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  פרשת תרומה
  

  אתי מרחיק
יָת ּלו"    "קָת ּלוויצ� "וכ� ) כו�כה,כה( "ועש�
). חזק(הלמד דגושה דגש כבד ) פסוק יב(

דגש כבד , בודאי יתמה הקורא על פשר הדבר
  ?הכיצד ?בראש מילה

דגש זה נובע מ� הכלל הדקדוקי הנקרא 
ונמצא רבות ) בא מרחוק( מרחיק�אתי

נשמט מהלשו� המדוברת  אבל, במקרא
. שאיננו מורגלי� בו, ומכא� נובע הקושי שלנו

לכ� , קושי נוס  הוא המורכבות של  כלל זה
  .ד"נפרט ונבאר אותו באר היטב בס

הוא כאשר תהיינה שתי מילי�  אתי מרחיק
  כ" הסמוכות זו לזו

  .שאי� טע� מפסיק ביניה� .1
והמילה הראשונה טעמה מלעיל   .2

  ,)הבהברה שלפני האחרונ(
נח נסתר  �����ע� הא קמ
ומסתיימת ב .3

או  ,עדיואו בל) הא שלא נשמעת במבטא(
  .�����שלאחריו הא נח נסתר סגולב

בהברה של המילה השניה טעמה ו .4
 ,�����הראשונה

 תדגש האות הראשונה במילה השניה אז
הדבר מצוי בעיקר במילה . �����בדגש כבד

  .בת הברה אחת �זעירה 
כמקשה " לחוצה"אופ� הביטוי הוא בצורה 

  .וצרי" שמיעה ממומחה ,)()�ועשיתְל (חת א
להל� מספר דוגמאות שסודרו בצורת טבלה 
תו" כדי חלוקה להברות וסימו� הסעיפי� 

  .של הכלל דלעיל
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הוא כאמור חוסר  עיקר הקושי בכלל זה
ההרגל שהרי אינו נמצא בעברית המדוברת 

, א" אי� ל" דבר העומד בפני הרצו�, יו��יו�
יהיה  מהשי� ליבו לדגשי� אלו זמ� ומי שיָ 

הרגל ומעצמו ירגיש היכ� צרי" לו הדבר ל
מ זאת לדעת שדגש זה של "מ. לבוא דגש

וכ� של הכלל הדומה לו הנקרא (מרחיק �אתי
  .אינו משנה משמעות לכשעצמו) �����דחיק

  
מרחיק �דוגמאות נוספות לאתי להל�

פ המספרי� "ודוגמאות למבטלי� כלל זה ע
  ):שפרטיה� הובאו בקיצור בסוגרי�( לעיל

זבח אבנים מ�אם") טע� משרתשה( .1
עֲ  הלמד דגושה ) סו  יתרו( "יּל�ֶשהת�

יָלה ה ל� ואש תהי� "אבל  , בדגש כבד
הבית איננה ) פקודיפרשת סו  ( "וּב

ילה"ת דגושה בדגש כבד מפני שמיל " ל,
וכ�  �����.בטרחא שהוא טע� מפסיק " �) כט,דברי� לג( "ךלֿ  יך� ויכחשו איב
פשטי� �ישנאי� בו די� אתי מרחיק מפני ה

יק הבא לפני מילת שהוא טע� מפס
ר "כ בפרשת תצוה "וכ ".ל"" לדב�

יך ֿשם אי� די� אתי מרחיק והשי�  "אל�
  .רפה

היה") מלעילשהראשונה ( .2 ) ז,כח( "וּל�י�
" יהיה"הלמד דגושה כי הטע� במילת 

 ךלֿ ה יהי� �לא"אבל , נסוג אחור
הלמד ) ב,כ( "פני�אלהים אחרים על

ה"רפה מפני שמילת  טעמה מלרע " יהי,
 "ך פסללֿ ה תעש� �לא"של וכ� למד 

  �����).ש� ג(
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 אג� פ) 'שמסתיי� בקמ- או סגול וכו( .3
) יא,טו( "לא�ה שֵ נורא תהלת ע� "של 

מסתיימת " עֵֹשה"רפה מפני שמילת 
ָרא ולחשך ק� ". בצירי לא בסגול

הלמד רפה  �) ה,בראשית א( "ילהלֿ 
מסתיימת באל  " קרא"מפני שהמילה 

  .לא בהא
ית עש� ו") טע� בראש המילה השניהשה( .4

כי  י�ודומיה� רפ) לא,כו( "כתר& �
הוא בהברה " כת�ר, �פ"הטע� במילה 

וג� א� יבוא ש� , השניה לא בראשונה
אינו נחשב טע� לעניי� זה ולכ�  מעמיד

אבל ישנ� יוצאי� מ� הכלל . רפה אפה
שנמנו במסורה שבה� יש דגש כבד 
� ּב�  כהכמ' �מי"למרות שאי� ש� עיקר הטע� כגו�  )  אי,טו( "יים אל " �רת) ּקְ  יתָ ועש ית ועש' ") כט,כה( "יוע�

י ויש ג� יוצאי� מ� הכלל ) ג,כז( "רתיו� ּס�
כ "שבה� היה צרי" להיות דגש ואעפ

 "ית�צָאה גם צפור מ( "הוא רפה כגו� 
 "שם� יָךידעת� ", )ד,תהלי� פד(
  ).יב,לג(

רָת : )מ� התפילה(דוגמאות נוספות  י �שהחז,
ָת , נשמתי מָת , י�נשמה שנת, , מו אברה�� ש,

וָ"  וָ" , לה�יהלל, יָת , לה�ירוממ, והשביעי רצ,
מָרה, ו� יָתה, ±�°�¯את��ש, ָוה אבל  .את��ה, ולא ש,
היא " שוה"הלמד רפה מפני שההא של  נול

  .שבקדוש בבית רפה" רצה בנו"וכ� , שורשית
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  בתורהחשיבותה של אות 
נתבונ� בפסוק ). יב,כה( "על�צלעו השניתעל�צלעו האחת ושתי טבעת ת טבע ושתיעל ארבע פעמתיו ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתת "  

לכאורה ? ונספור כמה טבעות היו לארו�
ארבע  �שמונה טבעות מופיעות בפסוק 

א" . ושתי טבעות... ושתי טבעות ... טבעות 
י במקו� "אי� הדבר כ� אלא כפי שמפרש רש

ושתי טבעות על צלעו האחת הן הן הארבע 

, ופירש לך היכן היו, המקראטבעות שבתחלת 

ופתרונו כמו שתי , והואו זו יתירה היא

ג� כא�  �) ג,כז( "כליו תעשה נחשת לכלומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו ועשית ּסירתיו לדשנו ויעיו "  .ללא ואו טבעות
לא , הכלים עצמן תעשה נחשת"הכוונה שאת 

ולמד  ,הדברים שהם לכלים כי אין שם זולתם

יתירה
Ñ�Ò\Ó

ח "י ושפ"רש( "קון הלשוןהוא לתי 
וכ� הוא בעשיה בפרשת ויקהל , )במקו� כלי המזבח �כל�ויעש את" המזרקת �היעים ואת�הסירת ואת�את כליו �כלהמחתת �המזלגת ואת�את   Ô�Õ�Ö.ללא למד )ג,לח( "עשה נחשת

ונועדתי לך שם "דוגמא נוספת יש בפסוק 
ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני 

 ×�Ô�Õואתארן העדת �הכרבים אשר על
בני �אשר אצוה אותך אל�כל

הרי ואו זו "ל "י ז"פרש) כב,כה( "ישראל

וכ�  ."וכמוהו הרבה במקרא, יתירה וטפלה
  .ע ואו זו כיתרה"הזכיר הראב

דוגמאות אלו נלקחו מ� הפרשות הסמוכות 
א" יש הרבה אותיות שנראות כיתרות כפי 
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 "ואיה וענה" סוקהפל ל ע"י ז"שמעיד רש
והוא כמו איה , יתירה ואו" �) כד,בראשית לו(

  ."'והרבה יש במקרא וכו, וענה
ל נראה לכאורה שחלילה יש "בדוגמאות הנ

שא� באנו ! ולא היא, אות מיותרת בתורה
להקשות הרי לנו מקומות רבי� בתורה 

, לשו�הפ כללי "שהפסוק לכאורה לא נכתב ע
למשל שהפסוק מתחיל בלשו� זכר וממשי" 

י� ללשו� או שעובר מלשו� רב, בלשו� נקבה
יחיד ויש מקומות בה� חסרי� לכאורה 

  .מילי� בפסוק ועוד כהנה וכהנה
ה טמ� בתורה הקדושה מלבד "שהקבאלא 

 �����.דרש וסוד, הרובד הפשטי ג� רובדי רמז
שאות מסוימת חסרת  נראה לנווא� 

תורה החסר � לכ� ספר. משמעות אי� הדבר כ�
  �����.ולא משנה איזה אות �����אות אחת פסול
" השינויי�"ר להבנת חלק מ� ג� לנו יש צוה

המה  אהל, הדרשל לפחות ברובד "הנ
וא�  �����.ס"ל לכל אור" הש"בדרשות חז

במקרה זה או אחר לא מצאנו דרשה של 
ל שמסבירה לנו את השינוי הרי שחסרי� "חז
ענו יהג וכל זה עוד לפנימדרשות אלו  לנו

של  אחרי� של התורה הקדושההלרובדי� 
  .רמז וסוד

הרי שהאיר  ס"שא זכה ללמוד ולמי שעדיי� ל
י "ה את עינינו בעניי� הצפו� בתורה ע"הקב

והוא אופ� אחד מיני רבי� , דילוגי אותיות
שבאמצעות� נית� להמחיש שהתורה היא מ� 

  .השמייי�
הפסוקי� הראשוני�  13 �והנה לדוגמא ב
פרשת קרב� העולה מ� הבקר (שבספר ויקרא 
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� חיפשו כמה פעמי� מופיע הש, )ומ� הצא�
בדילוגי אותיות שוני� והגיעו " אהר�"

פ החשבו� "מ� הצפוי ע 3שהוא פי  25למספר 
הסיכוי שדבר כזה יקרה (הסטטיסטי 

רצו לבדוק מה ). במקרה הוא קט� מאוד
קורה למספר הדילוגי� א� מחסרי� אות 

כמו למשל להפו" (ואו אחת מאחד הפסוקי� 
דבר , מילה בכתיב מלא לכתיב חסר

והנה , )אינו משמעותיש נראהשמבחינתנו 
 �מספר הדילוגי� ירד פלאי� ל, הפלא ופלא

רואי� אנו בחוש שכל שינוי ולו הקט� ! 8
ביותר בתורה הקדושה משנה באופ� 
משמעותי את הרבדי� הפנימיי� הטמוני� 

  .בתוכה
י "במאמר מדעי מקי  יותר שפורס� ע

" תחרות"החוקר דורו� ויצטו� מתוארת 
ובי� גרסת שלנו ית בדילוגי� בי� ספר בראש

השומרוני� השונה מ� התורה שלנו בשינויי� 
חיפשו דלוגי� מינימליי� של מידע . קלי�

שנדלה מ� האנציקלופדיה לתולדות גדולי 
התוצאות היו שלספר התורה שלנו . ישראל

קטני� נמצא מספר דילוגי� מינימיליי� 
באופ�  מזה של גרסת השומרוני� ואכותיי�
המחשה נוספת על והרי לנו . משמעותי

חשיבות� של אותיות בודדות בתורה 
הקדושה וג� על אופ� שמירתה בדיוק רב 

  .דורותמדורי 
   


