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עיליותהסימון של ׄנׄקׄוׄדׄוׄת מטרת 

יגון ואנחה  ( ו)ונס( ׄבהׄ )ושמחה ישיגו ששון 

1 .

! סימני מחיקה

במגילות ים המלח יש נקודות עיליות שנראה שמי שסימן  :מחיקה.1
,  בין אם נכתבו על ידו)אותן סבר שיש לבטל אותיות אלו שנכתבו בטעות 

(ובין אם מנקד הנקודות סבר שסופר אחר כתב אותיות אלו בטעות

:ילה ישעיהו -נוסח המסורה 
ְמַחת ... עֹוָלם ַעל רֹאָשם  ְושִׂ

יגּו  ְמָחה ַישִׂ ָיגֹון ְוָנסּוָששֹון ְושִׂ
.ַוֲאָנָחה



של סימני מחיקה, ל הקדומים את השיטה הראשונה"תגלה במקורות חז" קריאת עומק", לדעתו

הלבנידוד וייס ' הרב פרופ

(  ב"תשפבסיון ' ל–ח "תרפבתשרי ' ד)

David Weiss-Halivni, Peshat and derash: plain and applied meaning in Rabbinic exegesis. 

New York: Oxford University Press, 1991.



עיליותהסימון של ׄנׄקׄוׄדׄוׄת מטרת 

2 .

? הבעת ספק
פסקאות מפוקפקות בספרות היוונית או  :הבעת פקפוק והטלת ספק. 2

פסקאות שקריאתן מוטלת בספק צוינו בעזרת נקודות על ידי המדקדקים  
.  הראשוניםהאלכסנדרונים

.  עניין מיוחד הדורש שימת לבהדגשת . 3
זוהי משמעות הנקודות  , בעת העתיקהאלכסנדרוניפילוסוף לדעת 

ּוַׄ "בחומש בראשית מעל המילה  הַׄ ק ַׄ ָשַׄ יִַׂׄ לא כדי לציין שאין לקרוא את  ": ַוַׄ
.בערמהאלא לרמוז לנו שנשיקת עשו הרשע ליעקב היתה , המילה

3  .

הדגשה



:שתי השיטות האחרונות ביחס לנקודות מעל האותיותמפורשל מצויות באופן "בספרות חז

:ייחודיתלפרשנות תמרורים . 3
.פרשנותשראו בנקודות אלו תמרור ורמז על כך שמסתתר כאן רובד נוסף של יש 

:(י,ט)במדברספרי

עושההיהלאטמאוהואקרובהבדרךאפילו,א"ההעלנקוד–ה  ְרחֹוק  ְבֶדֶרְךאֹו

ּהי ַדעְולֹא:בוכיוצא[...]הפסחאתעמהם ְכב  ּהּוּוְבקְבשִׁ ּהעלנקוד,מ  ּוְבקּומ 

ּו  :בוכיוצא.ידעובקומהידעלאבשכבהלומר ה  ק   ש   י   [...]לבובכלנשקושלא–ו  

ְלכּו:בוכיוצא יוַויֵּ ְרעֹותֶאח  ת  לִׁ יֶהםצֹאןא   .עצמםאתלרעותאלאהלכושלא,ֲאבִׁ

:(ט,עח)רבהבראשית

ּוַׄ  הַׄ ק ַׄ ָשַׄ י ַׄ .  נקוד עליו–ו ַׄ
בכל  : שמעון בן אלעזר' ראמר 

מקום שאת מוצא כתב רבה על  
.  את דורש את הכתב, הנקודה

את דורש  , נקודה רבה על הכתב
לא כתב רבה –כאן . את הנקודה
ולא נקודה רבה על  , על הנקודה

.  מלמד שנשקו בכל לבו, הכתב
אם כן למה נקוד : יניי' ראמר 
.  אלא מלמד שבקש לנשכו? עליו

ְבּכּו  וזה , צוארוזה בכה על –ַויִׂ
.בכה על שיניו



:שתי השיטות האחרונות ביחס לנקודות מעל האותיותמפורשל מצויות באופן "בספרות חז

:ייחודיתלפרשנות תמרורים . 3
.פרשנותשראו בנקודות אלו תמרור ורמז על כך שמסתתר כאן רובד נוסף של יש 

הרב חיים דרוקמן–לא יכרע עד עצם ימינו 

018-43.pdf (asif.co.il)
https://asif.co.il/wp-content/uploads/2021/04/018-43.pdf

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipoN6o25X8AhWJYPEDHcH9BvoQFnoECBoQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h
erzog.ac.il%2Fvtc%2F0029475.doc&usg=AOvVaw1vZPGnhdAdykKnI9s7Xg-B

https://asif.co.il/wp-content/uploads/2021/04/018-43.pdf
https://asif.co.il/wp-content/uploads/2021/04/018-43.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipoN6o25X8AhWJYPEDHcH9BvoQFnoECBoQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.herzog.ac.il%2Fvtc%2F0029475.doc&usg=AOvVaw1vZPGnhdAdykKnI9s7Xg-B


ט"התשנג באב "י, הישיבה התשע עשרה של הכנסת החמש עשרה יום שני

https://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset15/HTML_28_03_2012_09-20-03-
AM/19990726@019-99JUL26@004.html

(:ל"מפד)דרוקמן חיים 
ראשי מדינות מעבר לים וכן עם עם [ ברק' א]=בשבוע האחרון נפגש ראש הממשלה שלנו , אדוני היושב ראש

.אני מוצא לנכון להזהיר את ראש הממשלה ביחס לפגישות אלה. ף"הנשיא מובארק ועם ראש אש

עשיו לקראתו וירץ: וכך כותבת התורה. שהיו בה חיבוקים ונשיקות, התורה מספרת לנו על פגישת יעקב ועשיו
"וישקהו"על המלה . ויישקהוויחבקהו וייפול על צוואריו 

אלא שנעשה צווארו  , שעשיו באמת רצה לנשוך את יעקב, מסבירים רבותינו את משמעותן של הנקודות. יש נקודות
: ושואל, שנה115לפני כ , "שפת אמת"ה, מתייחס לכך אחד מגדולי ישראל. של יעקב כשיש וקהו שיניו של עשיו

שהוא רצה לנשוך  , ויכולנו להסביר את מה שהסבירו רבותינו, מדוע לא כתבה התורה וינשכהו עם נקודות למעלה
עשיו באמת נתן ": שפת אמת"ותשובתו של ה". וישקהו"הרי התורה כתבה סוף סוף ? אותו ונעשה צווארו כשיש

הוא , כשהוא ראה שהוא לא יצליח להתגבר עליו במלחמה. אבל בנשיקה הוא רצה לנשוך אותו, נשיקה ליעקב
?ומה פירוש שנעשה צווארו כשיש. החליט שהוא יתגבר עליו בנשיקה

אתה רואה אותו  , אתה נאבק נגדו, אתה מתגונן, כי כשאדם בא לתת לך נשיכה. שהוא לא התרשם מהנשיקה
.שלא התפתה לנשיקה-נעשה צווארו כמין שיש . אתה עלול להתפתות, אבל כשאדם בא לתת לך נשיקה. כאויב

https://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset15/HTML_28_03_2012_09-20-03-AM/19990726@019-99JUL26@004.html


דרוקמןהרב חיים –לא יכרע עד עצם ימינו 



:שתי השיטות האחרונות ביחס לנקודות מעל האותיותמפורשל מצויות באופן "בספרות חז

:  הבעת ספק. 2

: ( ה, לד)דרבי נתן אבות 

]...[  אלו הן , עשר נקודות בתורה

רֹות לה ְסת  ְגלֹות -א  ' ַהנִׁ ינּו ְוַהנִׁ ּו  ֹלהֵּ נ  ל  
ּו   נ  י  נ   ב   ל   םע   ]ּו  ּו  נקוד על –[ ד עֹול  נ  י  נ   ב   ל   ּו  ּו  נ  ל  

אלא כך אמר  ? למה; דע   שב' ועל ע

מפני 'אם יבא אליהו ויאמר לי : "עזרא*

כבר  ': אומר אני לו?', מה כתבת כך

ר לי '; עליהןנקדתי ', !יפה כתבת'ואם אומֵּ
".   אעביר נקודה מעליהן

משה  : אחרנוסח * 

:(ה,טזבראשית)לתורהבפירושוחזקוני

שלבידוהיומסופקותשבתורהנקודותתיבותכל

ררבינומשהיבאאם":אמר,הסופרעזרא ואומ 

נקדתיכברלואוַמר?'',אלואתכתבתמהמפני'לי

רואם;'עליהם אוַמר?',עליהםנקדתלמה'ליאומ 

הנקודותאתואעביר'מחקתיםלאהרי'לו

."מעליהם



". נכתבכאילו לא הרי הוא , של בכירה נקוד–ובקומה (: "לג, בראשית יט)י "רש•

ל : "ב, צגפסחים י "רש• יּקּוד ְוכ  א–נִׁ ר ב  ב  ט ַהד  ע; ְלַמעֵּ מ  ש  מ  יּוּה: ד  מ  כ אס  ה  ה מֵּ יב  א תֵּ ".  ְלה 

לו היה טעות כאןלומר –' אהרן'על נקוד ": "רזאפענח "בפירושו , יצחק בן יהודה הלוי' ר• "כא 

פרשנות  . 4

מצמצמת

מצמצמתפרשנות:(ראשוניםועודי"רש)רביעיתשיטה.4

:נמחקהכאילוהמילהמשמעותאתלמעט

ביחסזו"מחיקה"מיישמתאבל,מחיקהכסימניהעיליותהנקודותאתְמפרשתבסיסיבאופן

חלק"מוחקת"שכביכול"מצמצמתפרשנותתמרורי"אלו:מטאפוריבאופןשבתורהלנקודות

ןלאכלומר.המנוקדתהמילהממשמעות .המסומןאלאלמחיקההמיועדהואהמסמ 



,  (רבי לוי בן גרשום)ג"רלב.א4•
:  ַאְלבֹוורבי יוסף 

דרך  על התיבה היא הנקודה 
בין כתיבת התיבה  ממוצעת

העדרהלבין 

":  רתוקות כסף", כספייוסף רבי .ב4•

כאן שני  יש : כפל משמעות
מסרים מקבילים ומשלימים  

המביעים שני צדדים במציאות  
.ושניהם צודקים, מורכבת

להורות שאין נשיקתו בלב  , נקוד על וישקהו"
ולזה היתה זאת התיבה ממוצעת בין  ]...[ שלם 

(ד, לבראשית לגג"רלב" )הכתיבה והמחק

ים נכונים נִׁ ם פ  ם ְשַניִׁ ְּונּו להעירנו כי ש  :  רוצה לומר, כִׁ

ם צדדים  . ולא היותו , היותו ש  ו אבל מִׁ ושניהם צדקו יחד 

...מתחלפים

הּו"טעם נקוד  קֵּ ש  ַדק , "ַויִׁ הּו"כי על כל פנים צ  קֵּ ש  כמו " ַויִׁ

אבל לרמוז לנו כי אותה  ; כי בלי ספק נשקו, שהוא

לב בה מִׁ נקדוהו , הנשיקה היתה חלושה ובזולת דרך סִׁ

להורות שהיה כלֹא היה



ציון . 5

כתיב ייחודי

:עיליותנקודותשלמהמקריםחלקלהסברנוספתהשערה.5

המסורההערותשלהעיגולכמו-המנוקדתהמילהשלבכתיבייחודיותתופעותלציון

(המעתיקיםהסופריםובפרט,הלומדיםשלהלבשימתאתלעורר)

http://blog.maanelashon.org/2022/06/blog-post.html: קישור.    ב"תשפג בסיון "י, מענה לשוןבלוג 

ְשֹפט• י' היִׁ ינִׁ יָךבֵּ ינ  י"לעומת -מלאליתא:כעין הערת מסורה-( בראשית טז ה. )ּוב  ינִׁ ָךבֵּ ינ  המופיע פעמיים בספר " ּוב 

חסרבראשית בכתיב 

יש • ֶנֶפש אֹו ְבֶדֶרְךאִׁ א ל  מֵּ ְהֶיה ט  י יִׁ יש כִׁ האִׁ ֹחק  ֶכם אֹו ר  יֶכםל  ה ֶפַסח ַלהְלֹדֹרתֵּ ש  כעין הערת  -( במדבר ט י)'ְוע 

ה"הצירוף, כלומר-ליתא:מסורה ֹחק  ְך ר  ר  יש ֲאֶשר הּוא : הפרשהבהמשךובמיוחד בהשוואה לכתוב, יחידאי"ד  אִׁ ְוה 

הֹור ְךט  ר  ד  ַדל ַלֲעשֹות ַהֶפַסחּוב  י ה ְוח  ְך:כתובולא ... לֹא ה  ר  ד  הּוב  ֹחק  י הר  !לֹא ה 

http://blog.maanelashon.org/2022/06/blog-post.html
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%96_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99


להזהירצורךיששבהןוקריכתיבשלבמקריםבעיקראזהרהכתמרורי'ןסימניישעתיקיםידבכתבי

הכתיבאחרייגררשלאהקוראאת

לסופריםאוללומדיםכתמרוריםלפרשןניתן-והזעירותהגדולותהאותיות



דרך ממוצעת בין כתיבת התיבה  

לבין העדרה

עיליותהסימון של ׄנׄקׄוׄדׄוׄת מטרות : סיכום

1 .

! סימני מחיקה

פרשנות  . 4

מצמצמת

ציון כתיב  . 5

ייחודי

3  .

הדגשה

2 .

? הבעת ספק

משמעותכפל 



תם ולא נשלם 

שהחיינו והגיענו לזמן הזהע"שלב

תודה על השתתפותכם 

!היו ברוכים


