ביאורים לכמה מדברי המסורה – פרשת מסעי
מתוֹ") .כתיב :במתו ,חסר וא"ו(
 .1לג/לט – "ואהרן בן ...בְּ ֹ
וכן מצאנו אצל משה רבנו כתיב "במותו" ג"כ בלי ו' )דברים לד/ז( וזהו כי מתו ע"י נשיקה )ב"ב יז (.ולא היתה
מיתה שלמה ,אלא הלכו לחיי החיים ,כמי שעובר מחדר לחדר.
 .2לד/כה  -מסורה קטנה רשמה שבכל הענין של פרשתנו יש לכל שבט ושבט )פסוקים כב-כח( תיבת "נשיא"
פרט ליהודה שמעון ובנימין .וטעם הדבר מבואר בספר "פענח רזא":
מפני שיהודה מיועד למה שהוא גדול מן הנשיאות והיא המלכות ,וכן בנימין )=שאול(.
ושמעון לא הוזכר אצלו נשיאו כי אחרי מעשה זמרי לא העמידו לו נשיא אחר.
 .3לה/טו – מדוע אין בפסוק זה אות ז' ,עיין פירוש בעל רוקח.

)דף קנה(

 .4לה/כה ,כח – בפסוקים אלו כתוב ג' פעמים "הכהן הַ ָגּ ֹדל"
פעמים בשאר תנ"ך – "הכהן הגדול" )מָ ֵלא ו'(.
ונ"ל ע"פ מכות דף יא .יש אשמה בכהן גדול שלא התפלל שלא יארע תקלה בימיו שיהודי יהרג בשוגג.
חסּרוֹ המקרא שחיסר בגדולותו] .היינו שחיסר אות ו' ממילת הגדול[
ולכן כאן ְ
)כתיב חסר ו' "הגדל"(

לעומת ביותר מֵ עֶ שֶׂ ר

רוקחַ )דף קנז(.
 .5לו/ו – טעם כתיב "בעיניהם" לשון זכר ,עיין פי' ֵ
 .6לו/ח – המסורת מציינת שישנם רק שלושה פסוקים שיש בהם מנין  80אותיות.
פסוקנו ,וכן בראשית ב/ה ,וכן יהושע יא/יד.
ונ"ל ע"פ "באר היטב" לשו"ע או"ח סי' קפ"ה ס"ק א' "למה אין ף' בברכת המזון ,שכל מי שבירך
ברכת המזון בכוונה אין שולט בו לא אף ולא קצף ומזונותיו מצויין לו בריוח" .עכ"ל .כי אות פ' הוא
"אף ,שצף ,קצף" וכן כתב "מגדל דוד" לרדב"ז.
]גימטריא פ=[80

א .בפסוקנו יש מדת הדין לשמור על היבדלות השבטים זה מזה.

)ודין זה נתבטל רק בבואם לא"י – תענית ל :הותרו

שבטים לבוא זה בזה(.

ב .ובפסוק בבראשית ב/ה "ואדם אין לעבוד את האדמה" מפורש במדרש רבה ,כי לא היה מי
שיתפלל) .ולכן שלטה מדת הדין המרומזת בשמונים אותיות(.
ג .והפסוק ביהושע מדובר כולו על מלחמה ולא החיו כל נשמה ,ולכן יש גם שם  80אותיות.

