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 Qדיוקים ודקדוקים R

שׁר ָ ֽא ְס ָ ֣רה ַ7ל־נַ ְפ ָ֔שׁהּ  -יש לנגן את שני המונחים כראוי,
ל' ה'ֲ :א ֶ ֣
ר־א ְס ָ ֣רה ַ7ל־
ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁ ָ ֽ
נַ ְפ ָ֔שׁהּ' במקףד.

ל' ב'ֲ :א ֶ ֖שׁר ִצָוּ֥ה יְ יָ ֽ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים ' ֲא ֶ ֥שׁר ִצָוּ֖ה
יְ ָ ֽי'.

ח־להּ  -היו"ד במתג ,והסמ"ך בשווא נח .וכן הוא להלן
ל' ו' :יִ ְֽס ַל ֔ ָ
)ל' ט' ,י"ג(.

וֹ־ה ָ ֤שּׁ ַבע  -הטעם מלעיל בשי"ן.
ל' ג'ֽ :א ִ
לֶ ְא ֤סֹר  -האל"ף בשווא נחא .ואין להבליעה ולקרוא ' ֶלסֹר' ,או
לקרוא ' ֶל ֶאסֹר' בסגול האל"ף.

ם־הי֤ וֹ ִ ֽת ְה ֶי ֙ה לְ ִ֔אישׁ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ל' ז' :וְ ִא ָ
ם־הי֙וֹ ִ ֽת ְה ֶי ֣ה ְל ִ֔אישׁ'.
כראוי ,ולא להטעים 'וְ ִא ָ

ל' ד' :וְ ִא ָ֕שּׁה  -השי"ן דגושה ,והה"א לא נשמעת ,ונקרא 'וְ ִא ָשּׁ'.
וכן הוא להלן )ל"א י"ז( .ובהמשך הפרשה )ל' ח' ,ט' ,י"א ,י"ב ,י"ג ,י"ד,
ישׁהּ  -השי"ן רפה ,והה"א במפיקב.
ט"ו(ִ :א ָ

ִ ֽת ְה ֶי ֙ה  -יש לבטא את הה"א בשווא נחה .ולא להבליעה ולקרוא
ִ'תיֶ ה' ,או לקרוא ִ'ת ִהיֶ ה' בחיריק הה"א .וכן הוא להלן בתיבות:
יתם.
וְ יִ ְהיוּ .וִ ְהיִ ֶ

וְ ָ ֽא ְס ָ ֥רה  -הסמ"ך בשווא נע .וכן הוא להלן.

ל' י"ד :לְ ַֹ֣ 7נּת  -העי"ן בפתח ,והנו"ן דגושה .והוא לשון עינוי.
והקורא ַ'ל ֲֹ 7נת' בחטף פתח ורפה ,משנה משמעות ללשון עניה.

יה  -הנו"ן בשווא נח ,ויש להיזהר שלא להבליע את העי"ן
ִבּנְ ֻֽ ֶ 7ר ָ
יה' .וכן בכל מקום בו מנוקד שווא נח לפני
שאחריה ולקרוא ' ִבּנֻ ֶר ָ
אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות הגרוניתג .ולהלן
רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזהָ :שׁ ְמעוֹ .וּלְ ִא ַסּר.
וּט ַה ְר ֶתּםִ .שׁ ְב ִ7יםֶ .א ְצ ָָ 7דה .גִּ לְ ָ7ד.
ֶאלְ ָ7זָ רִ .בּלְ ָ7םִ .שׁ ְב ַ7תְ .
וּבעֹן .לִ ְראוֹת .וַ יִּ ְראוִּ .מלְ אוּ .וָ ָהלְ ָאהְ .וּדעוּ .גִּ לְ ָָ 7דה.
וְ ֶאלְ ֵָ 7להְ .

יה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ל־א ָס ֶ ֖ר ָ
ת־כּ ֱ
ל' ט"ו֥ :אוֹ ֶא ָ
יה'.
ת־כּל ֱא ָס ֶ ֖ר ָ
־א ָ ֥
במקומם הנכון ,ולא להטעים 'אוֹ ֶ
ל"א ב'ֵ :מ ֵ ֖את  -יש להיזהר שלא להבליע את האל"ף וישמע
שקרא ' ֵמת' .וכן הוא להלן )ל"א כ"ח ,נ"ב ,נ"ד(.

א כתב בקסת הסופר )פתיחה לחלק שני ,אות ו'( :אבל דין נח נראה אינו נוהג באל"ף,
ומה שנמצא 'נֶ ְא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ' שהאל"ף בע"כ היא כמו נח נראה מדדלי"ת
שלאחריה דגושה ,זהו דלא כמנהג הלשון אלא מטעם כמוס .ע"כ .וכוונתו,
שאע"פ שדרך האותיות הגרוניות להתרחב משווא נח לחטף ,כאן האל"ף
נשארה בשווא נח שלא כמנהג.
ולענין אופן הגיית אל"ף בשווא נח ,כתב ר' שבתי סופר שהיא קלה מאד
עד שכמעט ולא תורגש בקריאה .והיינו שלאות אל"ף יש מבטא מסויים שהוא
קל מהאות עי"ן ,ולכן אפשר לבטאה בשווא נח ,ולא שאין לאות אל"ף מבטא
כלל.

להראות לעין כל את גודל קלקולי התיבות וחסרון האותיות במי שאינו נזהר
לקרוא כראוי .וציין לדבריו בבאור הלכה )סימן ס"א ,ד"ה ידגיש(.
ד ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה כ"ב.
ה וה"א זו נהגית כמו מפיק ה"א שבסוף תיבה ,כגון בתיבות ' ִָ 7מּהּ' 'א ָֹתהּ',
וכדומה.
וגם כאן באמצע תיבה הוא נקרא מפיק ה"א .ויש הטועים לחשוב ש'מפיק'
הוא דוקא הנקודה הבאה באות ה"א שבסוף תיבה ,אך באמת 'מפיק' פירושו
מוציא ,דהיינו שהה"א נשמעת ונהגית בשווא נח ,אף אם היא באה באמצע
תיבה ,ולא כמו בתיבה ' ְפּ ָדהצוּר' )במדבר א' י'( וכדו' ,ששם הה"א אינה נהגית
כלל.
והטעם לכך שנקודת המפיק באה רק בסוף תיבה ,משום שבאמצע תיבה
)כגון בתיבת 'יִ ְהיֶ ה'( ,ע"י שהאות מנוקדת בשווא יודעים שהיא נקראת ,ולכן אין
צורך בנקודת המפיק .ובסוף התיבה לא רצו לנקד בשווא ,מפני שיש תיבות
המנוקדות בסופן בפתח גנובה ובמפיק יחד ,כגון' :גָּ ב ִַֹ ' ,'Iיַגּ ַי ,'Iואילו היו
מנקדים בשווא ולא בנקודת המפיק ,היה צורך לנקד בניקוד כפול ,גם בפתח
וגם בשווא ,וכיון שלא ניתן לנקד אות אחת בשני ניקודים שונים ,המירו את
סימון השווא באות ה"א שבסוף תיבה לנקודה בתוך האות.
ויש לציין ,שישנם כ"י בהם כאשר יש חשש לבליעת הה"א בשגגה באמצע
תיבה ,מוסיפים את נקודת המפיק אף באמצע תיבה ,ואע"פ שהיא מנוקדת
שׁ ָמּה' )ויקרא כ"ו מ"ג(ְ ' ,פּ ַד ְהּ ֵאל' )במדבר
גם בשווא ,וכגון בכ"י לנינגרד שמנוקדָ ' :בּ ְהּ ַ
ל"ד כ"ח(' ,יֶ ְהּ ֳדּ ֶפנּוּ' )שם ל"ה כ'( .וכן בכ"י ששון  507מנוקד ' ְפּ ַד ְהּ ֵאל' .וכן כתב באור
תורה שבספרים ספרדיים מנוקד ' ָבּ ְהּ ַשׁ ָמּה' עם נקודת המפיק בה"א ,והביא
דבריו בקסת הסופר ח"ב.

ב כל לשון ' ִא ָשּׁה' שהוא שם עצם לנקבה ,השי"ן דגושה והה"א לא נשמעת.
ישׁהּ' שהוא לשון האיש שלה ,השי"ן רפה והה"א במפיק.
וכל ' ִא ָ
והטעם שהשי"ן דגושה בתיבת ' ִא ָשּׁה' שהוא שם עצם לנקבה ,כתב האבן
עזרא )בראשית ב' כ"ג( שהוא כדי שלא ישמע שהכוונה לאיש שלה ,ואע"פ שאם
הכוונה לאיש שלה הה"א צריכה להיות במפיק ,מ"מ בידול זה לא מספיק ,כי
מצוי במקרא שנשמט המפיק בה"א )כגון :וַ ַתּ ְח ְמ ָרה ַב ֵח ָמר ,שמות ב' ג'ְ .ל ִמן ַהיּוֹם ִהוָּ ְס ָדה ,שם ט'
י"ח .ועוד( ,וע"כ הוסיפו בידול נוסף זה של הדגש בשי"ן.
ולפי זה יוצא שיש להקפיד מאד הן להדגיש את השי"ן בתיבת 'אשה' שהוא
שם עצם לנקבה ,כדי שלא ישמע שהכוונה לאיש שלה והושמט המפיק ,והן
להשמיע את הה"א בתיבת 'אישה' שהוא לשון האיש שלה ,שלא ישמע
שמתכוון לשם עצם 'אשה'.
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 @ במקום ַמלְ ַא@ִ ,שׁמוֹן 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
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ל"א ג'ֵ :מ ִא ְתּ ֶכ֛ם  -התי"ו בדגש ,והשווא נע.

י־֑7ץ'.
להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ָכ֣ל ְכּ ִל ֵ

ת־פּינְ ָ֜חס  -הנו"ן בשווא נע.
ל"א ו' :וְ ֶא ֨ ִ

ִתּ ְת ַח ָ ֽטּאוּ  -יש להקפיד לנגן את הטעם סוף פסוק כראוי ,ולא
להוסיף טעם נוסף לפניו ולהטעים ' ִ ֖תּ ְת ַח ָ ֽטּאוּ'יא.

יהם  -יש אומרים שהלמ"ד הראשונה בשווא
ל־חלְ לֵ ֶ֗
ל"א ח'ַ 7ַ :
ו
נע ,ויש אומרים שהיא בשווא נח .

ל"א כ"דִ :בּ ְג ֵד ֶיכ֛ם  -הדלי"ת בצירי ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר
שלא ישמע שקורא ' ִבּ ְג ְד ֶכם' בשווא נע ,שהוא שינוי משמעות
ללשון יחיד.

ל־ה ָשּׁ ֔ ָלל  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי
ת־כּ ַ
ל"א י"אֶ :א ָ
ת־כּ֣ל ַה ָשּׁ ֔ ָלל'.
במקף ,ולא להשמיט את המקף ולהטעים ' ֶא ָ
ל־ְ 7ר ֣בֹת  -הרי"ש בשווא נחז.
ל"א י"בֶ :א ַ ֽ

ל"א כ"וַ :ה ְשּׁ ִ֔בי  -השי"ן בדגש ,והשווא נע.

יְ ֵר ֽחוֹ  -הרי"ש בצירי .ואין לקרוא 'יְ ִריחוֹ' בחיריקח.

שׂי  -הפ"א בשווא נע.
ל"א כ"ז :תּ ְֹפ ֵ ֣

ל"א י"דִ :מ ְצּ ָ ֥בא  -הצד"י בדגש ,והשווא נעט.

ל"א כ"ח :וַ ֲה ֵרמ ָֹ֨ת  -הטעם מלרע בתי"ו.

יתם  -יש להיזהר שלא להבליע את היו"ד ולקרוא
ל"א ט"וֽ ַ :ה ִחיִּ ֶ ֖
' ַה ִח ֶתם' ,או לקרוא ' ַה ִח ִא ֶתם' באל"ף ,או לקרוא ' ַה ֲחיִ ֶתם' בחטף
פתח.

ל"א ל'ִ :תּ ַ ֣קּח | ֶא ָ ֣חד |  -שני מונחים לגרמיה זה אחר זה.
לַ ְלוִ ִ֔יּם  -הלמ"ד רפה ,ובשווא נחיב .וכן הוא להלן )ל"א מ"ז(.
ל"א ל"בָ :בּזְ ז֖ וּ  -הזי"ן בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים המנקדים
' ָבּזֲ זוּ' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא נע פשוטיג.
וכן הוא להלן )ל"א נ"ג( .וכן הוא בכ"ף שלהלן )ל"ב ל'(ְ :בת ְֹכ ֶכם.
וברי"ש שלהלן )ל"ג נ"ה( :וְ ָצ ְררוּ.

ל"א ט"ז֣ ֵ :הן ֵ֜הנָּ ה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ן־הנָּ ה' במקף.
להשמיט את המונח ולהטעים ' ֵה ֵ֜
ל"א י"ז :וְ ַָ֕ 7תּה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא 'וְ ַא ָתּה' באל"ףי.

ל"א ל"וֽ ַ :ה ֶמּ ֱח ָ֔צה  -החי"ת בחטף סגול .ואין לקרוא ' ַה ֶמּ ְח ָצה'
בשווא נח.

י7י  -השי"ן בדגש ,והשווא נע.
ישׁ֙יַ ,ה ְשּׁ ִב ֔ ִ
ל"א י"טַ :ה ְשּׁלִ ִ
י־7וֹר  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן,
ל־כּלִ ֛
ל"א כ' :וְ ָכ ְ
*י
שלא ישמע שקורא 'אוֹר' באל"ף .

ן־ה ֲח ִמ ִ֔שּׁים  -יש להקפיד לנגן את
ת־ה ָא ֻח ֙ז ֶא ָ ֣חד ִמ ַ
ל"א מ"זֶ :א ָ ֽ
ן־ה ֲח ִמ ִ֔שּׁים'.
ת־ה ָא ֻ ֤חז ֶא ָח ֙ד ִמ ַ
הטעמים כראוי ,ולא להטעים ' ֶא ָ ֽ

י־֑7ץ  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא
ל־כּלִ ֵ
וְ ָכ ְ

וּמ ְק ֶנ֣ה | ַ ֗רב  -מונח לגרמיה ,ואינו מונח רגיל עם פסיק
ל"ב א'ִ :
אחריויד.

ו משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.

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 )וכ"כ מנחת שי במדבר א' נ' ,ח' ו'( ,ומוכח שהלמ"ד
שאחריה 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'( .וכן כתב
להדיא ר"י חיוג' )שלשה ספרי דקדוק ,עמ'  ,(130שהלמ"ד שבתיבת 'הלוים' בשווא נח.
ובסידור ר' שבתי סופר )תפילת שבת ,משנת השיר שהלוים היו אומרים( כתב שהלמ"ד
בשווא נע ,ואף כתב שמהרש"ל בסידורו ניקד את הלמ"ד בחטף פתח ,דהיינו
שהבין ג"כ שהשווא נע .וכנראה מכיון שבספריהם היה מתג ,לא חילקו,
והסיקו מכך שהשווא נע.

ז המנחת שי )מאמר המאריך חקירה ב'( הסתפק בתיבות כגון זו שבא בהן מתג לפני
השווא אם השווא נע או נח ,ומסקנתו שהשווא נח .וכן נראה מזה שבכתבי
היד מנוקד כאן ' ַ ְֽ 7רבֹת' בשווא ולא סימנו את נעות השווא ע"י ניקוד ' ַ ֲֽ 7רבֹת'
בחטף פתח )שחטף פתח באות לא גרונית הוא סימון לשווא נע ,כמבואר במאמר החטפים ,וכשבא שווא נע
שלא ע"פ הכללים הרגילים סימנוהו סופרים רבים ע"י ניקוד של חטף פתח(.
ובמעט כתבי יד )א"ז א"ח( מנוקד כאן ' ַ ֲֽ 7רבֹת' בחטף פתח לסמן על נעות
השווא ,ונראה שזו טעות של מעט סופרים שחשבוהו לשווא נע .וצ"ע בזה.
ח בתורה לעולם כתוב 'יְ ֵרחוֹ' חסר ,והרי"ש מנוקדת בצירי .ובנביאים פעמים
שכתוב 'יְ ֵרחוֹ' חסר והרי"ש בצירי ,ופעמים שכתוב 'יְ ִריחוֹ' מלא והרי"ש
בחיריק.

יג כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.

ט וכיון שרוב הקוראים אינם מבחינים בהגיה בין וי"ו לבי"ת רפה ,אם יקרא
' ִמ ְצ ָבא' ללא דגש ובשווא נח ,ישמע כאילו קורא ' ִמ ְצוָ ה'.

יד הטעם מונח הוא טעם מחבר ,ואילו הטעם מונח לגרמיה )שתמונתו כמונח רגיל ,אלא
שבא סימן פסיק | אחריו להודיע שהמונח שלפניו הוא המונח המפסיק( הוא טעם מפסיק ,ובדרך כלל
ל־ה ָ֗א ֶרץ( ,אך יש פעמים
רוֹמשׂ ַָ 7
ל־ֶ֣ 7שׂב | ז ֵ ֹ֣ר ַ[ ֶ֗ז ַרעְ ,וּל ֣כֹל | ֵ ֣
ת־כּ ֵ
הוא בא לפני מונח רביע )כגוןֶ :א ָ
שבא גם לפני טעמים אחרים.
וכאשר בא מונח ואחריו פסיק ,ואין אחריו מונח רביע ,יש להסתפק אם
הוא מונח לגרמיה ,או שהוא מונח רגיל אלא שבא אחריו פסיק )פסיק בא רק אחר

י 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.

טעם מחבר ,ועניינו להורות על שהייה מועטת מסיבות שונות ,אך לא מסיבות תחביריות של פיסוק וחיבור הענין,

שהתחביר מתבטא בניגון הטעמים בלבד ,ולא ע"י שהייה בין התיבות(.
וכדי לדעת איזה פסיק מורה על שהייה בפועל ,ואיזה פסיק מורה שהמונח
שלפניו הוא מונח לגרמיה המפסיק ,מונה המסורה את כל הפסיקים שבמקרא
המורים על שהייה ,וכל פסיק שאינו נמנה ברשימה זו ,מוכח שהוא לגרמיה.
ומזה שפסיק זה אינו נמנה ביניהם ,מוכח שאינו אלא סימן שהמונח שלפניו
הוא מונח לגרמיה ולא המונח המשרת )רשימה זו של המסורה מצויה בכתבי יד שונים של
המקרא ,וכן במערכת המסורה שבדפוס מק"ג )אות פ'( ,אך הרשימה שבמק"ג שגויה ומבולבלת מאד לעומת

הרשימות המצויות בכתבי היד(.
וכלל נוסף ישנו
לר' יהודה בן בלעם( ,שכל מונח ואחריו רביע ,שיש פסיק ביניהם ,לעולם המונח הוא
מונח לגרמיה ,ואינו מונח רגיל עם פסיק אחריו ,פרט לפעם אחת בתנ"ך )בישעיה

יא כיון שהסוף פסוק בא כאן מיד אחר האתנחתא ,ללא טעם נוסף ביניהם,
וע"י זה נוצר קצת מחסור בנגינה ,יש נטיה להוסיף טעם נוסף לפני הסוף פסוק.
ויש להיזהר לא לעשות כן אלא להטעים כראוי.
יב

)מובא בספרי המדקדקים העוסקים בכללי הטעמים ,וכגון בספר טעמי המקרא המיוחס

עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה שם מבואר שכאשר נשמט
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ל"ב י"דַ :ח ָטּ ִ ֑אים  -החי"ת בפתח ,והטי"ת בדגש .והוא תואר,
שפירושו חוטאים .והקורא ' ֲח ָט ִאים' בחטף פתח ורפהכ ,משנה
משמעות לשם עצם חטא בלשון רביםכא.

אד  -יש להקפיד להטעים היטב את
י־ג֖ד ָ֣ 7צוּם ְמ ֑ ֹ
אוּב֛ן וְ ִל ְבנֵ ָ
ִל ְב ֵנ֧י ְר ֵ
הטפחא המפסיק שבתיבות 'וְ ִל ְבנֵ י ָגד' ,שהוא ניגון מפסיק יותר
אוּבן' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע שלבני
מהתבירטו שבתיבת ' ְר ֵ
ראובן היה מקנה רב ,ולבני גד היה מקנה עצום מאד ,בעוד
שפירושו שגם לבני ראובן וגם לבני גד היה מקנה רב ועצום
מאדטז.

יחוֹ  -הה"א בפתח ,והנו"ן דגושה .והוא לשון
ל"ב ט"וְ :ל ַהנִּ ֖
כב
עזיבה .והקורא ' ַל ֲהנִ יחוֹ' בנו"ן רפה  ,יתכן שמשנה משמעות
ללשון מנוחהכד.

כג

י ְַ7זֵ ֙ר  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא ' ַיזֵ ר' ,או לקרוא
'יַ ַ7זֵ ר' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן .וכן הוא להלן )ל"ב י"א(:
וָ ַמ ְָ 7לה .נִ ְשׁ ַבּ ְִ 7תּי.

ל"ב ט"ז :וַ יִּ ְגּ ֤שׁוּ  -הגימ"ל בדגש ,והשווא נע.
ל"ב י"זִ :מ ְפּ ֵנ֖י  -הפ"א בדגש ,והשווא נע.
י ְֹשׁ ֵ ֥בי  -השי"ן בשווא נע.

וּשׂ ָ ֥בם  -השׂי"ן בשווא נחיז .וכן הוא בנו"ן שבתיבת :וּנְ בוֹ.
ל"ב ג'ְ :
וּבעֹן.
ובבי"ת שבתיבתְ :

ל־בּ ֵ ֑תּינוּ  -התי"ו בדגש קל ,ולא בדגש חזקכה.
ל"ב י"חֶ :א ָ

חן  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של החי"ת ,שלא
ל"ב ה'֙ ֵ :
ישמע שקורא ' ֵכן' בכ"ף.

ל"ב י"ט֤ ָ :ב ָאה  -הטעם מלעיל בבי"ת ,והוא לשון עבר .והקורא
' ָב ָ ֤אה' מלרע משנה משמעות ללשון הווהכו.

ל"ב ו'֥ ֵ :תּ ְשׁבוּ ֹֽפה  -הטעם מלעיל בתי"ויח.

ל"ב כ"דְ :ל ַט ְפּ ֶ֔כם  -הפ"א בדגש ,והשווא נע.

ל"ב ח'ְ :בּ ָשׁ ְל ִ ֥חי  -השי"ן בקמץ קטן ,והלמ"ד בשווא נח.

לְ צ ֹנַ ֲא ֶכ֑ם  -יש להזהר שלא להבליע את האל"ף ולקרוא ' ְלצ ֹנַ ֶכם',
או לקרוא ' ְלצֹאנְ ֶכם' בשווא נע.

ר־אף  -יש להזהר שלא להבליע את האל"ף ולקרוא
ל"ב י' :וַ יִּ ַֽח ַ ֥
'וַ יִּ ַח ַרף'*ג .וכן הוא להלן )ל"ב י"ג(.

ל"ב כ"הַ :כּ ֲא ֶ ֥שׁר ֲאד ִֹנ֖י ְמ ַצֶוּֽה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים
' ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר ֲאד ִ ֹ֥ני ְמ ַצֶוּֽה'.

ל"ב י"א :וּֽ לְ י ֲַ֑ 7קֹב  -הוי"ו במתג ,והלמ"ד בשווא נחיט.
א־מלְ ֖אוּ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון ,ולא
ִ ֥כּי ל ֹ ִ
י־ל ֹא ִמ ְל ֖אוּ'.
להטעים ' ִכּ ֥

ל"ב כ"זַ :כּ ֲא ֶ ֥שׁר ֲאד ִֹנ֖י דּ ֵ ֹֽבר  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים

ל"ב י"בַ :ה ְקּנִ ִ֔זּי  -הקו"ף בדגש ,והשווא נע.

ועוד ,שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם ,כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד
אינם ,אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם ,בעא רחמי
עלויהו והדרו בתשובה.
וכתב שם היעב"ץ בהגהותיו :רש"י ד"ה חטאים כתיב קרי ביה חטאים .נ"ב
ַח ָטּאים קרינן בפתח וטי"ת דגושה ,והוא תואר ,ענינו כמו חוטאים ,אלא
מדכתיב חטאים ולא כתיב חוטאים ,קרי ביה ֲח ָטאים בחטף פתח ,שהוא שם
דבר של חטא בריבוים ,והכוונה שיכלה היצר הרע שהוא סבת החטאים ויתמו
החטאים והעונות ולא החוטאים זה פשוט .עכ"ל.
והיינו ,שאע"פ שבפסוק כתוב ' ַח ָטּ ִאים' בפתח ודגש ,שהוא תואר על
האנשים החוטאים ,בכל זאת ,כיון שלא כתוב בפירוש בפסוק 'יתמו חוטאים',
אלא כתוב 'יתמו חטאים' ,אפשר לדרוש את הפסוק גם שהכוונה 'יתמו
ֲח ָט ִאים' בחטף פתח ורפה ,שהכוונה שיכלו החטאים עצמם .אך זו דרשה,
ואילו פשוטו של מקרא קאי על החוטאים ,שהרי מנוקד ' ַח ָטּ ִאים' בפתח ודגש.

מ"ב ה'ָ :ה ֵ ֣א-ל | יְ ָ֗י( שהוא מונח ופסיק ,ואינו מונח לגרמיה.
טו 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 ַ7ל ְל ָב ֶב`',
וזה שלא כדין כי משמע שרק היום יהיו על לבבך ולא מחר .וההטעמה שם
ל־ל ָב ֶ ֽב`' בתביר טפחא ,וטעותם היתה שהפסיקו
היא ' ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ `֛ ַהיּ֖ וֹם ְַ 7
בתביר יותר מאשר בטפחא.

כב לקוראים בהגיה המבחינה בין קמץ לפתח ,אם לא ידגישו את האות ,אע"פ
שעשו שלא כדין ,לא שינו משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת גם ללא הדגש
ע"י הפתח .אך לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין קמץ לפתח ,שאצלם כל
הבידול בין המשמעים הוא ע"י דגשות ורפיון האות ,אם לא ידגישו יש לחשוש
בזה לשינוי משמעות.

טז ובפירוש העמק דבר פירש שלבני ראובן היה מקנה רב ,ולבני גד היה מקנה
עצום מאד .אך פירוש זה אינו מתאים עם הטעמים שפירשו שלשניהם היה
מקנה רב ועצום מאד.
יז 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.

כג בבית יוסף )או"ח סימן כ"ה( כתב שאין בזה שינוי משמעות ,ובלבוש
כתב שלא דק ויש בזה שינוי משמעות .ובאחרונים שם )מור וקציעה ,מחזיק ברכה ,ועוד(
האריכו לדון בזה ,ואכ"מ.
)שם סעיף ז'(

נוּחה ָהנִ יחוּ ֶל ָ7יֵ ף )ישעיה כ"ח י"ב(.
כד כמו בפסוק :זֹאת ַה ְמּ ָ
כה ענין זה מבואר בגליון פרשת מקץ תשע"ו הערה ט"ו.

יח משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.

כו בתיבת ' ָבּ ָאה' ,כשהטעם מלעיל בבי"ת היא לשון עבר ,דהיינו שבאה כבר,
וכשהטעם מלרע באל"ף היא לשון הווה ,דהיינו שבאה עכשיו ,וכמו שכתב
רש"י בכמה מקומות )בראשית ט"ו י"ז ,כ"ט ו' ,מ"ב כ"א ,מ"ו כ"ו(.
ובאשל אברהם בוטשאטש )סי' קמ"ב( כתב שלפי זה אם קרא מלעיל במקום
מלרע או להיפך ,אולי הוא שינוי משמעות ,וצ"ע בזה ,עכ"ד .ובערוך השולחן
)סימן תר"צ סעיף כ'( כתב להדיא שאם שינה בזה הוי כמו שינוי בענין ,ומחזירין
אותו .ולכאורה פשוט כדבריו.

יט ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ח'.
דוֹלים )קהלת י' ד'(.
כ כמו בפסוקִ :כּי ַמ ְר ֵפּא יַ נִּ ַיֲ aח ָט ִאים ְגּ ִ
כא ובגמ' ברכות )י' ע"א( איתא :הנהו בריוני )פריצים .רש"י( דהוו בשבבותיה דר'
מאיר והוו קא מצערו ליה טובא ,הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי
דלימותו ,אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב )תהילים ק"ד ל"ה(
יתמו חטאים ,מי כתיב חוטאיםַ ,ח ָטּ ִאים כתיב )קרי ביה ֲח ָט ִאים שיכלה יצר הרע .רש"י(,
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לטריס ,גינצבורגל ,קסוטו ,ברויאר.

' ַכּ ֲא ֶ ֖שׁר ֲאד ִ ֹ֥ני דּ ֵ ֹֽבר'.

במונח זקף קטן – בכתבי היד :ס"ה סי"א סי"ב סט"ז סי"ז ,א"א א"גלא א"ה
א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקוראלב.לג.

*יד

אוּב֣ן |  -מונח ופסק אחריו ,ואינו מונח לגרמיה .
ל"ב כ"טְ :ר ֵ
ל"ב ל"גָ :ל ֶ ֣הם |  -מונח ופסק אחריו ,ואינו מונח לגרמיה*יד.

ל־דּ ַ ֣בר ְפּ ֑7וֹר(
)ְ 7
ר־פּ ֑7וֹר ַ /
ל־דּ ַב ְ
ל"א ט"זְ 7ַ :

שׁ ֶבט |  -שני מונחים לגרמיה זה אחר זה.
וְ ַל ֲח ִ ֣צי | ֵ ֣

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

ר־בּהּ  -יש להקפיד לנגן את
ת־ה ֱאמ ִ ֹ֥רי ֲא ֶשׁ ָ ֽ
ל"ב ל"ט :וַ יּ֖ ֶוֹרשׁ ֶא ָ
הטעמים במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא
ת־ה ֱאמ ִ ֹ֖רי ֲא ֶ ֥שׁר ָ ֽבּהּ'.
ולהטעים 'וַ יּ֥ ֶוֹרשׁ ֶא ָ

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

ל"ב מ"בָ :ל֦ה  -מוטעם במרכא כפולה .וניגונו דומה לניגון
התביר ,אלא שנקשר ומתגלגל בנעימתו עם התיבה שאחריו,
שהלא תביר הוא טעם מפסיק ,ומרכא כפולה הוא טעם
מחברכז.

)ָ 7ב ֶד֣י` ָנ ְֽשׂ ֔אוּ(
ל"א מ"טָ 7ֲ :ב ֶד֣י` ָנ ְֽשׂ ֗אוּ ֲ /
ברביע – 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"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ד א"ה א"ח~ .
ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

ָל֦ה  -הה"א לא נשמעת ,ונקרא ' ָל'כח.

בזקף קטן – בכתבי היד :א"ג א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן~ .
וכן הוא בעין הקורא.לה.
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)ָ 7ב ֶדי` ָנּ ְֽשׂאוּ(
ֲָ 7ב ֶדי` ָנ ְֽשׂאוּ ֲ /
הנו"ן רפה – 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"ח ס"י סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ה א"ז א"י ~ .ובדפוסים:
מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

ל' י"ג :א ָ ֹ֥תם ) /א ָ ֹ֣תם(
במרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ד ט"ה ט"ו ,ס"ה ס"ו ,א"ג א"ה א"ו א"י~ .
ובדפוסים :מק"ג ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן נכון
לפי כללי הטעמיםכט.

הנו"ן דגושה – בכתבי היד :ס"ו ס"ט ,א"א א"ג א"ד א"ו א"ח א"ט~ .
ובדפוסים :רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקוראלו.לז.

במונח – בכתבי היד :ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג
סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ד א"ז א"ח ~ .ובדפוס :רא"פ ~ .וכן כתבו אור
תורה ומנחת שי.

)ה ָ ֖רע(
ל"ב י"גָ :ה ַ ֖רע ָ /
הרי"ש בפתח – בכתבי היד :ט"ב ט"גלח ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח*לח ,ס"ו ס"ח ס"ט
סי"ב א"ה א"ז א"ח א"י ~ .ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר ~ .וכן נמסר בחילופים

)וּכ ֵל֣י ַה ֔קֹּ ֶדשׁ(
וּכ ֵל֥י ַה ֛קֹּ ֶדשׁ ְ /
ל"א ו'ְ :
במרכא תביר – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ו
ס"ח ס"ט ס"י סי"ג סי"ד סט"ו ,א"ב א"ד א"ו א"ז ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ,

הקדש ב' דסמיכי בטעם באוריתא אשר ישרתו'.
לב בעין הקורא כתב' :וכל֣ י ֔
וּכ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ' מופיע פעמיים בתורה ,ובשני הפעמים
והיינו ,שצמד המילים ' ְ
וּכ ֵל֣י ַה ֔קֹּ ֶדשׁ ֲא ֶ ֥שׁר יְ ָשׁ ְר ֖תוּ ָבּ ֶ ֑הם'
מוטעם בצורה זהה ,והמקום הנוסף הוא בפסוק ' ְ
וּכ ֵל֣י ַה ֔קֹּ ֶדשׁ' בזקף כמו בפסוק
)לעיל ג' ל"א( .ומוכח מדבריו שגם כאן מוטעם ' ְ
הנ"ל.
וּכ ֵל֥י ַה ֛קֹּ ֶדשׁ' במרכא תביר ,אך במסורה שם נמסר' :ב'
ובמק"ג מוטעם כאן ' ְ
בטעם בתורה אשר ישרתו' .והיינו שהמסורה שם מוסרת שמוטעם במונח
זקף ,ויוצא שנוסח המסורה שבו סותרת את הנוסח שמוטעם בספר.
ואכן בחומש עם מנחת כליל ,וכן בחומש היכל הברכה ,תוקן נוסח המסורה,
ונמסר שם' :ב' בתורה אשר ישרתו' .והיינו שהמסורה רק מוסרת שצמד
וּכלֵ י
וּכ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ' מופיע פעמיים בתורה ,והמקום הנוסף הוא בפסוק ' ְ
המילים ' ְ
ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר יְ ָשׁ ְרתוּ ָבּ ֶהם' ,אך אינה מוסרת כלל על ההטעמה.

כז כן כתבו רד"ק )מכלול פ' ע"א( ,ומנחת שי )שמות ה' ט"ו(.
ובתשלום מקנה אברם פירט מעט יותר ,וכתב שנגינתה קרובה לנגינת
התביר אך לא עם כ"כ חוזק ורעדה ושבירה.
והרשב"ץ )מגן אבות נ"ה ע"ב( כתב שאינו יודע הבדל בין נגינת התביר לנגינת
מרכא כפולה.
ובאהל משה )שער הטעמים אות ר"ע( כתב שניגון מרכא כפולה כשני תבירין ,וכן
כתב בתלמוד לשון עברי )סעיף ש"צ .וניכר מלשון הדברים שהם העתקה מדברי אהל משה( ,ובעל
ההערות בתלמוד לשון עברי כתב שניגונו כשני תבירין אבל בקול גבוה לחברו
לאחריו .וצ"ע בזה.
כח וכתב רד"ק )מכלול כ"ו ע"ב כ"ז ע"א( שהה"א היתה ראויה להיות במפיק ,אלא
שנחה כמו שמצאנו פעמים נוספות שראוי להיות במפיק ונשמט המפיק )כגון:
וַ ַתּ ְח ְמ ָרה ַב ֵח ָמר ,שמות ב' ג'ְ .ל ִמן ַהיּוֹם ִהוָּ ְס ָדה ,שם ט' י"ח .ועוד( .ולפי זה הקורא כאן ' ָלהּ' במפיק,
לא שינה משמעות.
כט הכלל הוא

וּכ ֵל֣י
לג יש להעיר ,שחילוף טעמים זה מהווה שינוי משמעות ,שאם מוטעם ' ְ
רוּ7ה ְבּיָ דוֹ'.
וּכ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ,וַ ֲחצ ְֹצרוֹת ַה ְתּ ָ
ַה ֔קֹּ ֶדשׁ' במונח זקף ,הפיסוק הואְ ' :
וּכ ֵ ֥לי ַה ֛קֹּ ֶדשׁ'
ומשמעות הפסוק שרק החצוצרות היו בידו .אך אם מוטעם ' ְ
רוּ7הְ ,בּיָ דוֹ' .ומשמעות
וּכ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ וַ ֲחצ ְֹצרוֹת ַה ְתּ ָ
במרכא תביר ,הפיסוק הואְ ' :
הפיסוק שניהם היו בידו )ואכן בספורנו פירש שכלי הקודש וחצוצרות התרועה שניהם היו בידו ,והכוונה

)מובא בדקדוקי הטעמים בו"ש סעיף  ,21דותן שער ט' .ובספר טעמי המקרא המיוחס לר' יהודה

בן בלעם ,שער הזרקא .ובעין הקורא בראשית ל"ז כ"ב .וכן בשאר הקדמונים ובמסורה( שכאשר יש שני
משרתים או יותר לזרקא ,המשרת הסמוך לזרקא הוא מונח ,ואם יש פסיק או
מתג בין המשרת האחרון לבין הזרקא ,והמשרת הקודם הוא קדמא ,המשרת
הסמוך לזרקא יהיה מרכא ולא מונח.
וכיון שכאן יש פסיק בין המשרת לבין הזרקא )ופסיק זה נמנה ברשימת הפסיקים
במסורה( ,תיבת 'א ָֹתם' ראויה להיות מוטעמת במרכא ולא במונח.
ובכתבי היד ס"ח א"ב מוטעם כאן במונח ,ולא מסומן פסיק בין המונח
לזרקא ,ובדפוס מק"ג מוטעם כאן במרכא ,ולא מסומן פסיק בין המרכא
לזרקא.

ברשותו ולא בידו ממש .והרלב"ג אף כתב שהוי"ו שבתיבת 'וַ ֲחצ ְֹצרוֹת' יתירה ,וכוונת הפסוק שכלי הקודש שהם

חצוצרות התרועה ,היו בידו(.
לד נראה שנמחק מונח ותוקן למקף.
לה יתכן שהטעמת ' ֲָ 7ב ֶ ֣די` ָנ ְֽשׂ ֔אוּ' בזקף היא טעות שנגרמה מחמת הפסוק לעיל
)ל"ב כ"ה( בו מוטעמות תיבות ' ֲָ 7ב ֶדי` יַ ֲ7שׂוּ' בזקף ,ומחמת הדמיון לתיבות
' ֲָ 7ב ֶדי` נָ ְשׂאוּ' הכתובות כאן ,היו שטעו להטעים גם כאן בזקף במקום ברביע.

וּכ ֵל֥י
ל ובגליון ציין שכך מוטעם ברוב הספרים ,אך בספרים אחרים מוטעם ' ְ
ַה ֛קֹּ ֶדשׁ' במונח זקף.

לו אך ציין בעין הקורא שיש גם ספרים אחרים בהם הנו"ן רפה.
לז ענין חילוף זה מבואר בגליון פרשת ויחי תשע"ו הערה מ"א.

לא נראה שתוקן ממרכא תביר למונח זקף ,ואכן בתרגום שם מוטעם במרכא
תביר )ודרך כתבי היד להטעים את התרגום בטעמים בהם מוטעם הפסוק(.

לח נראה שתוקן מקמץ לפתח.
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בשם בן אשר ובן נפתלילט.מ.

ם־תּ ָ ֽח ְל ֛צוּ(
)א ֵ
ם־תּ ָ ֥חלְ ֛צוּ ִ /
ל"ב כ'ִ :א ֵ

הרי"ש בקמץ – בכתבי היד :ס"א ס"ג ס"ד ס"ה ס"י סי"א סי"ג סי"ד סט"ו
סט"ז סי"ז א"ב א"ג א"דמא א"ו ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס,
גינצבורגמב ,קורן.מג.

החי"ת במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםמו.
החי"ת במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.
)ָ 7ב ֶ ֣די` יַּ ֲֽ֔ 7שׂוּ(
ל"ב כ"הָ 7ֲ :ב ֶד֣י` יַ ֲֽ֔ 7שׂוּ ֲ /

)מ ַ ֣א ֲח ָ ֔ריו(
ל"ב ט"וֽ ֵ :מ ַא ֲח ָ ֔ריו ֵ /

היו"ד 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"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ד
א"ה א"ז א"ט ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

האל"ף ללא מונח – בכתבי היד :ט"ב ט"ד ט"ה ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד
ס"ה ס"ו ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ג א"ד א"ה
א"ז א"ט ~ .ובדפוסים :רא"פ ,קסוטו ,ברויאר ~ .וכן כתבו אור תורה ומנחת
שימד.

היו"ד דגושה – בכתבי היד :א"ג א"ו א"ח א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן~ .
וכן הוא בעין הקורא*.לז.

האל"ף במונח – בכתבי היד :ס"ח ,א"ו א"ח א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רוו"ה,
לטריס ,קורן.מה.

ל"ב כ"ז :וַ ֲָ 7ב ֶ ֨די` יַ ְַֽ 7בר֜ וּ ) /וַ ֲָ 7ב ֶ ֨די` יַּ ְַֽ 7ב ֜רוּ(
היו"ד 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"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ד
א"ה א"ז ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

)ב ָאה ַנּ ֲֽח ָל ֵ֙ת ֙נוּ(
ל"ב י"ט֤ ָ :ב ָאה ַנ ֲֽח ָל ֵ֙ת ֙נוּ ֤ ָ /
הנו"ן רפה – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ה ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ה ס"ו
ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ד א"ז א"ח
א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

היו"ד דגושה – בכתבי היד :א"ג א"ו א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן.
~ וכן הוא בעין הקורא*.לז.

הנו"ן דגושה – בכתבי היד :א"ג א"ה א"ו ~ .ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,קורן.
~ וכן הוא בעין הקורא*.לז.

לט כן הוא בספר החילופים מישאל .ובספר המסורה )עמ' תקע"ו( נמסר כאן על
חילוף בין בן אשר לבן נפתלי ,שלבן אשר מנוקד ' ָה ָרע' בקמץ ,ולבן נפתלי
מנוקד ' ָה ַרע' בפתח.

לנוסח הפתח ,המסורה מונה ב' קמצין בעשיה ,וז' קמצין אצל עשיה ואמירה
ועין ולשון ויצר .ולנוסח הקמץ ,המסורה מונה ג' קמצין בעשיה ,וט' קמצין אצל
עשיה ואמירה ועין ולשון ויצר.
וכן מספר החילופים מוכח ששתי הנוסחאות קדומות הן ,שהרי כאשר
מופיע חילוף בספר החילופים )אף כאשר מובא שיש הסכמה בין בן אשר לבן נפתלי( ,מוכח
שיש בעל מסורה אחר שסבר להיפך.

מ ויש מסורות התומכות בניקוד ' ָה ַרע' בפתח בפסוקנו .בכ"י ט"ד נמסר כאן
במסורה גדולה' :כל עשיה הרע פתח ,בר מן ב' קמצין ,ויתעם מנשה ,וטוב
משניהם את אשר עדן ,וכל קריה דכותה קמצין בר מן ב' פתח ,על הרע כפים
להיטיב ,ישוב הרע לשררי'.
וכוונת המסורה ,שבכל תיבת 'הרע' הסמוכה ללשון עשיה ,הרי"ש מנוקדת
יתם ָה ַרע )דברים ד' כ"ה( ,לַ ֲ7שׂוֹת ָה ַרע )שם ט' י"ח(ֲ ,א ֶשׁר יַ ֲֶ 7שׂה ֶאת ָה ַרע )שם י"ז ב'(ִ ,כּי
בפתח )כגון :וַ ֲִ 7שׂ ֶ
ַת ֲ7שׂוּ ֶאת ָה ַרע )שם ל"א כ"ט( ,וכדומה( ,פרט לשני מקומות בהם תיבת 'הרע' סמוכה
שּׁה ַל ֲ7שׂוֹת ֶאת ָה ָרע )מלכים
ללשון עשיה והרי"ש מנוקדת בקמץ ,והם :וַ יַּ ְת ֵ7ם ְמנַ ֶ
יהם ֵאת ֲא ֶשׁר ֲֶ 7דן לֹא ָהיָ ה ֲא ֶשׁר לֹא ָר ָאה ֶאת ַה ַמּ ֲֶ 7שׂה ָה ָרע
ב' כ"א ט'( ,וְ טוֹב ִמ ְשּׁנֵ ֶ
)קהלת ד' ג'( .ובתיבת 'הרע' שאינה סמוכה ללשון עשיה ,הרי"ש מנוקדת בקמץ,
פרט לשני מקומות שהרי"ש בפתח ,והם7ַ :ל ָה ַרע ַכּ ַפּיִ ם ְל ֵה ִ
יטיב )מיכה ז' ג'(ָ ,י ִשׁיב
ָה ַרע ְלשׁ ְֹר ָרי )תהילים נ"ד ז'( .וממסורה זו מוכח שבפסוקנו שתיבת 'הרע' סמוכה
ללשון עשיה ,מנוקד ' ָה ַרע' בפתח.
ובכ"י ט"ב )ויקרא כ"ז י'( ובכ"י ט"ג )ירמיה ב' י"ט( נמסר שכאשר תיבת 'רע' או
תיבת 'הרע' סמוכים ללשון עשיה או אמירה או עין או לשון או ויצר ,הרי"ש
מנוקדת בפתח ,פרט לשבעה מקומות שבהם הרי"ש מנוקדת בקמץ,
והמסורה מונה את שבעת המקומות ,ופסוק זה אינו נכלל עמהם אף שהוא
סמוך ללשון עשיה ,ומוכח שבפסוקנו מנוקד ' ָה ַרע' בפתח.
וראה לקמן )הערה מ"ג( שיש גם מסורות התומכות בנוסח הקמץ.

מד מדפיסי המנחת שי הדפיסו כאן בטעות' :האל"ף בגלגל' ]מונח[ .במקום:
'האל"ף בלא גלגל' .וע"י זה טעו רוו"ה ומדפיסים נוספים ,והדפיסו ' ֵמ ַ ֣א ֲח ָ ֔ריו'
במונח.
במנחת שי מהדורת בצר השיבו את הנוסח הנכון למקומו ע"פ כתבי היד
של המנחת שי עצמו.
ובאמת הטעות מוכחת מעצמה ,שבאור תורה כתב 'האל"ף בלא שופר'
]מונח[ ודרך מנחת שי במקומות רבים מאד להביא את דברי האור תורה ,ואף
במקומות שחולק עליו ,מביא תחילה את דעת אור תורה ,ואח"כ חולק עליו,
וכיון שכתב כאן הפוך מדעת האור תורה ,ולא הזכיר את דעתו כלל ,מוכח
שיש טעות בדבריו.
מה לגבי מונח הבא בתיבה המוטעמת בזקף קטן ,הכלל הוא שאם יש בתיבת
הזקף קטן מקום הראוי למתג ,שלא באות הראשונה ,יבוא מונח תמורת
המתג ,אך כאשר הזקף בא אחר תנועת 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 שהאות שלפני החטף ראויה למתג ,לא
יבוא מונח תמורתו.

מא ובמסורה שם נמסר' :פליגי פתח' .כלומר שיש מחלוקת בניקוד תיבה זו,
ויש שסוברים שהרי"ש בפתח.

מו ע"פ כללי הטעמים ,כאשר בא תביר ללא טעם משרת לפניו ,ויש עמו
בתיבתו מקום הראוי למתג ,ובין מקום המתג לתביר יש שווא בלבד ,יבוא
מרכא במקום הראוי למתג )כלל זה מובא בדקדוקי הטעמים ,סעיף  .20רבינו תם ,שיר אלוקים לי מגן

מב ובגליון ציין נוסח אחר שלבן אשר מנוקד ' ָה ָרע' בקמץ ,ולבן נפתלי מנוקד
' ָה ַרע' בפתח ,וכן בספר מוגה מנוקד ' ָה ַרע' בפתח.

על כללי הטעמים .רד"ק ,עט סופר ל"א ע"ב .טעמי המקרא המיוחס לר' יהודה בן בלעם ,פרק לדבר על י"ב טעם,

שער התביר .ר' משה הנקדן ,דרכי הנקוד והנגינות ,שער הנגינות ,טעם תביר .ובעוד מדקדקים(.
ובכתבי היד אכן מוטעם במקומות אלו במרכא ,כראוי ע"פ כללי הטעמים,
אך מחמת שבכתבי היד יש דמיון רב בין מרכא למתג וההבדל ביניהם כמעט
ואינו מורגש ,טעו מדפיסים רבים והדפיסו במתג במקום במרכא )ובדפוסים ההבדל
ביניהם ניכר ,שמתג הוא קו ישר ,ומרכא הוא קו מעוגל נוטה לשמאל(.
ורוו"ה הביא כלל זה בספרו משפטי הטעמים )דף כ"ו ע"ב( ,אך למרות זאת
בחומשים שהדפיס הטעים בדרך כלל במתג ולא במרכא ,כמקובל בדפוסים
שלפניו.
לענין מעשה ,כיון שכלל זה ברור ומוסכם ,ואף בכתבי היד הטעימו כן,
ומקור ההטעמה במתג בטעות בלבד ,אין ספק שיש להטעים במרכא ולא
במתג .ואכן בתנ"ך ברויאר הדפיס בכל מקומות אלו במרכא ולא במתג.

מג ראה לעיל )הערה מ'(.
ויש מסורות התומכות בניקוד ' ָה ָרע' בקמץ בפסוקנו .בכתבי היד ס"ג סי"ד
סט"ו נמסר כאן במסורה' :ג' בקמץ בעשיה' )או 'סמוך לעשיה'() .ובכתבי היד ס"ד ס"ה ס"י
נמסר רק 'ג' קמץ' .ולא מבואר שהכוונה סמוך ללשון עשיה ,אך ברור שזו הכוונה( והיינו שפרט לשני
המקומות המנויים במסורה בכ"י ט"ד )ראה לעיל הערה מ'( מסורה זו מוסיפה ומונה
גם פסוק זה בין הקמוצים ,ולכן מוסרת על ג' מקומות ולא על ב' מקומות.
כמו"כ במערכת המסורה שבסוף מק"ג )אות ר'( מונה המסורה תשעה
מקומות בהם הרי"ש בקמץ סמוך לעשיה ואמירה ועין ולשון ויצר ,וביניהם
נמנה גם פסוק זה )וכן בכ"י א"ג נמסר רק ט' קמץ .ולא מבואר שהכוונה סמוך ללשון עשיה ואמירה ועין
ולשון ויצר ,אך לכאורה ברור שזו הכוונה ,וכן בכ"י א"ו נמסר ט' קמץ דסמיך לעשיה ,ונראה ג"כ שהכוונה למסורה

זו ,והכוונה שסמוכות גם ללשון ואמירה ועין ולשון ויצר(.
וממילא מוכח שגם נוסח הפתח וגם נוסח הקמץ כאן הם נוסחאות קדומות,
ויש מסורות התומכות בנוסח הקמץ ,ויש מסורות התומכות בנוסח הפתח.
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