היבטים לשוניים בפרשת שמות עט

דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בציבור בפרשת שמות בהפטרה ובראשון של וארא
שכר :יש לקרוא י ִָשּׂ ָכר ,השי"ן השנייה כאילו אינה קיימת
א ג יִ ָשּׂ ָ ֥
מה :הנו"ן
א י ָ ֥ה ָבה ִ ֿ ֽנ ְת ַח ְכּ ָ ֖

רפויה1

א יא ַענּ ֹ֖תוֹ :יש להדגיש את הנו"ן ,לשון ִענּוּיַ .ר ַע ְמ ֵ ֽסס :העי"ן בפתח והמ"ם בשוא נח .במקומות האחרים
העי"ן בשוא נח והמ"ם בשוא נע
א טו יח כ

ַ ֽל ְמיַ ְלּ ֖ד ֹת ַ ֽל ְמיַ ְלּ ֔ד ֹת

ַ ֽל ְמיַ ְלּ ֑ד ֹת :השוא במ"ם נח למרות הגעיא

בלמ"ד2

א טז וָ ָ ֽחיָ ה :מלעיל ,הטעם בחי"ת והיו"ד רפויה ללא דגש .המילה כולה קמוצה
ותראֶ ינה עובר למשמעות
יראן ָ :האל"ף נחה אינה נקראת כאילו כתוב וַ ִתּ ֶירן ָ מי שקורא את האל"ף ְ
א יז וַ ִתּ ֶ ֤
ראייה במקום יראהֽ ַ .ה ְמיַ ְלּד ֹ֙ת ַ ֽה ְמיַ ְלּ ֖ד ֹת :השוא במ"ם נח למרות הגעיא בה"א
א יט ַה ְמיַ ֶלּ ֶ֖דת :המ"ם ללא דגש ובשוא נח ,אין געיא בה"א
֥יטב :היו"ד הראשונה בצירי ולא בחירק ,השנייה נחה – לא מבוטאת
א כ וַ ֵיּ ֶ
א כא ִ ֽכּי-יָ ְר ֥אוּ :הרי"ש בשווא נע ,הקורא בשווא נח משבש את המשמעות
ב ג ַה ְצּ ִפֿינוֹ֒ :הצד"י דגושה ובשוא נע ,אין דגש

בפ"א֣ ֵ .תּ ַבת

מר :אין מפיק בה"א ולכן הבי"ת אחריה
הראשונה .וַ ַתּ ְח ְמ ָ ֥רֿה ַבֿ ֵח ָ ֖

֔גּ ֹ ֶמא :טעם נסוג אחור לתי"ו

רפה3

ב ז ָה ִע ְב ִר ֹ֑יּת :הרי"ש בחירק חסר והיו"ד אחריה בדגש חזק וחולם )אין לקרוא כאילו יש שם אל"ף(

ב ט וַ ֲא ִנ֖י ֶא ֵ ֣תּן ֶאתְ -שׂ ָכ ֵ ֑רְך :טעם טפחא בתיבת וַ ֲא ִנ֖י
ב יד ַה ְל ָה ְרגֵ֙

נִ ֙י :הלמ"ד ללא דגש ובשוא נח ,הה"א השניה בקמץ חטוף )קטן(

ב יז וַ יְ גָ ְר ֑שׁוּם :הרי"ש בשוא נע לא

בחט"ף4

אכל ָ ֽל ֶחם :טעם נסוג אחור ליו"ד
ב כ וְ ֥י ֹ ַ
ב כב נָ ְכ ִר ָיּֽה :הנו"ן בקמץ קטן ,הרי"ש בחירק חסר והיו"ד אחריה בדגש חזק

ב כד ֶאתַ -א ְב ָר ָ ֖הם ֶאת-יִ ְצ ָ ֥חק

וְ ֶ ֽאת-יַ ֲע ֽקֹב :על פי רוב מוטעם טפחא ,מרכא

סו"פ5

ג ב ַו֠יֵּ ָרא :במלרע ,הטעם בוא"ו אך ההטעמה ברי"ש
ג ז ֶאתֳ -ע ִ ֥ני :העי"ן בחטף קמץ והטעם בנו"ןֹֽ .נגְ ָ֔שׂיו :הגימ"ל בשווא נע והשֹי"ן שמאלית ,בדומה לו גם

בהמשך ה ו ֶאתַ -הנֹּגְ ִ ֣שׂים
6
ג ח וּֽ ְל ַה ֲע ֘
ֹלתוֹ :ול-ה-ע-לתו ,למ"ד שווא נח ,געיה בה"א ,עי"ן בחטף
בּ ָאה :הטעם בבי"ת מלעיל לשון עבר
גט ָ֣
 1לפי כללי "אתי מרחיק" האות הראשונה מודגשת רק כשהיא מוטעמת .כאן יש בנו"ן געיא ,ואין בו די להדגיש.
 2תנ"ך ברויאר מוסד הרב קוק עמו' תד ,וספר טעמי המקרא עמ' .199
אמר֥ ָ -להּ ַבּתַ -פּ ְר ֖עֹה שאז המפיק סוגר את ההברה האחרונה של התיבה הראשונה
 3בניגוד להמשך פס' ח וַ ֽתּ ֹ ֶ
 4גם בכ"י לנינגרד אין געיא
 5על פי תורה קדומה :הטפחא בתיבת 'את-יצחק' ,אבל לא נתקבל כך.
 6במילה זו כיון שיש געיא-מתג בוי"ו בראש המילה ,לא סומנה געיא בהמשך .אבל זה מקום ראוי לגעיא בגלל החטף
שאחריו וריחוקו מהטעם.

ג יא ָא ֔נ ֹ ִכי :הטעם המפסיק משנה את ההטעמה למלעיל
ג יג וְ ָ ֽא ְמרוּ֣ ִ -לי :געיה באל"ף
ֹאמ ֘רֽ :כֹּה מוקף ולא במונח
ג טו ֽכֹּה-ת ַ
ים :הרי"ש בחירק חסר והיו"ד אחריה דגושה ובחירק מלא ,אין לקרוא 'העברים'
ג יח ָ ֽה ִע ְב ִריִּ ֙
שׂה :עיין
ג כ נִ ְפ ְלא ַֹ֔תי :הת"ו בפתח ולא בקמץ .אין להשגיח בקמץ של "קורן" או סימנים 7וכד'ֶ .א ֱע ֶ ֖
8
בפרשת ויחי .העי"ן בחטף סגול ואין להשגיח בשוא של קורן והנגררים אחריו
ג כא ָ ֽה ָעםַ -ה ֶזּ֖ה :געיה בה"א הראשונה
ג כב ֵ ֽת ֵל ֔כוּן :מלרע

ד ד וַ ַיּ ֲ֣חזֶ ק

֔בּוֹ :המילים אינן מוקפות ,הטעם נסוג ליו"ד

ד ו ָ ֽה ֵבאָ -נ֤א :געיה בה"א
שׁ ָבה :מלעיל
דז ָ֖
אר :יו"ד בשוא נח
ד ט ַהיְ ֔ ֹ

ם:
ד יא ִ ֣מי ָ ֣שׂם ֶפּ ֘ה ָל ָא ָד ֒

מונח מונח זרקא סגול ,אין להחליף את המונח השני במקף ולחבר את שתי

התיבות אלא יש להרחיב

ד טז וְ ָ ֤היָ ה

אֹלהים :האל"ף כלל אינה
הוּא :טעם נסוג אחור לה"א הראשונהֽ ִ .תּ ְהיֶ ה-לּ֥ וֹ :געיה בתי"וֵ .ל ִ ֽ
֙

נשמעת

ד יח ֵ ֣א ְל ָכה

֗ ָנּא :טעם נסוג אחור לאל"ף במונח )לא מוקפת( והלמ"ד בשווא נע ולא

בחטף9

שׁים :המ"ם בשווא נע ,הקו"ף בשוא נח וללא דגש
ד יט ַ ֽה ְמ ַב ְק ִ ֖
ד כג ַשׁ ַלּ֤ח :יש להקפיד להדגיש את הלמ"ד ,לשון צווי )פיעל( ולא לשון עבר )קל(
ד לא ֶאתָ -ענְ ָ֔ים :עי"ן בקמץ קטן ,נו"ן בשווא נח ויו"ד בקמץ .יש לקרא עוֹנְ -יָם
ה ג ֵנ ְ֣ל ָכה ֡ ָנּא :טעם נסוג אחור לנו"ן והלמ"ד בשווא נע
ה יג ַכּלּ֤ וּ :במלרע ודגש חזק בלמ"ד
ה כא ֵי֧ ֶרא :הטעם ביו"ד מלעיל
מה ֲה ֵר ֙ע ֹ ָת ֙ה :הטעם במ"ם ללא דגש ואולם בהמשך ָ ֥ל ָמּה ֶזּ֖ה :הטעם בלמ"ד והמ"ם דגושה
ה כב ָל ָ ֿ ֤
תּה :יש להקפיד על קריאה בעי"ן ,קריאה באל"ף במקומה ,משנה את המשמעות
ו א ַע ָ ֣
הפטרת שמות נוסח אשכנז ישעיה כז:
כז ז ַה ְכּ ַמ ַ ֥כּת :ה"א בפתח וכ"ף דגושה
חהּ :הלמ"ד רפויה
אסּ ָ ֖אה :הסמ"ך השנייה בשוא נע לא לקרותה כמו חולםְ 10בּ ַשׁ ֿ ְל ָ ֣
כז ח ְבּ ַס ֳ

במדויקים11

ולכן היא בשוא נח ,הה"א במפיק
 7בתשובה לשאלה ,נפוצים תיקוני סופרים וקוראים שונים .רובם על פי תנ"ך קורן ,בלא יודעים שהמהדורות על פי
כא"צ של ברויאר ובר אילן מדויקים לאין ערוך יותר מקורן ,וכמו שהוסבר כאן כבר כמה פעמים .לכן כשאני כותב
"קורן" כוונתי בו זמנית גם לסימנים )בעיקר במהדורותיו הראשונות( ולעיתים גם לאיש מצליח וכד' ,ונתקיים בהם:
"וכשל עוזר ונפל עזור" .יש תיקון קוראים בהוצאת חורב לפי ברויאר.
 8יש עדוּת לכך שבכתר אר"ץ העי"ן בחטף סגול ,ראה בגליון שמות סט
 9על פי רוב תיבה 'נא' מוטעמת ברביע ,על פי תורה קדומה ,זקף

א ֶרץ :לא "מארץ"
כז יג וְ ַהנִּ ָדּ ִ ֖חים ְבּ ֶ ֣
כח ב ְבּ ָיֽד :לא בַּ יָּד
כּוּר ֙הּ :מפיק בה"א
יצת :הצד"י השניה בפתחְ .12כּ ִב ָ
כח ד ִצ ַ ֤
שׁ ְע ָרה :העי"ן בשוא נח לא בחטף
כח ו ָ ֽ

עוּ ָשׁ ֙גוּ
כח ז ָשׁ ֔גוּ ָתּ ֑עוּ ָשׁ ֨גוּ ָתּ ֙

ָפּ ֖קוּ :כולן מלרע

נוסח עדות המזרח ירמיה א:
א א יִ ְר ְמ ָי֖הוּ :המ"ם בשווא נע למרות מה שנהוג בקרב הרבה אנשים לקרוא כאילו יש 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 והרי"ש בשווא נח
ראשון של וארא:
אֹלהים :האל"ף כלל אינה נשמעת
ו ז ֵל ִ ֑

דפי בר -אילן פרשת שמות עח
ד"ר ישי -חי רוזנברג משמש כמרצה לתנ"ך ולחינוך במכללת הרצוג  -מיסודן של מכללות ליפשיץ
והרצוג.

"לא כדרך שחלוקין בחומש הפקודים אלא כדרך שחלוקין בחומש שני"
שמותיהם של חמשת חומשי התורה המקובלים היום הולכים אחר המילים
הראשונות שבכל ספר :בראשית ,שמות ,ויקרא ,במדבר ודברים 13.בספרות חז"ל
אנו מוצאים שלושה שמות המושתתים על תוכן הספר" :תורת כהנים" )ויקרא(,
"חומש הפקודים" )במדבר(" ,משנה תורה" )דברים( 14.כיוצא בהם הם השמות
המשמשים בתרגום השבעים ובשפות הלעז של ימינו :שמותיהם של כל חמשת
חומשי התורה מבטאים את תוכן הספר.
שמות תוכניים לספר בראשית ולספר שמות מצויים גם בספרות המסורה .קטע
מסורה ,הבא בסוף כ"י לנינגרד )משנת  (1009ובמקורות מקבילים ,קובע :זה ספר
ראשון שנקרא בראשית ,והוא ספר הישרים ...ספר השני הוא ספר יציאת
מצרים ...ספר שלישי ספר ויקרא והוא ספר תורת כהנים ...ספר וידבר הוא ספר
חמש הפקודים ...ספר אלה הדברים שהיא ספר משנה תורה )דף 464ב(.
אולם ,בספרות חז"ל לא נמצאו שמות תוכניים לספר בראשית ולספר שמות .לפי
אחת הדעות בדברי חז"ל" ,ספר הישר" ,הנזכר פעמיים בספרי הנביאים ,הוא ספר
בראשית] ,עבודה זרה כה ע"א" :מאי ספר הישר? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק
ויעקב שנקראו ישרים דכתיב בהו 'תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו' )במ' כג:י(" וכו' .ירושלמי
סוטה פרק א הלכה י )ח ע"א(" :הלא היא כתובה על ספר הישר .תרין אמורין .חד אמר זה ספר
 10כדין אותיות שאינן גרוניות המנוקדות בחטף אשר הוסבר כבר בעבר )וראה גם בגיליון תהלים יד( שאם הן לפני
גרונית הן נקראות כחטף הגרונית שכאן הוא קמץ רחב.
 11לא להשגיח בספרים ותיקוני קוראים למיניהם המדגישים את הלמ"ד.
 12יש חומשים שהשתבשו
 13לעיתים כינו את הספר בצירוף של שתי מילים ,כגון בספר החילופים למישאל בן עוזיאל )לפני
כאלף שנה( :ספר בראשית ,ספר ואלה שמות ,ספר ויקרא ,ספר במדבר סיני ,ספר אלה הדברים.
 14ראו למשל" :תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת
כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה" )מגילה לא ע"ב( "'ובעשור' שבחומש הפקודים קורא על
פה" )משנה יומא ז ,א(.

בראשית .וחרנה אמר זה חומש הפיקודים" .התלמוד הבבלי מכנה אפוא את ספר בראשית "ספר אברהם

יצחק ויעקב" ,וזה נראה ככינוי לצורך העניין ולא כשם קבוע [.אולם יש גם דעות חולקות ,ומכל
מקום השם "ספר הישר" או "ספר הישרים" לא נתקבל בדברי חז"ל ככינוי קבוע
לספר בראשית .במקום אחד השתמשו חז"ל בכינוי "חומש שני"" :לא כדרך
שחלוקין בחומש הפקודים חלוקין באבני אפוד אלא כדרך שחלוקין בחומש שני"
)סוטה לו ע"ב(.
הנצי"ב מוולוזי'ן )הרב נפתלי צבי יהודה ברלין – תקעו-תרג( ,בעל "העמק דבר",
מסביר בהרחבה ,בעקבות דברי התלמוד ,מדוע ספר בראשית נקרא "ספר הישר".
בפתיחתו לחומש שמות הוא עוסק בשאלת שמו החריג של חומש שמות
במשנת חז"ל לעומת שמות שאר החומשים ,המכונים עפ"י תוכנם .לטענתו:
"שותא דרבותינו ניתן ללמדנו בינה ,שלא בחנם שינו השם בזה הספר" .הוא
הציע ,שהכינוי "חומש שני" מבטא את מהותו של חומש שמות ,ומעיד שחומש
זה מהווה השלמה לחומש בראשית כשני לראשון :אלא בא ללמדנו דזה הספר
ביחוד הוא שני לספר ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספר ,היינו בו
נגמר סדר הבריאה" ... .נמצא דספר שמות הוא ספר שני להראשון ,כמו שהמה
ענין אחד ובו שני חלקים של ספר הבריאה ...ולדברינו בא ללמדנו על חיבור
העניינים והספרים זה לזה.
הנצי"ב העיר ,שפתיחתו של חומש שמות בו"ו החיבור מעידה על היותו
חומש שני לראשון.
גריִ ים" של
"פ ְר ֵקי הַ ּסוֹ ַ
על מנת לחזק את טענת הנצי"ב נעיין במבניהם של שני ִּ
חומש שמות היינו :פרק הפתיחה ופרק הסיום .העיון במבנה של שני הפרקים
הללו יבהיר ,כי הקביעה שחומש שמות הוא המשך ישיר לחומש בראשית עולה
מן הכתובים ,ופרק מ' ,החותם את חומש שמות ,הוא למעשה פרק החיתום של
שני החומשים גם יחד.
המעיין ביחידה הפותחת את החומש יבחין שהיא מחולקת לארבעה חלקים,
המושתתים על תיאור גזֵרת פרעה ועל תיאור כישלונה .כישלון הגזֵרה האחת
משמש מעבר לגזֵרה הבאה .לשם הבהרת העניין נסתייע בטבלה הבאה:
מקור
א:ח-יב
א:יג-יד

א:טו-יז

א:כב – ב:ב

גזירה

כישלון

ֹתו ֵּכן יִ ְר ֶּבה וְ כֵ ן יִ פְ רֹץ; וַ ָ ּי ֻקצ ּו
ֹתו ְ ּב ִס ְבל ָֹתם; וַ ִּיבֶ ן ָע ֵרי וְ כַ אֲ ׁ ֶשר יְ ַע ּנ ּו א ֹ
וַ ָ ּי ִ ׂשימ ּו ָע ָליו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמ ַען ַע ּנ ֹ
ִמ ּ ְפנֵי ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ִמ ְס ְ ּכ ֹנות ְלפַ ְרעֹה אֶ ת ּ ִפתֹם וְ ֶאת ַר ַע ְמסֵ ס.
וַ ַ ּיעֲ ִבד ּו ִמ ְצ ַריִ ם אֶ ת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּבפָ ֶר ְך .וַ יְ ָמ ְרר ּו אֶ ת
חַ ּיֵיהֶ ם ַּבעֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה ְ ּבח ֶֹמר ו ִּב ְלבֵ נִ ים ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַּב ּׂ ָש ֶדה,
?
אֵ ת ָּכל עֲ ב ָֹד ָתם א ׁ ֶשר ָע ְבדו בָ הֶ ם ְ ּבפָ ֶר ְך.
ֹאמר ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַל ְמיַ לְּ דֹת ָה ִע ְב ִר ּיֹת ,אֲ ׁ ֶשר ׁ ֵשם ָה ַאחַ ת
וַ ּי ֶ
וַ ִתּ ֶיראן ָ ַה ְמיַ לְּ דֹת אֶ ת ָהאֱ ל ִֹהיםְ ,ולֹא ָע ׂש ּו
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ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ֶּבר אֲ לֵ יהֶ ן ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ ְתּ ַחיֶּ ין ָ אֶ ת
ֹתו ,וְ ִאם ַּבת ִהוא
יתן ַעל ָה ָא ְבנָיִ םִ :אם ֵּבן הוּא וַ הֲ ִמ ּ ֶתן א ֹ
ו ְּר ִא ֶ
ַהיְ ָל ִדים.
וָ חָ יָ ה.
ְ
יש ִמ ֵּבית לֵ וִ י וַ ִּי ַ ּקח ֶאת ַּבת לֵ וִ י.
וַ ּיֵלֶ ך ִא ׁ
וַ יְ צַ ו ּ ַפ ְרעֹה ְלכָ ל ַע ּמ ֹו לֵ אמֹרָּ :כל ַה ֵּבן ַה ִּילּ ֹוד ַהיְ א ָֹרה
טוב
ֹתו ִ ּכי ֹ
וַ ּ ַת ַהר ָה ִא ּ ָׁשה וַ ּ ֵתלֶ ד ֵּבן; וַ ּ ֵת ֶרא א ֹ
ּ ַת ְ ׁש ִליכֻ ה ּו וְ כָ ל ַה ַּבת ְּתחַ ּיוּן.
הוּא ,וַ ִּת ְצ ּ ְפנֵה ּו ְ ׁשל ָֹׁשה יְ ָר ִחים.

מן העיון עולה שהכתוב אינו מעיד על כישלונה של גזרת השעבוד ,ומיד הוא
עובר לתיאור הגזֵרה הבאה .מה פשרו של שינוי מבני זה? עיון נוסף בפסוקים יג-
יד יגלה לקורא שורש מנחֶ ה ,ע'ב'ד' ,החוזר בהם חמש פעמים .דומני שהוא מפנה
את הקורא לפסוקי גזֵרת השעבוד כפי שנמסר לאברהם אבינו בברית בין
ֹאמר ְלאַ ְב ָרם יָ דֹעַ ּ ֵת ַדע ִ ּכי גֵר יִ ְה ֶיה ז ְַרעֲ ָך ְ ּבאֶ ֶרץ לֹא ָלהֶ ם וַ עֲ בָ דוּם וְ ִע ּנ ּו א ָֹתם אַ ְר ַּבע
הבתרים" :וַ ּי ֶ

ָדול" )בר' טו:יג-יד( .פרק
אות ָׁשנָה :וְ גַם אֶ ת הַ ג ֹּוי אֲ ׁ ֶשר יַ עֲ בֹד ּו דָּ ן ָאנ ִֹכי וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן ֵי ְצא ּו ִ ּב ְרכֻ ׁש ּג ֹ
ֵמ ֹ
א' של חומש שמות הוא תיאור המימוש של דברי ה' לאברהם בברית בין
הבתרים ,אלא שהקב"ה גזר על השעבוד ולא על המס ,ובוודאי שלא על
השמדה .לפיכך רק בחלק זה בפרק נעדר התיאור של כישלון הגזֵרה.
מיחידת הפתיחה של החומש עולות שתי הפניות ספרותיות לחומש בראשית;
האחת ו"ו החיבור והשנייה חריגה במבנה היחידה תוך הפניה באמצעות מילה
מנחה  -עדות לכך שלפנינו חומש המהווה המשך ישיר לחומש הראשון.
גם מהעיון ביחידה החותמת את חומש שמות עולה הכוונה מרומזת לחומש
בראשית .בפסוקים מ:יז-לג מתוארת הקמת המשכן על ידי משה ,וחוזרת ונשנית
בכתוב הלשוןַּ " :כאֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ה' אֶ ת מ ׁ ֶֹשה" ,שבע פעמים.
סיום התהליך של הקמת המשכן מתואר בכתוב במילים" :וַ יְ כַ ל מ ׁ ֶֹשה אֶ ת הַ ְּמ ָלאכָ ה"
)לג( .עמוס חכם מעיר בפירושו לפסוק זה:
ולשון "וַ יְ כַ ל  ...אֶ ת הַ ְּמ ָלאכָ ה" מעלה בזיכרון את הלשון שבסיום מעשה
אכ ּת ֹו אֲ ׁ ֶשר ָע ָׂשה" )בר' ב:ב( .למדנו ...שמלאכת
בראשית "וַ יְ כַ ל אֱ ל ִֹהים ְ ...מ ַל ְ
המשכן שקולה כנגד מעשה בראשית.
גם בסיכום הכללי לפרשה ,עמוס חכם חוזר על הערה ברוח זו ,וכותב:
ֹשה אֶ ת הַ ְּמלָ אכָ ה" "וַ ַ ּי ְרא מ ׁ ֶֹשה
וכבר הבאנו בפירושנו לעיל ,שהלשונות "וַיְ כַ ל מ ׁ ֶ
אֶ ת ָּכל הַ ְּמ ָלאכָ ה וְ ִה ּנֵה  ...וַ יְ בָ ֶר ְך א ָֹתם מ ׁ ֶֹשה" )שמ' לט:מג( ,מכוונים להקביל את
הקמת המשכן לבריאת השמים והארץ; או בלשון אחרת – הקמת המשכן
היא תכלית הבריאה.
ברצוני להוסיף נדבך נוסף להסברו של עמוס חכם .חומש בראשית הוא ספר
בריאת האדם ,והחודש המשמעותי שבו הוא חודש תשרי" :תניא :רבי אליעזר
אומר בתשרי נברא העולם" )ראש השנה י ע"ב( .לעומת זאת ,ספר שמות הוא
ֹאש ֳח ָד ִׁשים
חומשו של עם ישראל ,שבמרכזו עומד חודש ניסן" :הַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה ָלכֶ ם ר ׁ
אש ֹון הוּא ָלכֶ ם ְלחָ ְד ׁ ֵשי הַ ּ ָׁשנָה" )שמ' יב:ב(.
ִר ׁ
הקביעה שחומש שמות הוא שני לראשון ,היא כמעין תביעה לכל יהודי לחיות
בשני מעגלי זהות ואחריות; המעגל האחד הוא המעגל האנושי האוניברסלי,
והמעגל השני הוא המעגל הלאומי הפרטיקולארי .אחריות כפולה זו הוגדרה על
ידי הרש"ר הירש )גרמניה תקסח-תרמח( בביטוי " ."Mensch Jissroelהרב הירש
סבר כי על האדם לפעול בשני מעגלים ,המשיקים זה לזה ,לאחוז בשני קצוות
ולהיות "אדם ישראל".
תרבותיים
הגדרתו של חומש שמות כחומש שני היא למעשה השלמה לייעודו של היהודי.
אם בחומש בראשית מעגל הזהות שאליו השתייך הוא מעגל האדם – משפחת
אברהם כחלק ממשפחות העמים ,הרי שבחומש שמות התחדדה זהותו כבן לעם
ישראל החוגג את הפסח ,שבו אין שותפות לבני הנכר.
ושוב למדנו שבהערה קצרה קיפלו חז"ל משנה מעמיקה וסדורה.
ע"כ מדפי בר-אילן שמות עח.
א יא טיפת דיו של רש"י – מהרב יצחק ישעי' וייס נר"ו גאב"ד נוה אחיעזר.
ֹתו ְ ּב ִס ְבל ָֹתם וַ ִּיבֶ ן עָ ֵרי ִמ ְס ְ ּכ ֹנות וגו' .ברש"י :עליו ,על העם .שרי
וַ ָ ּי ִ ׂשימ ּו עָ ָליו ָׂש ֵרי ִמ ִּסים ְל ַמעַ ן עַ ּנ ֹ
מסים ,לשון מס ,שרים שגובים מהם מסים .ומהו המס ,שיבנו ערי מסכנות לפרעה .למען ענתו בסבלתם,
של מצרים.

פשוטו של רש"י בקצרה

רש"י מפרש לפי פשוטו של מקרא :עליו ,על העם ,ולא כפירוש הגמרא והמדרש ,על פרעה ,אף שבסמוך לפני כן,
מובאים דברי המלך החדש וחששותיו .אין 'עליו' על פרעה המלך האומר ,אלא עליו ,על העם ,הם בני ישראל .ולכן
לא יתכן לפרש ש'שרי מסים' הוא מלבן של לבנים ,שתלו בצווארו של פרעה .כמו כן אין צורך לפרשה כתרגומים
ממאיסין ,מעבידים ,או מבאישין .אלא כפשוטו :שרי מסים ,לשון מס ,שרים שגובים מהם מסים .ואף שלא מצינו
שהטיל עליהם מס ,ממשיך רש"י ומפרש :ומהו המס ,שיבנו ערי מסכנות לפרעה .ולפי פירוש זה אין לפרש כגמרא
ומדרש' ,למען ענותו' את פרעה ,בסבלותם דישראל .אלא למען ענותו ,את עם ישראל ,בסבלתם ,של מצרים.
כלומר שיעבודם לעבודה קשה.

בגמרא ומדרש פירשו שרי מיסים דבר שמשים
בסוטה )יא ,א( וכעי"ז במדרש רבה )א ,יד( :וישימו עליו שרי מסים ,עליהם מיבעי ליה .תנא דבי ר' אלעזר בר'
שמעון ,מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצוארו ,וכל אחד ואחד מישראל שאמר להם איסטניס אני ,אמרו לו,
כלום איסטניס אתה יותר מפרעה .שרי מסים ,דבר שמשים ]בעין יעקב גרס דבר שמשים לבנים .וכן במדרש רבה:
דבר שמשים עליו לבנין .כלומר המלבן של לבנים[ .ופירש"י :רידוי של שומה ,שמרגילין ומשימין לעבודה .אותו מלבן
ֲש ָמה .למען ענותו בסבלותם] ,ענותם מיבעי ליה[ .למען ענותו לפרעה
שתלו לו ,היה לישראל רידוי של ה ָׂ
בסבלותם דישראל- .דרשו מיסים מלשון השמה ,או השמת הלבנים ,או השמת העבודה.
ובבן יהוידע שם פירש שהכונה לשון שומה בתלמוד ,15כמו משמנין ביניהם ,שהוא ר"ל מחשבין ,וכן שומת בית דין.
וכאן נמי עשו להם ביום ראשון בזה המלבן חשבון ,זה יצא כך וכך לבנים מידו ,וזה כך וכך ,ומבקשים ממנו כל יום לפי
חשבון סך זה – .פירש מלשון שומה והערכה.

אונקלס תירגם מלשון מאוס
ֲשין .פירש שליטים ]=שרים[ ממאיסין ,ואם הגירסא מבאישין ,אולי הכוונה שהם
בתרגום אונקלוס :שלטונין ַמ ְבא ִ ׁ
עצמם היו באושין .וברס"ג )ע"פ נוה שלום וקאפח( ממונים להבזותם ולהשפילם ,וכעין אונקלוס .ובמרפא לשון:
תרגמו כמו מושלים מריעים ,לפי שאינם שרי מסים כפישוטו ומשמעו .ובנתינה לגר :פירש מסים מלשון 'מאס' ,ולא
ידעתי למה הוציאו מפשוטו לשון מס .ותירץ שפירש כן לפי שלא מצינו מלת מס בכתבי הקודש בלשון רבים ,ולא
מצינו שגבה מהם ממון.

יונתן וירושלמי רומי תירגמו מעבידים
ובתרגום יונתן ובתרגום כת"י רומיַ :ר ְב ְרבָ נִ ין ְמ ַפ ְלחָ נִ ין .פירש שרים מעבידים .וכתב יא"ר :לא תרגם רבנין ,כמו
שרי אלפים ,אלא שלטונין כתרגום נוגשים .מבאשין פירוש מריעין .שהיו עושים להם רעות ,ולא לגבות מהם מס
אחר .כי גם כל זה לא היו עושין להנאתם אלא כדי להרע לישראל ,כמו שהעיד הכתוב למען ענותו ,ופן ירבה .ענין
אחר ,שרי מסים ,מבאשין ,ונראה שעשאו מלשון נמס כדונג )ע' תהלים כב ,טו( ,לא היו מתכוונים אלא להרע להם ולהמס
את גופם.

מסים נגזר מ'מסס' או 'מאס'
וכתב פרשגן :בפשוטו מסים הוא מגזרון 'מסס'] ,שהוא מפעלי הכפל[ ,מושלים מאוסים ,כמו פיתים
)רשב"ם וראב"ע( .אבל לגנות המצרים ,אונקלוס גזר מסים מן 'מאס' .על פי זה תרגם-פירש 'שרי מסים'  -שלטונין
מבאשין) ,מושלים מרעים( בדמיון צלילי לשרים מאוסים .השווה 'וירעו אתנו המצרים' )דברים כו ,ו( 'ואבאישו לנא
מצראי' .ולהעצמת הגנות תרגם 'שרי מסים' 'שלטונין מבאשין' ,ולא רבני כדרכו בשאר מקומות ,כגון שרי מקנה
)בראשית מז ,ו(' ,רבני גיתי' .וכן 'שרי אלפים שרי מאות' )שמות יח ,כא(' ,שרי מואב' )במדבר כב ,ח(' ,שרי בלק' )שם ,יג(,
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שבכולם תרגם 'רבני' .כי באמצעות 'שלטונין מבאשין' ,אונקלוס מלמד שהשלטון כולו היה מאוס ,ולא רק אותם
שרים .אבל המיוחס ליונתן תרגם 'רברבנין מפלחנין' שרים מעבידים.

רבי מנחם מפרש שרים שגובים מס
כל המובאים למעלה ,נמנעו מלפרש 'מסים' כפשוטו מגזרת 'מס' .אבל במחברת מנחם ,כללו במחברת מס )ב( ,עם
ויהי למס עובד )בראשית מט ,טו( .וישימו עליו שרי מסים .היתה למס )איכה א ,א( .ופירשם 'ענין עונש וגבוי הם'.
ובעקבותיו כללו גם רבי יונה ג'נאח בשרש 'מס' והרד"ק בשרש 'מסס' במשמעות הרגילה של 'מס'.

בכור שור ורמב"ן פירשו 'מס אנשים' שעובדים עבודת המלך
אבל ר"י בכור שור פירש כפשוטו :שרים שהיו גובים מס האנשים ,שהיו שולחין אל עבודת המלך עשרת אלפים ,והיו
מחולקים לחדשים או לשבתות ,כמו שנאמר בשלמה )מלכים א ,ה ,כז( ויהי המס שלשים אלף איש .ואומר חודש
יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על המס .וכאן שרי מסים ,ממונים על האנשים וחלוקים
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בשי"ן ימנית.
ֲשמָ ה ׁ
א"ה .לפי בן-יהוידע הניקוד הוא ה ָׁ
תות א ָֹת ּה ּ ִפ ִּתים )ויקרא ב ,ו(.
א"הָ ּ .פ ֹ

למחלקותם .והיו חודש בעבודת פרעה או שלשה או ד' חדשים בביתם .והא ליכא למימר שהיו תדיר בעבודה ,דאם
כן מתי יעשו לביתם ,ומי יפרנסם .וכעין זה בשכל טוב וברמב"ן.

פשוטו של רש"י
רש"י כדרכו לפרש לפי פשוטו של מקרא ,בא לשלול את פירוש הגמרא והמדרש ,שהם נראים יותר כדרשה .ולכן
פירש עליו ,על העם ,ולא כפירוש הגמרא ,על פרעה ,אף שלכאורה העם נזכר בתחילת אמירת פרעה ,הנה עם בני
ישראל ,ובסמוך כאן מאריך בדברי המלך החדש וחששותיו .והיה מקום לומר שהכוונה ב'עליו' הוא על המלך האומר,
לכך מבאר רש"י :עליו ,על העם ,הם בני ישראל ,ולא על פרעה .וממילא לא ניתן לפרש ששרי מסים ,הוא מלבן של
לבנים ,שתלו בצווארו של פרעה .ומבאר עוד שאין מהצורך להוציא תיבת 'מסים' ,ממשמעותה הרגילה 'מס',
ולפרשה כתרגומים ממאיסין ,מעבידים ,או מבאישין .אלא כפשוטו :שרי מסים ,לשון מס ,שרים שגובים מהם מסים.
וליישב הקושי שלא מצינו שהטיל מס ,ממשיך רש"י ומפרש :ומהו המס ,שיבנו ערי מסכנות לפרעה .וממשיך
לבאר ,שלפי פירוש זה אין לפרש 'למען ענתו בסבלותם' ,כפירוש הגמרא והמדרש 'למען ענותו ,לפרעה,
בסבלותם דישראל .אלא למען ענותו ,את עם ישראל ,בסבלתם ,של מצרים .כלומר שיעבודם לעבודה קשה.
ֵית ָך
ג ה ׁשַ ל־נְ עָ לֶ י  רש"י :של  -שלוף והוצא ,כמו "וְ נ ַָׁשל הַ ַּב ְר ֶזל )דברים יט ,ה("; " ִ ּכי יִ ּ ַׁשל ז ֶ
מ(" .אדמת קדש הוא  -המקום.
ראב"ע ארוך :ומלת של  -חסר נו"ן ,כמו " ַּגע )תהלים קמד ,ה(" ,כי הוא מגזרת "וְ נ ַָׁשל ג ֹּויִ ם ַר ִ ּבים
)דברים ז ,א(".
זה פשוט למדיי .וכן פירשו רשב"ם ועוד מפרשים.
רבינו בחיי .של נעליך .על דרך הפשט :הזהירו בשלילת הנעל לקדושת המקום ,וכדי שלא
ֹלו אַ ל ּ ַת ּ ֵמר
יקל את ראשו כנגד השכינה ,וזה דומה למה שאמר לו " ִה ּ ָׁש ֶמר ִמ ּ ָפנָיו ו ְּׁש ַמע ְ ּבק ֹ
בּ ֹו )שמות כג ,כא(".
לו )דברים
וע"ד השכל" :של נעליך" ,לא אמר חלוץ ,כמו בענין היבום שהזכיר בו "וְ חָ ְלצָ ה נַעֲ ֹ
יש נַעֲ ֹלו )רות ד ,ז(" ,אך בענין
כה ,ט(" ,ולא אמר שלוף ,כמו בענין הקנין שכתוב " ָׁש ַלף ִא ׁ
הנבואה הזכיר "של" מלשון שלילה ,הזהירו שישלול ממנו החומריות שהמשילם לנעלים,
לפי שהחומר דבק בגוף כמו שהמנעל דבק ברגל ,וכשם שיש ביד האדם לשלול נעלו
מעל רגלו ,כן בידו שישלול ממנו החומריות כדי שיהיה מוכן לנבואה ,וראוי להדבק
באור השכל .והזכיר ביהושע " ַׁשל נַעַ ְל ָך )יהושע ה ,טו(" ,כי הזכירו על שלילת מקצת ,לא על
כולן ,וזוהי מעלתו של משה בהיותו משולל יותר מיהושע ,שהרי משה פרש מן האשה,
ונאמר לו" :וְ אַ ּ ָתה ּפֹה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי )דברים ה ,כז(" ,17ולא נאמר כן ליהושע.
השורש ש.ל.ל במובן ביזה וגזלה מוכר ,אבל לשון שלילה ההיפך מ'חיובי' שייך לספרי
המחשבה ,ואינו מקראי .גם הניקוד של אינו מתאים לכפולים כלומר לשורש שלל.
ָ
רד"ק בספר השורשים .שלל .וְ ָׁש ַלל ְׁש ָל ָל ּה )יחזקאל כט ,יט(ּ ִ ,כי אַ ּ ָתה ַׁשלּ ֹו ָת ג ֹּויִ ם ַר ִ ּבים ,יְ ָׁשלּ וּך ָּכל
מו ִל ְ
יך ֹיועֲ ִצים ׁש ֹו ָלל )איוב יב ,יז(,
רום )מיכה א ,חֹ ,(.
ֶי ֶתר עַ ִּמים )חבקוק ב ,ח( .והתאר אֵ ְילכָ ה ׁש ֹו ָלל וְ ָע ֹ
פירוש כל אחד מהיועצים מוליכו שולל ולא תועילנו עצתו .ויש מפרשים שולל מהדעת
הולֵ ל )איוב יב ,יז( )שם( .וההתפעל אֶ ְׁש ּת ֹו ְלל ּו אַ ִ ּב ֵירי לֵ ב )תהלים עו ,ו( ,והאל"ף במקום
כמו וְ ׁשֹפְ ִטים יְ ֹ
ה"א התפעל .וְ ָסר ֵמ ָרע ִמ ְׁש ּת ֹולֵ ל )ישעיהו נט ,טו( ,כלומר כאילו שללו אותו שלא נמצא .והשם
ש ָלל )ירמיהו לט,
קוחַ וְ אֶ ת הַ ּ ָׁש ָלל )במדבר לא ,יב( ,זֶה ְׁש ַלל דָּ וִ ד )שמואל א ,ל ,כ( .וְ ָהיְ ָתה ְל ָך נַפְ ְׁש ָך ְל ָׁ
וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ְל ֹ
יח( ,לריוח כלומר כאילו שללת אותה .וקרוב מזה הענין ׁשֹל ּ ָת ׁשֹלּ ּו ָל ּה )רות ב ,טז( ,כלומר
השמיטו לה שבלים מן הצבתים:
ָ
ֵיתך )דברים כח ,מ( ,אלה הם
ולעומתו שורש נשל .וְ נ ַָׁשל הַ ַּב ְרזֶל ִמן ָהעֵ ץ )דברים יט ,ה(ּ ִ ,כי יִ ּ ַׁשל ז ֶ
עומדים .והיוצאים וְ נ ַָׁשל ג ֹּויִ ם ַר ִ ּבים ִמ ּ ָפנ ָ
ֵשל אֱ ֹלו ּ ַה נַפְ ׁש ֹו )איוב כז ,ח( .משפטו יִ ּ ׁ ַשל
ֶיך )דברים ז ,א(ּ ִ .כי י ׁ ֶ
)דברים כח,

 17דרשה ידוע של חז"ל בעוד שבני ישראל נצטוו ַאל ִּת ְ ּג ׁש ּו אֶ ל ִא ּ ָׁשה )שמות יט ,טו( לפני מתן תורה ,קיבלו היתר
ׁשוּב ּו ָלכֶ ם ְל ָאהֳ לֵ יכֶ ם )דברים ה ,כו( ,אבל למשה לא הותר ונאמר לו ְו ַא ּ ָתה ּפֹה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי.

בדגש ובא הנח תמורתו כמו וַ ָ ּיזֶד יַ עֲ קֹב נָזִ יד )בראשית כה ,כט( .ועוד נכתבנו בשרש שלהַׁ .של
נ ְָעלֶ ָ
ילות )מלכים ב ,טז ,ו( ,ענינם
יך ,בפלס ּג ַׁש ּ ְפגַע בּ ֹו )שמואל ב ,א ,טו( ,והכבד וַ יְ נ ּ ׁ ֵַשל אֶ ת הַ ְּיהו ִּדים ֵמאֵ ֹ
ההסרה והסתירה:
דברי רבנו בחיי נכונים על דרך הדרש.
הפטרת שמות מנהג תימן

יחזקאל טז ב
מנחת-שי :את תועבותיה  -בספרים כ"י מדוייקים ודפוסים ישנים חסר וא"ו בין בי"ת לתי"ו
ובמסורה ג' ב' מלא ואחד חסר וכולהון בסיפרא וסימנהון הודע את ירושלם:
ֲבֹותיהָ
ת־כּל־ּתֹוע ֶ 
֛יה וְ ֶא ָ
קּוּצ ָ
ל־שׁ ֶ
ת־כּ ִ
אוּ־שׁ ָמּה וְ ֵה ִ֜סירוּ ֶא ָ
וּב ָ ֑
ובאו שמה והסירו .סי' י"א )יח(֖ ָ ] :
ִמ ֶ ֽמּנָּ ה[:
ת־עיר ַה ָדּ ִ ֑מים
ן־א ָ ֔דם ֲה ִת ְשׁ ֹ֥פּט ֲה ִת ְשׁ ֹ֖פּט ֶא ִ ֣
התשפט התשפט .ריש סימן כ"ב )ב( ]וְ ַא ָ ֣תּה ֶב ָ
ֲבֹותיהָ  .[:ולא מסיימי הי מינייהו מלא וחסר וחילופים רבים יש בספרים
וְ ֣ה ַוֹד ְע ָ֔תּהּ ֵ ֖את ָכּל־ּתֹוע ֶ ֽ
ופליגן אהדדי והן גופן קשיין דידהו אדידהו ובס"א כ"י קדמאה ובתראה מלא מציעאה חסר:
למי שאינו רגיל בלשון המסורה .המסורה מונה שלושה מקומות במקרא שבהם המלה
תועבותיה,
ומציינת שבאחד מהם חסרה וי"ו ,המסורה מציינת ששלושת המקומות הם בספר )יחזקאל( .היא
מונה אותם לפי המלים בראש הפסוק .המסורה אינה מציינת איזה החסר ,אבל מסורה בספר
אחר כתב-יד מציינת שהאמצעי כלומר המקרא שלפנינו חסר.
בכתר ארם-צובה מסורה בדומה למובאת במנחת-שי המפרטת את המקומות אבל אינה מורה
מיהו החסר .אבל המלה לפנינו בנוסח הספר היא בחסר.
ד
;
פסוק מעניין למדיי ובו שני דגשים באות רי"ש ,ועוד תופעות דקדוקיות.
ֹא־ר ַח ְצ ְּת ְל ִמ ְׁש ִע *י וְ הָ ְמלֵ ַח 
ּוב ַמ.יִ ם ל ֻ
%ת ׁשָ ֵ &ְ %
דֹותיִ  ְּב יֹום הּו ֶּל ֶ"דת אֹותָ   ל ֹא־כָ ַ $
ּומֹול  ַ
ְ
ל ֹא חֻ ָ ּֽת ְל ְּת:
ּתל .
לחַ ְּת וְ הָ ְח ֵ 
ל ֹא הֻ ְמ & ַ
$
לעניין המחלוקת בכתיב .בספר כא"צ והנוסח המקובל של המקרא עמ'  119מוסיף את ששון1
לרשימת הכתיב אותך.

המסורה הגדולה גם של לנינגרד וגם של ונציה גורסת אותך בסתירה לנוסח הכתיב בהם.
פירוש המסורה הוא שיש ששה עשר מקומות שבהם אותן מלא וי"ו ,וזה אחד מהם.
לשון המסורה הגדולה בכתר ארם צובה בפסוק לט )ושם דווקא בונציה ולנינגרד כתיב מלא
אע"פ שאותו מקום אינו ברשימה .(....אותך י"ו מל' לשון נקבה אשתו לאלה נשרף
נשפט הנוטע שכחוך שרך והפשיטו והעלו עליך השאטות ועשית אותך וזכרתי
אני את בריתי היעמד לבך ושלאחריו בחמה בשנאה.
כל מלה או צמד מלים רומז לפסוק ,נעבור על המקומות שמלה זו מופיעה מלא וי"ו בלשון
נקבה ,ונסמן את המלה הרומזת במסורה ,אלא שהמסורה נועדה לבקיאים במקרא שמלת הרמז
מזכירה להם מיד את שם הספר ואת הפסוק בו מלה זו מופיעה .מלת הרמז מסומנת בכל מקום
השייך לה.

שׁר ַא ְתּ־ ִא ְשׁ ֑תּוֹ
אֹות ַבּ ֲא ֶ ֣
וּמה ִ ֥כּי ִאם־ ָ 
א־ח ַ ֤שְׂך ִמ ֶ֙מּנִּ ֙י ְמ ֔א ָ
 .1בראשית לט ט :וְ ֽל ֹ ָ
אֹות 0לְ ָא ָ ֥לה וְ ִל ְשׁ ֻב ָ ֖עה ְבּ ֣תוְֹך ַע ֵ ֑מְּך
ָ
ֹהן ָ ֽל ִא ָ֔שּׁה יִ ֵ֨תּן יְ ָ ֥י
 .2במדבר ה כא :וְ ָא ַ ֤מר ַהכּ ֵ ֙
ת־ה ִח ָ ֔
ד־ל ֙נוּ ֶא ַ ֣
ישְׁך וְ יַ גֶּ ָ ֙
ת־א ֵ֗
 .3שופטים יד טוַ :פּ ִ ֣תּי ֶא ִ
ת־בּית ָא ִ ֖ביְך ָבּ ֵ ֑אשׁ.
אֹות 0וְ ֶא ֵ ֥
ָ
ידה ֶפּן־נִ ְשׂ ֥ר ֹף
אתי:
ל־א ְמ ֵ ֖רְך ֥ל ֹא ָח ָ ֽט ִ
אֹות ַע ָ
&ָ
יתי ַ ֛אְך ָ ֥שׁב ַא ֖פּוֹ ִמ ֶ ֑מּנִּ י ִהנְ נִ ֙י נִ ְשׁ ָפּ֣ט
אמ ִ ֙רי ִ ֣כּי נִ ֵ ֔קּ ִ
 .4ירמיהו ב לה :וַ ֽתּ ֹ ְ
אֹות ִדּ ֶ ֥בּר ָע ַל֖יִ ְך ָר ָ ֑עה
&ָ
נּוֹט ַע
אוֹת ַה ֵ ֣
 .5ירמיהו יא יז :וַ ָיי֤ ְצ ָב ֙
אֹות ֣ל ֹא יִ ְד ֑ר ֹשׁוּ
ָ
ל־מ ַא ֲה ַ ֣ביִ ְך ְשׁ ֵכ ֔חוְּך
 .6ירמיהו ל ידָ :כּ ְ
דוֹתיִ ְך ְבּי֨ וֹם ֶ
וּמוֹל ַ֗
ְ
 .7יחזקאל טז ד:
א־ר ַ ֖ח ְצ ְתּ לְ ִמ ְשׁ ִ ֑עי
וּב ַ ֥מיִ ם ל ֹ ֻ
א־כ ַ ֣רּת ָשׁ ֵ ֔רְּך ְ
הוּלּ ֶ֤דת אֹותָ   ל ֹ ָ
 .8יחזקאל טז לט :וְ נָ ַת ִ֨תּי א ָֹ֜תְך ְבּיָ ָ ֗דם וְ ָה ְר ֤סוּ גַ ֵבּ ְ֙ך וְ נִ ְתּ ֣צוּ ָרמ ַֹ֔תיִ ְך וְ ִה ְפ ִ ֤שׁיטוּ אֹותָ   ְבּגָ ַ ֔דיִ ְך
בוֹתם:
וּב ְתּ ֖קוְּך ְבּ ַח ְר ָ ֽ
אֹות ָבּ ָ ֑א ֶבן ִ
ָ
 .9יחזקאל טז מ :וְ ֶה ֱעל֤ וּ ָע ַ ֙ליִ ְ֙ך ָק ָ֔הל וְ ָרגְ ֥מוּ
אֹות ִמ ָסּ ִ ֽביב:
ָ
אטוֹת
 .10יחזקאל טז נזַ :ה ָשּׁ ֥
 .11יחזקאל טז נט֣ ִ :כּי ֤כֹה ָא ַמ ֙ר ֲא ָ
שׁר ָע ִ ֑שׂית
אֹות ַכּ ֲא ֶ ֣
ָ
יתי
ית 18וְ ָע ִ ֥שׂ ִ
דנ֣י יֱ ִ֔י וְ ָע ִ ֥שׂ ִ
עוֹלם:
ימוֹתי ָ ֖לְך ְבּ ִ ֥רית ָ ֽ
עוּריִ ְך וַ ֲה ִק ִ ֥
ימי נְ ָ ֑
אֹות ִבּ ֵ ֣
ָ
יתי
ת־בּ ִר ִ ֛
 .12יחזקאל טז ס :וְ זָ ַכ ְר ִ֨תּי ֲא ִנ֧י ֶא ְ
אֹות*
ָ
ֹשׂה
ם־תּ ֱח ַ ֣ז ְקנָ ה יָ ַ ֔דיִ ְך ַליָּ ִ֕מים ֲא ֶ ֥שׁר ֲא ִנ֖י ע ֶ ֣
מד לִ ֵבּ ְ֙ך ִא ֶ
 .13יחזקאל כב ידֲ :היַ ֲע ֤ ֹ
יתיְך ָבּ ֲא ָר ֑צוֹת וַ ֲה ִתמּ ִ ֹ֥תי ֻט ְמ ָא ֵ ֖תְך ִמ ֵ ֽמְּך:
גּוֹים וְ זֵ ִר ִ ֖
יצוֹתי אֹותָ   ַבּ ִ֔
 .14יחזקאל כב טו :וַ ֲה ִפ ִ ֤
יתְך ַבּ ֶ ֣ח ֶרב
 .15יחזקאל כג כה :וְ נָ ַת ִ֨תּי ִקנְ ָא ִ֜תי ָ֗בְּך וְ ָע ֤שׂוּ אֹותָ   ְבּ ֵח ָ֔מה ַא ֵפְּ֤ך וְ ָאזְ נַ֙ יִ ְ֙ך יָ ִ֔סירוּ וְ ַא ֲח ִר ֵ ֖
ִתּ ֑פּוֹל
יעְך וַ ֲעזָ ֖בוְּך ֵעי ֣ר ֹם וְ ֶע ְר ָי֑ה
חוּ ָכּל־יְ גִ ֔ ֵ
אֹות ְבּ ִשׂנְ ָ֗אה וְ ָ ֽל ְק ֙
ָ1
 .16יחזקאל פ כג כט :וְ ָע ֨שׂוּ
המסורה הגדולה של לנינגרד בפרשת וישב מביאה גם היא את הרשימה הזו ,בנוסח שונה
במקצת .כאן יצוין המקום במקרא.
ְ
ְ
ִשרֹף
או ָתך )במדבר ה ,כא( ּ ֶפן נ ְ ׂ
או ָתך )בראשית לט ,ט( יִ ּ ֵתן ה' ֹ
אותך י"ו מל' בלש' נקב' ִ ּכי ִאם ֹ
ְ
ֹ ְ
או ָתך )ירמיהו יא ,יז([ ָּכל
אות הַ נ ֹּו ֵטעַ ] ֹ
או ָת ְך )ירמיהו ב ,לה( וַ ייָ ' ְצבָ ֹ
ִה ְננִי נִ ְׁש ּ ָפט ֹ
או ָתך )שופטים יד ,טו(
ְמאַ הֲ בַ יִ ְך ְׁשכֵ חו ְּך ] ֹ
או ָת ְך
או ָת ְך )ירמיהו ל ,יד([ ומולדותיך קדמיה דפסוק )המקרא שלנו הנדון( וְ ִהפְ ִׁשיט ּו ֹ
יתי ] ֹ ְ
או ָתך )יחזקאל
או ָת ְך )יחזקאל טז ,נז( וְ ָע ִ ׂש ִ
אטות ֹ
או ָת ְך ָּב ָאבֶ ן )יחזקאל טז ,מ( הַ ּ ָׁש ֹ
)יחזקאל טז ,לט( וְ ָרגְ מ ּו ֹ
או ָתךְ
ְ
ְ
יצו ִתי ֹ
או ָתך )יחזקאל טז ,ס([ הֲ יַעֲ מֹד ִל ֵּבך )יחזקאל כב ,יד( וַ הֲ פִ ֹ
יתי ] ֹ
טז ,נט([ וְ זָ כַ ְר ִּתי אֲ נִי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ְ
או ָתך[ ְ ּב ִ ׂשנ ְָאה )יחזקאל כג ,כט(.
או ָת ְך ְ ּבחֵ ָמה )יחזקאל כג ,כה( ]וְ ָע ׂש ּו ֹ
)יחזקאל כב ,טו( וְ ָע ׂש ּו ֹ
ְ
או ָתך מה שמקל על החיפוש.
בלנינגרד כמעט בכל הרמזים מופיעה המלה ֹ
אר֙י ַ ֽח ְל ֵל֣י
ל־צוְּ ֵ
אֹות ֶ ֽא ַ
ָ
ם־לְ֖ך ָכּ ָז֑ב ָל ֵ ֣תת
יש לציין שהמקרא יחזקאל כא לד ַבּ ֲחז֥ וֹת ָל ְ֙ך ָ֔שׁוְ א ִבּ ְק ָס ָ
ְ
או ָתך לשון זכר ,ואינני
יוֹמם ְבּ ֵ ֖עת ֲע ֺ֥ון ֵ ֽקץ :מופיע במסורה בין תשע המלים ש ֹ
ר־בּא ָ֔
ְר ָשׁ ֔ ִעים ֲא ֶשׁ ָ ֣
יודע למה .הנבואה אל בני-עמון ,כולה בלשון נקבה בדומה לנבואות רבות אל עם ישראל
בלשון נקבה ומנויים כאן.
גם בונציה במסורה בסוף הספר מנויים המקומות האלה

ה
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ונציה בניגוד למסורה שלו.

המסורה מסמנת לפי הכתיב!

מחלוקת בין המסורות .ודאי שמסורת כתר

ז
ארם-צובה עולה בהרבה על מסורת ונציה.
מסורה גדולה כא"צ .תבואי ותבאי ג' ב' מל' וחד חס'
בו ִאי )שיר השירים ד ,ח(.
ֵר ָיקם )רות ג ,יז( ִא ִּתי ִמלְּ בָ ֹנון ּ ָת ֹ
מסורה קטנה ונציה
עוד במקרא ,ושהיא בכתיב מלא וי"ו.

ותבאי בעדי

)המקרא שלנו(

בו ִאי
אַ ל ּ ָת ֹ

מציין שמלה זו אינה נמצאת

היש מקום להטעים מלעיל?! הערה 9
כלומר ,אם זה ריבוי זוגי כמו מַ יִ ם ְמ ִצ ְל ּ ַתיִ ם מֶ ְלקַ חַ יִ ם )כצ"ל קו"ף בפתח!( וכד' יש מקום להטעמה
מלעיל.
מנחת-שי .עדיים  -בכל ספרים כ"י מדוייקים מלרע שהאתנח ביו"ד:
בכתבי היד המרכא דומה מאוד לגעיא .ולפעמים הוא אותו
ח
19
סימן ממש ,והקביעה אם הוא מרכא או געיא היא לפי כללי הטעמים  .בלנינגרד יש כאן
ולכן ר"מ ברויאר נסתפק שמא יש כאן

השמטת געיא ,דבר מצוי שם
מרכא.
יש להעיר שטעם אינו נסוג כמעט להברה סגורה .אם זו געיא ,הרי געיא מצויה לפני גרונית
)החע( שאחריה יו"ד ,כמו ִי ְֽהיֶ ה יִ ְֽחיֶ ה יְ ַ ֽשׁ ְעיָ הוְּ 20שׁ ַ ֽמ ְעיָ ה וכד' ,אבל אם זו מרכא יש כאן חריג.
במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית הוכרע לטובת הגעיא .וכך כתב ד"ר רפאל זר נר"ו
להבנתי לפנינו השמטת מקף ותו לא .מצויה לא מעט ב-ל .כך גם הכרענו במהד' מפעל
המקרא כאן.
ברויאר סימֵן ? ,לומר לך שהוא מתקשה להכריע אם ל מסמן מרכא ובלא מקף ,או שזו
געיה והמקף נשמט.
רפאל.
ד"ר רפאל זֵר
רכז המערכת
ראש מדור טקסט ומסורה
מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

Dr. Rafael Zer
Editorial Coordinator
Head of Text and Masora Apparatus
Hebrew University Bible Project

י
מנחת-שי :ואלבשך  -בכמה ספרים ואלבישך מלא יו"ד:
המסורה בדניאל מונה מקומות של הלישנא 21לבש בבניין הפעיל ללא יו"ד בין הבי"ת לשי"ן,
והמקרא שלנו אינו מהם.
ואתּן:-
ֵֽ
אתּן:
וֽ ֵ ֥
אתּן:-
ו֤ ֵ ֽ
אתּן֙ -נז ֙ם:
יב ו֥ ֵ ֽ
מעניין שדווקא ונציה מטעים לפי בן-אשר ,מרכא בתי"ו ללא הקפה.
הנוסח הנבחר :כתר ארם-צובה ,וכך גם במפעל הכתר של בר-אילן.
 19זו כנראה הסיבה לטעות השכיחה בספרי הדפוס שמטעימים געיא במקום שיש מרכא במלת התביר כמו וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ
)שמות יב ז; במדבר טו לח(.
 20במפעל הכתר של בר-אילן יש  19מקומות שבהם ישעיה או ישעיהו בגעיא בשי"ן ,חלקם בלנינגרד.
' 21לישנא' בלשון המסורה – מלה בצורותיה השונות ,בתוספת אותיות שימוש ובלעדיהן .כאן כוונת המסורה גם
לשינויי זמנים עבר בינוני עתיד.

יג
בכל המקורות לרבות מסורת ונציה בתחילת מלכים יש כאן כתיב וקרי ,ספק אם בקהיר כמו
במערכת אין כתיב וקרי .מדנחאי כלומר בני בבל גורסים כתיב וקרי ,וזה לא נוח למנחת-שי.
מנחת-שי :ששי  -שש קרי וכ"כ רד"ק ונראה שצריך להפוך הגירסא בחילופים ממערבאי
למדנחאי:
מלעיל במקורות ולפי בן-אשר; מלרע לבן-נפתלי.
מנחת-שי :ותיפי  -מלעיל בשני פשטין לב"א ולב"נ מלרע בפשט א' לבד:

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 

