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 "מקרא ערוך"
------ 

 
את ַהִשיָרה-ֶאת ָלֶכם ִכְתבּו"  "ַהזֹּ

 

את ַהִשיָרה-ֶאת ָלֶכם ִכְתבּו, ְוַעָתה  ִשיָמּה, ִיְשָרֵאל-ְבֵני-ֶאת ְוַלְמָדּה, ַהזֹּ
את ַהִשיָרה ִלי-ִתְהֶיה ְלַמַען  :ְבִפיֶהם   .ִיְשָרֵאל ִבְבֵני --ְלֵעד , ַהזֹּ

 [יט, לא, דברים]
 :ל"הפסוק הנ על ם"הרמב

 ".הזאת השירה את לכם כתבו" שנאמר, לעצמו תורה ספר איש כל לכתוב
 [עשה מצוות, הקדמה, תורה משנה]

 ":הערב נא"י על "רש
 .מאהבה בהם לעסוק עלינו יערבו": אלהינו' ה נא הערב"

 [ב"ע יא דף ,ברכות מסכת י"רש]
 

 

, ם"הרמב]ם עבורו "או שיכתוב אותו סופר סת, ראוי שאיש ישראל יכתוב לעצמו ספר תורה
 [.לעיל

" לכתוב ספר תורה לעצמו"נו יבימיכול אדם  מבלי לצאת ידי מצוות כתיבת ספר תורה ממש
מאתרים רבים [ ועוד והתלמוד]ך כולו "והתנ י העתקה של פרשות השבוע"ע באמצעות מחשב

 . שהם היום נחלת הכלל או מתקליטורים ברשת

 .הטקסט עריכת באמצעות לימוד אלא, לקובץ סתם בהעתקה מדובר אין

שם הנושא . לפסקאותחילקנו  חלקוכל , על פי הנושא או העלילה לחלקיםחילקנו את הטקסט 
כדי לא  -וכותרות הפסקאות נכתבו בשולי הטקסט בצד ימין , החלק בצד שמאלמופיע בראש 

הערות להארת עניינים הנוגעים בשוליים השמאליים רשמנו . לפגוע ברצף הטקסט המקראי
 .וכן רשמנו הפניות חשובות ,הפסקה למבנה

 [. "hanging"]מתחילים בשורה חדשה מוזזת פנימה "[ ויאמר"לאחר ]דברים הנאמרים 

, שהמעבר לא יהיה באמצע פיסקה ניתנה למעבר מעמוד לעמוד כדי מיוחדתלב -שימת
 .ובמיוחד לא בהפיכת דף

י סופרי "המציינים את ההפסקות בספרי התורה הכתובים ע [להלן, אות או מילה] הסימנים
 –פסקה סגורה  {ס}: על פי המסורה במקומם כמו בספרי המקרא המודפסיםמופיעים , ם"סת

מופיע { ש}. שלאחריה שורה חדשה פסקה פתוחה{ פ}. אותיות 9מרווח של , הפסקה קצרה
חתמנו במילה  החומשיםאת חמשת . ולאחריו רווח של מספר שורות, כ בסיום של ספר"בד
  .כמקובל בחומשים מודפסים{ חזק}

מופיעים [ בחמשת החומשים בלבד - 'שלישי וכו, שני] לתורה" העולים"כמו כן סדר 
 . מתחיל בשורה שאחריה" העולה"ו, במשבצת בשוליים השמאליים

אך , יש בהם גם מן הפרשנות שהשתדלנו להימנע ממנה -פיסוק וכותרות  ,עריכה, אמנם
ומזמנים את הקוראים , הטקסט מאיר העיניים ונוחות ההתמצאות בו מנגישים אותו לציבור הרחב

 .מאהבה ועסוק בשנ שלימוד תורה יערב עלינו כדי --י "כדברי רש, לפתוח את ספר הספרים
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 תודות

 , שעבר על העריכה במשך שנה שלמה, ברצוני להודות מקרב לב לידידי הרב שלמה

ותיקן טעויות שהיו מושרשות אצלי משנות לימודי , הציע, העיר; פרשה פרשה, שבוע שבוע

 .עם זאת האחריות לעריכה כולה שלי .יישר כוח -ועל כך , הקודמות

שעשו עבודה יסודית , אבינועם שמרון ואהרון פרידמן, תלמידי חכמים, תודה לשני המגיהים

 .וגם הציעו תיקונים בעריכה עצמה, בבדיקת כל אות וכל תו

ך ובקיאה בטעמי "ובהיותה מורה ללשון עברית ולתנ. שעמלה על העריכה הלשונית, ולטובה לוין

המופיע בסוף הספר על המרת טעמי המקרא לסימני הפיסוק  הקובץ תתרמה לכתיב, המקרא

 .  המקובלים

 ,העורך

 אהרון אמוזג
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 הגההמקור ו

 ונוסח קובע, גרסאות אחרות, המקור לטקסט

נעשתה הגהה של כל , עם זאת ."מכון ממרא"של האינטרנט אתר הועתק מהטקסט עם הניקוד 
 . בהשוואה למספר גרסאות מקובלות -- יֵר כתיב וְק  ,דגשים, ניקוד ;מילה

מוסד " הוצאת] "ך ברויאר"תנ"בחרנו להיצמד לנוסח , כאשר נמצאו הבדלים בין מסורות שונות
 ."מקרא ערוך"קבענו אותו כנוסח הקובע בסדרת ש, [ה"הדפסה תשס, "הרב קוק

 וְקֵרי כתיב

  ; (כתיב)וללא ניקוד , באותיות קטנות, רשום בסוגריים הכתיב
 .רצופהלקריאה  הרגיל של הטקסט [פונט] בגופןכתוב והוא  ,מנוקד ְקֵריהו

  [מחבר]מקף 

כל המקפים ". ישראל-בני" לדוגמה .צמוד למילים משני צדדיו[ -]בין שתי מילים  [מחבר]מקף 
 .לא הוספנו אף לא מקף מחבר אחד: י"המחברים מקורם בטקסט התנכ

 קו מפריד

עם רווח  ,רווח משני צדדיו עם [--]שני מקפים ציינו באמצעות במשפט  מפריד בין שתי מילים וק
 .[ח,בראשית ב] "ִמֶקֶדם --ְבֵעֶדן -ַגן"  :למשל, אחריולזאת ששלפניו ו הלמיל

 פיסוקהסימני 

 .מבוססים על טעמי המקרא" מקרא ערוך"סימני הפיסוק ב

במהדורה זאת המרנו את טעמי המקרא לסימני הפיסוק המקובלים היום למען הקוראים המורגלים 
, אין כל אפשרות להמיר את כל הטעמים לסימני פיסוק שמצד אחדמשימה זאת קשה היות  .בהם

יישום מלא של כללי הפיסוק המקובלים יחייב אותנו להתעלם כמעט כליל מטעמי  ומצד שני
 . המקרא

 [:בסוף הספרבספר מודפס הוא מופיע ] קובץ נפרדעניין זה מוסבר בהרחבה ב
שיקולים וכללים מנחים בהמרה של טעמי המקרא לסימני  -- "ךסימני הפיסוק בסדרת מקרא ערו"

 .הפיסוק המקובלים היום
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 עריכה
 

 כותרותה

וכותרות המשנה בצד ימין של הטקסט , תופיע בצד שמאל[ הנושא או העלילה]הכותרת הראשית 
 .ראה פרוט ִמְדָרג הכותרות בהמשך. על רקע של צבע

הכותרת מהווה מעין , לעתים .כותרת לנאמר בפסקה שבמקרא –כשמה כן היא , לרוב, הכותרת
הכותרת הקולעת ביותר נמצאה ש יש קטעים .תקציר ולעתים היא מכילה ביטוי המאפיין את הפסקה

לפעמים לקחנו  .כותרת זאת תופיע מנוקדת ובאותו הגופן של הטקסט המקראי. בפסקה עצמה
 .וגם אותן כתבנו בגופן הטקסט ומנוקדות ,מילה או יותר מתוך הטקסט ולא את הכותרת כולה

 שימוש במרווחים ושורות חדשות בתוך הפסוק

 .מירווח בין חלקי הפסוק בתוך השורה[ א: ]בתוך הפסוקרווחים ברב וש משי בעריכה עשינו
 :להלן כמה דוגמאות. ה חדשהשורהתחלה של [ ב]

  י חלוקת "נעשה זאת ע הבחנה בין שני חלקי המשפטאו כאשר נדרשת  הבהרת הטקסטלצורך
 .מרווחיםבאמצעות [ ולעתים ליותר]הפסוק לשניים 

 [: ג-ב, שמות כא]לדוגמה  

   ,ִכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ב דיני עבד עברי
ד  .ִחָנם, ֵיֵצא ַלָחְפִשי --ּוַבְשִבִעת   ; ֵשש ָשִנים ַיֲעבֹּ

א-ִאם ג  ;ְבַגּפוֹּ ֵיֵצא , ְבַגּפוֹּ ָיבֹּ
 .ִעמוֹּ  ,ְוָיְצָאה ִאְשתוֹּ  , ִאָשה הּואַבַעל -ִאם

ָניו ִיֶתן-ִאם ד ת -ְוָיְלָדה, לוֹּ ִאָשה-ֲאדֹּ   --לוֹּ ָבִנים אוֹּ ָבנוֹּ
ֶניהָ   .ֵיֵצא ְבַגּפוֹּ , ְוהּוא  ,ָהִאָשה ִויָלֶדיָה ִתְהֶיה ַלאדֹּ

 ": החטא ועונשו"במתקונת של  [חומש שמות]דוגמאות רבות תמצאו בפרשת משפטים 
 .לאחר מירווח ברור, בצד שמאל -והעונש , מצד ימין -החטא 

 שמאלה  "מוזזת"שורה חדשה הדברים הנאמרים יתחילו ב: שיח-בדו["hanging"]. 

 [: ה-ד, שמות ח]שיח בין משה לפרעה -דו ,לדוגמה

  משה ואהרון
 נקראים אל פרעה

ן ד ֶשה ּוְלַאֲהרֹּ ה ְלמֹּ אֶמר , ַוִיְקָרא ַפְרעֹּ  ַויֹּ
 ; ִמֶמִני ּוֵמַעִמי, ְוָיֵסר ַהְצַפְרְדִעים, ְיהָוה-ַהְעִתירּו ֶאל

 .ַליהָוה ְוִיְזְבחּו, ָהָעם-ְלָחה ֶאתַוֲאשַ 
ה ה ֶשה ְלַפְרעֹּ אֶמר מֹּ  , ַויֹּ

 , ְלָמַתי ַאְעִתיר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְמָך, ִהְתָּפֵאר ָעַלי
ר  :ִמָבֶתיָךְלַהְכִרית ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּו   .ִתָשַאְרָנה, ַרק ַבְיאֹּ
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 באותה השורה, ניצור מירווח בין האומר לנאמר שיח עם חילופי דברים קצרים-בדו. 

 :[לג-לא,בראשית כה]שיח בין יעקב לֵעָשו בעניין מכירת הבכורה -הדו, לדוגמה

אֶמר לא  ב ַויֹּ ם ֶאת   :ַיֲעקֹּ ָרְתָך-ִמְכָרה ַכיוֹּ  .ִלי, ְבכֹּ
אֶמר ֵעָשו לב ֵלְך ,    ַויֹּ ִכי הוֹּ ָרה, ֶזה ִלי-ְוָלָמה ; ָלמּות ,ִהֵנה ָאנֹּ  .ְבכֹּ
ב לג אֶמר ַיֲעקֹּ ם ,    ַויֹּ  ,ִהָשְבָעה ִלי ַכיוֹּ

 [.בפסוק לב המחלק את המשפט לשנים" למות"שימו לב גם למירווח הקטן אחרי המילה ]

 כאשר הדברים הנאמרים הם ארוכים: 

 ,בצד ימין" צבע"ללא  ,הפסוק או קטע ממנו המציין את הדובריופיע בשורה הראשונה  
 והדברים, "ללא צבע"שהרי שם הדובר בולט בשורה , והנאמר יופיע בשורות הבאות ללא הזזה 

 .עצמם יופיעו משמאל לעמודה הצבועה

 [.מח-לד,בראשית כד]בבית לבן [ אליעזר]נאום העבד : "לדוגמא 

 .והם כן מוזזים שמאלה, שבתוך נאומו מצטט העבד דברים של אחריםשימו לב   

אַמר לד נאום העבד  :ַויֹּ
, אברהם -פתיחה 

 ויצחק, שרה
ִכי ,ֶעֶבד ַאְבָרָהם    .ָאנֹּ

ִני-ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת לה ד , ֲאדֹּ  ;ַוִיְגָדל --ְמאֹּ
אן ּוָבָקר-ַוִיֶתן ת ַוֲעָבִדם, ְוֶכֶסף ְוָזָהב, לוֹּ צֹּ ִרים, ּוְשָפחֹּ    .ּוְגַמִלים ַוֲחמֹּ

ִני ַוֵתֶלד ָשָרה ֵאֶשת לו ִני ֵבן ַלאדֹּ  .לוֹּ -ֲאֶשר-ָכל-ֶאת, לוֹּ -ַוִיֶתן ; ִזְקָנָתּה ַאֲחֵרי, ֲאדֹּ
ִני לז ההשבעה ר, ַוַיְשִבֵעִני ֲאדֹּ   :ֵלאמֹּ

ת ַהְכַנֲעִני, ִלְבִני ִתַקח ִאָשה-ֹלא ֵשב ְבַאְרצוֹּ  ֲאֶשר, ִמְבנוֹּ ִכי יֹּ  .ָאנֹּ
 .ִלְבִני ,ְוָלַקְחָת ִאָשה; ַּפְחִתיִמְש -ְוֶאל, ָאִבי ֵתֵלְך-ֵבית-ֹלא ֶאל-ִאם לח

ַמר לט  :ִניֲאדֹּ -ֶאל ָואֹּ
   .ַאֲחָרי ,ֵתֵלְך ָהִאָשה-ֻאַלי ֹלא

כדי להבחין " מוזזים"ובתוכו הרבה ציטוטים , פסוקים עד פסוק מח תשעהוהנאום ממשיך עוד 
 .בין דברי העבד והדברים שהוא מצטט

 לאחר הכותרת" מוזזת"בשורה חדשה  ['וכד קרבנות, ציודשל : למשל] הצגת רשימה. 

 [:כד-כג, שמות ל]ְבָשִמים רשימת , לדוגמה

אש ,ְלָך-ְוַאָתה ַקח כג שמן משחת קודש    -- ְבָשִמים רֹּ
 :המרכיבים

 ,סוגי בשמים 4

 ושמן זית

ת-ָמר ר ֲחֵמש ֵמאוֹּ  ,ְדרוֹּ
 ;ֲחִמִשים ּוָמאָתִים ,ֶבֶשם ַמֲחִציתוֹּ -ְוִקְנָמן
ֶשם-ּוְקֵנה  .ֲחִמִשים ּוָמאָתִים, בֹּ

ת, ְוִקָדה כד ֶדש ֲחֵמש ֵמאוֹּ  ; ְבֶשֶקל ַהקֹּ
 .ִהין, ְוֶשֶמן ַזִית

תוֹּ  כה ֶדש -ֶשֶמן ִמְשַחת, ְוָעִשיָת אֹּ ַקח ִמְרַקַחת --קֹּ ֵקחַ , רֹּ  ;ַמֲעֵשה רֹּ
ֶדש-ֶשֶמן ִמְשַחת  .ִיְהֶיה, קֹּ

 



   
 

 

 
 



 מבוא - ז - עם סימני פיסוקמקרא ערוך 

 

 ִמְדָרִגים בסימון הכותרות וכותרות המשנה
 

ומשתקף מהחלוקה בעמודה שמימין  ,אינטואיטיבי לחלוטיןהסעיפים הוא /הכותרות[ היררכיה]ִמְדָרג 
 .הנמוך ביותר[ 4], הגבוה ביותר[ 1: ]הִמְדרגים בסדר יורדלהלן . לטקסט

 

  הסבר סוג הכותרת  ִמְדָרג

     

  ִמְדָרִגים בסיסיים   

     

 העלילההנושא או   יופיע בצד 1ִמְדָרג   ִמְדָרג

   שמאל של העמוד  1

     

2 
 

 כותרת
 3 אחריה יכולים לבוא מספר קטעים עם כותרות ִמִמְדָרג :כותרת ממוסגרת

 "[.קטע צבוע"להלן ] 4ִמִמְדָרג או מספר קטעים [ להלן, ג הבאַהִמְדָר ]

 

     

3 
 

 כותרת
אחרי כותרת כזאת יכולים לבוא מספר קטעים  :כותרת עם פס בצד שמאל

 .[ראה המדרג הבא, "כותרת צבועה]" 4ִמִמְדָרג 
 

     

4 
 

 תקציר/תוכן
מתאר את התוכן או מהווה תקציר של הטקסט המקראי  :טקסט על רקע צבוע

 .ג הכותרותְדָר והיא הדרגה הנמוכה ְבִמ , "קטע צבוע"להלן . שמשמאלו
 

     

  ִמְדָרִגים צמודים   

     

  .לקטע צבוע  מתייחסת לקטע זה בלבד הצמודה 3או  2ִמִמְדָרג כותרת  כותרת  2

  [.הצמודה לקטע צבוע 2כותרת ִמִמְדָרג : דוגמה מימיןב] תקציר/תוכן   4

     

  ִמְדָרִגים משולבים ומיוחדים   

     

 
שהיא גם  כותרת 

 תקציר/תוכן

כאשר  ,יבוא, כשהוא מוקף במסגרת" קטע צבוע" :כותרת שהיא גם התוכן
 .קצר מאודאו שהקטע , הכותרת היא גם תוכן הקטע

 

     

  .עם קו  צבעוני המחבר מספר סעיפים אחריה 3ִמִמְדָרג כותרת : יהיָ נָ תְ הַ  כותרת  

 

 ..."[. והיה אם תשמרו " :למשל]הבאה אחריה  ת תנאיםמתנה רשימזאת כותרת   
, "עקב"ת ופרשלמשל ראו ] .מופיעות הרבה בספר דברים" התנייה"כותרות 

 .[ועוד" שופטים", "ראה"

 

     

  .נושא/של קטע סיום או חתימה [בלי צבעעם או ]  

     

 כותרת .עם הקטע הצבוע משמאל סוגרייםב נתון [לנושאהקשור ]ר גָ סְ מאמר מּו [מאמר מוסגר]  

     

 
 

 כותרת
לא [ "למעשה או לכאורה]טקסט הנראה קטע ": טקסט מחוץ לקונטקסט"

 .[הצדדיםכ משני "בד] הפוכיםסוגריים  י"ע יסומן, לנושא" שייך
 

 

     

 הערות .על רקע אפור ,להבהרת הנושא יופיעו בצד שמאל הערות [בצד שמאל]  

 

 :כללים נוספים
 .בעיקר כאשר הנושא מחולק למספר קטעים קטן, לא תמיד מופיעים כל מדרגי הכותרות (1
ומפסיקה את  ,מתחילה נושא חדש, [3אחרי  2, למשל]ותרת המופיעה אחרי כותרת ִמִמְדָרג נמוך ממנה כ (2

 .ִמְדָרג הכותרות הקודם


