.
לא דק ,כמו שציינתי בהערה .זליגמן בר בסידור עבודת ישראל בשיטה ש'די' מלה בפני עצמה ,לפעמים מוקפת ,אבל לא
אות .ולכן גם במקומות שאינו יכול להגיה הוא מנקד בחירק כמו
כתוב 'די אטיפת'.

בעמ'  275פרק שני של אבות כאילו

"דיְ יָ" ,כלומר "מוציא" .א"ה .במקוון:
ואבל גדול יותר ,בתרגום יונתן במק"ג הכתר ,המתימר להציג נוסח מדויק ,כותב ַ
ֲתר ּ ֵבית ְׁש ִכינְ ֵתיהּ:
וּשׁמ ִעית ָּב ְת ַרי קָ ל זְ יָע סַ ִּגי דִּ מ ַש ְּב ִחין וְ אָ ְמ ִרין ְּב ִריך יְ קָ ָרא ַדי ָי ֵמא ַ
ַ
וּנטלַ תנִ י רוּחָ א
ַ

וזה לעומת ההוצאות הישנות של מק"ג ]של יעקב בן חיים או פיו?[ כותב כמו הסידורים.
נראה לי ערערת על המקובל בכל הסידורים ,אך אשאל אחד מעורכי מק"ג הכתר ועוד חברים .אנא ,האריך רוח.
והואיל והזכרנו ,יש גם "היקוק" שהיא ה' השאלה ,ולכן "מכניס"!
אל תחפשו בדניאל ועזרא "דיקוק" כי אין .ע"כ אליהוא.
א"ה .חיפוש בתרגומים במפעל הכתר התוצאות בפרשת וישב ,יש לציין ששוא נח אינו מסומן כאן.
ימ ָרא ַדי ָי בְּסַ עֲ ֵדיהּ דְּ יוֹסֵ ף
 .47תרגום אונקלוס :בראשית לט ב :וַ הֲוָ ה ֵמ ְ
ימ ָרא ַדי ָי ְּבסַ עֲ ֵדיהּ
 .48בראשית לט ג :וַ ֲחזָא ִרבּוֹנֵיהּ א ֲֵרי ֵמ ְ
יתא וּבחַ קלָ א:
רכ ָתא ַדי ָי ְּבכָ ל דְּ ִאית לֵ יהּ ְּבבֵ ָ
 .49בראשית לט ה :וַ הֲוָ ת ִּב ְ
ימ ָרא ַדי ָי ְּבסַ עֲ ֵדיהּ דְּ יוֹסֵ ף
 .50בראשית לט כא :וַ הֲוָ ה ֵמ ְ
ימ ָרא ַדי ָי ְּבסַ עֲ ֵדיהּ וּדהוּא ָעבֵ יד ה' ַמצלַ ח:
דמ ְ
 .51בראשית לט כגִּ :ב ֵ
באונקלוס ויונתן ,כלומר בתרגומי התורה והנביאים דַּ י ָי ,בתרגום תהלים דַּ יְ ָי
לאור זאת עדיף כמובן להכניס כלומר לא לבטא את האל"ף.
פרופ' יוסף עופר :אדם בן נון כתב לי ביחס למסורת תימן" :לא מבטאים את האלף כמובן".
Prof. Yosef Ofer
Bible Department
Bar Ilan University
+972-2-9961782Tel
+972-52-3463202

פרופ' יוסף עופר
המחלקה לתנ"ך
אוניברסיטת בר אילן
טל' 02-9961782
052-3463202

ofery~/http://faculty.biu.ac.il

לגבי החילוק בין ה"א הידיעה לה"א השאלה ,כנראה המדקדקים לא קיבלו חילוק זה וראוהו חריג.

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

 23לגבי קורן ורינת ישראל גם החדש אם הולכים לפי השיטה הקלוקלת שלא מנקדים שם הויה ,קשה להכריע משם .אם מביאים שמות ומנקדים
יְ ָי ,אפשר לראות אם יש שווא תחת היו"ד הראשונה.
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אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :
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