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ת־כּ֣ל ְס ִביב ֵֹ֔תינוּ'.
ולא להשמיט את המקף ולהטעים ' ֶא ָ

 Qהלכה ומנהג R

ֵ ֖את יֶ ֣ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ת־י֖ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה'.
להטעים ' ֵא ֶ

במעט מקומות נוהגים להמשיך ולקרוא בסוף הפרשה עוד
שלושה פסוקים מפרשת פינחס עד ' ֶאת ְבּ ִר ִיתי ָשׁלוֹם' )כ"ה י"ב(א.

כ"ב ה'ַ :מלְ ָא ִ֜כים  -הלמ"ד בשווא נח .ויש להיזהר שלא להבליע
את האל"ף שאחריה ולקרוא ' ַמ ָל ִכים' .וכן בכל מקום בו מנוקד
שווא נח לפני אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות
הגרוניתג .ולהלן רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזה:
ִבּלְ ָ5םַ .מלְ ַאְ .Eבּ ִמ ְשׁעוֹלִ .ה ְת ַ5לַּ ְל ְתּ .וַ ִתּ ְר ַאנִ י .וַ יְ ִהיִ .שׁ ְב ָ5ה .יַּ ְר ֵאנִ י.
וּת ִהיִ .תּ ְר ֶאנּוִּ .ת ְר ֶאה .וּנְ ֻאם .וְ זַ ְרעוַֹ .מלְ ָא ֶכי.H
ֶאזְ עֹםֶ .א ְר ֶאנּוְּ .
וּלְ ֵ5ינֵ יֶ .א ְל ָ5זָ ר.
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 Qדיוקים ודקדוקים R
כ"ב ג'ִ :מ ְפּ ֵנ֥יִ ,מ ְפּ ֵנ֖י  -הפ"א בדגש ,והשווא נע.
ב־הוּא  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון ,ולא
ִ ֣כּי ַר ֑
י־רב ֑הוּא'.
להטעים ' ִכּ ַ ֣

תוֹרה  -הטעם מלעיל בתי"ו.
֠ ְפּ ָ

כ"ב ד'ָ֞ 5ַ :תּה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ַא ָתּה' באל"ףב .וכן הוא להלן.

ת־֣5ין  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע
ֶא ֵ
*ב
שקורא ֵ'אין' באל"ף  .וכן הוא להלן )כ"ב י"א(.

ל־ס ִ ֣ביב ֵֹ֔תינוּ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי במקף,
ת־כּ ְ
ֶא ָ

ה־לּי  -האל"ף בקמץ גדולד .ויש אומרים שהאל"ף
כ"ב ו'ֽ ָ :א ָר ֜ ִ

א כתב בספר המנהיג סוף הלכות סוכה )הוספה במהדורת מוסד הרב קוק ע"פ כ"י( שמוכח
מהירושלמי שהקורא בתורה צריך להתחיל ולסיים בדבר טוב ,ומכאן סמך
למנהג רוב ספרד וצרפת ופרובינצא שבסוף פרשת בלק ממשיכים לקרוא
בפרשת פינחס עד ' ְבּ ִר ִיתי ָשׁלוֹם' ,ולא מסיימים בפסוק 'וַ יִּ ְהיוּ ַה ֵמּ ִתים ַבּ ַמּגֵּ ָפה
ַא ְר ָבּ ָ5ה וְ ְֶ 5שׂ ִרים ָא ֶלף' ,כדי לסיים בדבר טוב .עכ"ד .ואכן במעט קהילות נוהגים
עד ימינו במנהג זה.
ובשו"ת זרע אנשים )קובץ תשובות שליקט החיד"א( סימן כ"א נשאל ר' יעקב מייו
ע"י תושבי קורפו שנהגו במנהג זה להמשיך לקרוא בסיום פרשת בלק עוד
שלושה פסוקים מפרשת פינחס ,אם יש איזה חשש במנהג זה .והשיב ,שאע"פ
שכתוב בזוהר )פרשת ויקהל ,דף ר"ו ע"ב( שאסור להפסיק שלא בסיום הפרשה )והובאו
דברי הזוהר במגן אברהם ריש סימן רפ"ב( ,כיון שסוף פרשת בלק ותחילת פרשת פינחס
הם ענין אחד ,ובקריאת פרשת פינחס אף חוזרים וקוראים שוב את אותם
שלושה פסוקים ,אין לבטל את המנהג )ונראה מדבריו שם שהבין שטעם מנהג זה הוא משום

ובשו"ת משנה הלכות )חלק י' סימן מ"ה( כתב שיתכן שכל הדין שצריך להתחיל
ולסיים בדבר טוב אמור רק כשמתחיל ומסיים באמצע הפרשה ,שאז יש לו
להשתדל להתחיל ולסיים בדבר טוב כיון שיכול להשתדל בכך ,אך בפתיחת
הפרשה או בסופה שחייב להתחיל או לסיים בפסוק מסויים בדווקא ,גם אם
הפרשה התחילה או הסתיימה בדבר שאינו טוב מותר.
ב בגמרא )מגילה כ"ד ע"ב( כתוב שאין לכהן לישא את כפיו אם קורא אות אל"ף
כאות עי"ן או אות עי"ן כאות אל"ף ,וכן אין למנות כשליח ציבור מי שקורא
כן .וכן נפסק בשולחן ערוך )או"ח סימן נ"ג סעיף י"ב(.
ובמשנה ברורה שם )סקל"ז( הביא את דברי האחרונים ,שכתבו שבמקום
שכולם מדברים כך מותר.
אך אע"פ שבמקום שכולם קוראים כך מותר להעלותו כש"ץ כיון שכך
רגילים באותו מקום ,מ"מ לכתחילה ודאי ראוי ונכון להדר לקרוא כהוגן
בהגייה הנכונה.
ובערוך השולחן )סימן נ"ג סעיף י"ד ,סימן ס"א סעיף ח' ,סימן ס"ב סעיף ב'( כתב שבמדינותינו
אין בקיאים בחילוק שבין אל"ף לעי"ן ,אך בכל זאת כתב )סימן ס"א סעיף ח'(
שבקריאת שמע יש לדקדק להפרישם זה מזה ,וכתב עוד )סימן ס"ב סעיף ב'(
שהמדקדק במצוות יראה לדקדק בזה הרבה בכל התורה ,ושכרו גדול
כשמדקדק בזה ,ובפרט במקום שאם קורא שלא כראוי משתנה המשמעות.

חיזוק טובה לפינחס על מעשהו הטוב ,ולכן מסיימים בפרשת בלק בברית שלום שהוא קיום כל העולמות ,ואין הטעם

משום שפרשת בלק מסתיימת בדבר רע(.
ובטעם המנהג המקובל שמסיימים בפסוק 'וַ יִּ ְהיוּ ַה ֵמּ ִתים ַבּ ַמּגֵּ ָפה ַא ְר ָבּ ָ5ה
וְ ְֶ 5שׂ ִרים ָא ֶלף' ,אע"פ שאין לסיים בדבר רע )כמו שכתב רמ"א או"ח סוף סימן קל"ח( ,בספר
דברי קהילות )עמ'  (55כתב שזה משום שרעת רשעים אינה רעה דכתיב )משלי י"א
שׁ ִ5ים ִרנָּ ה' )והביא ראיה מדברי המגן אברהם סימן קל"ח סק"ג וסימן תקנ"ד סק"ג ,שכתב
וּב ֲאבֹד ְר ָ
י'( ' ַ
שרעת גוי אינה רעה ,והראיה לזה מפסוקי מלכויות זכרונות ושופרות שאין אומרים פסוקי פורענות של ישראל ,אבל
של גוי אומרים )שו"ע סימן תקצ"א סעיף ה'( .וקצת קשה ,שבמגן אברהם כתב רק שמותר בפורענות של גוי ,ולא
מוזכר שהוא הדין לפורענות של רשעי ישראל .ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ז סימן כ' שכתב לדינא שגם ברעת

ג מחמת קלות האות הגרונית במבטא ,כאשר יש לפניה אות המנוקדת בשווא
נח ,יש נטיה להשמיט את האות הגרונית מהמבטא ,ולנקד את האות שלפניה
בניקוד שלה במקום בשווא נח )כגוןַ :מלַ  Eבמקום ַמלְ ַאִ ,Eשׁמוֹן במקום ִשׁ ְמעוֹן ,וַ יִּ נַ ג במקום וַ יִּ נְ ַהג(.
וזה מצוי פעמים רבות ,וצריך זהירות רבה מאד ע"מ לא להיכשל בזה.
וכבר הזהיר על זה ביסוד ושורש העבודה )שער שלישי פרק שני( ,והאריך שם
להראות לעין כל את גודל קלקולי התיבות וחסרון האותיות במי שאינו נזהר
לקרוא כראוי .וציין לדבריו בבאור הלכה )סימן ס"א ,ד"ה ידגיש(.

רשעי ישראל מותר לסיים ,כיון שהיה להם כפרה ע"י מיתתם(.
והבן איש חי )שו"ת רב פעלים חלק ד' או"ח סימן מ"ב( כתב ,שכיון שהעולה האחרון
בסיום הפרשה מברך אחר עלייתו ברכת התורה שהיא חיוב ,הברכה נחשבת
כסיום ,ולכן אין לחשוש אם מסיים קריאתו בדבר רע .וכתב שלפי זה הקורא
שמו"ת שאינו מברך ברכה אחרי הקריאה ,יש לו להמשיך פסוק מפרשה
הבאה כדי שלא יסיים בדבר רע )ובשו"ת משנה הלכות חלק י' סימן מ"ה הקשה על דבריו ,שהרי

ד שהרי כתבו המדקדקים )ראה רד"ק מיכה ב' י"ב ותהילים פ"ו ב'( שקמץ עם מתג הוא
קמץ גדול ,ואף כשנראה שע"פ משפט הלשון הוא אמור להנקד בקמץ קטן.
וכן כתבו המדקדקים שאחר קמץ קטן יבוא תמיד שווא נח או דגש ,וכאן
שאין דגש אחר הקמץ הוא בהכרח קמץ גדול .וכך היא מסורת הספרדים שכל

כתב הרמ"א )סוף סימן קל"ח( שאין להתחיל ולסיים לקרוא בתורה בדבר רע ,ואיירי שם בקריאה בציבור ,ומוכח
מהרמ"א שברכת התורה אינה נחשבת כסיום .אך באמת מלשון הרב פעלים מוכח שכתב כן רק לגבי העולה האחרון,
משום שאצלו הברכה שאחר קריאתו היא תקנה קדומה מאנשי כנסת הגדולה )וכמבואר במשנה )מגילה כ"א ע"א(
שבזמנם לא היה כל עולה מברך לפני ואחרי קריאתו ,אלא העולה הראשון היה מברך ברכה שלפניה והאחרון ברכה
שלאחריה ושאר העולים היו יוצאים בברכותיהם( ,אך בשאר העולים שברכתם היא תקנה מאוחרת משום גזירה
ואינה מעיקר הדין )וכמבואר בגמרא )מגילה כ"א ע"ב( שזו גזירה מאוחרת משום הנכנסים והיוצאים( ,אין הברכה

נחשבת כסיום ,וממילא אין דברי הרב פעלים סותרים את דברי הרמ"א שקאי על שאר העולים(.
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בקמץ קטןה .וכן הוא להלן )כ"ג ז'(.

כ"ב כ"דַ :ה ְכּ ָר ִ ֑מים  -הכ"ף בדגש ,והשווא נע.

וַ ֲאגָ ְר ֶ ֖שׁנּוּ  -הרי"ש בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים המנקדים
'וַ ֲאגָ ֲר ֶשׁנּוּ' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא נע
פשוטו .וכן הוא ברי"ש שלהלן )כ"ג כ"ה(ְ :ת ָב ְר ֶכנּוּ .ולהלן )כ"ד ט'(:
ְמ ָב ְר ֶכי .Hוְ א ְֹר ֶרי.H

כ"ב ל"א :וְ ַח ְר ֥בּוֹ ְשׁ ֻל ָ ֖פה ְבּי ָ֑דוֹ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
כראוי ,ולא להטעים 'וְ ַח ְר ֖בּוֹ ְשׁ ֻל ָ ֣פה ְבּיָ ֑דוֹ'.
וַ יִּ ֥קֹּד וַ ִיּ ְשׁ ַ ֖תּחוּ לְ ַא ָ ֽפּיו  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים 'וַ יִּ ֖קֹּד וַ יִּ ְשׁ ַ ֥תּחוּ
ְל ַא ָ ֽפּיו'.

וַ ֲאגָ ְר ֶ ֖שׁנּוּ  -השי"ן בסגול ,והנו"ן דגושה ,והוא לשון יחיד נסתר.
והקורא 'וַ ֲאגָ ְר ֵשׁנוּ' בצירי ורפהז ,משנה משמעות ללשון רבים
המדברים על עצמםח .וכן הוא להלן בתיבותִ :תּ ְר ֶאנּוּ )כ"ג י"ג(,
ימנּוּ )כ"ד ט'(.
ִת ֳקּ ֶבנּוְּ ,ת ָב ְר ֶכנּוּ )כ"ג כ"ה( ,יְ ִק ֶ

ֽיתי  -החי"ת בחטף סגול .ואין לקרוא ' ֶה ְחיֵ ִיתי'
כ"ב ל"גֶ :ה ֱחיֵ ִ
בשווא נח.
כ"ב ל"זַ :כּ ְבּ ֶ ֽד - Hהבי"ת בדגש ,והשווא נע.

י ַ ָ֗ד ְִ 5תּי  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא 'יָ ַד ִתּי' ,או
לקרוא 'יָ ַד ִַ 5תּי' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן )כ"ב ל"ד(.

ה־לי ָב ֶז֖ה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
כ"ג א'ְ :בּנֵ ִ ֥
י־ב ֶז֖ה'.
הנכון ,ולא להטעים ' ְבּ ֵנ֥ה ִל ָ

ר־תּ ָב ֵר ֙ - Eיש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ֵ ֤את ֲא ֶשׁ ְ
ת־א ֶ ֤שׁר ְתּ ָב ֵר ֙.'E
ולא להטעים ' ֶא ֲ

כ"ג ג'ְ :וּד ַ ֥בר ַמה־יַּ ְר ֵ ֖אנִ י  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
הנכון ,ולא להטעים ' ְוּד ַב ַ ֥
ר־מה ַי ְר ֵ ֖אנִ י'יב.

כ"ב י"אֽ ָ :ק ָבה־לִּ ֙י  -הקו"ף בקמץ גדול*ד .ויש אומרים שהקו"ף
בקמץ קטן*ה .וכן הוא להלן )כ"ב י"ז(.

יג

יד

וְ ִה ַ ֣גּ ְד ִתּי  -הדלי"ת בשווא נח ,ולא בשווא נע  ,למרות הקושי .
ויש להזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע שקרא 'וְ ִהגַּ ִתּי' .או
לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא 'וְ ִה ַגּד ִתּי' .ואם אינו יכול
לקרוא בשווא נח בלי להבליע את הדלי"ת או לחלקה לשתי
תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע.

ְל ִה ָ ֥לּ ֶחם  -הטעם מלעיל בלמ"דט.
כ"ב י"גְ :ל ֖כוּ  -הטעם מלרע בכ"ף.
אמרוּ ֗לוֹ  -הטעם מלעיל ביו"ד*ט ,והמ"ם בשווא נעי.
כ"ב ט"ז :וַ ֣יּ ֹ ְ

אמר ֵא ֗ ָליו  -יש להקפיד
ל־בּלְ ָ ֑5ם וַ ֣יּ ֹ ֶ
Rהים ֶא ִ
כ"ג ד' :וַ יִּ ָ ֥קּר ֱא֖ ִ -
להטעים היטב את האתנחתא המפסיק שבתיבות ' ֶאל ִבּ ְל ָ5ם',
שאם לא יטעים כראוי ישמע שה' אמר לבלעם ' ֶאת ִשׁ ְב ַ5ת
ַה ִמּזְ ְבּחֹת ַָ 5ר ְכ ִתּי וגו'' ,בעוד שפירושו שבלעם אמר כן.

ת־אתֹנ֑ וֹ  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של התי"ו,
כ"ב כ"אֶ :א ֲ
שלא ישמע שקורא ' ֲאסוֹנוֹ' בסמ"ךיא .וכן הוא להלן )כ"ב כ"ב( .וכן
הוא להלן בתיבותָ :ה ָאתוֹן .לָ ָאתוֹןֲ .אתֹנְ .H
כ"ב כ"ב :וַ יִּ ַֽחר־ ַ ֣אף  -יש להיזהר שלא להבליע את האל"ף
ולקרוא 'וַ יִּ ַח ַרף'*ג.

י־ק ֶדם  -יש אומרים שהרי"ש הראשונה בשווא נע,
כ"ג ז'ֽ ֵ :מ ַה ְר ֵר ֶ ֔

לוּפ ֙ה ְבּי ָ֔דוֹ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
כ"ב כ"ג :וְ ַח ְר ֤בּוֹ ְשׁ ָ
לוּפה ְבּיָ ֔דוֹ'.
בּוֹ ְשׁ ָ ֣
כראוי ,ולא להטעים 'וְ ַח ְר ֙
הרגיל אחר תנועה גדולה ,שטעם שנסוג אחור אין כוחו כטעם לגבי זה ,כיון
שאינו מקום הטעם המקורי )מנחת שי בראשית י"ט ט' ,בשם ערוגת הבושם פ"ג ד"ה אמנם(.

קמץ שאין אחריו שווא נח או דגש ,הוא נהגה כקמץ גדול.
ה ראה במכלל יופי כאן ,ובדברי הבחור בספר הרכבה )ו' ע"א( שיש שתי שיטות
במשקל תיבה זו ,ולשתי השיטות הרי"ש היתה ראויה להיות דגושה ,והאל"ף
בקמץ קטן ,אלא שכיון שהרי"ש אינה מקבלת דגש ,הקמץ שבאל"ף הפך
לקמץ גדול )וכן כתבו על תיבת ' ָק ָבה' שהבי"ת היתה ראויה להיות דגושה ,והקו"ף בקמץ קטן ,אלא שנשמט
הדגש ונהפך הקמץ לקמץ גדול(.
וממילא ,לשיטת המדקדקים שהסברה הדקדוקית קובעת את מהות הקמץ,
ואף כשאין דגש אחר הקמץ יכול לבוא קמץ קטן ,הקמץ כאן הוא קמץ קטן.

יא שהגיית התי"ו הרפה דומה להגיית הסמ"ך ,ואם יקראנה ממש כסמ"ך ,שינה
משמעות .ומי שאינו יודע להגות את התי"ו כהוגן ,אלא רק כסמ"ך ,היה מקום
לומר שעדיף שיקראנה בדגש קל ,מאשר שיקראנה כסמ"ך ותשתנה
המשמעות.
אך בשו"ת פאת שדך )ח"א סימן כ"ד( אין דעתו נוחה מזה ,וכתב שאין לחדש
שיבושים כנגד משפטי לשון הקודש ,כי השיבושים הישנים שאנחנו אנוסים
במבטאם אין להקפיד עליהם כל כך ,ויש לדמותם למה שאמרו ודלוגו עלי
אהבה )כמובא בתוס' במסכת עבודה זרה דף כ"ב ע"ב ד"ה רגלא ,בשם המדרש( ,וכשם שחס הקב"ה
על השיבוש של עם הארץ שאין בו דעת ללמוד ,כך חס על השיבוש שהורגלו
בו הדורות וקשה לנו לעוקרו.
והוסיף ,שמי שלבו חרד ואינו רוצה לסמוך על המנהג שהורגלו בו ,מוטב
שילך אל בני תימן וירגיל לשונו בקריאת תי"ו רפה כהוגן ,אך לא יחדש
שיבושים לקרוא בתי"ו דגושה.

ו כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.
ז לקוראים בהגיה המבחינה בין צירי לסגול ,אם לא ידגישו את האות ,אע"פ
שעשו שלא כדין ,לא שינו משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת גם ללא הדגש
ע"י הסגול .אך לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין צירי לסגול ,שאצלם כל
הבידול בין המשמעים הוא ע"י דגשות ורפיון האות ,אם לא ידגישו ,יש לחשוש
בזה לשינוי משמעות.

יב פרט לנטיה הטבעית שיש בטעמים מקבילים להתאים ולהשוות את מספר
ההברות באופן שווה בשני הטעמים ,יש כאן נטיה נוספת לחבר את תיבות
ר־מה יַ ְר ֵ ֖אנִ י' בהשפעת הביטוי 'דבר מה' ,וצריך
' ְוּד ַבר ַמה' במקף ולהטעים ' ְוּד ַב ַ ֥
להיזהר להטעים כראוי.

ח וכבר כתב בשו"ת אורים גדולים )למוד כ' ,סימן ג' בדפו"ח( )לר' אברהם ישראל זאבי זצ"ל אב"ד
חברון ,נפטר תצ"א ,שו"ת זה מוזכר פעמים רבות בחיד"א וברע"א( ,שמי ששינה וקרא ' ְתּ ַשׁ ְלּ ֵחנוּ'
בנו"ן רפה במקום ' ְתּ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ' בנו"ן דגושה ,וכיוצא בזה ,הרי שינה משמעות
ויש להחזירו )כמו שכתב הרמ"א )או"ח סימן קמ"ב סעיף א'( שבשינוי שמשתנה הענין מחזירין אותו(.
והוסיף שם שגער בשלוחי ציבור שלא דקדקו לקרוא בדגש .והובאו דבריו בכף
החיים )סימן קמ"ב אות ט'(.

יג ולא יתכן כלל שיבוא כאן שווא נע ,שהרי אין שווא נע בא לפני דגש .וכל
הטעם שהתי"ו דגושה ,משום שלפניה שווא נח.
יד הגיית הדלי"ת הרפה דומה להגיית האות זי"ן ,ואין כל קושי להגותה בשווא
נח לפני האות תי"ו ,אך כיון שאצל האשכנזים והספרדים נשתכחה הגיית
הדלי"ת הרפה ,והוגים כל דלי"ת כמו הדלי"ת הדגושה בדגש קל ,נוצר קושי
להגותה לפני האות תי"ו )וראה מש"כ בזה בשו"ת פאת שדך ח"ב סוף סימן כ"ד(.

ט משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
י ואע"פ ששווא הבא אחר הטעם הוא שווא נח ,אפילו כשלפניו תנועה גדולה.
כאשר הטעם נסוג אחור ממקומו ,ובא אחריו שווא ,השווא נשאר נע כדינו
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ויש אומרים שהיא בשווא נחטו.

מלרע משנה משמעות לבעל חיים ששמו נָ ָחשׁיט.

וּמגְּ ָב ֖5וֹת  -הגימ"ל בדגש ,והשווא נע.
כ"ג ט'ִ :

כ"ג כ"הִ :ת ֳקּ ֶ ֑בנּוּ  -הקו"ף בחטף קמץ קטן ,והוא נהגה כקמץ
קצר מעטכ.

יתי  -החי"ת בחטף פתח .ואין לקרוא ' ַא ְח ִר ִיתי'
כ"ג י'ַ :א ֲח ִר ִ ֖
בשווא נח.

כ"ג כ"ז :וְ ַק ֥בֹּתוֹ  -הטעם מלעיל בבי"ת.
מן  -היו"ד רפה ,ובשווא נחכא.
כ"ג כ"חַ :ה ְי ִשׁי ֽ ֹ

כ"ג י"ב :א ֹ֥תוֹ ֶא ְשׁ ֖מֹר לְ ַד ֵ ֽבּר  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים
מר לְ ַד ֵ ֽבּר'.
'א ֹ֖תוֹ ֶא ְשׁ ֥ ֹ

כ"ד א'֣ ִ :כּי ֞טוֹב  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
י־טוֹב' במקף.
להשמיט את המונח ולהטעים ' ִכּ ֞

H־נּא  -הכ"ף בקמץ ,ונקרא ' ְל ָכה'טז.
כ"ג י"ג :לְ ֨ ָ

ים  -האל"ף בחטף פתח ,והוא עשב מבושם.
כ"ד ו'ַ :כּ ֲא ָהלִ ֙
והקורא ' ְכּא ָֹה ִלים' בחולם ,משנה משמעות ללשון רבים של
א ֶֹהלכב.

שׁר ִתּ ְר ֶ ֣אנּוּ ִמ ָ֔שּׁם  -יש לנגן את שני המונחים כראוי ,ואין
ֲא ֶ ֣
ר־תּ ְר ֶ ֣אנּוּ ִמ ָ֔שּׁם'
להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁ ִ
במקףיז.

כ"ד ז'ִ :מ ָ ֣דּלְ ָ֔יו  -הדלי"ת בקמץ גדול ,והלמ"ד בשווא נעכג .והיו"ד
בקמץ ,והוי"ו נשמעת.

ֶ ֚א ֶפס ָק ֵצ֣הוּ ִת ְר ֶ֔אה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
להטעים ' ֶ ֤א ֶפס ָק ֙ ֵצ ֙
הוּ ִת ְר ֶ֔אה'יח.

וְ ִתנַּ ֵ ֖שּׂא  -הנו"ן בפתח ,והשׂי"ן בדגש.

כ"ג ט"וִ :א ָ ֥קּ ֶרה ֽכּ ֹה  -הטעם מלעיל בקו"ף*ט.

ימנּוּ  -יש להקפיד להטעים
וּכ ָל ִ ֖ביא ִ ֣מי יְ ִק ֶ ֑
כ"ד ט'ָ :כּ ַ ֨רע ָשׁ ַ ֧כב ַכּ ֲא ִ ֛רי ְ
וּכ ָל ִביא' ,שהוא ניגון
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ְ
מפסיק יותר מהתבירכד שבתיבת ' ַכּ ֲא ִרי' ,שאם לא יטעים כראוי
ימנּוּ ,בעוד שנאמר גם על ֲא ִרי
ישמע שרק על לביא נאמר ִמי יְ ִק ֶ
וגם על ָל ִביא.

כ"ג י"ח :וּֽ ְשׁ ָ֔מע  -השי"ן בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים המנקדים
' ֲ
וּשׁ ָמע' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא נע פשוט*ו.
רוּ5ת  -הטעם מלרע בעי"ן.
וּת ַ ֥
כ"ג כ"אְ :
כ"ג כ"ג֤ ִ :כּי לֹא־נַ֙ ַח ֙שׁ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
י־ל ֹא נַ֙ ַח ֙שׁ'.
הנכון ,ולא להטעים ' ִכּ ֤

כ"ד י"דִ :הנְ ִ ֥ני  -יש אומרים שהנו"ן הראשונה בשווא נע ,ויש
אומרים שהיא בשווא נחכה.

לֹא־נַ֙ ַח ֙שׁ  -הטעם מלעיל בנו"ן ,והוא מלשון קסם .והקורא 'נַ ַח ֙שׁ'

הוֹל֖ Eלְ ַ֑ ִ 5מּי  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ִהנְ ִ ֥ני ֵ
כא עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה שם מבואר שכאשר נשמט
הדגש שאחר ה"א הידיעה )או אחת מאותיות כל"ב המנוקדות בפתח להורות על ידוע( ,ואין מתג
לפני השווא ,השווא נח.
וכאן בכל הספרים אין מתג לפני השווא ,ומוכח שהאות שאחריה בשווא
נח.

טו משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
ואף לסוברים ששווא הדומות בדרך כלל נח ,יש אומרים שכאן השווא נע
ע"פ המסורה.
י־ק ֶדם' שהה"א במתג והרי"ש בחטף פתח ,והיינו
בעין הקורא ניקד ' ֵ ֽמ ַ ֽה ֲר ֵר ֶ ֔
שהשווא נע )כמבואר במאמר החטפים( ,וכן הוא בכמה כתבי יד )א"א א"ז( ,וכן הדפיסו
רוו"ה וקורן.
אך מהרי"ץ כתב שאין מתג בה"א ,והשווא ברי"ש נח ,והביא כן גם בשם
ר' יחיא בשירי .ואכן ברוב כתבי היד יש מתג במ"ם ולא בה"א.

כב וכמו שתרגם כאן אונקלוס ,וכן פירש כאן רש"י שהוא מלשון 'מֹר וַ ֲא ָהלוֹת'
שהם מיני בשמים ,וכן כתב רד"ק )שרשים שרש אהל(.
וברש"י כאן הביא לשון אחר שהוא מלשון א ֶֹהל ,וכן כתב רד"ק )שרשים שרש
אהל( שר' סעדיה גאון פירש שהוא מלשון א ֶֹהל ,וכן פירש רש"י בברכות )ט"ז
ע"א(.
ובתוס' בברכות )שם ד"ה אהלים( כתבו שהנכון שהוא מלשון ֲא ָהלוֹת שהוא מין
בושם ,ולא כמו שפירש רש"י שהוא מלשון א ֶֹהל .וברש"י כאן נוספה הגהה
שהפירוש שהוא מלשון א ֶֹהל אינו נכון ,שאם כן היה ראוי להיות מנוקד
' ְכּא ָֹה ִלים' בחולם.

טז ויש כתבי יד )כגון כתב יד ט"ב( שנמסר בהם על קרי וכתיב בתיבה זו ,שכתיב
'לך' וקרי ' ְל ָכה' .ואע"פ שהה"א בתיבת ' ְל ָכה' אינה נשמעת ,וא"כ גם הקרי
הוא ' ְל ,'Hכיון שתיבת ' ְל 'Hהכתובה כאן אין משמעה לך ולא לאחרים כבשאר
המקרא )כגוןֵ 5ֲ :שׂה לְ ֵ Hתּ ַבת ֲֵ 5צי ג ֶֹפר( ,אלא היא מלשון הליכה ,ודרכה להיכתב ' ְל ָכה'
בה"א ,נמסרה כאן הערת קרי וכתיב לומר שפירוש המילה כאן אינה מלשון
לך ולא לאחרים אלא מלשון הליכה )שיש מקומות שהערת הקרי לא באה לומר שיש שינוי באופן
הקריאה ,אלא שינוי במשמעות בלבד .ועיין עוד בגליון פרשת שמות תשע"ו ,ד' ב' ,ובגליון פרשת משפטים תשע"ו,

כג והמונח שבדלי"ת מוכיח שהקמץ הוא קמץ גדול ,שלא יבוא מתג או טעם
בקמץ קטן .וכבר כתב רד"ק )מכלול קל"ז ע"ב( שקבלנו בתיבת ' ִמ ָדּ ְליָ ו' שקריאתה
בקמץ גדול ,ולא שמענו ולא ראינו בה מחלוקת.

כ"א ח' ,ובהערות שם(.
יז ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה כ"ב.
יח יש כאן נטיה להטעים את תיבת ' ֶא ֶפס' בטעם מחבר ,כדי לקרוא יחדיו את
תיבות ' ֶא ֶפס ָק ֵצהוּ' ,בהשפעת הביטוי 'אפס קצהו' ,וצריך להיזהר להטעים
כראוי.

כד בניגון הטעמים המקובל יש נטיה לנגן ולהטעים את התביר בניגון מפסיק
יותר מהטפחא ,אך באמת הטעם טפחא הוא מפסיק יותר מהתביר ,ויש
להקפיד על הניגון המתאים בכל מקום של צירוף הטעמים תביר וטפחא ,כי
בהרבה מקומות זה משנה את פירוש הענין.
וכבר העירו על טעות נפוצה זו של הטעמת התביר בניגון מפסיק יותר
מאשר הטפחא והשיבוש הנגרם מזה ,בספר דברי קהילות )עמ'  48הערה י'(,
ובספר עלה יונה )עמ' ת"ה(.
ובמשנה )פסחים נ"ה ע"ב( איתא ,שאחד מהדברים שאנשי יריחו עשו שלא כדין,
שהיו כורכין את שמע ,ופירש רבא בגמ' )נ"ו ע"א( שהיו אומרים ' ַהיּוֹם ַ5ל ְל ָב ֶב,'H
וזה שלא כדין כי משמע שרק היום יהיו על לבבך ולא מחר .וההטעמה שם
ל־ל ָב ֶ ֽב 'Hבתביר טפחא ,וטעותם היתה שהפסיקו
היא ' ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ַ ֛Hהיּ֖ וֹם ְַ 5
בתביר יותר מאשר בטפחא.

יט לקוראים בהגייה המבחינה בין קמץ לפתח ,אם יקראו מלרע במקום מלעיל,
אע"פ שעשו שלא כדין ,לא שינו משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת עדיין ע"י
הפתח .אך לקוראים בהגייה שאינה מבחינה בין קמץ לפתח ,שאצלם כל
הבידול בין המשמעים הוא ע"י מקום ההטעמה ,אם ישנו ויקראו מלרע במקום
מלעיל ,יש לחשוש בזה לשינוי משמעות.
כ ניקוד החטף קמץ כאן הוא שווא נע במהותו ,ונהגה כקמץ משום שמקורו
מהמילה ' ָלקֹב' שהקו"ף בחולם ,ולכן כשהתארכה המילה והחולם התבטל
והפך לשווא ,נשאר שווא זה נוטה לקמץ כדי לשמור על הגיית החולם
המקורית )כמבואר בארוכה במאמר החטפים(.

כה משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
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כ"ה ח'ַ :א ַ֨חר ִ ֽאישׁ־י ְִשׂ ָר ֵ֜אל  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ר־אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל'.
במקומם הנכון ,ולא להטעים ' ַא ַח ִ֨

הוֹלְ֣ Eל ַ֑ ִ 5מּי'.
להטעים ' ִהנְ ִנ֖י ֵ
ְל ָכ ֙ה ִא ָיְ֣ 5צ ֲ֔ Hא ֶ֨שׁר י ֲֶַ֜ 5שׂה  -יש להקפיד להטעים היטב את הזקף
יְ 5צ ,'Hשאם לא יטעים כראוי ישמע שיעץ
המפסיק שבתיבת ' ִא ָ
לו את אשר יעשה העם הזה ,בעוד שפירושו שיעץ לו כיצד
להחטיאם ,ועוד ניבא לו את אשר יעשה העם הזהכו.

ל־ק ָב ָ ֑תהּ  -הקו"ף בחטף קמץ קטן ,והוא נהגה כקמץ קצר
ֶא ֳ
מעטכח.
XâW XâW XâW

כ"ד י"ז :וְ ֣ל ֹא ַָ֔ 5תּה  -הטעם מלרע בתי"ו.

 Qחילופי נוסחאות R

כ"ד י"חֶ ֹ5֥ :שׂה ָ ֽחיִ ל  -הטעם מלעיל בעי"ן*ט.

)ק ָבה ֔ ִלּי(
ה־לּי ֣ ָ /
כ"ב י"זֽ ָ :ק ָב ֔ ִ

כ"ד י"ט :וְ יֵ ֖ ְר ְדּ  -הרי"ש והדלי"ת בשווא נח.

במקף – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ,א"ב.
~ ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

כ"ד כ"ב֥ ִ :כּי ִאם־יִ ְהיֶ ֖ה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
י־אם יִ ְהיֶ ֖ה'.
הנכון ,ולא להטעים ' ִכּ ִ ֥

במונח – בכתבי היד :ס"ה ס"ח ס"י סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ג א"ד
א"ה א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.

ְל ָב ֵ ֽ֣5ר  -הטעם מלעיל בבי"ת ,והעי"ן בהעמדה מועטת ,ובצירי.
נּוּ־ֶ֑ 5בר  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף,
כ"ד כ"ד :וְ ִֵ 5
ולא להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ִ5נּ֣ וּ ֵֶ֑ 5בר'.

Rהים(
)א֣ ִ -
Rהים ֱ /
כ"ב כ'ֱ :א֥ ִ -
במרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ד ט"ה ט"ו ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ה ס"ו ס"י סי"א
סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז ,א"ב א"ו א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רוו"ה ,קורן,
ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםכט.

כ"ה ג' :וַ יִּ ָ ֥צּ ֶמד  -הטעם מלעיל בצד"י.
אוֹתם  -יש להקפיד
אשׁי ָה ֔ ָ5ם וְ הוֹ ַ ֥קע ָ ֛
ל־ר ֵ ֣
ת־כּ ָ
כ"ה ד'֚ ַ :קח ֶא ָ
להטעים היטב את הזקף המפסיק שבתיבת ' ָה ָ5ם' ,שאם לא
יטעים כראוי ישמע שיוקיע את ראשי העם ,בעוד שפירושו
שיקח את ראשי העם ,ויחד עמם יוקיע את החוטאיםכז.

במונח – בכתבי היד :ט"ג ט"ח ,א"א א"ג א"ד א"ה א"ז א"ט ~ .ובדפוסים:
רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו.
יתנִ י(
יתנִ י ִ ) /ה ִכּ ָ֔
כ"ב כ"חִ :ה ִכּ ַ֔
ל ס"ג*ל

התי"ו בפתח – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב
ס"ו ס"ח ס"ט סי"ב סט"ז ,א"ב א"ג א"ד א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג,
קסוטו ,ברויאר.לא.

וְ ָי ֛שׁ ֹב  -השׁי"ן בחולם.
כ"ה ו'֖ ֶ :פּ ַתח  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של התי"ו ,שלא
ישמע שקורא ' ֶפּ ַסח' בסמ"ך*יא.

התי"ו בקמץ – בכתבי היד :ס"ד ס"ה ס"י סי"א סי"ג סי"ד סט"ולב~ .
ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא~ .
וכן כתבו אור תורה ומנחת שי.לג.

כ"ה ז'ֽ ִ :פּינְ ָח ֙ס  -הנו"ן בשווא נע.

לג הטעמים המפסיקים ביותר בפסוק ,שהם סוף פסוק ואתנחתא ,גורמים
לשינוי ניקוד האות המוטעמת משום ההפסק ,וכגון במקום ' ָשׁ ַמיִ ם' ,באתנחתא
וסוף פסוק מנוקד ' ָשׁ ָמיִ ם'ֶ ' .א ֶרץ'ָ '-א ֶרץ'ִ ' .מ ְצ ַריִ ם'ִ '-מ ְצ ָריִ ם'' .לַ יְ ָלה'ָ '-ליְ ָלה' .ויש
מקומות רבים בהם הפתח משתנה לקמץ גם בטעמים מפסיקים נוספים ,כדרך
שׂה
ה־לּי ֔ ֶָ 5בד' )בראשית מ"ד י'(' ,וַ ֲ֤ ֵ 5
תּוֹ יִ ְהיֶ ִ ֣
שנוהג באתנחתא ,כגוןֲ ' :א ֶ֨שׁר יִ ָמּ ֵצ֤א ִא ֙
י־בד' )שמות כ"ח מ"ב( ,שבהם הזקף גורם לפתח להפוך לקמץ .וכגון:
ָל ֶה ֙ם ִמ ְכנְ ֵס ָ֔
שׁר ָגּ ָ֗זל' )ויקרא ה' כ"ג( ,שבו הרביע גורם לפתח להפוך לקמץ,
ת־ה ְגּזֵ ֜ ָלה ֲא ֶ ֣
'וְ ֵה ִ֨שׁיב ֶא ַ
ועוד פסוקים רבים על דרך זו.
יתנִ י' התי"ו מנוקדת בפתח ,והמנקדים כאן
ובניקוד הפשוט של תיבת ' ִה ִכּ ַ
יתנִ י' בקמץ ניקדו כן מחמת הזקף שגורם לפעמים לשנות את הפתח לקמץ.
' ִה ִכּ ָ
וכתב ברויאר )כתר ארם צובה והנוסח המקובל עמוד  (37-38שלכאורה הנכון יותר הוא
יתנִ י' בפתח ,שהרי פתח שהופך לקמץ שלא באתנחתא וסוף פסוק ,מצוי
' ִה ִכּ ַ
בדרך כלל רק בין שני משפטים עצמאיים ,או בין שתי צלעות מקבילות של
אשׁ֙י
וּמ ְתּ ֖הוֹם ר ֶ ֹ֥ב ֶצת ָ ֽתּ ַחת' )דברים ל"ג י"ג(ֶ ' ,שׁרּ ֹ ִ
משפט ,וכגוןִ ' :מ ֶ ֤מּגֶ ד ָשׁ ַ֙מיִ ֙ם ִמ ָ֔טּל ִ
ה־לּי ֔ ֶָ 5בד וְ ַא ֶ ֖תּם
תּוֹ יִ ְהיֶ ִ ֣
יסי ָ ֽליְ ָלה' )שה"ש ה' ב'(ֲ ' ,א ֶ֨שׁר יִ ָמּ ֵצ֤א ִא ֙
צּוֹתי ְר ִ ֥ס ֵ
א־טל ְקוֻ ַ ֖
נִ ְמ ָל ָ֔
ִתּ ְהי֥ וּ נְ ִק ִיּֽם' )בראשית מ"ד י'( ,אשר בהם הזקף משמש כמפסיק חשוב ומשמעותי,
ולכן הם מנוקדים בקמץ אע"פ שמוטעמים בזקף .אך לעומת זאת כאן שכתוב
יתנִ י זֶ ה ָשׁRשׁ ְר ָג ִלים' ,שני חלקי המשפט קשורים זה לזה ,ולא מסתבר
' ִכּי ִה ִכּ ַ
שהתי"ו תנוקד בקמץ ,ולא מצוי בתנ"ך שזקף יגרום לפתח להפוך לקמץ
כאשר חלקי המשפט כל כך קשורים זה לזה )וכיוצא בזה מצאנו עוד מספר מקומות במקרא

כו וכמו שפירשו רש"י רשב"ם וספורנו ,וכן הוא בתרגום אונקלוס .ואבן עזרא
ורמב"ן פירשו שיעץ את אשר יעשה ,והוא דבר אחד ,אך פירוש זה הוא שלא
כהטעמים.
כז וכמו שפירש רש"י ,וכן הוא בתרגום אונקלוס.
כח ניקוד החטף קמץ כאן הוא ככל הנראה שווא נע במהותו ,ונהגה כקמץ
משום שמקורו מהמילה ' ֻק ָבּה' שהקו"ף בשורוק )וכמו שכתב אבן עזרא כאן ורד"ק בשרשים
שרש קבב ,ולא כמו הפירוש שהוא מלשון ' ֵק ָבה'( ,ולכן כשהתארכה המילה והשורוק התבטל
והפך לשווא ,נשאר שווא זה נוטה לקמץ כדי לשמור על הגיית השורוק
המקורית )כמבואר בארוכה במאמר החטפים(.
כט הכלל הוא
בן בלעם ,שער הזרקא .ובעין הקורא בראשית ל"ז כ"ב .וכן בשאר הקדמונים ובמסורה( שכאשר יש שני
משרתים לזרקא ,המשרת השני יהיה מונח ,ואם יש פסיק או מתג בין המשרת
לזרקא ,והמשרת הראשון הוא קדמא ,המשרת השני יהיה מרכא ולא מונח.
וכיון שכאן יש פסיק בין המשרת לזרקא )ופסיק זה נמנה ברשימת הפסיקים במסורה(,
Rהים' ראויה להיות מוטעמת במרכא ולא במונח.
תיבת ' ֱאִ -
)מובא בדקדוקי הטעמים בו"ש סעיף  ,21דותן שער ט' .ובספר טעמי המקרא המיוחס לר' יהודה

ל נראה שיש סימני מחיקה של קמץ שתוקן לפתח.
לא מרשימת המסורה בספר המסורה הקדום אכלה ואכלה )סעיף  ,(21משמע
יתנִ י' בפתח .שרשימה זו מונה את כל התיבות
קצת שמנוקד כאן ' ִה ִכּ ַ
המנוקדות רק פעם אחת במקרא בקמץ ,ותיבת 'הכיתני' אינה נמנית ביניהם.
וממילא משמע שהיא מנוקדת בפתח ,ולכן לא נמנתה ברשימה זו.
אך אין זו ראיה מוכחת ,משום שברשימות המסורה הכוללות פסוקים רבים
מהמקרא שנוהגים בדרך מסויימת )מסורה מצרפת( ,מצוי שיש השמטה וחסר בה
חלק מהפסוקים )משום שרשימות אלו לא נכתבו בפעם אחת ,אלא הן ליקוט שנעשה לאורך זמן כשמצאו
פסוקים המתאימים לרשימה ,ולכן מצויות השמטות של חלק מהפסוקים ברשימות אלו(.

בהם יש ספרים המנקדים קמץ בזקף באמצע משפט ,ואכן בספרים המדויקים מנקדים בהם בפתח ולא בקמץ .ראה

בחילופי נוסחאות בגליונות פרשיות שמות ,בשלח ,ויקרא ,אחרי ,ובמגילת אסתר(.
יתרה מזאת ,הלא הכלל הוא ששני מפסיקים זהים הבאים זה אחר זה,
יתי ְל ֣֔ ִ Hכּי
ה־֣ ִ 5שׂ ִ ֽ
אמר ְל ִב ְל ָ֙ 5ם ֶמ ָ
הראשון מפסיק יותר מהשני ,ובפסוקנו 'וַ ֤תּ ֹ ֶ
יתנִ י ֶז֖ה ָשׁ ֥Rשׁ ְר ָג ִ ֽלים' ,הזקף הראשון שכח פיסוקו חזק יותר ,והוא אף מבדיל
ִה ִכּ ַ֔
כאן בין שני משפטים ,בכל זאת אינו הופך את תיבת ' ְל ֔ 'Hל ָ'ל 'Eכבאתנחתא
וסוף פסוק ,ואילו הזקף השני שכח פיסוקו חלש ,והוא מבדיל בין חלקי משפט
יתנִ י' בקמץ ,הרי דבר זה אינו סביר כלל וכלל )ואמנם מצאנו
אחד ,יגרום לניקוד ִ'ה ִכּ ָ

לב ובמסורה שם נמסר עליו :לית קמץ זקף .כלומר שזו הפעם היחידה בתנ"ך
שכתובה מילה זו ,והיא מנוקדת בקמץ בגלל הזקף.

פסוק בו באים שני זקפים זה אחר זה ,והפתח משתנה לקמץ בזקף השני ,והוא בפסוקֽ ַ :ו ַיּ ְְ 5ק ֵ֙בנִ ֙י ֶז֣ה ַפ ֲַ֔ 5מיִ ם ֶאת־ ְבּכ ָֹר ִ ֣תי
לָ ָ ֔קח וְ ִה ֵנּ֥ה ַ֖ ָ 5תּה לָ ַ ֣קח ִבּ ְרכָ ִ ֑תי )בראשית כ"ז ל"ו( ,שתיבת ' ַפ ֲַ 5מיִ ם' לא השתנתה ל' ַפ ֲָ 5מיִ ם' ואילו תיבת 'לָ ַקח' כן
השתנתה ל'לָ ָקח' .אך אין להביא ראיה משם ,משום ששם יש משפט פתיח ,ואח"כ משפט הבנוי משתי צלעות
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הטעם מלעיל בפ"אלז – בכתבי היד :ט"בלח ט"ג ט"ד ט"ה ~ .ובדפוסים:
גינצבורגלט ,ברויאר ~ .וכן נמסר בספר החילופים בשם בן אשר שהלכה
כמותומ.

י־בא(
)כּ ָ ֣
כ"ב ל"ו֣ ִ :כּי ָ ֣בא ִ /
במונח – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"י
סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ה א"ו ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,קסוטו,
ברויאר.

הטעם מלרע בעי"ן – בכתבי היד :ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ה ס"ו ס"ח
ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ז
א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,קסוטו ,קורן ~ .וכן
נמסר בספר החילופים בשם בן נפתלי שאין הלכה כמותו ~ .וכן דעת מנחת
שימא.

במקף – בכתבי היד :ס"ה ס"ו ס"ח סי"ג ,א"ב א"ג א"ד א"ז א"ט א"י~ .
ובדפוסים :רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.לד.
כ"ג ג' :יִ ָקּ ֵ ֤רה ) /יִ ָקּ ֶ ֤רה(
הרי"ש בצירי – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"חלה ,ס"ג*לה ס"י סי"ד
סט"ו ,א"ד ~ .ובדפוס :ברויאר ~ .וכן כתב אור תורה בשם מקצת ספרים~ .
וכן מוכח מהמסורהלו.

כ"ה ח'ַ :ו֠יָּ בֹא ) /וַ יָּ ב ֹ ֩א(
בתלישא גדולה – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג
ס"ד ס"ה ס"ט ס"י סי"א סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו
א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן הוא
בעין הקורא.

הרי"ש בסגול – בכתבי היד :ס"א ס"ב ס"ה ס"ו ס"ח ס"ט סי"א סי"ב סי"ג
סט"ז ,א"א א"ג א"ה א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה,
לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.

בתלישא קטנה – בכתבי היד :ס"ו ס"ח סי"ב ,א"ז ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ,
לטריס.

ה־פּ ַ ֖5ל(
ה־פּ ַ5ל ַ ) /מ ָ
כ"ג כ"גַ :מ ָ ֖

מקבילות ,ומסתבר שבזה יש יותר חשיבות להדגיש את ההפסק בין הצלעות המקבילות ,מאשר בין משפט הפתיח

וכן מוכח גם מהמסורה המוסרת 'כ"א' על תיבת 'יִ ָקּ ֵרא' )כך נמסר בכתבי היד
במקומות רבים במקרא על תיבת 'יִ ָקּ ֵרא' ,וכן נמסר גם בכתר ארם צובה שמואל א' ט' ט' ,ישעיה א' כ"ו ,שם י"ד

להמשך ,אף ששם ההפסק אכן גדול יותר ,ודו"ק(.
ויתכן שניקוד הקמץ כאן בא מכך שלשון 'הכית' בכינוי מושא מצוי רק שתי
יתנוּ' )ירמיה י"ד
יתנִ י' )כאן( ,ו' ִה ִכּ ָ֔
פעמים במקרא ,ובשתיהן מוטעם בזקף ,והםִ ' :ה ִכּ ַ֔
יתנִ י' בקמץ בהשפעת חברו היחיד מירמיה ששם
י"ט( ,ואולי היו שניקדו כאן ִ'ה ִכּ ָ
הוא מנוקד בקמץ בזקף ,משום ששם הוא אכן משמש כמפסיק משמעותי
בפסוק.

כ' ,משלי ט"ז כ"א( ,וכוונת המסורה ,שתיבת 'יִ ָקּ ֵרא' כתובה כ"א פעמים במקרא,
ובאמת תיבת 'יִ ָקּ ֵרא' באל"ף כתובה רק כ' פעמים במקרא ,והטעם שהמסורה
מוסרת כ"א כיון שמונה ביניהם גם את תיבת 'יִ ָקּ ֵרה' בה"א הכתובה כאן משום
שנקראת באופן זהה ,ומוכח שמנוקד כאן 'יִ ָקּ ֵרה' בצירי ולא בסגול ,שאם היא
בסגול אינה דומה לתיבת 'יִ ָקּ ֵרא' ולא היתה נמנית ביניהם.
וכן בספר דקדוקי הטעמים )סעיף  (8מובאת רשימת תיבות במקרא ששוים
בלשון ושונים בכתב ,כגון 'נִ ְק ָרה''-נִ ְק ָרא'' ,יִ ְק ָרא''-יִ ְק ָרה'' ,יְ ַמ ֵלּא''-יְ ַמ ֵלּה',
' ֲהRה'ֲ '-הלֹא' ,ועוד ,וביניהם מובאִ ' :כּי ְביִ ְצ ָחק יִ ָקּ ֵרא ְל Hזָ ַרע' )בראשית כ"א י"ב( –
'אולי יִ ָקּ ֵרה יי לקראתי' .ומוכח שהניקוד כאן הוא 'יִ ָקּ ֵרה' בצירי ,שאם הוא
בסגול ,אין הקריאות שוות.

לד בדרך כלל כאשר באות שתי תיבות זעירות בנות הברה אחת לפני אתנחתא
הן מוטעמות בשני מונחים ,ואינן מוקפות .כגון֣ ִ :כּי ֣טוֹב ָפּ ָ ֑תר )בראשית מ' ט"ז(֣ ִ ,כּי
ָ ֣סר ִל ְר ֑אוֹת )שמות ג' ד'(֣ ִ ,כּי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑מץ )שמות י"ב ל"ט( .ויש כמה פעמים שהתיבה
ב־הוּא )במדבר כ"ב ג'(֣ ִ ,כּי ִאם־
הראשונה במונח והתיבה השניה מוקפת ,כגון֣ ִ :כּי ַר ֑
ָבּנ֑ וֹת )שם כ"ו ל"ג ,יהושע י"ז ג'(.
י־מוּם ֑בּוֹ )ויקרא כ"א כ"ג( שהתיבה הראשונה מוקפת והתיבה השניה
והפסוק ִ ֽכּ ֣
במונח ,הוא חריג ,ואין זה דרך המקרא.
י־טוֹב
י־ל ֹא ֶא ְר ָ ֑שׁע )איוב י' ז'(ִ ,כּ ֣
ובטעמי אמ"ת הדרך שיהיו מוקפות ,כגוןִ :כּ ֣
ַח ְס ֶ ֑דּ) Hתהילים ס"ט י"ז(.

לז

בכל זאת גם בזה לא מצוי שהטעם יסוג אחור(.
לח בכתבי היד ט"ב ט"ג ט"ד נראה שיש סימני מחיקה של טפחא שהיה תחת
העי"ן ,והועבר לתחת הפ"א .וכנראה שהסופר הטעים תחילה כדעת בן נפתלי,
ואח"כ תיקן והטעים כדעת בן אשר.

)ומה שכתב בתשלום מקנה אברם בטעם אתנחתא ,שאם יבואו שתי תיבות לפני האתנחתא האחת במקף זולת
י"א מקומות במקרא שישרתוהו שני מונחים ,בלבול יש בדבריו ,שהלא שני מונחים המשרתים לאתנחתא מצוי
במקרא עשרות פעמים ,ונראה שהחליף את שני המונחים הבאים לפני אתנחתא ,עם המאיילא הבאה לפני אתנחתא,
שהמאיילא אכן באה י"א פעמים לפני אתנחתא .וכן נראה מזה שבכללי המאיילא כתב רק שלפעמים ישרת לסוף
פסוק ,ולא הזכיר כלל שישרת גם לאתנחתא ,וכן בכללי האתנחתא לא הביא כלל שישרתו גם המאיילא כמו שהביא
בטעם סוף פסוק ,ומוכח שבלבול יש בדבריו(.

לט ובגליון ציין שכן הוא לדעת בן אשר ,אך לדעת בן נפתלי מוטעם ' ָפּ ַ ֖5ל'
מלרע.

לה נראה שיש סימני מחיקה של הנקודה התחתונה של הסגול ,כדי לתקנו
לצירי.
לו

בכתבי יד רבים נמסר כאן במסורה 'לית כתיב ה"א'

והוא יוצא מן הכלל יחיד בכל המקרא שהטעם נסוג אחור בטעם מפסיק

)ואמנם הטעם המפסיק כאן אינו משום פיסוק הענין ,אלא הוא מפסיק שבא במקום משרת לצרכי הניגון בלבד ,אך

מ כן הוא בספר החילופים מישאל .וכן הוא נוסח החילוף במסורה שבכ"י ט"ג
וט"ח .ובספר המסורה )עמ' תקע"ו( ,ובמק"ג.
ובמנחת שי כתב שמצא כתב יד של החילופים בו נמסר להיפך ,שלבן אשר
ה־פּ ַ5ל' מלעיל.
ה־פּ ַ ֖5ל' מלרע ולבן נפתלי מוטעם ' ַמ ָ ֖
מוטעם ' ַמ ָ
ה־פּ ַ ֖5ל' מלרע כבן נפתלי ולא
וכנראה הטעם שברוב הספרים מוטעם ' ַמ ָ
ה־פּ ַ5ל' מלעיל כבן אשר ,משום שהיו נוסחאות שמסרו שלדעת בן אשר
' ַמ ָ ֖
ה־פּ ַ ֖5ל' מלרע ,כמו הנוסח שהביא מנחת שי ,ולכן התקבל בספרים
מוטעם ' ַמ ָ
ה־פּ ַ ֖5ל' מלרע ,ורק אח"כ
נוסח זה .או שיתכן שגם בן אשר הטעים בתחילה ' ַמ ָ
ה־פּ ַ5ל' מלעיל ,ולכן לא היתה דעת בן אשר ברורה ונפוץ
חזר בו והטעים ' ַמ ָ ֖
הנוסח שסבר בתחילה.
והראיה שהיה בלבול בדעת בן אשר ,שאף בכתבי היד הטברנים המדויקים
)ט"ב ט"ג ט"ד( נראה שהטעים הסופר בתחילה כבן נפתלי ,ורק אח"כ תיקן
והטעים כבן אשר.

)כן נמסר בכה"י ט"ב ט"ג ט"ד

ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ו ס"ח ס"ט ס"י סי"ד סט"ו ,א"ג א"ד א"ו א"ז א"ט ,וכ"ה בדפוס מק"ג( ,או 'לית
כתיב כן' )בכ"י ס"א( ,ומוכח מזה שהניקוד הוא 'יִ ָקּ ֵרה' הרי"ש בצירי ,ובאה
המסורה רק להבדיל בין כתיב 'יקרה' בה"א כאן ,לבין כתיב 'יקרא' באל"ף
בשאר המקרא )כגון :לְ ז ֹאת יִ ָקּ ֵרא ִא ָשּׁה ,בראשית ב' כ"ג .וְ ל ֹא יִ ָקּ ֵרא עוֹד ,שם י"ז ה'ִ .כּי ְביִ ְצ ָחק יִ ָקּ ֵרא לְ  Hזָ ַרע,
שם כ"א י"ב( ,ונחשבים במסורה כתיבה אחת ,כיון שנקראים באופן זהה לגמרי,
שהלא האל"ף והה"א שבסוף התיבה אינן נשמעות )כמו שכתב ר' יהודה חיוג' )שלשה
ספרי דקדוק עמ'  (11והובאו דבריו באבן עזרא )שמות כ"א ח'( ,ועיין עוד בגליון פרשת בהר תשע"ו הערה ה'(.
ואם הניקוד הנכון כאן היה 'יִ ָקּ ֶרה' הרי"ש בסגול ,היה על המסורה למסור
רק 'לית' ,שהרי אין תיבת 'יִ ָקּ ֶרה' בסגול מופיעה בכל המקרא כלל ,בין באל"ף
ובין בה"א )וברור שהמסורה מתכוונת רק לאופן ניקוד מסוים של תיבת 'יקרה' ,שבאופן זה אין עוד במקרא
בה"א אלא באל"ף ,שהלא כתיב 'יקרה' בה"א בניקוד שונה מצוי הרבה במקרא ,כגון' :יָ ְק ָרה'' ,יְ ָק ָרה'' ,יְ ָק ָרהּ'' ,יִ ְק ֶרה',

'יִ ְק ָרה'(.
ויש כתבי יד המנקדים 'יִ ָקּ ֶרה' בסגול ,אע"פ שמוסרים במסורה 'לית כתיב
ה"א' )כ"ה בכה"י ס"א ס"ו ס"ח ס"ט ,א"ג א"ו א"ז א"ט ,ובדפוס מק"ג( ,והמסורה שבספר סותרת
לנוסח הפנים ,ומוכח ממנה שהניקוד בספר משובש והנכון הוא בצירי.
כמו"כ ישנה רשימת מסורה )מק"ג ירמיה י"ט ו' ,בפסוק 'וְ ל ֹא יִ ָקּ ֵרא ַל ָמּקוֹם ַהזֶּ ה'( המונה את
המקומות שכתובה תיבת 'יִ ָקּ ֵרא' במקרא ,וגם ממנה מוכח שניקוד הצירי הוא
הנכון ,שהמסורה מוסרת' :יקרא כ"א בקריאה ,וסימן ,לזאת יקרא אשה ,עוד
שמך אברם ,כי ביצחק יקרא לך זרע ,אולי יקרה יי לקראתי לית כתיב ה',
ההוא יקרא ארץ רפאים ,וכו'' )והמסורה מונה את כל המקומות שכתובה תיבת 'יִ ָקּ ֵרא' במקרא(,
ומוכח ש'יִ ָקּ ֵרא' ו'יִ ָקּ ֵרה' מנוקדים באופן זהה ,וההבדל הוא רק בזה שבאה
האות ה"א במקום אל"ף.

ה־פּ ַ5ל' מלעיל,
מא במנחת שי כתב שבכתבי היד האשכנזיים מוטעם ' ַמ ָ ֖
ה־פּ ַ ֖5ל'
ומחילופי הדפוס נראה שזו דעת בן אשר ,אך ברוב הספרים מוטעם ' ַמ ָ
מלרע ,ומצא בחילופים כתב יד שכך דעת בן אשר .עכ"ד .ובדבור המתחיל
ה־פּ ַ ֖5ל' מלרע ,ומוכח שכך הכריע למעשה.
הטעים ' ַמ ָ
והטעם שהכריע כן ,משום שברוב הספרים מוטעם מלרע ,ולכן סמך על
נוסח החילופים שהביא ,המוסרת שזו דעת בן אשר ,שאם נוסח החילוף כשאר
גרסאות החילופים ,יקשה מדוע הטעימו הספרים כדעת בן נפתלי.
אך למעשה נראה שכיון שרבו המקורות שנוסח החילוף הנכון הוא שלבן
ה־פּ ַ5ל' מלעיל )ראה הערה לעיל( ,וכך מוטעם בכתבי היד הטברנים
אשר מוטעם ' ַמ ָ ֖
ה־פּ ַ5ל' מלעיל אחר שנתברר שזו דעת בן אשר.
המדויקים ,יש לקרוא ' ַמ ָ ֖
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