Dots on Letters
במדבר רבה פרשה ג:יג
( .1במדבר ג:לט) כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן וא"ו של ואהרן נקוד על שלא היה אחד מן המנין
 .2ודכוותה (בראשית טז:ה ) ישפוט ה' ביני ובינך שלא אמרה לו אלא על הגר בלבד וי"א על המטילים מריבה בינו
לבינה
 .3ודכוותה (בראשית יח:ט) ויאמרו אליו איה שרה נקוד על אי"ו שבאליו שהיו יודעין היכן היא ומבקרים אחריה
 .4ודכוותה (בראשית יט:לג ) ולא ידע בשכבה ובקומה נקוד על וא"ו שבאמצע של ובקומה של בכירה בשכבה לא ידע
אבל בקומה ידע
 .5ודכוותה (בראשית לג:ד) וישקהו נקוד עליו על שלא נשקו בכל לבו
 .6ודכוותה (בראשית לז:יב) וילכו אחיו לרעות את למה נקוד על את מלמד שלא הלכו לרעות אלא לאכול ולשתות
ולהתפתות
 .7ודכוותה (במדבר ט:י) או בדרך רחוקה לכם נקוד על חי"ת של רחוקה מלמד שלא היה דרך רחוקה אלא מן
אסקופת העזרה ולחוץ וי"א שאפי' בדרך קרובה והוא טמא לא היה עושה עמהם את הפסח
 .8ודכוותה (במדבר כא) ונשים עד נפח אשר נקוד על רי"ש שבאשר שאף מלהלן היה כן וי"א מלמד שלא החריבו
האומות אלא מדינות
 .9ודכוותה (במדבר כח) עשרון עשרון תעשה נקוד על עשרון ראשון של ראשון של חג מלמד שלא היה שם אלא
עשרון א' בלבד
 .11ודכוותה (דברים כט) הנסתרות לה' א להינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי"ן שבעד
אמר להם עשיתם גלויים אף אני אודיע לכם את הנסתרות
וי"א למה נקוד אלא כך אמר עזרא אם יבא אליהו ויאמר למה כתבת אותן אומר לו כבר נקדתי עליהם ואם יאמר לי יפה
כתבת כבר אמחוק נקודותיהן מעליהן.
במדבר ג,לט
ְּהוָ֖ה ְּל ִמשְּ פְּח ָּ ָֹ֑תם כָּל־ז ָּ ָּכ ֙ר ִמבֶׁן־ח ֹדֶׁ ש ָּו ַמ ְּעלָּה שְּנַ ִּ֥י ִם ְּועְְֶּׁׂ ִ ָ֖רים אָּ לֶׁף
ַל־פִּ֥י י ָּ
ש ֩ר ָּפ ֵַ֨קד מ ֶׁ ֶֹׁ֧שה ְּוְׄאַ ְׄ ְֲׄה ְׄר ֹן ְׄ ע ִ
ְּקּודי ַה ְּל ִו ִִּ֜ים אֲ ֶׁ
כָּל־פ ֵ֨
רש"י  -אשר פקד משה ואהרן  -נקוד על ואהרן ,לומר שלא היה במנין הלוים:
ר' חיים פלטיאל ()France, 13th cent.
משה ואהרן .פי' רש"י נקוד על אהרן שלא נמנה במניין לויים ,ודוחק הוא דהכא לא כתיב אשר פקדו רק אשר פקד
משמע דעל מונים קאי ולא על נמנים .ופי' מהר"ח פלטיאל דלהכי נקוד אהרן לפי שהוא לא מנה רק משה לבדו כי הוא
נצטווה לבדו ,ותדע דכתיב אשר פקד ולא כתיב אשר פקדו.
Multiple ʃpellingʃ
 .1במדבר א ,יד ְּלגָּד ֶׁא ְּליָּסָּף בֶׁן דְּ עּואל:
ְׂיא ִלבְּני גָּד ֶׁא ְּליָּסָּף בֶׁן ְּרעּואל:
 .2במדבר ב ,יד ּומַטה גָּד ְּונָּ ִ
 .3רמב"ן במדבר פרשת במדבר פרק ב פסוק יד
(יד) השנוי בשם אבי הנשיא לבני גד ,בעבור כי המנהג בלשון הקדש לשנות השמות בטעם שוה ,כמו זרח (להלן כו יג)
וצוחר (בראשית מו י) מלשון כצמר צחר (יחזקאל כז יח) .ונקרא דעואל ,שידע את האל ,רעואל ,ששם רעיון לבו באל,
כמו ולי מה יקרו רעיך אל (תהלים קלט יז) ,בנת לרעי מרחוק (שם פסוק ב) ,והיו קוראים האיש ההוא בשני שמות
ולכך תזכרנו התורה בשניהם:
 .4ר' חיים פלטיאל במדבר פרשת במדבר פרק ב פסוק יד

אליסף בן רעואל .כאן כתיב ברי"ש לגלות במקום אחר שזו יתרו ואמר המחבר כי מתחילה נקרא רעואל על שהיה ריע
לאל וכשנתגייר דעואל על שם שידע אל כדכתיב עתה ידעתי.
שיש כִתִ ים וְּד ֹדָּ נִים:
 .5בראשית י ,ד ּובְּני י ָּוָּן ֱאלִישָּה וְּתַ ְּר ִ
שישָּה כִתִ ים וְּרֹודָּ נִים:
 .6דברי הימים א א,ז ּובְּני יָּוָּן ֱאלִישָּה וְּתַ ְּר ִ
 .7רד"ק דברי הימים א פרק א פסוק ז
ורודנים  -כתוב ברי"ש ראשונה ,ובספר בראשית כתוב בשני דלתין ודדנים ולפי שהדל"ת והרי"ש קרובים בכתבן
והרואים בספרי היחסים הנכתבים בימים הקדמונים יש שהיו קוראים בדל"ת ויש שהיו קוראים ברי"ש ונשארו השמות
לפני בני אדם בדל"ת וברי"ש לפיכך נכתב בספר בראשית באחת מהקריאות ונכתב בספר הזה באחרת להודיע כי הכל
שם אחד ואם זה קורא בדלי"ת וזה קורא ברי"ש ,וכן רבלתה ברי"ש ודבלתה בדל"ת ,וכן רעואל ברי"ש ודעואל
בדלי"ת
וכן תשתנה הקריאה בוי"ו וביו"ד לפי שהם קרובים בכתיבתן וכן תשתנה בנחות האל"ף ובה"א בתכלית המלה ,כמו
בסבתא וסבתכא כי האל"ף והה"א אחיות אותיות הנשימה ומי שירצה לכתוב אל"ף יכתוב ולכתוב ה"א יכתוב וזה
השימוש באותיות אהו"י הוא ג"כ בפעלים ובשמות ובמלים כמו שבארנו בחלק הדקדוק אשר חברנו באר היטב ,ואף על
פי שיש בשינוי אותיות השמות האלה דרשות לא ראיתי לכתבם למען לא תאריך המלאכה עלי והעיקר הוא מה
שפירשתי:
 .8אבן עזרא קהלת פרק ה פסוק א
אמר אחד מחכמי הדור הוצרך לומר אויימה בעבור שתהיה חרוזתו עשירה השיבותי אם זאת חרוזה עשירה הנה יש
בפיוטיו חרוזים עניים ואביונים מחזרים על הפתחים שחיבר הר עם נבחר אם בעבור היות שניהם מאותיות הגרון אם כן
יחבר עמה אל"ף ועי"ן ועם הבי"ת והוי"ו שהוא גם מחבר לוי עם נביא יחבר עמם מ"ם ופ"ה ויהיו כל החרוזים חמשה
כמספר מוצאי האותיות ואם סבת חבור ה"א עם חי"ת בעבור היות דמותם קרובות במכתב אם כן יחבר רי"ש עם דל"ת
ואף כי מצאנו דעואל רעואל דודנים רודנים
שמָּה ִמ ִמ ְּדבַר ִד ְּבלָּתָּ ה בְּכ ֹל מֹושְּבֹותיהֶׁם ְּוי ָּדְּ עּו כִי
ש ָּממָּה ּו ְּמ ַ
ָָּארץ ְּ
 .9יחזקאל ו ,יד ְּונָּטִי ִתי אֶׁת י ָּדִ י עֲליהֶׁם ְּונָּתַ תִ י אֶׁת ה ֶׁ
ֲאנִי י ְּקֹוָּק:
שפָּט:
 .11מלכים ב כה ,ו ַוי ִתְּ פְְּּׂו אֶׁת ַה ֶׁמלְֶׁך ַויַעֲלּו א ֹתֹו אֶׁל ֶׁמלְֶׁך ָּבבֶׁל ִר ְּבלָּתָּ ה ַוי ְּדַ בְּרּו אִתֹו ִמ ְּ
Number Patterns

