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שישמע הקול לציבור ,שאם לא כן אינם יוצאים ידי חובהג .וברוב
המקומות אין נוהגים בזהד.

 הלכה ומנהג 
ּוב ַר ְכ ָת
במעט מקומות נוהגים לקרוא את הפסוק 'וְ ָא ַכ ְל ָת וְ ָש ָב ְע ָת ֵ
א
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַהט ָֹּבה ֲא ֶשר נָ ַתן ָלְך' (ח' י') בהרמת קול .
ֶאת יְ יָ אֶ -

כֹוכ ֵבי ַה ָש ַמיִם
יש מי שנוהג להפסיק לעולה החמישי בפסוק ' ְכ ְ
ֹותיו ָכל ַהיָ ִמים' (י"א א') ,כדי להקדים
ּומ ְצ ָ
ָלר ֹּב' (י' כ"ב) או בפסוק ' ִ
ולקרוא לשביעי מהפסוק ' ִכי ָה ָא ֶרץ' (י"א י') ,וכך לא יחזור
המפטיר על כל מה שקרא השביעיה ,ועיין הערהו.

במעט מקומות נוהגים לקרוא בקול נמוך מהפסוק 'וְ ָהיָ ה ִאם
ֹלה ֶיכם' (ח' כ')ב .וצריך להיזהר
ָשכ ַֹּח ִת ְש ַכח' (ח' י"ט) עד ' ְבקֹול יְ ָי אֵ -

  
א כך מנהג פרנקפורט ,כמו שהעיד בדברי קהילות (עמ' .)464

ולגבי העולה השביעי לכאורה ודאי שאין חיסרון בזה שיקראו אח"כ את
מה שקרא ,שהרי בשעת קר יאתו קרא פסוקים שלא נקראו עדיין (ואף כאשר
קוראים לשני עולים את אותם הפסוקים ,החיסרון הוא רק לגבי העולה האחרון ,ולא לגבי העולה הראשון ,כדמשמע

ב לוח עתים וזמנים (עניינים ,ארחות חיים ,הליכות ומנהגים במשנת אדמורי קרלין סטולין).

בשו"ע שם).
ואכן בשערי אפרים (שער ז' סעיף ל"ד ,ובפתחי שערים סקכ"ד) כתב להדיא שיכול
המפטיר לחזור ולקרוא כל מה שקרא השביעי ,ואין בזה שום חיסרון ,משום
שכל מפטיר חוזר על מה שקראו כבר .ובמשנה ברורה (סימן קל"ח סק"ב) הביא
דבריו.
וכן מוכח מדברי האליה רבה (סימן תכ"ח סקי"א) והפרי מגדים (סימן תכ"ח אשל אברהם
סק"ז ומשבצות זהב סק"ד) ,שכתבו שאע"פ שאין מוסיפים קרואים בשירת האזינו (שו"ע
או"ח סימן תכ"ח סעיף ה') ,אם רוצים בפרשת האזינו להוסיף עולה נוסף ,יחלקו את
קריאת השביעי שאחר השירה .והלא כדי להעלות שם עולה נוסף ,מוכרחים
לקרוא לאחרון מהפסוק בו מתחיל לקרוא המפטיר (שאי אפשר לחלק את הקריאה לשני

ג כן כתב הפרי חדש (סימן תכ"ח סק"ז) גבי הקריאות שקוראים בקול נמוך ,והועתקו
דבריו באחרונים.
ד בכנסת הגדולה ובפרי חדש (סימן תכ"ח) כתבו שקוראים פרשת העגל ופרשת
המתאוננים בקול נמוך ,והטעם להראות שהם מתחרטים מאשר הרעו לעשות.
ע כ"ד .ולפי טעם זה היה ראוי לכאורה לקרוא בקול נמוך גם בכל מקום בו
מוזכרים מעשיהם הרעים של ישראל ,אך למרות זאת לא הובא שנוהגים
לקרוא בקול נמוך אלא בפרשת העגל ופרשת המתאוננים.
ובספר שער המפקד (הלכות קריאת ספר תורה ,נהר פקוד אות י"ג) כתב שראה שנוהגים
לקרוא בקול נמוך רק פרשת העגל ולא פרשת המתאוננים ,וכתב שטעמא
רבה איכא בזה ,שדוקא במעשה העגל שאמרו חז"ל (סנהדרין ק"ב ע"א) אין לך כל
פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה קצת מחטא מעשה העגל דכתיב
אתם' ,א"כ עוד לא היטהרנו לגמרי מחטא
יהם ַח ָט ָ
ּופ ַק ְד ִתי ֲע ֵל ֶ
ּוביֹום ָפ ְק ִדי ָ
' ְ
העגל ,ולכן שייך חרטה בדבר ,כדי שיסלק הקב"ה מדת דינו שנמצאת בכל
דור ,אך בענין המתאוננים ,מלבד שהחוטאים היו האספסוף ולא כללות העם
חטאו ,הרי קיבלו את עונשם ,ואם תאמר שנהיה מתביישים במעשה אבותינו
שעשו לפנים ומטעם זה נקרא בקול נמוך ,א"כ היה לנו לקרוא בקול נמוך
בפרשת קרח ובפרשת המרגלים ,ובפרשת חוקת בענין הנחשים השרפים,
ובפרשת בלק בענין בנות מואב ,ובעוד פרשיות רבות מאד ,ולמה בכל אלו לא
קוראים בקול נמוך ,אלא מוכח שרק בחטא העגל יש ענין לקרוא בקול נמוך
שאיכא תועלת בחרטה לעורר רחמיו ולסלק מעלינו מדת הדין שבכל דור על
מעשה העגל .עכ"ד.
ובפרשה זו ,שאינה מתארת מעשים רעים שעשו ישראל ,אלא רק מזהירה
שלא יעשו ישראל מעשים רעים ,ואם יעשו יענשו ותבוא עליהם פורענות,
לכאורה יש אף פחות מקום לקרוא בקול נמוך ,מאשר בפורענויות שבאו על
ישראל.
ועיין עוד בגליון פרשת בהעלותך תשע"ו (הערה ה') ,שאף המנהג שהובא
בכנסת הגדולה ובפרי חדש להנמיך את הקול בפרשת העגל ובפרשת
המתאוננים ,מקורו בתיקון יששכר ,ושם לא כתוב שמנמיכים את קול
הקריאה ,אלא רק שמנמיכים את נעימת הטעמים.

עולים באופן אחר ,משום שיש שם שתי פרשיות שבכל אחת יש פחות מששה פסוקים ,ומשום הגזירה שלא להתחיל
או לסיים עליה בשלושה פסוקים הסמוכים לפרשה (שו"ע או"ח סימן קל"ח) מוכרחים לקרוא לאחרון וכן למפטיר

מראש הפרשה השניה) ,ומוכח מדבריהם שיכול העולה האחרון לקרוא את כל מה
שיקרא המפטיר.
ואכן אמר לנו הגר"ש דבליצקי ,שמה שהנהיג להפסיק לשביעי קודם ,אינו
משיקול הלכתי (וכנראה הוא מהשיקול שזה נראה מעט מוזר לכפול לשני עולים את אותם הפסוקים בדיוק.
ונראה שזו גם כוונת הדברי קהילות (עמ'  )646שכתב שיתכן שלמנהגם המפטיר בפרשת נצבים מתחיל מהפסוק

' ִהגַ ְד ִתי לָ ֶכם ַהיֹום' (דברים ל' י"ח) אף שאינו דבר טוב ,משום שמיאנו בפרנקפורט לכפול פרשה כולה).
ויש לציין ,שבכל ספרי המנהגים והחומשים הישנים אכן החלוקה בפרשת
עקב היא כך שעליית השביעי מתחילה כבר בפסוק ' ִכי ָה ָא ֶרץ' (י"א י') ,או בפסוק
מ ַע' (י"א י"ג) .וניתן לשער שהחלוקה המקובלת בדפוסי ימינו חולקה
'וְ ָהיָה ִאם ָש ֹּ
כך מחמת שרצו שהעולה שישי (שהיא העלייה החשובה ביותר ע"פ הקבלה) יקרא את
מ ַע' (שנתפסת כקריאה חשובה כיון שנאמרת בקריאת שמע)( ,אך בספר 'מאורי
פרשת 'וְ ָהיָ ה ִאם ָש ֹּ
אור' חילק כן שהשביעי והמפטיר מתחילים באותו מקום .וכן בספר דברי קהילות (עמ'  )641הביא שיש מנהג

מקומות אחרים שבפרשת עקב השביעי והמפטיר מתחילים באותו מקום).
(ויש להעיר ,שאע"פ שמדינא מותר למפטיר לחזור על כל מה שקרא השביעי ,משום שלגבי העולה השביעי אין
חיסרון בזה שיקראו אח"כ את מה שקרא כבר ,יתכן שיש עדיפות גם לעולה הראשון שיקרא פסוקים שלא יכפלו
ויקראו אותם אחריו ,ורק הוא יקרא אותם .שהשערי אפרים והמשנה ברורה דיברו במקרה שיש בסוף הפרשה
פרשה של חמשה פסוקים ,וכיון שגם במפטיר יש את הגזירה שלא להתחיל או לסיים עליה בשלושה פסוקים
הסמוכים לפרשה ,לכן כתבו שצריך המפטיר לקרוא את כל הפרשה ,והוסיפו שאף אם השביעי התחיל משם יכול
המפטיר להתחיל משם שוב .אך אין ראיה מדבריהם שאין עדיפות שהשביעי יוסיף פסוקים כאשר זה אפשרי ,משום
ששם המפטיר לא יכול לקרוא באופן אחר ,ולכן חייב לחזור על כל מה שקרא השביעי ,אך כשאפשר ,יתכן שעדיף
שגם העולה הראשון יקרא פסוקים שלא יחזרו ויקראו אותם אחריו .וכן האליה רבה והפרי מגדים התירו זאת במקום
שאי אפשר להעלות עולה נוסף אם לא שיחזור המפטיר על כל מה שקרא האחרון ,אך אין הוכחה שהתירו כן לגמרי
גם במקום שאפשר שהשביעי יקרא פסוקים שלא יחזרו אותם אחריו.
ואולי אף י ש קצת ראיה שגם לעולה הראשון יש עדיפות שיקרא פסוקים שלא יחזרו אחריו ,משיטת הגר"א
בקריאת ראש חודש (ביאור הגר"א סימן תכ"ג סעיף ב') ,שבפרשה הראשונה יש שמונה פסוקים ,ולשיטת הגר"א
הכהן קורא ג' פסוקים ,והלוי קורא ה' פסוקים ,והשלישי חוזר על ג' פסוקים אחרונים שקרא הלוי ,ומוסיף עוד ב'
פסוקים .והרי לכאורה עדיף שיחלקו את הפרשה ד' פסוקים לכהן וד' ללוי ,שהרי הקורא ד' פסוקים משובח יותר
מהקורא ג' פסוקים (מגילה כ"א ע"ב) ,ולמה מחלקים ג' פסוקים לכהן וה' ללוי .אך אם יש עדיפות גם לעולה הראשון
שלא יקראו אחריו פסוקים שקרא ,הלוי קורא ה' פסוקים משום שהעולה אחריו חוזר וקורא ג' פסוקים שקרא ,ולכן
עדיף שיקרא ה' פסוקים ,וכך יהיו ב' פסוקים שקרא הלוי לבד (ואמנם ,אף אם נאמר שאכן עדיף גם לעולה הראשון
שלא יחזרו אחריו על פסוקים שקרא ,יתכן לומר שבשביעי ומפטיר לא אמרינן הכי כלל ,משום שכך נתקן המפטיר
שיחזור על מה שקראו לפניו ,ולכן בזה אין זה גורע כלום מקריאת השביעי) .וצ"ע בזה).

ה כן כתב הגר"ש דבליצקי (וזרח השמש עמ' צ"א) ,וראה עוד בהערה הבאה.
ו מבחינה הלכתית אין כל מניעה שיחזור המפטיר על כל מה שקרא השביעי,
ואע"פ שאין לקרוא לשני קרואים אותם פסוקים ,כמבואר בשו"ע (או"ח סימן קל"ז
סעיף ו')  ,מ"מ בעלית המפטיר לא אמרינן הכי ,שהרי לעולם כל מה שקורא
המפטיר כבר קראו לעולה השביעי ,ואינו מוסיף עליו פסוקים (שו"ע או"ח סימן רפ"ב
סעיף ד') .וכיון שתמיד המפטיר כופל את מה שקראו כבר ,ודאי שאין שום חילוק
לגביו אם קורא רק חלק ממה שקרא השביעי או שקורא כל מה שקרא
השביעי.

1

 דיוקים ודקדוקים 
ים ָה ֵֵ֔אלֶ ה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ז' י"בֵ֤ ֵ :את ַה ִמ ְש ָפ ִט ֙
כראוי ,ולא להטעים ' ֵ ֵ֚את ַה ִמ ְש ָפ ִ ִ֣טים ָה ֵֵ֔אלֶ ה'.

ז' ט"ו :י ַ ֶָ֗ד ְע ָת  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא 'יָ ַד ָת',
או לקרוא 'יָ ַד ַע ָת' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן (ח' ה' ,ט' ג') :וְ י ַָד ְע ָת.
ולהלן (ח' י' ,י"א ט"ו) :וְ ָש ָב ְע ָת .ולהלן (ט' ב') :י ַָד ְע ָתָ ,ש ַמ ְע ָת .ולהלן
(ט' כ"ג)ְ :ש ַמ ְע ֶתם .ולהלן (ט' כ"ד)ַ :ד ְע ִתי.

ַה ְב ִר ֙ית  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן (ט' ט' ,י"א ,ט"ו).

ש ֹּנְ ֶ ֶֽאיָך  -הנו"ן בשווא נע.

נִש ַ ַּ֖בע  -יש להקפיד להשמיע את העי"ןז ,שאם לא ישמיעה
ְ
ח
ישמע שקורא 'נִ ְש ָבה' בה"א  .וכן הוא להלן (ז' י"ג ,ח' א' ,י"ח ,ט' ה',
י"א ט' ,כ"א).

ז' ט"זֶֽ ֵ :עינְ ָךַּ֖  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ֵאינְ ָך' באל"ףיב.
ֵ ֶֽעינְ ָךַּ֖  -הנו"ן בשווא נע.

ז' י"ג :וַ ֲא ֵ ִ֣ה ְב ֵָ֔ך  -הבי"ת בשווא נע.

יהם  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע
ֲעלֵ ֶ ִּ֑
יהם' באל"ף*יב .וכן הוא להלן (ז' כ"ה ,ט' י').
שקורא ' ֲא ֵל ֶ

ּוב ַר ְכָךַּ֖  -יש אומרים שהכ"ף הראשונה בשווא נע ,ויש אומרים
ֵ
ט
שהיא בשווא נח .

ר־ע ָש ֙ה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ז' י"חֵ֤ ֵ :את ֲא ֶש ָ
ת־א ֶ ֵ֤שר ָע ָש ֙ה'.
הנכון ,ולא להטעים ' ֶא ֲ

וְ י ְִצ ָה ֶ ֶ֗רָך  -הצד"י בשווא נח .ויש להיזהר שלא להבליע את הה"א
שאחריה ולקרוא 'וְ יִ ָצ ֶרָך' .וכן בכל מקום בו מנוקד שווא נח לפני
אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות הגרוניתי .ולהלן
ּוב ְב ֶה ְמ ֶתָך.
רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזהִ :
ּותהֹּמֹּת.
נִש ָא ִרים .וַ י ְַענְ ָך .וַ יַ ְר ִע ֶבָךּ .ולְ ִי ְר ָאהְ .
לְ ַפ ְרעֹּהַ .ה ִצ ְר ָעהַ .ה ְ
ּוב ַא ֲהר ֹּן.
יִת ַאנַ ף .לְ ַה ְכ ִעיסֹוְ .
ּוב ִר ְש ַעת .וַ ְ
ּות ֵאנָ הְ .
ּושע ָֹּרהְ .
ַב ִב ְק ָעהְ .
ּומ ִשנְ ָאתֹוֶ .אלְ ָעזָ ר .לְ ִי ְר ָאהּ .ולְ ַא ֲה ָבה.
ּוב ַת ְב ֵע ָרהִ .ר ְשעֹוִ .
ִה ְת ַאנַ ףְ .
ּוב ְש ָע ֶריָך.
ְבזַ ְר ָעםְ .ב ִש ְב ִעים .וַ י ְַא ְב ֵדם .זַ ְר ֲעָךּ .ולְ ָע ְבדֹוִ .

נֵיהם  -השוואים נעים .וכן
מ ְפ ִת ֙ים ,וְ ַהזְ ִ֣ר ֹּ ַעִ ,מ ְפ ֶ ֶֽ
ז' י"טַ :הגְ ד ִֹֹּ֜לת ,וְ ַה ֶֽ ֹּ
הוא להלן בתיבות אלו.
הֹוצ ֲאָךַּ֖  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,שהוא לשון
ִ ֶֽ
ֹוצי ֲאָך' באל"ף שהוא לשון
עבר נסתר .שלא ישמע שקורא 'א ִ
יכָך .וכן הוא להלן (ח' ג'):
מדבר עתיד .וכן הוא להלן (ח' ב') :הֹּלִ ֲ
יאם .וכן הוא להלן (י' י'):
הֹוצ ָ
ִ
הֹוד ֲעָך .וכן הוא להלן (ט' כ"ח):
ִ
יתָך.
ַה ְש ִח ֶ

ל־ה ַע ִ ִּ֑מים  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף,
ז' י"דִ :מ ָכ ָ
ולא להשמיט את המקף ולהטעים ' ִמ ָכִ֣ל ָה ַע ִ ִּ֑מים'.

ל־ה ַע ִֵ֔מים  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי במקף ,ולא
לְ ָכ ָ ִ֣
להשמיט את המקף ולהטעים ' ְל ָכִ֣ל ָה ַע ִֵ֔מים'.

ל־מ ְדוֵ י֩ ִמ ְצ ַ ַ֨ריִם ָה ָר ִ֜ ִעים  -יש להקפיד על הניגון המחבר
ז' ט"ו :וְ ָכ ַ
של התלישא קטנה ,שלא ישמע כאומר' :וְ ָכל ַמ ְדוֵ יִ ,מ ְצ ַריִם
ָה ָר ִעים' .אלא הכל ענין אחד' :וְ ָכל ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִם ָה ָר ִעים'יא.

נִש ָא ִ ִ֛רים וְ ַהנִ ְס ָת ִ ַּ֖רים ִמ ָפ ֶנֶֽיָך  -יש להקפיד להטעים היטב
ז' כ'ַ :ה ְ
את הטפחא המפסיק שבתיבת 'וְ ַהנִ ְס ָת ִרים' ,שהוא ניגון מפסיק
יותר מהתביריג שבתיבת ' ַהנִ ְש ָא ִרים' ,שאם לא יטעים כראוי

ז איתא בירושלמי (ברכות פ"ב ה"ד) :אלו צריך דקדוק וכו' ,ר' חנינא בשם ר' אחא
ֲא ֶשר נִ ְש ַבע יְ יָ  .ע"כ.
ופירשו רוב הראשונים (רד"ק במכלול דף ע"ב ע"ב ,המנהיג הלכות תפילה סימן ל"ח ,טור או"ח סימן
ס"א .וכן הוא בשו"ע שם סעיף ט"ז) דהיינו שצריך דקדוק להשמיע יפה את העי"ן ,שלא
תהיה נשמעת כה"א.

וכיון שעל פי הטעמים הכל ענין אחד ,אין הכרע מהטעמים האם הכוונה
שהמדוים הם רעים ,או שהמצרים הם רעים (אמנם בפשטות מסתבר יותר שהכוונה שהמדוים
הם רעים) ,ואם קורא את התלישא קטנה בניגון מפסיק ,ממילא מכריע שהכוונה
שהמצרים הם רעים ,בעוד שעל פי הטעמים אין בזה הכרעה.
יב 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')
ש בקריאת 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.

ח משום שהאות ה"א שבתיבת 'נִ ְש ָבה' אינה נשמעת ,ואם לא ישמיע את העי"ן
שבתיבת 'נִ ְש ַבע' ישמע שקרא 'נִ ְש ָבה'.
אמנם ,לקוראים בהגיה המבחינה בין קמץ לפתח ,אם לא יהגו את העי"ן
כראוי ,אע"פ שעשו שלא כדין ,לא שינו משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת
עדיין ע"י הפתח .אך לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין קמץ לפתח ,שאצלם
כל הבידול בין המשמעים הוא ע"י הגיית העי"ן ,אם לא יהגו את העי"ן כראוי
יש לחשוש לשינוי משמעות.
ט משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
י 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 ְך' במקום ' ַמלְ ַאְך'ִ ' ,שמֹון' במקום ' ִש ְמעֹון'' ,וַ יִ נַ ג' במקום
'וַ יִ 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).

יג 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'  44הערה 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 ' ַהיֹום ַעל לְ ָב ֶבָך',
וזה שלא כדין כי משמע שרק היום יהיו על לבבך ולא מחר .וההטעמה שם
ל־ל ָב ֶ ֶֽבָך' בתביר טפחא ,וטעותם היתה שהפסיקו
היא ' ֲא ֶַ֨שר ָאנ ִ ִֹּ֧כי ְמ ַצּוְ ָךִ֛ ַהיַּ֖ ֹום ַע ְ

יא יש שכתבו (בינת מקרא ,רוו"ה בהבנת המקרא דברים כ"ט כ') שכאשר באים כמה טעמים
מחברים זה אחר זה ,ראשון ראשון רהוט יותר למילה שלאחריו ,ולפי זה תיבות
'וְ ָכל ַמ ְדוֵ י' מחוברות לתיבת ' ִמ ְצ ַריִם' ,יותר מאשר תיבת ' ִמ ְצ ַריִם' מחוברת
לתיבות ' ָה ָר ִעים' ,ולפי זה הפיסוק כאן הוא 'וְ ָכל ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִםָ ,ה ָר ִעים' ,וממילא
מובן שהמדוים הם רעים.
אך מקובל שאין הבדל כלל בין הטעמים המחברים ,וכולם מחברים במידה
זהה ,ולפי זה כל התיבות במשפט 'וְ ָכל ַמ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִם ָה ָר ִעים' מחוברות אחת
לשניה במידה זהה.
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ישמע שהנסתרים מפניהם יאבדו ,בעוד שפירושו שיאבדו
מפניהם הנשארים והנסתרים.

ַע ֶֹּֽנ ְת ִָ֜ך  -העי"ן בפתח ,והנו"ן דגושה ,והוא מלשון עינוי .והקורא
' ֲענ ְֹּתָך' בחטף פתח ונו"ן רפה ,משנה משמעות ללשון עניה או
ענווהכ .וכן הוא להלן (ח' ט"ז).

ז' כ"ד :וְ ַה ֲא ַב ְד ָ ִ֣ת  -הדלי"ת בשווא נח ,ולא בשווא נעיד ,למרות
הקושיטו .ויש להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע שקרא
'וְ ַה ֲא ַב ָת' .או לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא 'וְ ַה ֲא ַבד ָת'.
ואם אינו יכול לקרוא בשווא נח בלי להבליע את הדלי"ת או
לחלקה לשתי תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע .וכן הוא להלן (ח'
י"ט) :וַ ֲע ַב ְד ָתם .ולהלן (ט' ג') :וְ ַה ַא ַב ְד ָתם .ולהלן (י' י')ָ :ע ַמ ְד ִתי .ולהלן
(י"א ט"ז) :וַ ֲע ַב ְד ֶתם .ולהלן (י"א י"ז) :וַ ֲא ַב ְד ֶתם .ולהלן (י"א י"ט):
וְ לִ ַמ ְד ֶתם.

ַע ֶֹּֽנ ְת ִָ֜ך ,לְ נַ ֶֽסֹּ ְת ֶָ֗ך  -השוואים נעים.

ז' כ"גִ :ה ָש ְמ ָ ֶֽדם  -המ"ם בשווא נע.

ִ ֶֽב ְל ָב ְבָךִ֛  -הבי"ת בשווא נע.
ח' ג'ַ :וֶַֽֽי ְַענְ ָך  -היו"ד בשווא נח ,והנו"ן דגושה ,והוא לשון עינוי.
והקורא 'וַ יַ ֲענְ ָך' היו"ד בפתח והנו"ן רפה ,משנה משמעות ללשון
עניה.
וַ יַ ֲֶֽא ִ ֶֽכלְ ָךֵ֤  -הלמ"ד בשווא נע*טז.
מן  -הה"א בפתח ,והמ"ם דגושה .והוא לשון ' ָמן' עם ה"א
ַה ָ ֙
הידיעה לפניו .והקורא ' ָה ָמן' בקמץ ורפהכא ,משנה משמעות
לשמו של ָה ָמן האגגי.

ִה ְש ִ ֶֽמ ְדָךַּ֖  -הדלי"ת בשווא נעטז.
ז' כ"הִ :תּוָ ֵ ִָּ֣קש  -הטעם מלרע בקו"ף.

שר לֹּא־י ַ ֵָ֔ד ְע ָת  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ֲא ֶ ִ֣
ר־ל ֹּא יָ ַ ֵ֔ד ְע ָת'.
ולא להטעים ' ֲא ֶש ִ֣

ז' כ"וְ :ת ַש ְק ֶצִ֛נּוֶֽ ְ ,ת ַת ֲע ֶ ַּ֖בנּו  -הצד"י והבי"ת בסגול ,והנו"ן דגושה,
'ת ַת ֲע ֵבנּו' בצירי
והוא לשון יחיד נסתר .והקורא ְ'ת ַש ְק ֵצנּו' ו ְ ֶֽ
יח
ורפהיז ,משנה משמעות ללשון רבים המדברים על עצמם .

ח' ד'ֶֽ ָ :בלְ ָת ֙ה  -הלמ"ד בשווא נע.

ח' א'ֲ :א ֶַ֨שר ָאנ ִ ִֹּ֧כי ְמ ַצּוְ ָךִ֛ ַהיַּ֖ ֹום ִת ְש ְמ ִ֣רּון לַ ֲע ִּ֑שֹות  -יש להקפיד
להטעים היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ַהיֹום' ,שהוא ניגון
מפסיק יותר מהתביר*יג שבתיבת ' ְמ ַצּוְ ָך' ,שאם לא יפסיק כראוי
ישמע שרק היום ישמרו לעשות ,בעוד שפירושו שהדברים
שמצווה היום ישמרו לעשות תמיד.

ח' ה'ְ :מי ְַס ֶ ֶֽרךָ  -הסמ"ך בדגש ,והשווא נע.
ח' ז'ַ :נ ֲִ֣חלֵ י ֵָ֔מיִם  -הטעם מלעיל בנו"ןכב.
ץ־זֵ֥ית ֶ ַּ֖ש ֶמן  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ח' ח'ֶֽ ֶ :א ֶר ֵ
ית־ש ֶמן'.
ֶ ַּ֖
הנכון ,ולא להטעים ' ֶ ֵ֥א ֶרץ זֵ

יכ ִָ֜ך  -הכ"ף בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים המנקדים
ח' ב' :ה ִ ֶֹּֽל ְ
'ה ִֹּל ֲיכָך' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא נע פשוטיט.
יכָך.
וכן הוא בכ"ף שלהלן (ח' ט"ו)ַ :המֹולִ ְ
יט ְבָך' בכתיב חסר ,תנועת החיריק
שנכתב ' ִה ְש ִמ ְדָך' 'וַ יַ ֲא ִכ ְלָך' ' ַה ַמ ֲא ִכ ְלָך' ' ְל ֵה ִ
כאן היא תנועה גדולה ,וממילא האות שאחריה בשווא נע.
וכן היה ראוי להיכתב 'גְ בּו ְל ֶכם' בשורוק (וכמו שכתוב ברוב המקומות במקרא 'גְ בּול'
בשורוק) ,ולכן ,אע"פ שנכתב 'גְ ֻּב ְל ֶכם' בכתיב חסר ,תנועת הקובוץ כאן היא
תנועה גדולה ,וממילא האות שאחריה בשווא נע.

בתביר יותר מאשר בטפחא.
יד ולא יתכן כלל שיבוא כאן שווא נע ,שהרי אין שווא נע בא לפני דגש .וכל
הטעם שהתי"ו דגושה ,משום שלפניה שווא נח.
טו 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).

יז 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.

טז הכלל הוא ששווא אחר תנועה גדולה הוא שווא נע ,ואחר תנועה קטנה הוא
שווא נח.
ובתנועת חיריק ,כשהחיריק הוא חיריק מלא ,דהיינו שכתובה אות יו"ד
אחר החיריק (כגון :נִ ינְ וֵ ה ,יְ ִח ְידָך) ,התנועה היא תנועה גדולה ,והשווא שאחריה נע,
וכשהחיריק הוא חיריק חסר ,דהיינו שלא כתובה אות יו"ד אחר החיריק (כגון:
ִל ְראֹותִ ,א ְשתֹו) ,התנועה היא תנועה קטנה ,והשווא שאחריה נח.
וכן בתנועת שורוק -קובוץ ,כשכתובה אות וי"ו אחר תנועת השורוק( ,כגון:
בּותָך) ,התנועה היא תנועה גדולה ,והשווא שאחריה נע ,וכשלא כתובה
כּורָךְ ,ש ְ
זְ ְ
אות וי"ו אחר תנועת השורוק (כגוןַ :מ ְש ֻּכ ְר ִתיֻּ ,ק ְמצֹו) ,מנוקד בקובוץ שהיא תנועה
קטנה ,והשווא שאחריה נח.
וכיון שפעמים רבות בכתיב התורה כתובות תיבות מלאות וחסרות שלא
ככללים ,יש מקומות במקרא שאע"פ שלא כתובה אות יו"ד אחר תנועת
חיריק או וי"ו אחר תנועת שורוק ,התנועה נחשבת לתנועה גדולה ,משום
שהתיבה אכן היתה ראויה להיכתב עם יו"ד או וי"ו ,ונכתבה במקרא שלא
כהכללים ,ולכן השווא שאחר תנועות אלו הוא נע ,ככל שווא הבא לאחר
תנועה גדולה ,ומשום כך הונח מתג לפני השווא להורות שיש להניע את השווא
כיון שנחסרה כאן אות (כן כתב מנחת שי על תיבת 'גְ ֻּנ ְֶֽב ִתי' (בראשית ל"א ל"ט) ,ועל תיבת ' ֻּלֶֽלְ אֹּת'

יח וכבר כתב בשו"ת אורים גדולים
אב"ד חברון ,נפטר תצ"א ,שו"ת זה מוזכר פעמים רבות בחיד"א וברע"א) ,שמי ששינה וקרא
' ְת ַש ְל ֵחנּו' בנו"ן רפה במקום ' ְת ַש ְל ֶחנּו' 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').
(למוד כ' ,סימן ג' בדפו"ח) (לר' אברהם ישראל זאבי זצ"ל

יט כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.
כ כמו בפסוק :וַ ִת ֶתן ִלי ָמגֵ ן יִ ְש ֶעָך וַ ֲענ ְֹּתָך ַת ְר ֵבנִ י (שמואל ב' כ"ב ל"ו) .ופירש שם רש"י
שהוא מלשון ענווה ,וברד"ק שם פירש שהוא לשון עניה (אך בפסוק המקביל בתהלים
(י"ח ל"ו) :וַ ִת ֶתן לִ י ָמגֵ ן ִי ְש ֶעָך וִ ִימינְָך ִת ְס ָע ֵדנִ י וְ ַענְ וַ ְתָך ַת ְר ֵבנִי ,פירש גם רד"ק כרש"י שהוא מלשון ענווה).
כא 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.

(שמות כ"ו ד') ,ובמאמר המאריך (סוף תירוץ חקירה ב') .והדברים מיוסדים על דברי רד"ק (מכלול צ"ח ע"א ,ושם
קל"ח ע"א ,והביאו במנחת שי שמואל א' ז' ז') שכתב שגם כאשר תנועה גדולה נכתבת בכתיב חסר ,צריך לקרוא

אותה כתנועה גדולה).
יטי ְבָך'
ובפרשתנו היה ראוי להיכתב ' ִה ְש ִמי ְדָך' 'וַ יַ ֲא ִכי ְלָך' ' ַה ַמ ֲא ִכי ְלָך' ' ְל ֵה ִ
בחיריק מלא (וכמו שכתוב ברוב המקומות במקרא ' ִה ְש ִמיד' ' ַמ ֲא ִכיל' ' ֵה ִיטיב' בחיריק מלא) ,ולכן ,אע"פ

כב משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
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ט' ה'ּ :וֶֽ לְ י ֲַע ֶֽקֹּב  -הוי"ו במתג ,והלמ"ד בשווא נחכח .וכן הוא להלן
(ט' כ"ז).

שר ֲא ָב ֶנ ִָ֣יה ַב ְר ֵֶ֔זל  -יש לנגן את שני המונחים כראוי ,ואין
ח' ט'ֲ :א ֶ ִ֣
ר־א ָב ֶנ ִָ֣יה ַב ְר ֵֶ֔זל'
להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶש ֲ
במקףכג.

ם־ק ֵשה־ ַּ֖עֹּ ֶרף  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ט' ו'ֵ֥ ִ :כי ַע ְ
י־עם ְק ֵשה־ ַּ֖עֹּ ֶרף'.
הנכון ,ולא להטעים ' ִכ ַ ֵ֥

ן־לְך  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ח' י'ֲ :א ֶ ֵ֥שר ָנ ֶַֽת ָ ֶֽ
ר־נ ֵַ֥תן ָ ֶֽלְך'.
הנכון ,ולא להטעים ' ֲא ֶש ָ

ט' י'ְ :ב ֶא ְצ ַבִ֣ע  -הטעם מלרע בבי"ת.

ש ֶמר  -הטעם מלעיל בשי"ן ,והמ"ם בסגול .ויתכן שאם
ח' י"אִ :ה ָ ִ֣
קרא ' ִה ָש ֵ ִ֣מר' מלרע נחשב לשינוי משמעותכד.

גֹוי־ע ֵ֥צּום וָ ָ ַּ֖רב ִמ ֶ ֶֽמנּו  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ָ
ט' י"ד :לְ
כראוי ,ולא להטעים ' ְלגֵ֥ ֹוי ָע ַּ֖צּום וָ ָ ִ֣רב ִמ ֶ ֶֽמנּו'.

ּוב ִ ֵ֥תים  -התי"ו בדגש קל ,ולא בדגש חזקכה.
ח' י"בָ :

ט' י"ז :וָ ֲא ַש ְב ֵ ַּ֖רם  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.

ּוב ָ ֶָּֽק ְרָךֵ֤  -הרי"ש בשווא נע.
ח' י"גְ :

את ֶכ ֙ם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ל־ח ַט ְ
ט' י"חַ :עֵ֤ל ָכ ַ
את ֶכ ֙ם'.
ל־כֵ֤ל ַח ַט ְ
במקומם הנכון ,ולא להטעים ' ַע ָ

וְ ֶֽצ ֹּאנְ ָ֙ך  -הנו"ן בשווא נע.

ט' י"טֲ :עלֵ ֶיכַּ֖ם  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ֲא ֵל ֶיכם' באל"ף*יב.

נָ ָ ֵ֤חש | ָש ָר ֙ף  -יש להקפיד לשהות מעט בפסיק שאחר תיבת
'נָ ָחש' ,שאם לא יפסיק ישמע שהשרף הוא תואר לנחשכו ,בעוד
שהם שני דבריםכז.

ט' כ'ּ :וֶֽ ְב ַא ֲה ֶ֗ר ֹּן  -הוי"ו במתג ,והבי"ת בשווא נח*כח.

ין־מיִם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
שר ֵ ֶֽא ָ ִּ֑
ֲא ֶ ִ֣
ר־אין ָ ִּ֑מיִם'.
ולא להטעים ' ֲא ֶש ֵ ִ֣

ש  -יש לנגן את שני המונחים כראוי,
ט' כ"א :וָ ֶא ְש ִ֣ר ֹּף א ִֹּ֣תֹו | ָב ֵא ׁ֒
ש'
ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים 'וָ ֶא ְשר ֹּף־א ִֹּ֣תֹו | ָב ֵא ׁ֒
במקף.

ח' ט"זַ :ה ַ ֶֽמ ֲא ִַ֨כלְ ָךֵ֥  -התיבה מוטעמת בשני טעמים .טעם קדמא
בכ"ף ,וטעם מרכא בכ"ף הסופית.

א ִֹּ֣תֹו |  -מונח ופסיק אחריו ,ואינו מונח לגרמיה.

ַה ַ ֶֽמ ֲא ִַ֨כלְ ָךֵ֥  -הלמ"ד בשווא נע*טז.

לְ ָע ָ ִּ֑פר  -הלמ"ד בשווא נע .ואין לקרוא ' ֶל ָע ָפר' בסגולכט.

יט ְבָךַּ֖  -הבי"ת בשווא נע*טז.
לְ ֵה ִ ֶֽ

ט' כ"גֲ :ע ֙לּו  -העי"ן בחטף פתח ,והוא לשון ציווי .ויש להקפיד
שלא ישמע כאומר ' ָעלּו' בקמץ ,שהוא שינוי משמעות ללשון
עברל.

ח' י"זֵ֥ ָ :ע ָשה ִ ַּ֖לי  -הטעם מלעיל בעי"ן*כב.
ח' י"חָ :ה ִ ִָּ֧קים  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,כיון
שהתיבה היא שם פועל .שלא ישמע שקורא ' ָא ִקים' באל"ף,
שהוא לשון מדבר עתיד .וכן הוא להלן (ט' ה').
כג ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה כ"ב.

שינוי משמעות ,וכן נראה מתרגום יונתן.

כד כל תיבת 'השמר' שבמקרא מוטעמת מלעיל והמ"ם בסגול ,פרט לפעם אחת
ל־ת ָ ֶ֗ירא) .וניתן היה לומר
שמוטעמת מלרע והמ"ם בצירי (בישעיה ז' ד'ִ :ה ָש ֵַ֨מר וְ ַה ְש ֵ ִ֜קט ַא ִ
שמשפט תיבת 'השמר' להיות מוטעמת בכל מקום מלרע ,אלא שבשאר
המקומות הטעם מלעיל משום שתיבת ' ְלָך' כתובה אחר תיבת ' ִה ָש ֶמר' ,ולכן
הטעם נסוג אחור (ואכן כך כתב המלבי"ם בישעיה שם)( .ענין נסוג אחור מבואר בגליון פרשת בראשית
תשע"ו הערה ג').
אך באמת לא יתכן לומר כן ,שאע"פ שברוב המקומות אכן כתוב הצירוף
' ִה ָש ֶמר ְלָך' ,ובזה אפשר לומר שהטעם נסוג אחור ,תיבת 'השמר' מוטעמת
מלעיל גם במקומות בהם לא יתכן שהטעם נסוג אחור (כגוןִ :ה ָ ִ֧ש ֶמר ִמ ָפ ָנִ֛יו ,שמות כ"ג
כ"אִ .ה ָָּׁ֕ש ֶמר ֵמ ֲע ַּ֖בֹּר ,מלכים ב' ו' ט' .שלא יתכן נסוג אחור משום שהתיבה שאחריה אינה מוטעמת בראשה),
ומוכח שמשפט תיבת 'השמר' להיות מוטעמת מלעיל.
ובפירוש תיבת 'השמר' שבישעיה המוטעמת מלרע ,נחלקו המפרשים,
רבינו סעדיה גאון פירש שהוא מלשון שמירה ,כשאר 'השמר' שבמקרא ,אך
דונש בתשובותיו לרס"ג (תשובה קכ"א) השיג עליו ,שאיך יאמר 'אל תירא' אחר
שאמר 'השמר' ,והוא כמו לומר 'תירא' ואח"כ 'אל תירא' ,ולכן כתב שהוא
מלשון שמרים ,כלומר שקוט על שמריך ,והראיה ,שהמילה מוטעמת מלרע
שלא כדרך המקרא.
והאבן עזרא בשפת יתר (סימן צ"ג) כתב על דברי דונש שמזה שהמילה מלרע
אין להוכיח שפירושה שונה ,כי מנהג הנפעל להיות פעם מלעיל ופעם מלרע,
ואין משפט לשון הקודש לעשות הפרש בטעמים אלא בשמות ,ודברי דונש
רחוקים מאד ,עכ"ד .אך בפירושו (בראשית כ"ד ו') כתב וז"ל :כל 'השמר' מלעיל
מלשון שמירה ,ואשר מלרע לשון שמרים ,כמו ' ִה ָש ֵמר וְ ַה ְש ֵקט' ,כטעם 'ש ֹּ ֵקט
הּוא ֶאל ְש ָמ ָריו' (ירמיה מ"ח י"א) ,עכ"ל .ונראה שחזר בו ממה שכתב בשפת יתר.
ורד"ק (ישעיה ז' ד' .שרשים שרש שמר) פירש ג"כ כדונש שמלרע הוא לשון שמרים,
אך הביא שרס"ג פירש שהוא לשון שמירה ,וכן תרגם יונתן ,שהלא בכל מקום
תרגם 'אסתמר' ,ולא חילק בין מלעיל למלרע.
והעולה מכל זה ,שהקורא 'השמר' מלרע במקום מלעיל ,לדונש רד"ק
ואב"ע בפירושו יש בזה שינוי משמעות ,ולרס"ג ואב"ע בשפת יתר אין בזה

כה ענין זה מבואר בגליון פרשת מקץ תשע"ו הערה ט"ו.
כו כמו בפסוק :וַ יְ ַש ַלח יְ יָ ָב ָעם ֵאת ַהנְ ָח ִשים ַה ְש ָר ִפים וַ יְ נַ ְשכּו ֶאת ָה ָעם
ו')  .ששם השרפים הם תואר לנחשים .וכמבואר ברש"י ובשפתי חכמים שם
שכאן הם שני דברים ושם הם דבר אחד.

(במדבר כ"א

כז ונמסר כאן במסורה שהוא מן ו' (או ז') פסקין דמיין ,דהיינו שיש בהם הפסק
בין שני שמות שהראשון מוטעם במהפך והשני בפשטא ,והוא כדי שלא יטעו
תֹורין | ִד ְכ ִר ֙ין' (עזרא ז' י"ז).
ּוש ֵ֙ח ֶל ֙ת' (שמות ל' ל"ד)ֵ֤ ִ ' ,
שהם דבר אחד .וכיו"ב 'נָ ָ ֵ֤טף | ְ
כח ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ח'.
כט ה"א הידיעה (או אחת מאותיות כל"ב הכוללות בתוכן ה"א הידיעה) מנוקדת בדרך כלל
בפתח (כגוןַ :ה ָש ַמיִםַ ,ב ַמיִם) ,ולפני אותיות הח"ע המנוקדות בקמץ גדול ,ה"א הידיעה
מנוקדת בסגול (כגוןֶ :ה ָהמֹוןֶ ,ה ָח ֵצרֶ ,ה ָע ִריםֶ ,ה ָע ִשיר).
וכשבאה אחת מאותיות השימוש כל"ב הכוללת בתוכה ה"א הידיעה לפני
אותיות הח"ע קמוצות ,ומנוקדת בסגול (כגוןֶ :ב ָה ָדרֶ ,ב ָה ִריםֶ ,ב ָח ֶרבֶ ,ב ָח ִרישֶ ,כ ָח ִצירֶ ,כ ָח ָתן,
לֶ ָע ִרים) ,יש להקפיד שישמע שקורא את אות השימוש בסגול ,ולא בשווא ,שאם
אות השימוש בשווא ,לא כלולה בה ה"א הידיעה ,ויש בזה שינוי משמעות.
וכן להיפך ,כאשר באה אחת מאותיות כל"ב לפני אותיות הח"ע קמוצות,
ומנוקדת בשווא (כגוןְ :כ ָח ָתןְ ,ב ָע ִמירְ ,ב ָע ָשן) ,יש להקפיד שלא ישמע שקורא את אות
השימוש בסגול ,וממילא תהיה כלולה בה ה"א הידיעה.
ל לקוראים בהגייה המבחינה בין קמץ לפתח ,אם לא יקפידו לקרוא את העי"ן
בחטיפה ,אע"פ שעשו שלא כדין ,לא שינו משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת
ע"י שנהגה כפתח ולא כקמץ .אך לקוראים בהגייה שאינה מבחינה בין קמץ
לפתח ,שאצלם כל הבידול בין המשמעים הוא ע"י חטיפת העי"ן ,אם לא
יקפידו לקרוא את העי"ן במהירות וחטיפה יש לחשוש בזה לשינוי משמעות.
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וַ ֲע ַב ְד ֶת ֙ם  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע
שקורא 'וַ ֲא ַב ְד ֶתם' באל"ף*יב.

ם  -יש לנגן את שני המונחים כראוי,
אתנּו ִמ ָש ׁ֒
הֹוצ ָ ִ֣
שר ֵ
ט' כ"חֲ :א ֶ ִ֣
אתנּו
ר־הֹוצ ָ ִ֣
ֵ
ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶש
ם' במקף.
ִמ ָש ׁ֒

י"א י"ז :וְ ָח ָ ַ֨רה ַאף־ ְי ִָ֜י  -יש להיזהר שלא להבליע את האל"ף
ולקרוא 'וְ ָח ַרף'לו.

י' ב' :וְ ֶא ְכת ֹּ֙ב  -הוי"ו בשווא .ואין לקרוא 'וָ ֶא ְכתֹּב' בקמץ.
י' ה' :וַ יִ ְִ֣היּו ֵָ֔שם  -הטעם מלעיל ביו"ד ראשונהלא.

ְמ ֵה ָ ֶ֗רה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,שלא ישמע
שקורא ' ְמ ֵא ָרה' באל"ף.

ַ ֶֽכ ֲא ֶ ֵ֥שר ִצַּוַּ֖נִי ְייָ ֶֽ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים ' ַ ֶֽכ ֲא ֶ ַּ֖שר ִצּוַ נִ י יְ ָיֶֽ'.

י"א י"חַ :על־י ְֶד ֵֶ֔כם  -הדלי"ת בשווא נח.
י"א י"טּ :וֶֽ ְב ָש ְכ ְבָךַּ֖  -הוי"ו במתג ,והבי"ת בשווא נח*כח.

י' י"ב :וְ ַע ָת ֙ה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא 'וְ ַא ָתה' באל"ף*יב .וכן הוא להלן (י' כ"ב).

י"א כ"ד :גְ ֻּבלְ ֶ ֶֽכם  -הלמ"ד בשווא נע*טז.

י' י"דֵ֚ ֵ :הן  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,שלא ישמע
שקורא ' ֵאין' באל"ף.

  

 חילופי נוסחאות 

י' י"ז :וַ ֲאד ֵֹּנַּ֖י  -האל"ף נשמעת ,ואין להבליעה ולקרוא 'וַ ד ֹּנֵ י'לב.
י"א ד' :וַ י ְַא ְב ֵדִ֣ם  -היו"ד בשווא נח ,והבי"ת בדגש ושווא נע.

ֶֽי־ע ָנֶֽק)
ט' ב'ְ :ב ֵנֵ֥י ֲע ָנֶֽק ְ ( /ב ֵנ ֲ
במרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ה ס"ו ס"ז
ס"ח ס"ט סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ז
א"ח א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

יהם  -התי"ו בדגש קל ,ולא בדגש חזק*כה.
י"א ו'ָ :ב ֵת ֶ ַּ֖
יהם  -יש אומרים שהאל"ף בקמץ קטןלג .ויש
ת־א ֳהלֵ ֶ ִּ֑
י"א ו' :וְ ֶא ָ ֶֽ
לד
אומרים שהאל"ף בקמץ גדול .

במקף – בדפוסים :רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.

ְקּום  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ל־הי ֙
וְ ֵ ֵ֤את ָכ ַ
קּום'.
ת־כֵ֤ל ַהיְ ֙
ולא להטעים 'וְ ֶא ָ

(את־ ַא ְר ָב ִ ֵ֥עים)
ט' כ"הִ֣ ֵ :את ַא ְר ָב ִ ֵ֥עים ֶ /
במונח ,והאל"ף בצירי – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב
ס"ג ס"ד ס"ה ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ~ .ובדפוסים :רא"פ,
לטריס ,גינצבורגלז ,קסוטו ,ברויאר ~ .וכן כתבו אור תורה ומנחת שי.

ַהיְקּום  -היו"ד רפה ,ובשווא נחלה.
ינֵיכ ֙ם  -הנו"ן בצירי ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר שלא
י"א ז'ֶֽ ֵ :ע ֶ
ישמע שקורא ' ֵעינְ ֶכם' בשווא נע ,שהוא שינוי משמעות ללשון
יחיד.

במקף ,והאל"ף בסגול – בכתבי היד :ס"ו ס"ז סי"ב סי"ג ,א"א א"ב א"ג א"ד
א"ה א"ו א"ז א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין
הקורא.

י"א ט"זֵ֥ ֶ :פן י ְִפ ֶ ַּ֖תה  -יש להקפיד להפריד בין הדבקים ,ולהגות
את היו"ד כראוי ,שלא ישמע שקורא ' ֶפנִ ְפ ֶתה' ,ויובן שקורא ' ֶפן
נִ ְפ ֶתה'.

י' ו'ָ :נ ְֵ֥ס ִ֛עּו ָ ( /נ ְֶֽס ִ֛עּו)
הנו"ן במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםלח.

לא משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
ואע"פ שאין הטעם נסוג אחור להברה סגורה
חזק) ,כיון שבתיבות 'היה ו'חיה' בא תמיד מתג תחת היו"ד ,נסוג הטעם למקום
הראוי למתג ,ובזה הטעם לסגת אחור אף כשההברה סגורה.

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 או שווא נח אחר הקמץ הוא בהכרח קמץ גדול .וכך היא מסורת
הספרדים שכל קמץ שאין אחריו שווא נח או דגש ,הוא נהגה כקמץ גדול.

(היינו הברה המסתיימת בשווא נח או דגש

לה 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 בכל הספרים אין מתג לפני השווא ,ומוכח שהאות שאחריה בשווא
נח.

לב הכלל הוא ,שבשם אדנות ואלוקות ,אם באה לפניהם אחת מהאותיות
מש"ה ,האל"ף נשמעת ,ואם באה לפניהם אחת מהאותיות וכל"ב ,אין האל"ף
נשמעת ,ואז יבוא במקום האל"ף מתג שמאריך מעט את תנועת הפתח או
הצירי ,וע"י זה נשמע כעין אל"ף (וסימנך ,מש"ה מוציא וכל"ב מכניס) .וכלל זה נוהג גם
באדנות שאינו שם קודש.
ובמסורה נמנו כמה פסוקים היוצאים מן הכלל בהם האל"ף של שם אדנות
נשמעת גם אחר אותיות וכל"ב ,וכאן הוא אחד מהיוצאים מן הכלל המנויים
במסורה.

לו רי"ף (ברכות ט"ו ע"ב) ,והובא בתוס' (שם ד"ה בין הדבקים) ,ובשאר הראשונים ,וכן הוא
בטור ובשו"ע (או"ח סימן ס"א סעיף י"ט).
לז ובגליון ציין שבספרים אחרים מוטעם ' ֶאת־' במקף ובלא נגינה.

לג על פי הסברא הדקדוקית מסתבר יותר שהקמץ הוא קמץ קטן ,שהלא חולם
שמתבטל והופך לקמץ (דרך חולם לה פוך לקמץ כאשר מתארכת המילה והתנועה מתרחקת מהטעם,
שֹורש'ָ '-ש ְר ֵש ֶיהם') ,הקמץ הוא קמץ קטן .וכאן היה חולם במקור
יהם'ֶ ' ,
כגון כגון 'כ ֶֹּתל'ָ '-כ ְתלֵ ֶ
(בתיבת 'א ֶֹּהל') ,וא"כ כשהתבטל החולם והפך לקמץ ,בפשטות הוא קמץ קטן.
ועוד ,שדרך האות הקודמת לחטף ,להנקד בניקוד החטף .וכיון שהאות
הגרונית שאחר הקמץ מנוקדת בחטף קמץ קטן ,מסתבר שהקמץ שלפניו הוא
קמץ קטן.
ואמנם אין דרך קמץ קטן לבוא בהברה פתוחה ,אך כאן ההברה סגורה
במקורה ,שהלא האות הגרונית היתה ראויה להנקד בשווא נח ( ָא ְהלֵ י ֶהם) ,ורק
בגלל שדרך שווא נח באות גרונית להתרחב לחטף ,הורחב השווא שבאות
הגרונית לחטף קמץ ונפתחה ההברה .וכיון שבמקור ההברה היתה סגורה,
דינה כהברה סגורה ,ולכן יכול לבוא בה קמץ קטן.
לד

שהרי כתבו המדקדקים

(ראה רד"ק מיכה ב' י"ב ותהילים פ"ו ב')

לח 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  .02רבינו תם ,שיר אלוקים לי מגן
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.

שקמץ עם מתג הוא
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הנו"ן במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.
י־מיִם)
י' ז'ַ :נ ֲֵ֥חלֵ י ָ ֶֽמיִם (ַ /נ ֲֶֽח ֵל ָ ֶֽ
במרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ו ט"ח ,א"ו ~ .ובדפוס :ברויאר ~ .וכן נמסר
בחילופים בשם בן אשר ובן נפתלילט.
ס"י*מ

במקף – בכתבי היד :ט"ד ,ס"אמ ס"ב ס"ג*מ ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט
סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ז א"ח א"ט א"י.
~ ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ~ .וכן הוא
בעין הקורא.
ל־מ ֲע ֵ ֵ֥שה)
ל־מ ֲע ֵ ֵ֥שה ִ֛ ֵ ( /את ָכ ַ
ת־כ ַ
י"א ז'ֶ :א ָ
במקף ,והאל"ף בסגול – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ,ס"א ס"ג ס"ט סי"א,
א"ד ~ .ובדפוסים :מק"ג ,קסוטו ,ברויאר ~ .וכן דעת מנחת שימא.
בתביר ,והאל"ף בצירי – בכתבי היד :ט"ח ,ס"ב ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח סי"ב ס"י
סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ג א"ה א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים:
רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא ~ .וכן דעת אור
תורה*מא.
יִפ ֶ ַּ֖תה)
(פן־ ְ
י"א ט"זֵ֥ ֶ :פן י ְִפ ֶ ַּ֖תה ֶ /
במרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"י סי"א סט"ו סט"ז,
א"ז ~ .ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר.
במקף – בכתבי היד :ס"ב ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט סי"ב סי"ג סי"ד סי"ז ,א"א
א"ב א"ג א"ד א"ו א"ח א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס,
גינצבורג ,קורן.

מ ובמסורה שם נמסר 'פליגא נֵ֥ חלי' ,כלומר שיש בזה מחלוקת ,ויש מי
י־מיִם' במקף.
שמטעים ' ַנ ֲֵ֥ח ֵלי ָ ֶֽמיִם' במרכא ולא ' ַנ ֲֶֽח ֵל ָ ֶֽ

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.

מא באור תורה כתב' :את דכל מעשה ברוב הספרים בתביר לא במקף והאל"ף
ל־מ ֲע ֵ ֵ֥שה' בתביר,
בצירי' .ובפשטות נראה שנקט למעשה שיש להטעים ' ֵ ִ֛את ָכ ַ
כשיטת רוב הספרים.
אך במנחת שי שינה מלשון האור תורה ,וכתב' :במקצת ספרים את בתביר
לא במקף והאל"ף בצירי' .ומזה ששינה וכתב שרק במקצת ספרים מוטעם
בתביר ,שלא כדברי האור תורה שכתב שמוטעם כן ברוב הספרים ,משמע
ל־מ ֲע ֵ ֵ֥שה' במקף ובסגול ,כשיטת רוב
ת־כ ַ
שבא להכריע שיש להטעים ' ֶא ָ
הספרים ע"פ דבריו .ואכן בדיבור המתחיל ניקד מנחת שי ' ֶאת־' בסגול ובמקף.

לט ועוד הוסיף שם בספר החילופים ,שבעיני בן אשר היו יפים שני אופני
י־מיִם' במקף ,ובתחילה היה קורא
הקריאה ,בין ' ַנ ֲֵ֥ח ֵלי ָ ֶֽמיִם' במרכא ,ובין ' ַנ ֲֶֽח ֵל ָ ֶֽ
י־מיִם' במקף ,אך אח"כ חזר בו וקרא ' ַנ ֲֵ֥ח ֵלי ָ ֶֽמיִם' במרכא.
' ַנ ֲֶֽח ֵל ָ ֶֽ
ואולי מטעם זה שגם בן אשר קרא בתחילה במקף ,ושני האופנים היו יפים
בעיניו ,לכן בספרים רבים הטעימו במקף .ומ"מ ,אחר שבן נפתלי סבר שיש
לקרוא במרכא ,וגם בן אשר לבסוף העדיף נוסח זה ,ודאי נכון יותר לקרוא
י־מיִם' במקף.
' ַנ ֲֵ֥ח ֵלי ָ ֶֽמיִם' במרכא ולא ' ַנ ֲֶֽח ֵל ָ ֶֽ
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