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ם־בּהּ  -יש לנגן את הטעם כראוי במקף ,עם
ישׁ ְב ֶתּ ָ ֽ
י"א ל"אֽ ִ :ו ַ
העמדה קלה במתג שבוי"ו .ואין להשמיט את המקף ולהטעים
ישׁ ְב ֶתּם ָ ֽבּהּ'.
'וִ ַ ֥

 Qדיוקים ודקדוקים R
ת־ה ְבּ ָר ָ ֑כה  -יש להקפיד לנגן את הטעם אתנחתא
י"א כ"זֽ ֶ :א ַ
ת־ה ְבּ ָר ָ ֑כה' או
כראוי ,ולא להוסיף טעם נוסף לפניו ולהטעים ' ֶא ַ ֣
' ֶ ֖את ַה ְבּ ָר ָ ֑כה'א.
י"א כ"ח :וְ ַה ְקּלָ ֗ ָלה  -הקו"ף בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן
כ"ט(.

ל־ה ֻח ִ ֖קּים  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
י"א ל"ב֥ ֵ :את ָכּ ַ ֽ
ת־כּל ַ ֽה ֻח ִ ֖קּים'.
במקומם הנכון ,ולא להטעים ' ֶא ָ ֥

)י"א

ת  -יש לנגן את שני המונחים כראוי,
שׁר ִתּ ְשׁ ְמ ֣רוּן לַ ֲ.שׂוֹ ֒
י"ב א'ֲ :א ֶ ֣
ר־תּ ְשׁ ְמ ֣רוּן
ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁ ִ
ם .ולהלן )י"ד
ַל ֲ.שׂוֹ ֒
ת' במקף .וכן הוא להלן )י"ב כ"א( :לָ ֣שׂוּם ְשׁ ֣מוֹ ָשׁ ֒
תוּכ ֮ל.
ם .ולהלן )י"ד כ"ד(֣ ִ :כּי ֣ל ֹא ַ
כ"ג( :לְ ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֣מוֹ ָשׁ ֒

ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יְ ַד ְֽ ֶ .תּם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ר־ל ֹא יְ ַד ְֽ ֶ .תּם'.
ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ֥
ֽל ֹא־יְ ַד ְֽ ֶ .תּם  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא 'יְ ַד ֶתּם' ,או
לקרוא 'יְ ַד ֶַ .תּם' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן )י"ב ו' ,י"ב י"א(:
יכם .ולהלן )י"ב י"ז ,י"ד כ"ג ,י"ד כ"ח(ַ :מ ְַ .שׂר .ולהלן )י"ב כ"ח(:
ַמ ְְ .שׂר ֵֹת ֶ
וְ ָשׁ ַמ ְָ .תּ .ולהלן )י"ג ג'( :יְ ַד ְָ .תּם .ולהלן )י"ג ז'( :י ַָד ְָ .תּ .ולהלן )י"ג י"ד(:
יְ ַד ְֶ .תּם.

ל־ה ֲא ָד ָ ֽמה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
ר־א ֶ ֥תּם ַחיִּ ֖ים ַָ .
ֲא ֶשׁ ַ
ל־ה ֲא ָד ָ ֽמה'.
כראוי ,ולא להטעים ' ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֖תּם ַח ִיּ֥ים ַָ .
י"ב ב'ְ ֠ :תּ ַא ְבּדוּן  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.
יהם  -יש
Sה ֶ ֑
ת־א ֵ
גּוֹים ֲא ֶ ֥שׁר ַא ֶ ֛תּם י ְֹר ִ ֥שׁים א ָ ֹ֖תם ֶא ֱ
דוּ־שׁם ַה ִ֗
ֲא ֶ ֧שׁר ָ ְֽ .ב ָ ֣
להקפיד להטעים היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת 'א ָֹתם',
שהוא ניגון מפסיק יותר מהרביע שבתיבת ' ַהגּוֹיִ ם' ,שאם לא
יטעים כראוי ישמע שיורשים את אלוהיהם ,בעוד שפירושו

י"א ל'ֽ ַ :א ֲח ֵר֙י ֶ ֚דּ ֶר - 6בפשטא ויתיב ,ואין להטעים ' ַ ֽא ֲח ֵ ֤רי ֶ ֙ד ֶר ֙'6
במהפך פשטאב.
א כיון שהטעם אתנחתא בא כאן מיד בראש הפסוק ללא טעם נוסף לפניו ,יש
קצת מחסור בנגינה אם מטעימים אותו כאתנחתא רגיל ,ומשום כך יש נטיה
טבעית להוסיף טעם נוסף בהברות הקודמות .אך אין נכון לעשות כן ,ויש לנגן
את הטעם בהברה המוטעמת בלבד.
ובספר טעמי המקרא המיוחס לר' יהודה בן בלעם ,נזכר שניגון אתנחתא זו
שונה מעט משאר אתנחתות ,שכתב )מעט לפני שער הזרקא( :ויתכן לבוא בראש
חי )בראשית י"ט
ל־נ֥א ַא ַ ֖
אמר ַא ָ
וּב ָ ֑הר )יהושע ט"ו מ"ח(ַ ,בּ ִמּ ְד ָ ֑בּר )שם ס"א( ,וַ יּ ֹ ַ ֑
הפסוק כמו ָ
ז'( .וזה הטעם יקרא מונח לפי שאתה מניחו בלי מתיגה והנעה כי טוב.
וכן בספר "הורית הקורא" המיוחס לר' יהודה בן בלעם )והוא מהדורת הספר הארוך
בכתב יד של "טעמי המקרא" ,קטע זה מובא בספר "כתר ארם צובה ניקודו וטעמיו" עמ'  (120נאמר על
האתנחתא :והקוראים יוסיפו בנעימתם אם היא בראש הפיסוק.
ובכתב יד העוסק בדיני הטעמים המובא בספר המסורה )חלק ג' עמ'  (51נכתב:
ודע כי האתנח כאשר הוא בראש הפסוק יתנגן כמו תלישא גדולה ,חוץ ממקום
אחד ,והוא וַ יִּ ָ ֑סּעוּ )בראשית ל"ה ה'(.
ור' אליהו בחור בספרו טוב טעם )פרק ה' ,תמונת האתנח( כתב שיש קוראים
לאתנחתא הבא בראש פסוק 'סחפא' או 'חספא' .וכן בתשלום מקנה אברם
)שער טעמי המקרא( ,ובערוגת הבושם )פרק כ"ז( ,קראו לאתנחתא באופן זה שבא
בראש פסוק בשם 'סחפא' )והובאו דבריהם במנחת שי שמות ל"ג י"ד( .וכנראה נתנו לו שם
זה להדגיש שאין ניגונו כאתנחתא רגיל שבא טעם לפניו שמכין את ניגונו ,אלא
ניגונו שונה מעט משאר אתנחתות ,אך לא באו לומר שאינו מפסיק כשאר
אתנחתות )ומה שכתבו מקנה אברם וערוגת הבושם שקראו לו עבד או קוץ שהוא פחות ממשרת ,נראה

פסוק ,אך מהמסורה מוכח שלא כדבריהם )שהמסורה במק"ג פרשת אחרי מוסרת על הפסוק
ְֶ .רוַ ת ַכּ ָלּ ְת Vל ֹא ְת ַגלֵּ ה )ויקרא י"ח ט"ו( 'כל סחופי בצירי' ,והיינו שאם מוטעם באנחתא מנוקד ' ְת ַגלֵּ ה' בצירי ,ואם

מוטעם בשאר טעמים מנוקד ' ְת ַגלֶּ ה' בסגול .ומוכח מהמסורה שסחפא הוא שם לכל אתנחתא(.
אך באמת סיחפא הוא השם הבבלי לטעם אתנחתא ,וכנראה אימצו שם
זה לאתנחתא כשהוא בא בראש הפסוק רק כדי להודיע על שינויו משאר
אתנחתות ,ולא שהוא באמת טעם אחר ,וזו כוונת טוב טעם וערוגת הבושם,
וממילא לא קשה על דבריהם מהמסורה.
ב ויש להעיר ,שרש"י כתב ש' ַא ֲח ֵרי' ו' ֶד ֶר '6הם שני דברים ,והטעמים מוכיחים
כן ,שהלא תיבת ' ַא ֲח ֵרי' מוטעמת בפשטא שהוא טעם מפסיק ,ואם היה ' ַא ֲח ֵרי
ֶדּ ֶר '6דבור אחד ,תיבת ' ַא ֲח ֵרי' היתה מוטעמת במהפך שהוא טעם מחבר,
ותיבת ' ֶדּ ֶר '6היתה מוטעמת בפשטא .עכ"ד.
והקשה רוו"ה )בפירושו 'הבנת המקרא'( ,שהרי הכלל במשרתו של פשטא הוא,
שאם יש הברה החוצצת בין ההברה המוטעמת במשרת הפשטא להברה
המוטעמת בפשטא ,המשרת יהיה מהפך )כגון֤ ֵ :בּין ַה ַ֙מּיִ ֙ם( ,ואם אין הברה החוצצת
ביניהם ,המשרת יהיה מרכא )כגוןָ :היְ ָ ֥תה ֙ת ֹ ֙הוּ( ,וכיון שכאן תיבת ' ַא ֲח ֵרי' מוטעמת
בהברתה האחרונה ,ותיבת ' ֶדּ ֶר '6מוטעמת בהברתה הראשונה ,ואין חציצה
ביניהם ,היה לרש"י לומר שאילו היה דיבור אחד היה מוטעם ' ַ ֽא ֲח ֵ ֥רי ֶ ֙ד ֶר ֙'6
במרכא פשטא ,ולא במהפך פשטא.
וכתב רוו"ה ,שרש"י אכן לא כתב שיבוא מהפך ,אלא כתב רק שתיבת
' ַא ֲח ֵרי' היתה מוטעמת במשרת ,ולא פירט איזה משרת ,ותלמיד טועה הוסיף
וכתב שהיה מוטעם במהפך.
אך נראה שאין הכרח לזה ,ויש מקום לבאר את דברי רש"י ,שהלא אם
תיבות ' ַא ֲח ֵרי ֶדּ ֶר '6היו מחוברות בטעם ,יתכן שתיבת ' ַא ֲח ֵרי' היתה מוטעמת
מלעיל באל"ף משום נסוג אחור )עניינו מבואר בגליון פרשת נראשית תשע"ו הערה ג'( ,וכמו
שמצאנו במקומות אחרים )בראשית מ"ה ט"ו ,במדבר ט' י"ז( שמוטעם 'וְ ַ ֣א ֲח ֵרי ֵ֔כן' מלעיל
משום נסוג אחור ,וממילא היתה הברה החוצצת בין המשרת לפשטא ,ולכן
תיבת ' ַא ֲח ֵרי' היתה מוטעמת במהפך ולא במרכא ,כדין משרת הפשטא כשיש
חציצה ביניהם.

שכוונתם רק על שינוי נגינתו ,ולא על פחיתות הפסקו ,שהרי באמת הוא אתנחתא רגיל ,ואף הניקוד משתנה על ידו
ויסעו' )בראשית ל"ה
ויאמר' בסגול ,וכגון ' ָ ֑
ויאמר' )בראשית כ"ד ל"ד( בפתח ,ולא ' ֶ
כמו כל אתנחתא וסו"פ ,כגון ' ַ ֑

ויסעו' בשווא(.
ה'( בקמץ ,ולא ' ְ
וכן בספר המסורה )חלק א' עמ'  (658מובאת רשימת מסורה המונה ומפרטת
את הטעמים ושמותם )הרשימה פותחת במילים :אלה הטעמים ואלה שמותם ,וכו'( וביניהם נמנה
ויאמר  -סעפא' )וזה מלבד הטעם אתנחתא המופיע גם הוא ברשימה זו(.
הטעם֑ ' :
ורוו"ה כתב )משפטי הטעמים דף ה' ע"ב בהערה( שיש לאתנחתא שמות נוספים ,יש
שקוראים לה חונה ,או סחפא ,או סעפא ,או חספא ,וכתב שראה בטוב טעם
ובערוגת הבושם שכתבו שלא יקראו סחפא אלא לאתנחתא הבא בראש

1

י"ב י"אִ :תּ ְדּ ֖רוּ  -הדלי"ת בדגש ,והשווא נע.

שיאבדו את אלוהיהם ,או שיאבדו את המקומות ששם עבדו
את אלוהיהםג.

יכם  -הדלי"ת בצירי ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר
י"ב י"ב :וְ ְַ .ב ֵד ֶ ֖
שלא ישמע שקורא 'וְ ְַ .ב ְדּ ֶכם' בשווא נע ,שהוא שינוי משמעות
ללשון יחיד.

ַהגְּ ָב ֔עוֹת  -הגימ"ל בדגש ,והשווא נע.
י"ב ג' :וְ ִא ַבּ ְד ֶ ֣תּם  -הדלי"ת בשווא נח ,ולא בשווא נעד ,למרות
הקושיה .ויש להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע שקרא
'וְ ִא ַבּ ֶתּם' .ושלא לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא 'וְ ִא ַבּד
ֶתּם' .ואם אינו יכול לקרוא בשווא נח בלי להבליע את הדלי"ת
או לחלקה לשתי תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע.

וְ ַא ְמה ֵֹת ֶיכ֑ם  -המ"ם בשווא נח .ויש להיזהר שלא להבליע את
הה"א שאחריה ולקרוא 'וְ ַאמ ֵֹת ֶיכם' .וכן בכל מקום בו מנוקד
שווא נח לפני אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות
הגרוניתח .ולהלן רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזה:
ִתּ ְר ֶאהִ .בּ ְשׁ ֶָ .רי .Vוְ יִ ְצ ָה ֶר .Vזַ ְר ֶ .V.לְ יִ ְר ָאהִ .תּ ְשׁ ָאלְ  .Vוּלְ ֶא ְבי ֹנְ .V
ִשׁ ְב ַ.תִ .שׁ ְב ָ.ה.

יכם  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי
ל־שׁ ְב ֵט ֶ֔
י"ב ה'ִ :מ ָכּ ִ
במקף ,ולא להשמיט את המקף ולהטעים ' ִמ ָכּ֣ל ִשׁ ְב ֵט ֶ֔יכם'.

ִא ְתּ ֶ ֽכם  -התי"ו בדגש ,והשווא נע.

יכ ֙ם  -הרי"ש בצירי ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר שלא
וְ נִ ְד ֵר ֶ
ישמע שקורא 'וְ נִ ְד ְר ֶכם' בשווא נע ,שהוא שינוי משמעות ללשון
יחיד .וכן הוא להלן )י"ב י"א(.

שּׁ ֶמר  -הטעם מלעיל בשי"ן ,והמ"ם בסגול .ויתכן שאם
י"ב י"גִ :ה ָ ֣
ט
קרא ' ִה ָשּׁ ֵ ֣
מר' מלרע נחשב לשינוי משמעות  .וכן הוא להלן )י"ב
י"ט ,ל' ,ט"ו ט'(.

וְ צֹאנְ ֶ ֽכם  -הנו"ן בשווא נע.

Sתי - Vהלמ"ד בחולם ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר שלא
ֽ֑ ֶ ֹ.
ישמע שקורא 'ע ָֹל ֶת 'Vבקמץ ,שהוא שינוי משמעות ללשון יחיד.
וכן הוא להלן )י"ב י"ד ,כ"ז(.

ם־שׁם  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף,
י"ב ז' :וַ ֲא ַכ ְל ֶתּ ָ֗
ולא להשמיט את המקף ולהטעים 'וַ ֲא ַכ ְל ֶ ֣תּם ָ֗שׁם'.
וּב ֵתּ ֶיכ֑ם  -התי"ו בדגש קל ,ולא בדגש חזקו.
ָ

ם־בּ ָמּ ֞קוֹם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי,
י"ב י"ד֣ ִ :כּי ִא ַ
ם־בּ ָמּ ֞קוֹם' במקף .וכן
י־א ַ
ולא להשמיט את המונח ולהטעים ' ִכּ ִ
ת־זה .ולהלן )ט"ז
הוא להלן )י"ג ד'(֣ ִ :כּי ְמנַ ֶ֞סּה .ולהלן )י"ד ז'(֣ ַ :אֶ 6א ֶ֞
ט"ו(֣ ִ :כּי יְ ָב ֶר ְכ ֞.V

ֵ ֽבּ ַר ְכ - ֖Vיש אומרים שהכ"ף הראשונה בשווא נע ,ויש אומרים
שהיא בשווא נחז .וכן הוא להלן
וּב ַר ְכ.V
ט"ז ט"ו( :יְ ָב ֶר ְכ .Vולהלן )ט"ו ו' ,ט"ו י"ד(ֵ :בּ ַר ְכ .Vולהלן )ט"ו י"ח(ֵ :

)י"ד כ"ד ,י"ד כ"ט ,ט"ו ד' ,ט"ו י' ,ט"ז י',

אתם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
א־ב ֶ ֖
י"ב ט'֥ ִ :כּי ל ֹ ָ
אתם'.
י־ל ֹא ָב ֶ ֖
הנכון ,ולא להטעים ' ִכּ ֥

ֹSתי - Vיש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ָ ֖שׁם ַתּ ֲֶ .ל֣ה ע ֶ ֑
ֹSתי.'V
להטעים ' ָ ֥שׁם ַתּ ֲֶ .ל֖ה ע ֶ ֑

אתם  -הטעם מלרע בתי"ו.
א־ב ֶ ֖
לֹ ָ

ל־שׁ ָ֑ ֶ .רי - Vיש להקפיד לנגן את
י"ב ט"וֲ :א ֶ ֥שׁר ָנ ַֽתן־לְ ְ ֖Vבּ ָכ ְ
ר־נ ַ֥תן ְלְ ֖Vבּ ָכ֣ל
הטעמים במקומם הנכון ,ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ָ
ְשׁ ָ֑ ֶ .רי.'V

ם־בּ ַטח  -יש לנגן את הטעם כראוי במקף ,עם
ישׁ ְב ֶתּ ֶ ֽ
י"ב י'ֽ ִ :ו ַ
העמדה קלה במתג שבוי"ו .ואין להשמיט את המקף ולהטעים
ישׁ ְב ֶ ֥תּם ֶ ֽבּ ַטח'.
'וִ ַ

אכ ֶלנּוּ'
אכ ֔ ֶלנּוּ  -הכ"ף בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים המנקדים 'י ֹ ֲ
יֹ ְ

ג רש"י פירש ע"פ הספרי שהכוונה שיאבדו את אלוהיהם מכל המקומות,
ורשב"ם פירש שיאבדו את כל המקומות ששם עבדו הגוים את אלוהיהם.
ובטעמים שייך לכאורה לפרש כשני הפירושים.

תשע"ו הערה ג'(.
אך באמת לא יתכן לומר כן ,שאע"פ שברוב המקומות אכן כתוב הצירוף
' ִה ָשּׁ ֶמר ְל ,'Vובזה אפשר לומר שהטעם נסוג אחור ,תיבת 'השמר' מוטעמת
מלעיל גם במקומות בהם לא יתכן שהטעם נסוג אחור )כגוןִ :ה ָ ֧שּׁ ֶמר ִמ ָפּ ָנ֛יו ,שמות כ"ג
כ"אִ .ה ָ֕שּׁ ֶמר ֵמ ֲ֖ .בֹר ,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 ָשּׁ ֵמר וְ ַה ְשׁ ֵקט' ,כטעם 'שׁ ֵֹקט
הוּא ֶאל ְשׁ ָ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
שינוי משמעות ,וכן נראה מתרגום יונתן.

ד ולא יתכן כלל שיבוא כאן שווא נע ,שהרי אין שווא נע בא לפני דגש .וכל
הטעם שהתי"ו דגושה ,משום שלפניה שווא נח.
ה 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(.
ו ענין זה מבואר בגליון פרשת מקץ תשע"ו הערה ט"ו.
ז משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
ח 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  '6במקום ' ַמלְ ַאִ ' ,'6שׁמוֹן' 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(.
ט כל תיבת 'השמר' שבמקרא מוטעמת מלעיל והמ"ם בסגול ,פרט לפעם אחת
ל־תּ ָ ֗ירא( .וניתן היה לומר
שמוטעמת מלרע והמ"ם בצירי )בישעיה ז' ד'ִ :ה ָשּׁ ֵ֨מר וְ ַה ְשׁ ֵ ֜קט ַא ִ
שמשפט תיבת 'השמר' להיות מוטעמת בכל מקום מלרע ,אלא שבשאר
המקומות הטעם מלעיל משום שתיבת ' ְל 'Vכתובה אחר תיבת ' ִה ָשּׁ ֶמר' ,ולכן
הטעם נסוג אחור )ואכן כך כתב המלבי"ם בישעיה שם() .ענין נסוג אחור מבואר בגליון פרשת בראשית
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ֶ ֽאת־גְּ ֻ ֽבלְ ֮ - Vהלמ"ד בשווא נעיג .וכן הוא להלן )ט"ז ד'(.

בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא נע פשוטי .וכן הוא
להלן )י"ב כ"ב( .וכן הוא בכ"ף שלהלן )י"ב י"ח ,כ"ב ,כ"ד ,כ"ה ,ט"ו כ',
ֹאכלֶ נּוּ .וכן הוא בלמ"ד שלהלן )י"ג ג'( :נֵ ְל ָכה .וכן הוא
כ"ב( :תּ ְ
בדלי"ת שלהלן )י"ד א'(ִ :ת ְת ֹֽגּ ְדדוּ.

א ְֹכ ָל֣ה  -האל"ף בחולם ,והכ"ף בשווא נע ,והוא פועל עתיד,
שפירושו  -אוֹ ַכל .והקורא ' ָא ְכ ָלה' בקמץ קטן ושווא נח משנה
משמעות ללשון ציווי ,שפירושו  -תאכליד.

אכ ֔ ֶלנּוּ  -הלמ"ד בסגול ,והנו"ן דגושה ,והוא לשון יחיד נסתר.
יֹ ְ
והקורא 'י ֹ ְ
אכ ֵלנוּ' בצירי ורפהיא ,משנה משמעות ללשון רבים
המדברים על עצמםיב .וכן הוא להלן )י"ב כ"ב( .וכן הוא להלן )י"ב
ט"ז ,כ"ד ,ט"ו כ"ג(ִ :תּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ .וכן הוא להלן )י"ב י"ח ,כ"ב ,כ"ד ,כ"ה ,ט"ו כ',
אכלֶ נּוּ .וכן הוא להלן )י"ג י'(ַ :תּ ַה ְרגֶ נּוּ .וכן הוא להלן )י"ד
כ"ב( :תּ ֹ ְ
יטנּוּ .וכן הוא להלן )ט"ו
כ"ז(ַ :ת ַ.זְ ֶבנּוּ .וכן הוא להלן )ט"ו ח'(ַ :תּ ֲִ .ב ֶ
י"ב ,י"ג(ְ :תּ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ .וכן הוא להלן )ט"ו כ"א(ִ :תזְ ָבּ ֶחנּוּ.

וּמ ֽצּ ֹאנְ  - Vהשוואים נעים.
י"ב כ"אִ :מ ְמּ ִ֜ ,Vמ ְבּ ָק ְרִ , ֣V
י"ב כ"גֲ :א ֣כֹל  -האל"ף בחטף פתח .ואין לקרוא ' ֱאכֹל' בחטף
סגול.
שׁי - Vיש אומרים שהקו"ף בקמץ קטןטו .ויש אומרים
י"ב כ"וֽ ָ :ק ָד ֶ ֛
שהקו"ף בקמץ גדולטז.
ֲא ֶשׁר־יִ ְהי֥ וּ לְ  - ֖Vיש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ולא להטעים ' ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְהיוּ־לְ .' ֖V

ַכּ ְצּ ִ ֖בי  -הצד"י בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן )ט"ו כ"ב(.
ל־ה ָ ֥א ֶרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶ ֖כנּוּ ַכּ ָ ֽמּיִ ם  -יש להקפיד לנגן את
י"ב ט"זָ .ַ :
הטעמים במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא
ל־ה ָ ֖
ולהטעים ' ַָ .
א ֶרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶ ֥כנּוּ ַכ ָ ֽמּיִ ם' ,וכן הוא להלן )י"ב כ"ד ,ט"ו
כ"ג(.

א־שׁ ָמּה
גּוֹים ֲא ֶ֨שׁר ַא ָ ֥תּה ָב ָ ֛
ת־ה ִ֗
Sהיֶ Vא ַ
ית יְ ָ֨י ֱאֶ֜ -
י"ב כ"טֽ ִ :כּי־יַ ְכ ִר ֩
אוֹתם ִמ ָפּ ֶנ֑י - Vיש להקפיד להטעים היטב את הטפחא
לָ ֶ ֥ר ֶשׁת ָ ֖
יז
אוֹתם' ,שהוא ניגון מפסיק יותר מהתביר
המפסיק שבתיבת ' ָ
שבתיבות ' ָבא ָשׁ ָמּה' ,ומהרביע שבתיבות ' ֶאת ַהגּוֹיִ ם' ,שאם לא
יטעים כראוי ישמע שפירושו שיורשים אותם מפניהם ,בעוד
שפירושו שיכריתם ה' מפניהם.

י"ב י"זְ :בּ ָק ְר - ֖Vהרי"ש בשווא נע.
י"ב כ'ֽ ִ :כּי־ ַי ְר ִחיב֩  -יש להפריד בין הדבקים ,ולהגות את היו"ד
כראוי ,שלא ישמע שקורא ' ִכּי ַא ְר ִחיב' באל"ף .וכן הוא להלן
יַכ ִרית .וכן הוא להלן )י"ג ב'(ִ :כּי ָיקוּם .וכן הוא להלן )ט"ו
כ"ט(ִ :כּי ְ
אמר.
ט"ז(ִ :כּי י ֹ ַ

י"ג א' :א ֹ֥תוֹ ִת ְשׁ ְמ ֖רוּ לַ ֲ֑ .שׂוֹת  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
כראוי ,ולא להטעים 'א ֹ֖תוֹ ִתּ ְשׁ ְמ ֣רוּ ַל ֲ֑ .שׂוֹת'.

)י"ב

י"ג ג' :וְ ָנ ְָֽ .ב ֵ ֽדם  -יש אומרים שהנו"ן בקמץ קטןיח ,ויש אומרים

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

וכאן היה ראוי להיכתב 'גְּ בוּ ְל 'Vבשורוק
בשורוק( ,ולכן ,אע"פ שנכתב 'גְּ ֻ ֽב ְל 'Vבכתיב חסר ,תנועת הקובוץ כאן היא תנועה
גדולה ,וממילא האות שאחריה בשווא נע.
)וכמו שכתוב ברוב המקומות במקרא 'גְּ בוּל'

יא לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין צירי לסגול ,יש להקפיד ביותר להשמיע
את הדגש ,משום שאצלם כל הבידול בין המשמעים הוא רק ע"י דגשות ורפיון
האות ,ואם לא ידגישו יש לחשוש בזה לשינוי משמעות.
אך הקוראים בהגיה המבחינה בין צירי לסגול ,אף אם יקראו שלא כראוי
ולא ישמיעו את הדגש ,לא שינו בזה משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת גם
ללא הדגש ע"י ניקוד הצירי או הסגול.

יד

כמו בפסוק :קוּם נָ א ְשׁ ָבה וְ ָא ְכ ָלה ִמ ֵצּ ִידי )בראשית כ"ז י"ט(.
'א ְכ ָלה' בקמץ קטן ושווא נח ,במקום 'א ְֹכ ָלה' בחולם ושווא
וטעות זו לקרוא ָ
נע ,מצויה בעיקר אצל ההוגים במבטא שאינו מחלק בין חולם לקמץ קטן,
שאצלם כל הבידול בין המשמעים הוא רק ע"י נעות ונחות השווא.
טו על פי הסברא הדקדוקית מסתבר יותר שהקמץ הוא קמץ קטן ,שהלא חולם
שמתבטל והופך לקמץ )דרך חולם להפוך לקמץ כאשר מתארכת המילה והתנועה מתרחקת מהטעם,
יהם'ֶ ' ,
'כּ ְתלֵ ֶ
כגון כגון 'כּ ֶֹתל'ָ -
שׁוֹרשׁ'ָ '-שׁ ְר ֵשׁ ֶיהם'( ,הקמץ הוא קמץ קטן .וכאן היה חולם במקור
)בתיבת 'ק ֶֹדשׁ'( ,וא"כ כשהתבטל החולם והפך לקמץ ,בפשטות הוא קמץ קטן.

יב 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
' ְ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'(.
)למוד כ' ,סימן ג' בדפו"ח( )לר' אברהם ישראל זאבי זצ"ל

טז 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 להינקד 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.

יג 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 ְיד ,(Vהתנועה היא תנועה גדולה ,והשווא שאחריה נע,
וכשהחיריק הוא חיריק חסר ,דהיינו שלא כתובה אות יו"ד אחר החיריק )כגון:
לִ ְראוֹתִ ,א ְשׁתּוֹ( ,התנועה היא תנועה קטנה ,והשווא שאחריה נח.
וכן בתנועת שורוק-קובוץ ,כשכתובה אות וי"ו אחר תנועת השורוק) ,כגון:
בוּת ,(Vהתנועה היא תנועה גדולה ,והשווא שאחריה נע ,וכשלא כתובה
כוּרְ ,Vשׁ ְ
זְ ְ
אות וי"ו אחר תנועת השורוק )כגוןַ :מ ְשׂ ֻכּ ְר ִתּיֻ ,ק ְמצוֹ( ,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 'גְּ ֻנ ְֽב ִתי' )בראשית ל"א ל"ט( ,ועל תיבת ' ֻלֽלְ אֹת'

יז 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 ַ.ל ְל ָב ֶב,'V
וזה שלא כדין כי משמע שרק היום יהיו על לבבך ולא מחר .וההטעמה שם
ל־ל ָב ֶ ֽב 'Vבתביר טפחא ,וטעותם היתה שהפסיקו
היא ' ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ַ ֛Vהיּ֖ וֹם ְַ .
בתביר יותר מאשר בטפחא.
יח משום שהעי"ן במקורה היתה אמורה להינקד בשווא נח )'נִ ְְ .ב ֵדם' ,כמו 'נִ ְשׁ ְמ ֵרם',
'נִ ְר ְדּ ֵפם'( ,ומחמת שדרך שווא נח באות גרונית להתרחב לחטף ,ראויה היתה
האות עי"ן להתרחב לחטף קמץ ולהינקד 'נִ ְֳ .ב ֵדם' ,וכיון שדרך האות שלפני
החטף להינקד בתנועת החטף ,לכן נוקדה הנו"ן בקמץ בדומה לעי"ן שמנוקדת

)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(.
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שהנו"ן בקמץ גדוליט.

וישאלו היטב.

יח ֙ - Vהדלי"ת דגושה ,והוא לשון הסרה .והקורא
י"ג ו'ְ :ל ַה ִ ֽדּ ֲ
כ
' ַל ֲה ִד ֲ
יח 'Vבדלי"ת רפה ,משנה משמעות ללשון רחיצה  .וכן הוא
להלן )י"ג י"א(.

נֶ ְֶ .שׂ ָ ֛תה  -השׂי"ן בשווא נח ,ולא בשווא נע ,למרות הקושיכה .ויש
להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע כאילו קרא 'נֶ ֶָ .תה' ,ושלא
לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא 'נֶ ֶ.שׂ ָתה' .ואם אינו יכול
לקרוא בשווא נח בלי להבליע את השׂי"ן או לחלקה לשתי
תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע.

יוּמת  -יש להקפיד על הניגון המחבר של
֣אוֹ ח ֵֹל ֩ם ַה ֲח ֨לוֹם ַה ֜הוּא ָ֗
התלישא קטנה ,שלא ישמע כאומר' :אוֹ ח ֵֹלםַ ,ה ֲחלוֹם ַההוּא
יוּמת' .אלא הכל ענין אחד' :וְ ַהנָּ ִביא ַההוּא ,אוֹ ח ֵֹלם ַה ֲחלוֹם
ָ
כא
ַההוּאָ ,
יוּמת' .
י"ג ח'ִ :מ ְק ֵ ֥צה  -הקו"ף רפה ,ובשווא נחכב .וכן הוא להלן
כ"ח(.

וּמה  -הטעם מלעיל באל"ף.
י"ג י"חְ :מ ֖א ָ
נִ ְשׁ ַ ֖בּע  -יש להקפיד להשמיע את העי"ןכו ,שאם לא ישמיעה
ישמע שקורא 'נִ ְשׁ ָבּה' בה"אכז.

)י"ד

א־ת ִ ֧שׂימוּ ָק ְר ָ ֛חה ֵ ֥בּין ֵ.ינֵ ֶיכ֖ם ָל ֵ ֽמת  -יש להקפיד להטעים
י"ד א' :וְ ֽל ֹ ָ
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ֵ.ינֵ ֶיכם' ,שהוא ניגון
מפסיק יותר מהתביר*יז שבתיבת ' ָק ְר ָחה' ,שאם לא יטעים
כראוי ,ישמע שלא ישימו קרחה בין עיניהם לבין המת ,בעוד
שפירושו שלא ישימו קרחה בין עיניהם ,כאות אבל על המת.

י"ג ט'.ֽ ֵ :ינְ ֙ - Vראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ֵאינְ  'Vבאל"ףכג.
י"ג י"ד :וַ יַּ ִ ֛דּיחוּ  -היו"ד בפתח והדלי"ת דגושה ,והוא לשון
הסרה .והקורא 'וַ יָּ ִדיחוּ' בקמץ ודלי"ת רפהכד ,משנה משמעות
ללשון רחיצה*כ.

ָק ְר ָ ֛חה  -הקו"ף בקמץ קטן ,והרי"ש בשווא נח.

ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יְ ַד ְֽ ֶ .תּם  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ר־ל ֹא יְ ַד ְֽ ֶ .תּם'.
ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ֥

יכם  -הנו"ן בצירי ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר שלא ישמע
ֵ.ינֵ ֶ ֖
שקורא ' ֵ.ינְ ֶכם' בשווא נע ,שהוא שינוי משמעות ללשון יחיד.

יטב  -יש להקפיד להטעים
י"ג ט"ו :וְ ָד ַר ְשׁ ָ ֧תּ וְ ָח ַק ְר ָ ֛תּ וְ ָשׁ ַאלְ ָ ֖תּ ֵה ֵ ֑
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת 'וְ ָשׁ ַא ְל ָתּ' ,שהוא ניגון
מפסיק יותר מהתביר*יז שבתיבת 'וְ ָח ַק ְר ָתּ' ,שאם לא יטעים
כראוי ישמע שרק ישאלו היטב ,בעוד שפירושו שידרשו ויחקרו

סוּ.ה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
יסי ַה ַפּ ְר ָ ֖סה ַה ְשּׁ ָ ֑
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ ֥
ִ
סוּ.ה'כח.
יסי ַה ַפּ ְר ָ ֣סה ַה ְשּׁ ָ ֑
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ ֖
כראוי ,ולא להטעים ' ִ
י"ד ח'ִ :מ ְבּ ָשׂ ָר ֙ם  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.
כד לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין קמץ לפתח ,יש להקפיד ביותר להשמיע
את הדגש ,משום שאצלם כל הבידול בין המשמעים הוא רק ע"י דגשות ורפיון
האות ,ואם לא ידגישו יש לחשוש בזה לשינוי משמעות.
אך הקוראים בהגיה המבחינה בין קמץ לפתח ,אף אם יקראו שלא כראוי
ולא ישמיעו את הדגש ,לא שינו בזה משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת גם
ללא הדגש ע"י ניקוד הפתח או הקמץ.

בחטף קמץ קטן ואמור היה להינקד 'נָ ְֳ .ב ֵדם' ,אך מחמת שאין חטף לפני שווא,
לכן התרחב החטף שבעי"ן לתנועה גמורה ונוקד 'נָ ְָ .ב ֵדם'.
וכיון שהטעם שהנו"ן מנוקדת בקמץ הוא משום שדרכה להינקד בתנועת
החטף שאחריה ,מסתבר שנוקדה הנו"ן בקמץ קטן בדומה לעי"ן שהיתה חטף
קמץ קטן במקור.
ואמנם אין דרך קמץ קטן לבוא בהברה פתוחה ,אך כאן ההברה סגורה
במקורה ,שהלא האות הגרונית היתה ראויה להינקד בשווא נח )נִ ְְ .ב ֵדם( ,ורק
בגלל שדרך שווא נח באות גרונית להתרחב לחטף ,הורחב השווא שבאות
הגרונית ונפתחה ההברה .וכיון שבמקור ההברה היתה סגורה ,דינה כהברה
סגורה ,ולכן יכול לבוא בה קמץ קטן.

כה הקושי בזה הוא אצל האשכנזים שמחלקים בין הגיית התי"ו הרפה לדגושה,
והגיית התי"ו הרפה דומה אצלם להגיית שי"ן שמאלית .אך באמת בהגייה
המקורית של התי"ו הרפה ,אין קושי להגות שׂי"ן בשווא נח לפני האות תי"ו.
כו איתא בירושלמי )ברכות פ"ב ה"ד( :אלו צריך דקדוק וכו' ,ר' חנינא בשם ר' אחא
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע 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.

יט 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.
רוּשׁ ַל eיָ ִד ַיd
כ כמו בפסוקִ :אם ָר ַחץ ֲא-ד ֹנָ י ֵאת צ ַֹאת ְבּנוֹת ִציּוֹן וְ ֶאת ְדּ ֵמי יְ ָ
ִמ ִקּ ְר ָבּהּ )ישעיה ד' ד'(.

כז משום שהאות ה"א שבתיבת 'נִ ְשׁ ָבּה' אינה נשמעת ,ואם לא ישמיע את
העי"ן שבתיבת 'נִ ְשׁ ַבּע' ישמע שקרא 'נִ ְשׁ ָבּה'.
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.

כא וראה גליון פרשת וישב תשע"ו הערה כ"ז.
כב ואע"פ שאחר מ"ם השימוש תמיד יבוא דגש )שהרי מ"ם השימוש היא במקום תיבת ' ִמן',
ולכן בא דגש אחר המ"ם ,להשלים את הנו"ן החסרה( ,יש תיבות הפותחות בשווא ,היוצאות מן
הכלל ,שהאות שאחר מ"ם השימוש רפה בהן ,כגוןִ ' :מ ְל ַמ ְָ .לה'ִ ' ,מ ְק ֵצה'.

כג 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.

סוּ.ה' ,לא שינה משמעות.
יסי ַה ַפּ ְר ָ ֣סה ַה ְשּׁ ָ ֑
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ ֖
כח אך אם טעה והטעים ' ִ
סוּ.ה' היא בריה בפני עצמה שיש לה שני גבין
ואע"פ שרש"י פירש ש' ַה ְשּׁ ָ
ֹאכלוּ ִמ ַמּ ֲֵ .לי ַהגֵּ ָרה
ושני שדראות ,ולפי זה הפיסוק הואַ ' :אֶ 6את זֶ ה לֹא ת ְ
סוּ.הֶ ,את ַהגָּ ָמל ,וְ ֶאת ָה ַא ְרנֶ ֶבת,
יסי ַה ַפּ ְר ָסה' ,וכאן מתחיל למנותַ ' :ה ְשּׁ ָ
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ
ִ
סוּ.ה' משמע ממנו שהפרסה
יסי ַה ַפּ ְר ָ ֣סה ַה ְשּׁ ָ ֑
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ ֖
וגו'' ,ולפי זה אם הטעים ' ִ
שסועה .אך באמת דברי רש"י אינם על פי פשוטו של מקרא ,ובעל הטעמים
סוּ.ה' משום
יסי ַה ַפּ ְר ָ ֖סה ַה ְשּׁ ָ ֑
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ ֥
פירש כפשוטו של מקרא ,ולא הטעים ' ִ
שפירש כרש"י ,אלא משום שדרך ההטעמה להתחלק בצורה כזו ,שאם בעל
הטעמים היה מבאר כרש"י ,היה מטעים את תיבת ' ַה ַפּ ְר ָסה' באתנחתא.
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שקורא 'וְ ָר ָאה' באל"ף*כג.

ִת ָגּֽעוּ  -הגימ"ל דגושה ,והוא לשון נגיעה .והקורא ' ִת ָיגעוּ' בגימ"ל
רפה ,משנה משמעות ללשון יגיעהכט.

לד

ט"ו י"א :וּלְ ֶא ְבי ֹנְ  - ֖Vהלמ"ד בשווא נח  ,והנו"ן בשווא נע.

אכל֖ וּ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
י"ד י"בֲ :א ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־ת ֹ ְ
ֹאכל֖ וּ'.
ר־ל ֹא ת ְ
במקומם הנכון ,ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ֥

ט"ו י"ב :וַ ֲֽ ָ .ב ְד - ֖Vהדלי"ת בשווא נע .וכן הוא להלן )ט"ו י"ח(.
ְתּ ַשׁ ְלּ ֶ ֥חנּוּ  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן )ט"ו י"ג(.

י"ד י"ד :וְ ֵ ֥את ָכּל־ע ֵ ֹ֖רב  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ת־כּל ע ֵ ֹ֖רב'.
הנכון ,ולא להטעים 'וְ ֶא ָ ֥

ט"ו ט"זֲ :א ֵ ֽה ְב ֙ - Vהבי"ת בשווא נע.

ת־ה ָר ָ ֖ח ָמה  -הטעם מלעיל בחי"ת.
י"ד י"ז :וְ ֶ ֽא ָ

ט"ו י"ז :לַ ֲא ָמ ְת - ֖Vהתי"ו בשווא נע.

ל־היָּ ִ ֽמים  -יש
Sהיָ Vכּ ַ
י"ד כ"גְ :ל ַ ֣מ ַ.ן ִתּ ְל ַ֗מד לְ יִ ְר ָ ֛אה ֶאת־יְ יָ ֥ ֱא֖ ֶ -
להקפיד להטעים היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ֱא-
Sהי ,'Vשהוא ניגון מפסיק יותר מהרביע שבתיבת ' ִתּ ְל ַמד',
ֶ
*יז
ומהתביר שבתיבת ' ְליִ ְר ָאה' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע
שילמדו פעם אחת ליראה את ה' כל הימים ,בעוד שפירושו
שילמדו כל הימים ליראה את ה'.

ט"ו י"חְ :בּ ַשׁ ֵלּ ֲֽח ֨ - Vמוטעם בקדמא ולא בפשטא .

לה

ט"ו י"טִ :בּ ְב ָק ְר - ֤Vהרי"ש בשווא נע.
וּב ֽצ ֹאנְ ֙ - Vהנו"ן בשווא נע.
ְ
ט"ז ב' :וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ ֶפּ ַ֛סח  -הטעם מלעיל בבי"ת*ל.

י"ד כ"דְ :שׂ ֵאתוֹ֒  -השׂי"ן בשווא נע ,והאל"ף בצירי .ויש להיזהר
שלא להבליע את האל"ף ולקרוא ' ֵשׂתוֹ'.

ט"ז ז' :לְ א ָֹה ֶלֽי - Vהאל"ף בחולם ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר
שלא ישמע שקורא ' ְל ָא ֳה ֶל 'Vבקמץ ,שהוא שינוי משמעות
ללשון יחיד.

י"ד כ"וִ :תּ ְשׁ ָ ֽאלְ  - ֖Vהאל"ף בקמץ גדול ,והלמ"ד בשווא נע.

ט"ז ט"זְ :פּ ָ֣ ִ .מים |  -מונח ופסיק אחריו ,ואינו מונח לגרמיה.

וְ ָא ַכ ְ֣ל ָתּ ָ֗שּׁם  -הטעם מלעיל בכ"ףל.

ט"ז י"זְ :כּ ַמ ְתּ ַנ֣ת  -התי"ו בדגש ,והשווא נע.

ט"ו ב'ֽ :ל ֹא־יִ ֹ֤גּשׂ  -בשׂי"ן שמאלית.

ן־ל - 6יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ֲא ֶ ֥שׁר ָנ ַֽת ָ ֽ
ר־נ ַ֥תן ָ ֽל.'6
ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ָ

ט"ו ו' :וְ ַ ֽה ֲַ .ב ְט ָ֞תּ  -הטי"ת בשווא נח ,ולא בשווא נעלא ,למרות
הקושילב .ויש להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע כאילו קרא
'וְ ַה ֲַ .ב ָתּ' ,או שישמע שקרא 'וְ ַה ֲַ .ב ְצ ָתּ' ,ושלא לחלק את התיבה
לשתי תיבות ולקרוא 'וְ ַה ֲַ .בט ָתּ' .ואם אינו יכול לקרוא בשווא
נח בלי להבליע את הטי"ת או לחלקה לשתי תיבות ,עדיף
לקוראה בשווא נע.

XâW XâW XâW

 Qחילופי נוסחאות R
י"א כ"ט :גְּ ִר ִ֔זים ) /גְּ ִר ִ֔זּים(
לו

הזי"ן רפה – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ג ס"ד ס"ז ס"ט ס"י
סי"א סי"ג סט"ו סט"ז ~ .ובדפוסים :מק"ג ,קסוטו ,ברויאר.

ט"ו ט'ֽ ָ :ק ְר ָ ֣בה  -הקו"ף בקמץ גדול ,והרי"ש בשווא נע ,והוא
פועל עבר לנקבה ,שפירושו היא קרבה .והקורא ' ָק ְר ָבה' בקמץ
קטן ושווא נח משנה משמעות ללשון ציווי לזכר ,שפירושו
תתקרבלג.

הזי"ן דגושה – בכתבי היד :ס"א ס"ב ס"ו ס"ח סי"ב סי"ד סי"ז ,א"א א"ב א"ג
א"ד א"ה א"ו א"ז א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג,
קורן.
י"ג י' :יָ ֥ ְד) / ֛Vיָ ֽ ְד( ֛V

וְ ָר ָ֣.ה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע

היו"ד במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמים

כט כמו בפסוקַ :אל ִתּ ַיגע ְל ַה ֲִ .שׁיר ִמ ִבּינָ ְתֲ Vח ָדל )משלי כ"ג ד'(.

קטנה ולא כשוּרוק שהיא תנועה גדולה .ויש מקומות שהרבה טועים ומבטאים
שווא נע אחר שורוק בראש מילה.

ל משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
ואע"פ שאין נסיגה להברה סגורה )היינו הברה המסתיימת בשווא נח או דגש חזק( ,מכל
מקום ,כיון שתיבה זו במקורה מוטעמת מלעיל ,ורק בגלל וי"ו ההיפוך דינה
להיות מוטעמת מלרע ,לכן אע"פ שבסתם אין כח להסיג אחור להברה סגורה,
כאן אין זו נסיגה גמורה ,כיון שלולא וי"ו ההיפוך המילה בעצם היא מלעיל,
ולכן הטעם נסוג אחור אע"פ שהטעם בהברה סגורה )וכן :וְ יָ ַצ ְ֣ק ָתּ ֗לּוֹ ,וְ ֶ ֽה ֱח ַז֣ ְק ָתּ ֔בּוֹ ,וְ ִשׁ ַלּ ְ֤ח ִתּי
ֶ ֙ד ֶב ֙ר ,וְ ָי ַ ֣שׁ ְב ָתּה ָ ֑בּהּ ,וְ ָ֥ ַ .ב ְד ָתּ ָ ֛שּׁם(.

לז.

לה הטעם קדמא הוא טעם מחבר ,ואילו הטעם פשטא הוא טעם מפסיק,
ותמונתם זהה ,וסימן ההיכר ביניהם הוא שהטעם קדמא מסומן תמיד מעל
האות המוטעמת ,כשאר הטעמים שמסומנים במקום ההטעמה )כגון :וַ יִּ ְק ָ ֨רא(,
אוֹר(.
ואילו הטעם פשטא מסומן תמיד בסוף התיבה )כגון :לָ ֙
ובמקרה כמו כאן ,שההטעמה היא באות האחרונה של התיבה ,אם הטעם
הוא קדמא יש לסמנו בראש האות או באמצעה ְ)בּ ַשׁ ֵ ֽלּ ֲח ֨ ,(Vואם הטעם הוא
פשטא יש לסמנו בסוף האות ְ)בּ ַשׁ ֵ ֽלּ ֲח ֙ .(Vוכמו שכתב מנחת שי בכמה מקומות
)במדבר י"ח ח' ,כאן ,לקמן כ"א ח' ,כ"ח י"ג(.
ויש דפוסים שלא דקדקו בזה ,לכן צריך להיזהר ולשים לב להטעימו בקדמא
ולא בפשטא.

לא ולא יתכן כלל שיבוא כאן שווא נע ,שהרי אין שווא נע בא לפני דגש .וכל
הטעם שהתי"ו דגושה ,משום שלפניה שווא נח.
לב הקושי בזה הוא משום שהגיית הטי"ת המקובלת זהה להגיית תי"ו דגושה.
אך באמת בהגייה המקורית של הטי"ת ,השונה מעט מהגיית תי"ו דגושה ,אין
קושי להגותה בשווא נח לפני האות תי"ו.

לו גם בכתר ארם צובה במקומות שנשתמר )יהושע ח' ל"ג ,שופטים ט' ז'( מנוקד 'גְּ ִרזִ ים'
בזי"ן רפה.

לג כמו בפסוקָ :ק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשׁי גְ ָא ָלהּ )תהילים ס"ט י"ט(.

לז 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

לד 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 ֻ

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,
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הלמ"ד דגושה – בכתבי היד :א"א א"ג א"ו א"ח ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן.
~ וכן הוא בעין הקורא.מג.

היו"ד במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.
)את־ ֹֽי ְשׁ ֵ ֛בי(
י"ג ט"זֶ :את־ ֹ֥י ְשׁ ֵב֛י ֶ /
היו"ד במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי

שׁר יִ ְב ַ ֣חר יְ ָ֔י(
)א ֶ ֣
ט"ז ב'ֲ :א ֶשׁר־יִ ְב ַ ֣חר יְ ָ֔י ֲ /

הטעמים*לז.

במקף מונח – בכתבי היד :ט"ב ט"ו ט"ח ,ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט סי"ב סט"ז סי"ז,
א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ז א"ט ~ .ובדפוסים :גינצבורגמד ,קסוטו ,ברויאר~ .
וכן נמסר בספר החילופים בשם בן אשר שהלכה כמותו.

היו"ד במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.
י"ג י"ז :וְ ָשׂ ַר ְפ ָ֨תּ ָב ֵ֜אשׁ ) /וְ ָשׂ ַר ְפ ָ ֣תּ ָב ֵ֗אשׁ(

במונח מונח – בכתבי היד :ט"ג ט"ד ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ה ס"י סי"א סי"ד
סט"ו ,א"א א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,קורן ~ .וכן נמסר
בספר החילופים בשם בן נפתלי שאין הלכה כמותו.

בקדמא גרש – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ט סי"ג
סי"ד סט"ו ,א"א א"ב א"ג א"ה א"ו א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,קסוטו,
ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם חלק מהספריםלח.
במונח רביע – בכתבי היד :ס"ב ס"ה ס"ו ס"ח ס"י סי"א סי"ב סט"ז סי"ז ,א"ד.
~ ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן ~ .וכן כתבו אור תורה
ומנחת שי ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם חלק מהספרים*לח.לט.

בוּא ְת ֙(V
ל־תּ ָ ֽ
)בּ ָכ ְ
בוּא ְת ְ֙ / V
ט"ז ט"וְ :בּ ֤כֹל ְתּ ָ ֽ
ס"גמה

במהפך ,והכ"ף בחולם – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח,
ס"ד ס"ט ס"י סי"א סי"ב סט"ז ,א"ב ~ .ובדפוסים :רא"פ ,לטריס ,קסוטו,
ברויאר ~ .וכן כתבו אור תורה ומנחת שי.

ל־נ ֵב ָלה(
אכל֣ וּ ָכ ְ֠
ל־נ ֵב ָלה ) /לֹא־ת ֹ ְ
אכל֣ וּ ָכ ְ֠
י"ד כ"א֣ :ל ֹא ת ֹ ְ

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

ט"חמ,

ס"א ס"ג ס"ד ס"י
במונח מונח – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו
סי"ב סי"ד סט"ו סי"ז ~ .ובדפוסים :רא"פ ,לטריס ,גינצבורגמא ,קסוטו ,ברויאר.
~ וכן כתבו אור תורה ומנחת שי.
במקף מונח – בכתבי היד :ס"ב ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט סי"א סי"ג 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 ,רוו"ה ,קורן.

כוּר ֜) / Vיֵ ָר ֶא ֩ה ָכל־זְ ֨כ ְוּר ֜(V
ט"ז ט"זֵ :י ָר ֶ֨אה ָכל־זְ ְ
בקדמא גרש – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט
סי"ג סט"ו ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה,
קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא.

)ל ָא ִ ֧חיֽ ַ Vלּ ֲ.נִ יֶּ ֛ (V
ט"ו י"א :לְ ָא ִ ֧חיֽ ַ Vל ֲ.נִ יֶּ ֛ ְ / V
למ"ד לעניך רפה – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ה
ס"ז ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ב א"ד א"ה א"ז א"ט
א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורגמב ,קסוטו ,ברויאר.

בתלישא קטנה – בכתבי היד :ס"ב ס"ג ס"ד ס"י סי"א סי"ב סי"ד סט"ז סי"ז.
~ ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורגמח.מט*.מו.

אך מחמת שבכתבי היד יש דמיון רב בין מרכא למתג וההבדל ביניהם כמעט
ואינו מורגש ,טעו מדפיסים רבים והדפיסו במתג במקום במרכא
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.

אשר' במונח.
מד ובגליון ציין שכן הוא לבן אשר ,ולבן נפתלי מוטעם ' ֣

מז

)ובדפוסים ההבדל

מה

נראה שיש סימני מחיקה של קמץ ,שתוקן לחולם.

מו וכתב הגר"ש דבליצקי )קונטרס אם למקרא( שטוב לקרוא לשביעי באופן אחד
ולמפטיר באופן שני .וכתב עוד )ספר וזרח השמש עמ' צ"א( שקוראים לשביעי ' ְבּ ֤כֹל
ְתּ ָ ֽ
בוּא ְת ֙ 'Vבחולם ,ותיבת 'יֵ ָר ֶא ֩ה' בתלישא )ראה בחילוף שלהלן( ,כבחומשים הרגילים,
ל־תּ ָ ֽ
ולמפטיר קוראים כבחומשי רוו"הְ ' ,בּ ָכ ְ
בוּא ְת ֙ 'Vבקמץ ,ותיבת 'יֵ ָר ֶ֨אה'
בקדמא .ואם חל ראש חודש בשבת קוראים לשביעי כבחומשים הרגילים.
עכ"ד.
אך נראה שאחר שיש לנו נוסח מאושר ע"י כתבי יד מדוייקים ,אין צריך
לחוש לנוסח פחות מדויק ,ואפילו כשחוזרים עליו פעם נוספת.

לח בעין הקורא כתב' :וְ ָשׂ ַר ְפ ָ ֣֨תּ ָב ֵ֜ ֗אשׁ פליגא' .והיינו שמסר שיש מחלוקת
הספרים האם ההטעמה היא 'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ֨תּ ָב ֵ֜אשׁ' בקדמא גרש ,או שההטעמה היא
'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ ֣תּ ָב ֵ֗אשׁ' במונח רביע.
וכן בכ"י א"ח מוטעם 'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ ֣֨תּ ָב ֵ֜ ֗אשׁ' בקדמא גרש ומונח רביע יחדיו,
ובמסורה שם נמסר עליו' :פלוגתא'.

מז נראה שיש סימני מחיקה של קדמא ,שתוקן לתלישא.
יראה כל־
מח ובגליון ציין שכן מוטעם בספר הללי ,ובספרים אחרים מוטעם ' ֨
זכורך' בקדמא גרש.
֜

לט הטעמת 'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ֨תּ ָב ֵ֜אשׁ' בגרש גם מסתברת יותר מהטעמת 'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ ֣תּ ָב ֵ֗אשׁ'
ברביע ,שאם מוטעם 'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ ֣תּ ָב ֵ֗אשׁ' ברביע ,הפיסוק הוא' :וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ ָב ֵאשֶׁ ,את
ָה ִ.יר וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ָכּ ִליל' ,ופיסוק זה פחות מסתבר .אך אם מוטעם 'וְ ָשׂ ַר ְפ ָ֨תּ
ָב ֵ֜אשׁ' בגרש ,הפיסוק הוא' :וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ ָב ֵאשׁ ֶאת ָה ִ.יר וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהָּ ,כּ ִליל'.
ופיסוק זה הגיוני ומסתבר.
וברכר ניסה ליישב מעט את נוסח הרביע ,וכתב שלנוסח הרביע נראה
שפירש בעל הטעמים שתיבת ' ָכּ ִליל' היא חיזוק לתיבת כל .והיינו ,שלפירוש
הפשוט שתיבת ' ָכּלִ יל' פירושה שאופן השריפה תהיה באופן של כלוי )וכמו
שפירשו בתרגום אונקלוס ויונתן( ,אכן הפיסוק הגדול ראוי להיות אחר תיבת 'וְ ֶאת ָכּל
ְשׁ ָל ָלהּ' ,משום ש' ָכּלִ יל' מתאר כיצד לשרוף את העיר ואת כל שללה .אך אם
תיבת ' ָכּלִ יל' פירושה שצריך לשרוף את כל העיר ואת כל שללה ללא יוצא מן
הכלל ,אכן הפיסוק הגדול ראוי להיות אחר תיבת ' ָב ֵאשׁ' ,משום ש' ָכּ ִליל' הוא
המשך התיאור מה יש לשרוף.

מט דרך המקרא שיבוא תלישא בין הפזר לקדמא שאחריו ,וכך הוא במאות
מקומות במקרא )כגוןֽ ָ :הר ֶֹ֡מ ֶשׂת ֲא ֶשׁר֩ ָשׁ ְר ֨צוּ ַה ַ֜מּיִם ,וַ ֵ ֣תּ ֶרא ָ ֽה ִא ָ֡שּׁה ִ ֣כּי טוֹב֩ ָה ֵ֨.ץ ְל ַמ ֲא ָ֜כל( .אך בעשרים
ל־כּן
מקומות במקרא בא קדמא מיד אחר הפזר ללא תלישא ביניהם ,כגוןֵ֡ .ַ :
י־פ ַ ֨קד יְ ָ֜י )והם :בראשית ל"ב ל"ג ,שמות ד' ל"א ,שם י"ב כ"ז,
אכ ֨לוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ֜אלֽ ַ ,ו יִּ ְשׁ ְמ ֡עוּ ִ ֽכּ ָ
ֽל ֹא־י ֹ ְ
שם ל"ד ד' ,ויקרא י"ג נ"ח ,במדבר י"ח י"ז ,דברים ט"ז ט"ז ,יהושע ד' ח' ,שם כ"ב ט' ,שם ל"א ,שופטים ז' כ"ה,
שמ"א כ' ב' ,מל"א ט"ז ז' ,ירמיה ל"ח ז' ,שם י"ב ,שם ל"ט ט"ז ,יחזקאל ל"ב כ"ה ,שם מ"ו ט' ,אסתר ד' י"א ,דניאל

ה' כ"ג(.
ורז"ה כתב )שערי זמרה שער ח' פתח י"ב( שלא יבוא פזר ואחריו גרש ללא תלישא
ביניהם ,אא"כ יש ביניהם מקום הראוי למתג .וצ"ע בכלל זה.
תופעה זו של הוספת תלישא קטנה בין הפזר לקדמא ,במקומות בהם בא
קדמא מיד אחר הפזר ,מצויה מאד בספרים השונים ,ובכמה מהמקומות הנ"ל
בהם מוטעם קדמא מיד אחר הפזר ,יש ספרים המוסיפים תלישא )ושד"ל כבר עמד
על חילוף הספרים בזה ,במכתבו שהובא בספר תורת אמת ,עמ' .(61
מעיון בדפוסים מק"ג לטריס וקורן ,במקומות המנויים ברשימה הנ"ל ,דפוס
לטריס מוסיף תלישא בעשרה מקומות )בראשית ל"ב ל"ג ,שמות ל"ד ד' ,במדבר י"ח י"ז ,דברים
ט"ז ט"ז ,יהושע כ"ב ל"א ,שופטים ז' כ"ה ,מל"א ט"ז ז' ,יחזקאל ל"ב כ"ה ,שם מ"ו ט' ,אסתר ד' י"א( ,דפוס
מק"ג מוסיף תלישא בשלושה מקומות )דברים ט"ז ט"ז ,יחזקאל מ"ו ט' ,אסתר ד' י"א( ,ודפוס
קורן מוסיף תלישא בשלושה מקומות )מל"א ט"ז ז' ,יחזקאל מ"ו ט' ,אסתר ד' י"א( .וכנראה
היו סופרים שהוסיפו תלישא מחמת ההרגל ,ובפרט שחשים מעט מחסור
בנגינה כשמטעימים קדמא מיד אחר הפזר.

מ נראה שיש סימני מחיקה של מקף אחר תיבת 'לֹא'.
אכל֣ וּ' במקף.
מא ובגליון ציין שבספרים אחרים מוטעם 'לֹא־ת ֹ ְ
מב ובגליון ציין שבספרים אחרים מנוקד ' ַ ֽלּ ֲ.ניך' בלמ"ד דגושה.
מג ענין חילוף זה מבואר בגליון פרשת ויחי תשע"ו הערה מ"א.
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