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כ"ה י"בִ :הנְ ֨ ִני  -יש אומרים שהנו"ן הראשונה בשווא נע ,ויש
אומרים שהיא בשווא נחג.

 Qהלכה ומנהג R
יש נוהגים להאריך בנגינת תיבת ' ַה ַמּגֵּ ָפה' )כ"ו א'( ,להורות שיש
בה הפסק פרשה באמצע פסוקא.

כ"ה י"ג :וְ ָ ֤היְ ָתה  -הטעם מלעיל בה"אד ,והיו"ד בשווא נעה.
Eהיו  -האל"ף לא נשמעת ,ונקרא ' ֵל ָ
Eהיו'ו.
ֵלֽאָ֔ -

XâW XâW XâW

כ"ה י"ח :צ ְֹר ִ ֥רים  -הרי"ש הראשונה בשווא נע .ואע"פ שיש
ספרים המנקדים 'צ ֲֹר ִרים' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא
כשווא נע פשוטז.

 Qדיוקים ודקדוקים R
כ"ה י"אֽ ִ :פּינְ ָ֨חס  -הנו"ן בשווא נע.

כ"ו א' :וַ יְ ִ ֖הי ַא ֲח ֵ ֣רי ַה ַמּגֵּ ָ ֑פה  -הפסק פרשה באמצע פסוק .ואין
להטעים את תיבת ' ַה ַמּגֵּ ָפה' בטעם סוף פסוק ,אלא בטעם
אתנחתאח.

ֶבּן־ ֶאלְ ָָ֜ /זר  -הלמ"ד בשווא נח .ויש להיזהר שלא להבליע את
העי"ן שאחריה ולקרוא ' ֶא ָלזָ ר' .וכן בכל מקום בו מנוקד שווא
נח לפני אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות הגרוניתב.
ולהלן רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזהְ :בּ ַקנְ אוֹ.
ִקנְ ָא ִתיְ .בּ ִקנְ ָא ִתי .וּלְ זַ ְרעוֹ .לַ ִשּׁ ְמעֹנִ י .וַ יְ ִהיִ .שׁ ְמעוֹןַ .ה ִשּׁ ְמעֹנִ י.
לְ ַא ְר ֵאלִ יָ .ה ַא ְר ֵאלִ י .וְ ִשׁ ְב ִ/ים .גִּ לְ ָ/דַ .הגִּ לְ ִָ /דיַ .ה ַבּלְ ִ/י .וְ ַל ְמ ַ/ט.
וּב ֵא ֶלּהְ .ב ֶח ְטאוְֹ .וּר ֵאהִ .שׁ ְב ָ/ה.
וּק ָהתְ .
ַתּ ְמ ִ/יטִ .ל ְמ ָ/ט .לִ ְק ָהתְ .
וּשׂ ִ/ירִ .שׁ ְב ַ/תִ .תּ ְשׁ ָ/ה.
ְ

כ"ו ב' :וָ ַ ֖מ ְָ /לה  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא 'וָ ַמ ָלה',
או לקרוא 'וָ ַמ ַָ /לה' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן )כ"ו ד' ,ס"ב(:
וָ ָמ ְָ /לה.
וּבנִ י'ט.
אוּב ִנ֑י  -האל"ף לא נשמעת ,ונקרא ' ָהר ֵ
כ"ו ז'ָ :ה ֽר ֵ
אתיִ ם  -יש להקפיד להטעים
וּמ ָ ֽ
כ"ו י"דְ :שׁ ַ ֧נ יִם וְ ְֶ /שׂ ִ ֛רים ֶ ֖א ֶלף ָ
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ֶא ֶלף' ,שהוא ניגון מפסיק
יותר מהתבירי שבתיבת 'ועשרים' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע

ֵמ ַ֣/ל ְבּ ֵנֽי־ ִי ְשׂ ָר ֵ֔אל  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל'.
ולא להטעים ' ֵמ ְַ /
א כך נהגו בפרנקפורט ,כמו שהעיד בדברי קהילות )עמ'  .(82ולכאורה כוונתו
שמאריכים מעט בקריאת התיבה המוטעמת באתנחתא ,אך לא שמנגנים את
האתנחתא בניגון שונה משאר אתנחתות.
אמנם בקהילות הנוהגות כמנהג פרנקפורט נוהגים לנגן אתנחתא זה בניגון
מעט שונה משאר אתנחתות.
וגם במקומות שאינם נוהגים במנהג זה ,לכאורה צריך הקורא לעצור
ולשהות מעט בקריאתו בהפסק פרשה זו ,כבכל הפסק פרשה שיש לשהות
מעט )כדמשמע ברמב"ן ובאברבנאל דברים ל"א י"ט ,ובתרומת הדשן פסקים וכתבים סימן כ"ג .ועיין עוד בספר
'אשרנו' עמ'  149שהביא מקורות נוספים שמשמע מהם שצריך לשהות מעט בכל הפסק פרשה(.

נשמעת ,ואז יבוא במקום האל"ף מתג שמאריך מעט את תנועת הפתח או
הצירי ,וע"י זה מתארכת התנועה נשמע כעין אל"ף )וסימנך ,מש"ה מוציא וכל"ב מכניס(.
ז כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.
ח מחמת הפסק הפרשה ,עלולים לטעות ולהטעים בסוף פסוק במקום
באתנחתא.
ט והשורוק שבוי"ו הוא ניקוד הרי"ש ,אע"פ שהאל"ף מבדילה ביניהם .והרבה
אוּבנִ י' כשהרי"ש בשווא נע )וגם המתג שתחת הרי"ש מטעה מעט ,שדומה
טועים וקוראים ' ָה ְר ֵ
לשווא(.
ויש לציין ,שמחמת שכתובה אות אל"ף שאינה נקראת בין האות המנוקדת
בשורוק ,לבין האות וי"ו בה מסומנת נקודת השורוק ,יש סופרים שהוסיפו גם
אוּבנִ י' בניקוד כפול )כך מנוקד למשל בכתב
ניקוד קובוץ תחת האות עצמה ,וניקדו ' ֻר ֵ
יד לנינגרד בחלק מהמקומות( ,וכדי שלא יטעו ויקראו את האל"ף בניקוד השורוק
וּבנִ י' )שבכל
שבוי"ו ,שמו קו רפה מעל האל"ף לסימן שאינה נקראת ,וניקדו ' ֻר ֿא ֵ

ב 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  Bבמקום ַמלְ ַאִ ,Bשׁמוֹן 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(.

כתבי היד הקדומים על כל אות ששייך בה דגש ורפה ,היו מסמנים דגש ע"י נקודה בתוך האות ,ורפה ע"י קו מעל
האות )כגוןַ :מ ְבֿ ִדּיל( ,ולא היו אותיות ללא סימן כלל .הסופרים המאוחרים יותר ,השמיטו את קו הרפה ,והשתמשו

בדגש ובהשמטתו בלבד( .אמנם ,גם הסופרים שניקדו בניקוד כפול ,לא ניקדו כן
בעקביות ,משום שאין ניקוד זה חובה.
וכיו"ב בתיבת 'מאוּם' )דניאל א' ד' ,איוב ל"א ז'( ,שגם בה האל"ף לא נקראת,
והשורוק הוא ניקוד המ"ם ,ונקראת 'מוּם' ,יש סופרים שניקדו שם ' ֻמ ֿאוּם'
בניקוד כפול ,כמו כאן.

ג משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
ד משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
ה 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
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(.

י 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

ו הכלל הוא ,שבשם אדנות ואלקות ,אם באה לפניהם אחת מהאותיות מש"ה,
האל"ף נשמעת ,ואם באה לפניהם אחת מהאותיות וכל"ב ,אין האל"ף

1

א־היָה ִ֔אישׁ  -הטעם מלעיל בה"א*ד.
כ"ו ס"ד :ל ֹ ָ ֣

שהמנין הוא שנים ועשרים ועוד אלף ומאתים ,בעוד שהמנין הוא
שנים ועשרים אלף ועוד מאתים .וכן הוא להלן בשאר מנייני
הפרשה.

ם־כּ ֵל֣ב ֶבּן־יְ ֻפ ֔ ֶנּה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
כ"ו ס"ה֚ ִ :כּי ִא ָ
י־א ֙ם ָכּ ֵל֣ב ֶבּן־יְ ֻפ ֔ ֶנּה'.
כראוי ,ולא להטעים ' ִכּ ִ

שכ ֙ר  -השׂי"ן השניה לא נשמעת ,ונקרא 'יִ ָשּׂ ָכר'יא.
כ"ו כ"גִ :י ָשּׂ ָ

ם־כּ ֵל֣ב  -יש להזהר שלא להבליע את האל"ף בחיריק
ִ ֚כּי ִא ָ
שלפניה ,וישמע שקרא ' ִכּם ָכּ ֵלב'.

כ"ו ל"בַ :ה ְשּׁ ִמ ָיד ִ ֑/י  -השי"ן בדגש ,והשווא נע.
א־היוּ  -הטעם מלעיל בה"א*ד.
כ"ו ל"ג :ל ֹ ָ ֥

ל־ה ֵ֑ ָ /דה  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף,
כ"ז ב' :וְ ָכ ָ
ולא להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ָכ֣ל ָה ֵ֑ ָ /דה'.

ם־בּנ֑ וֹת  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון ,ולא
ִ ֣כּי ִא ָ
י־אם ָבּנ֑ וֹת'.
להטעים ' ִכּ ִ ֣

ֶ ֥פּ ַתח  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של התי"ו ,שלא ישמע
שקורא ' ֶפּ ַסח' בסמ"ךטז.

כ"ו נ"ג :לָ ֵ֗א ֶלּה  -הלמ"ד בקמץ .ואין לקרוא ' ְל ֵא ֶלּה' בשווא נע.

א־היוּ לֽ וֹ  -הטעם מלעיל בה"א*ד.
כ"ז ג' :ל ֹ ָ ֥

כ"ו נ"ד :וְ ַל ְמ ֕ ַ/ט  -המ"ם רפה ,ובשווא נחיב.

יָמוּת  -יש להפריד בין הדבקים ,ולהגות את היו"ד
כ"ז ח'ֽ ִ :כּי־ ֗
כראוי ,שלא ישמע שקורא ' ִכּי ָאמוּת' באל"ף.

כ"ו נ"ז :לְ גֵ ְר ֗שׁוֹן  -הרי"ש בשווא נע.
ַה ֵ ֣גּ ְר ֻשׁ ֔ ִנּי  -הרי"ש בשווא נע.

כ"ז י"זֲ :א ֶ ֥שׁר ֵאין־לָ ֶ ֖הם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ר־אין ָל ֶ ֖הם'.
הנכון ,ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ֵ ֥

וּק ָ ֖הת  -הקו"ף בשווא נחיג .וכן הוא להלן
כ"ו נ"חְ :
וּב ֵא ֶלּה .ולהלן )כ"ז י"ב( ברי"ש שבתיבתְ :וּר ֵאה.
בבי"ת שבתיבתְ :
ולהלן )כ"ח ט"ו ,כ"ב ,כ"ט ה' ,ט"ז ,י"ט ,כ"ב ,כ"ה ,כ"ח ,ל"א ,ל"ד ,ל"ח( בשׂי"ן
וּשׂ ִ/יר.
שבתיבתְ :

)כ"ו ס"ד(

ר ֶ ֹֽ/ה  -יש להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע
שקורא 'ר ֶֹאה' באל"ףיז.
יתה  -הטעם מלרע בתי"ו.
כ"ז י"ט :וְ ִצוִּ ָ ֥

כ"ו נ"ט :יָ ֽלְ ָ ֥דה  -היו"ד בקמץ גדול ,והלמ"ד בשווא נע ,והוא
מלשון לידה .והקורא 'יַ ְל ָדּה' בפתח ושווא נחיד ,משנה משמעות
ללשון נערה צעירהטו.

כ"ז כ"א :וְ ָ ֥שׁ ַאל ל֛ וֹ  -הטעם מלעיל בשי"ן*ד.
ל־ה ֵֽ ָ /דה  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא
וְ ָכ ָ
להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ָ ֥כל ָה ֵֽ ָ /דה'.

כ"ו ס"בָ :ה ְת ָפּ ְק ֗דוּ  -הה"א בקמץ קטן ,התי"ו בשווא נח .הפ"א
בקמץ גדול ,והקו"ף בשווא נע.

י/ת ַה ִ ֛הין
ישׁת ַה ִ ֣הין לָ ַ֗איִ ל ְוּר ִב ִ ֥
וּשׁלִ ִ ֧
כ"ח י"דֲ :ח ִ ֣צי ַה ִהין֩ יִ ְה ֶ֨יה ַל ֜ ָפּר ְ
ַל ֶכּ ֶ֖בשׂ יָ ֑ יִ ן  -יש להקפיד להטעים היטב את הטפחא המפסיק
טו כמו בפסוקַ :קח ִלי ֶאת ַהיַּ ְל ָדּה ַהזֹּאת ְל ִא ָשּׁה )בראשית ל"ד ד'(.

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 ַ/ל ְל ָב ֶב,'Y
וזה שלא כדין כי משמע שרק היום יהיו על לבבך ולא מחר .וההטעמה שם
ל־ל ָב ֶ ֽב 'Yבתביר טפחא ,וטעותם היתה שהפסיקו
היא ' ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ַ ֛Yהיּ֖ וֹם ְַ /
בתביר יותר מאשר בטפחא.

טז 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.

יא ענין זה מבואר בגליון פרשת ויצא תשע"ו הערה כ"א.
יב עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה שם מבואר שכאשר נשמט
הדגש שאחר ה"א הידיעה )או אחת מהאותיות כל"ב המנוקדות בפתח להורות על ידוע( ,ואין מתג
לפני השווא ,השווא נח.
וכאן אין מתג לפני השווא ,ומוכח שהמ"ם בשווא נח .ואע"פ שיש מעט
ספרים עם מתג לפני השווא ,ספרים אלו הלכו בשיטה אחרת שלא דקדקה
בהנחת מתגים אלו ,ולא באו להורות שהשווא נע )כמו שהוכיח רוו"ה ,עיין במאמר על
השווא שאחר ה"א הידיעה הערה ה'(.

יז 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.

יג ואע"פ ששוּרוק היא תנועה גדולה ,ולכן השווא שאחריה נע ,זה רק בשורוק
הבא באמצע תיבה ,אך שורוק בראש תיבה היא תנועה קטנה ,משום שכל
שוּרוק היא ניקוד האות שלפניה ,ובראש מילה שאין אות לפניה ,נקרא כאילו
יש אל"ף לפניה )עיין מנחת שי בראשית א' י"ד( ,ומ"מ כיון שאין כאן שתי אותיות
כקבוץ ,שהיא תנועה
המנוקדות בניקוד השוּרוק ,אלא אות אחת ,לכן דינה ֻ
קטנה ולא כשוּרוק שהיא תנועה גדולה .ויש מקומות שהרבה טועים ומבטאים
שווא נע אחר שורוק בראש מילה.
יד לקוראים בהגיה המבחינה בין קמץ לפתח ,אם לא יניעו את השווא ,אע"פ
שעשו שלא כדין ,לא שינו משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת עדיין ע"י הקמץ
שביו"ד .אך לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין קמץ לפתח ,שאצלם כל
הבידול בין המשמעים הוא ע"י נעות ונחות השווא ,אם לא יניעו את השווא,
יש לחשוש בזה לשינוי משמעות.
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שבתיבת ' ַל ֶכּ ֶבשׂ' ,שהוא ניגון מפסיק יותר מהתביר*י שבתיבת
' ַה ִהין' ,ומהרביע שבתיבת ' ָל ַאיִ ל' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע
שרק עם הכבש נוסך יין ,ולא עם הפר והאיל ,בעוד שפירושו
שנוסך יין עם הפר האיל והכבש.

ל־דּ ַ ֣בר ְפּ ֑/וֹר(
)ְ /
ר־פּ ֑/וֹר ַ /
ל־דּ ַב ְ
ְַ /
במקף – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד
ס"ח ס"טכב ס"י סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ד א"ו ~ .ובדפוסים:
מק"ג ,רא"פ ,ברויאר.

ע ַ ֹ֥לת ֙ח ֹ ֶד ֙שׁ  -הטעם מלרע בלמ"ד.

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

וּשׂ ֨ ִ/יר ִ֥ ִ /זּים ֶא ָ ֛חד ְל ַח ָ ֖טּאת לַ ָיי֑  -יש להקפיד להטעים
כ"ח ט"וְ :
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ְל ַח ָטּאת' ,שהוא ניגון
מפסיק יותר מהתביר*י שבתיבת ' ֶא ָחד' ,שאם לא יטעים כראוי
ישמע שהוא חטאת שמביא ה' על חטא שחטא ,בעוד שפירושו
שהוא לחטאת לנו לפני ה'יח.

יוֹם־ה ַמּגֵּ ָ ֖פה(
ַ
)ה ֻמּ ָ ֛כּה ְבּ
יוֹם־ה ַמּגֵּ ָ ֖פה ַ /
ַ
ַה ֻמּ ָ ֥כּה ְב
במרכא ,והבי"ת רפה – 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"ו ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ג
א"ד א"ה א"ו א"ז א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,גינצבורג,
קסוטו ,קורן ,ברויאר.

כ"ח כ"גִ :מ ְלּ ַב ֙ד  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן.

בתביר ,והבי"ת דגושה – בכתבי היד :סי"ג ,א"ב ~ .ובדפוס :לטריסכג.כד.

כ"ח כ"וְ :בּ ַה ְק ִ ֨ר ְיב ֶ֜כם  -קדמא וגרש בתיבה אחת .והבי"ת בשווא
נע.

ל־דּ ַ ֥בר ְפּ ֽ/וֹר(
ר־פּ ֽ/וֹר ְ /ַ ) /
ל־דּ ַב ְ
ְַ /
במקף – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ח
ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ד א"ו ~ .ובדפוסים :רא"פ,
לטריס ,קסוטו ,ברויאר ~ .וכן כתבו אור תורה ומנחת שי.

ְבּ ָשׁ ֻב ֵ֖ ֹ/ת ֶיכ֑ם  -הכ"ף מוטעמת באתנחתא .והעי"ן מוטעמת
במאיילא שהוא טעם מחבריט ,ואינו טפחא ,אך ניגונו קרוב
לניגון הטפחאכ.

במרכא – בכתבי היד :ס"ה ס"ו סי"ג ,א"א א"ב א"ג א"ה א"ז א"ח א"ט א"י.
~ ובדפוסים :מק"ג ,רוו"ה ,גינצבורג ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.
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כ"ו כ"גְ :ל ֻפ ָ ֕וה ְ /ל ֻפ ָ ֕וּה
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הוי"ו רפה – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ט סי"א
סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ד א"ז א"ח א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג,
ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא ~ .וכן הביאו אור תורה ומנחת שי בשם ספרים
מדויקיםכה.

כ"ה י"ח֣ ִ :כּי צ ְֹר ִ ֥רים ִ ) /כּי־צ ְֹר ִ ֥רים(
במונח – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ט
ס"י סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס,
גינצבורגכא ,קסוטו ,ברויאר.
במקף – בכתבי היד :ס"ה ס"ו ס"ח סי"ג ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ז
א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.

כד בפרשתנו כתובה פעמיים תיבת ' ַה ֻמּ ָכּה' בקמץ הכ"ף ,בפסוק 'וְ ֵשׁם ָה ִא ָשּׁה
ַה ֻמּ ָכּה' )כ"ה ט"ו( ,ובפסוק ' ַה ֻמּ ָכּה ְביוֹם ַה ַמּגֵּ ָפה' )כ"ה י"ח( .ופעם אחת כתובה תיבת
' ַה ֻמּ ֶכּה' בסגול הכ"ף ,בפסוק 'וְ ֵשׁם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֻמּ ֶכּה' )כ"ה י"ד(.
ובמק"ג נמסר כאן במסורה על תיבת ' ַה ֻמּ ָכּה'' :ב' קמצין ובטעם תביר
בענין' ,וכוונת המסורה שבפרשה זו כתובה פעמיים תיבת ' ַה ֻמּ ָכּה' בניקוד
קמץ ,ונראה מלשון המסורה שאף בפסוקנו מוטעמת תיבת ' ַה ֻמּ ָכּה' בתביר,
ולא במרכא )ולפי זה הבי"ת שבתיבת ' ְביוֹם' שאחר תיבת ' ַה ֻמּכָּ ה' ראויה להיות דגושה ולא רפה ,משום שתביר
הוא טעם מפסיק ,ואותיות בגדכפ"ת בראש מילה אחר טעם מפסיק ,דגושות בדגש קל(.
ובמנחת כליל אכן הגיה את הנוסח ע"פ מסורה זו ,והטעים ' ַה ֻמּ ָ ֛כּה' בתביר
במקום ' ַה ֻמּ ָ ֥כּה' במרכא ,וכן שינה בתיבת ' ְביוֹם' וניקד ' ְבּיוֹם' בבי"ת דגושה.
וכדבריו נקט גם בספר מסורת הקריאה.
אך באמת מסורה זו משובשת היא ,והראיה ,שנוסח הספרים הוא ' ַה ֻמּ ָ ֥כּה
יוֹם־ה ַמּגֵּ ָ ֖פה' בתביר ובבי"ת
ַ
יוֹם־ה ַמּגֵּ ָ ֖פה' במרכא ובבי"ת רפה ,ולא ' ַה ֻמּ ָ ֛כּה ְבּ
ַ
ְב
יוֹם־ה ַמּגֵּ ָ ֖פה'
ַ
דגושה .ואף בדפוס מק"ג שבו נמסרה מסורה זו ,מוטעם ' ַה ֻמּ ָ ֥כּה ְב
במרכא ובבי"ת רפה ,שלא כנוסח המסורה שבו )ואכן כבר העיר רוו"ה שהמסורה שבמק"ג
סותרת את הנוסח שבספר עצמו ואת מציאות שאר הספרים ,ומשום כך דחה את דברי מסורה זו(.
ואכן בכתבי יד רבים )כגון :ט"ב ט"ג ט"ד ,ועוד( ,נמסר כאן במסורה על תיבת
ַה ֻמּ ָכּה' :ב'' ,דהיינו שהמסורה לא עסקה כלל בהטעמת המילה אלא רק
בניקודה ,ובאה רק להבדילה מהפסוק 'וְ ֵשׁם ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֻמּ ֶכּה' ששם מנוקדת
תיבה זו בניקוד שונה.
ויש מי שיישב בדוחק את דברי מסורה זו ,שכוונתה שתיבת ' ַה ֻמּ ָכּה' כתובה
ב' פעמים בקמץ בענין ,ומה שכתוב בטעם תביר עולה רק על ' ַה ֻמּ ָכּה' הראשון
ולא על השני )הרב א .לוין ,קובץ בית אהרן וישראל גליון מ' עמוד קכ"ו( .אך זה דוחק ,ונראה
יותר לומר שהמסורה משובשת .ומ"מ למעשה ודאי שאין להטעים בתביר נגד
מציאות הספרים ע"פ מסורה שנמצאת בספר יחיד ,ובפרט שאף באותו ספר
עצמו לא מוטעם כדברי המסורה שבו.

יח ומה שהביא רש"י הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח ,הוא פירוש על
פי המדרש ,ולא על פי פשוטו של מקרא ,ולא כך פירשו בעלי הטעמים.
יט במסורה נמסר על ט"ז מקומות במקרא שמופיע הטעם מאיילא ,והוא תמיד
בתיבה אחת עם אתנחתא או סוף פסוק
אחת( ,ובשונה מהטעם טפחא הוא טעם מחבר ולא טעם מפסיק.
ויש כמה הוכחות לזה שהוא טעם מחבר ,ואינו הטעם טפחא המפסיק .א.
ה־לּ֑הּ ,רות א' י'( ,דבר שאינו אפשרי בטעם
ֹאמ ְרנָ ָ
טעם זה גורם לדגש דחיק )כגון :וַ תּ ַ ֖
מפסיק .ב .אותיות בגדכפ"ת שבאים אחר טעם זה ,רפים ,כדין טעם מחבר
ה־בא ,יחזקאל ז' כ"ה( .ג .בטעם מאיילא מצוי שהטעם נסוג אחור ,כבטעם
)כגוןְ :ק ָ ֖פ ָד ָ ֑
מחבר )כגון וַ יֵּ ֵ֖צא־ ֹ֑נ ַ ,bבראשית ח' י"ח( .ד .מצוי שבא קדמא לפניו ,דבר שאינו מצוי
א־בהּ ,דניאל ד' ט'( .ה .לא יתכן שתהיה הפסקה באמצע תיבה.
וּמז֨ וֹן ְל ֖כֹלָּ ֵ ֑
בטפחא )כגוןָ :
)וכן בתיבות מוקפות שלגבי הטעמים נידונים כתיבה

כ מזה שהוא דומה בצורתו לטפחא ,מוכח שניגונם דומה ,אך ברור שאין הניגון
זהה לגמרי ,שבעוד שטפחא הוא טעם מפסיק ,מאיילא הוא טעם מחבר ,ולכן
ניגון המאיילא הוא ללא סיום הניגון המורה על ההפסקה.
ויש ראיה שניגונם דומה ,מזה שבכל המקרא אין בא טעם תביר בלא שיבוא
טעם טפחא אחריו ,ובמקום אחד במקרא יש תביר שאין אחריו טפחא אלא
מאיילא ִ ֛)אם ֶ ֥א ֶרץ ַמ ְא ֵ ֖פּלְ יָ ֑ה ,ירמיה ב' ל"א( ,ומוכח שנגינתם דומה ,ולכן המאיילא יכול
לשמש תחליף לטפחא לגבי התביר.
וכן כתב ברויאר )טעמי המקרא עמ'  (106שניגון המאיילא דומה לניגון הטפחא.
כא ובגליון ציין שבספרים אחרים מוטעם ' ִכּי־' במקף ולא במונח.
כב נראה שיש סימני מחיקה של מונח שתוקן והומר במקף.
יוֹם־ה ַמּגֵּ ָ ֖פה' בתביר ובבי"ת רפה .וע"פ
ַ
כג בדפוס לטריס מוטעם ' ַה ֻמּ ָ ֛כּה ְב
הכללים אם תיבת ' ַה ֻמּ ָכּה' מוטעמת בתביר שהוא טעם מפסיק ,הבי"ת
שאחריה צריכה להיות דגושה ,כדין בגדכפ"ת בראש מילה אחר טעם מפסיק.
ונראה ,שהמדפיס שינה והפך את המרכא לתביר )כנראה בעקבות דברי המנחת כליל,
ראה בהערה הבאה( ,אך את הבי"ת שאחריו לא תיקן שיתאים להטעמה זו ,ולכן
נותרה הטעמת כלאים זו.

כה באור תורה ובמנחת שי כתבו שבספרים מדויקים הוי"ו רפה ,אך רמ"ה
ורד"ק כתבו שהוי"ו דגושה .וכיון שבדיבור המתחיל ניקד מנחת שי ' ְל ֻפוָ ה'
בוי"ו רפה מוכח שכך הכריע למעשה )וכן בבראשית מ"ו י"ג ניקד מנחת שי ' ֻוּפוָ ה' בוי"ו רפה(.
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הוי"ו דגושה – בכתבי היד :ט"ח ,ס"ה ס"ו ס"ח ס"י סי"ז ,א"ב א"ג א"ה א"ו
א"ט ~ .ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ~ .וכן כתב
רמ"ה ~ .וכן הביאו אור תורה ומנחת שי בשם רד"קכו.כז.
)ל ַנ ֲָ֣֔ /מן(
)ל ַנ ֲָֽ֕ /מן( ְ /
כ"ו מ' :לְ ַנ ֲָֽ֔ /מן ְ /
בזקף קטן – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ו ס"ט ס"י סי"א
סי"ב סי"ד סט"ו ,א"ב ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,קסוטו ,קורן ,ברויאר.
בזקף גדול – בכתבי היד :ט"ה ,ס"ה סי"ג סט"ז ,א"א א"ג א"ד א"ו א"ז א"ט.
~ ובדפוסים :לטריס ,גינצבורגכח.
במונח וזקף קטן – בכתבי היד :ס"ב ס"ח ,א"ה א"ח א"י ~ .ובדפוס :רוו"ה.כט.
כ"ו מ"הְ :ל ֶ֕ח ֶבר ְ ) /ל ֵ֕ח ֶבר(
החי"ת בסגול – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ,ס"ב ס"ג ס"ד ס"ט ס"י סי"א סי"ד
סט"ו סט"ז סי"ז ,א"י ~ .ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר.
החי"ת בצירי – בכתבי היד :ט"ה ט"ח ,ס"א ס"ה ס"ו ס"ח סי"ב סי"ג ,א"א
א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ז א"ח ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס,
גינצבורג ,קורן.ל.
)ל ֶ֕י ֶצר(
כ"ו מ"ט :לְ ֵ֕י ֶצר ְ /
היו"ד בצירי – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד
ס"ה ס"ו ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ד א"ז א"ח~ .
ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר.
היו"ד בסגול – בכתבי היד :סי"ב ,א"א א"ב א"ג א"ה א"ו א"ט א"י ~ .ובדפוס:
מק"ג.

כו בספרו עט סופר ,אך אינו נמצא בעט סופר שלפנינו.

לניקוד השורוק ,שהלא היא עצמה מנוקדת בקמץ ,וזה לא נקרא 'מלא' .אלא
שמשום שאינה מבוטאת בתנועה ממש כשאר ווי"ן ,אפשר לקרותו 'מלא',
ולכן גם כתב חד וי"ו ,כי אפשרי לכתוב גם בב' ווי"ן כמו 'ישתחוו'.
ואולי אפשר לדייק זאת גם מלשון ספר החילופים שכתב שתיבת 'פוה'
נכתבת בוי"ו באופן הנהגה בבבל .ולכאורה היה צריך לומר שנקראת באופן
זה ,ולא שנכתבת באופן זה ,אלא שכוונת ספר החילופים שנכתבת בדגש,
המורה על ההגייה הבבלית )ועיין עוד בספר 'כתר ארם צובה ניקודו וטעמיו' עמ'  ,66שם הביא מקורות
נוספים לאופן קריאת וי"ו זה(.

כז שם זה נזכר כאן ,ולעיל בפרשת ויגש )בראשית מ"ו י"ג( ,ויש כמה כתבי יד שלא
הולכים בשיטה אחת בשני המקומות ,ודוחק לומר שיש הבדל בין המקומות.
ובספר החילופים מישאל מובאת כאן הסכמה של בן אשר ובן נפתלי שהוי"ו
בתיבת 'לפוה' נכתבת בוי"ו באופן הנהגה בבבל ,ולא באופן הנהגה בארץ
ישראל שהוא כעין בי"ת רפה .והיינו ,שבני בבל היו הוגים וי"ו כעין האות ,W
ובני א"י היו הוגים וי"ו קרוב לבי"ת רפה ,למעט מקומות ספורים במקרא שגם
בני ארץ ישראל היו הוגים את הוי"ו כבני בבל ,כגון במקומות שיש וי"ו כפולה
כמו במילים 'יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ'ָ ' ,טווּ' ,ולכן יש כתבי יד המנקדים 'יִ ְשׁ ַתּ ֲחוּוּ' בשורוק כפול

כח ובגליון ציין שבספרים אחרים מוטעם ' ְל ַנ ֲָ֣֔ /מן' במונח זקף קטן.

)כן הוא בכתר ארם צובה דברים כ"ט כ"ה ,יהושע כ"ג ז' ,ועוד מקומות ,וכן בכתב יד לנינגרד שמות ד' ל"א ועוד

כט על פי כללי הטעמים תיבה זו צריכה להיות מוטעמת בזקף קטן ולא בזקף
גדול ,וללא מונח לפני הזקף .שהכלל הוא שכאשר יש בתיבה מקום הראוי
למתג שלא באות הראשונה ,תוטעם התיבה בזקף קטן ולא בזקף גדול ,ולכן
כאן שהנו"ן ראויה למתג ,לא יבוא זקף גדול אלא זקף קטן.
ולגבי המונח הכלל הוא שאם יש בתיבת הזקף קטן מקום הראוי למתג שלא
באות הראשונה ,יבוא מונח תמורת המתג ,אך כאשר הזקף בא אחר חטף,
והתנועה הראויה למתג היא לפני החטף ,ומנוקדת בניקוד החטף ,לא יבוא
מונח במקום המתג )טעמי המקרא לר"מ ברויאר ,עמ'  .(101-102ולכן כאן אע"פ שהנו"ן
ראויה למתג ,לא יבוא מונח תמורתו.

מקומות( ,וכן ' ָטוּוּ' )כן הוא בכתב יד לנינגרד שמות ל"ה כ"ו( .וכך היו הוגים גם את השורוק
דּוּ .'fוגם את תיבת ' ֻפוָ ה' היו הוגים
רוַּ ' ,'bמ ַ
שלפני פתח גנובה ,כגון במילים ' ַ
בני ארץ ישראל כבני בבל.
ונראה שהטעם שגם כאן הוי"ו נהגית כמבטא הבבלי ולא כבי"ת רפה ,הוא
וּפוּאה' ,וממילא
ששׁם זה מופיע גם בדברי הימים )א' ז' א'( ושם הוא כתוב ' ָ
משום ֵ
מובן שגם כאן הוי"ו נהגית באופן זה ,כדי לדמות את אופן קריאתן.
ועל פי זה נראה לומר שאין כלל מחלוקת בין הספרים אם הוי"ו דגושה או
רפה ,והנקודה המסומנת בוי"ו בחלק מהספרים היא ניקוד כפול של הוי"ו
המנוקדת גם בקמץ וגם בשורוק ,כדי להורות על ההגיה של וי"ו זו שהיא
נקראת כהגיה הבבלית ,ולא כבי"ת רפה ,שהלא כשמבטאים אותה בקמץ
ושורוק יחד נוצר המבטא הבבלי ,וממילא מובן גם כן מדוע יש ספרים
המסמנים דגש בבראשית ,וכאן לא ,כיון שניקוד זה הוא רשות כדי להורות
על אופן הקריאה ,ואין חובה לנקד כן ,שאינו מעצם הניקוד.
ויתכן שמשום כך כתב רמ"ה 'מלא חד וי"ו בין פ"א לה"א ,וקריא דגש',
ו'מלא' פירושו לכאורה שנקוד בשורוק ולא בקובוץ ,אך כאן הוי"ו אינה באה

וּבנֵ י
י/ה וְ ֶשׂ ַרח ֲאח ָֹתם ְ
וּב ִר ָ
וּבנֵ י ָא ֵשׁר יִ ְמנָ ה וְ יִ ְשׁוָ ה וְ יִ ְשׁוִ י ְ
ל ויש לציין ,שבפסוקְ ' :
יאל' )בראשית מ"ו י"ז( ,גם בדפוסים מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס,
וּמ ְל ִכּ ֵ
י/ה ֶח ֶבר ַ
ְב ִר ָ
גינצבורג ,קורן ,מנוקד ' ֶח ֶבר' בסגול ולא ' ֵח ֶבר' בצירי.
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