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להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע כאילו קרא 'נֶ ֶָ 2תה' ,ושלא
לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא 'נֶ ֶ2שׂ ָתה' .ואם אינו יכול
לקרוא בשווא נח בלי להבליע את השׂי"ן או לחלקה לשתי
תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע.

 Qדיוקים ודקדוקים R
ט"ז י"ח :שׁ ְֹפ ִ ֣טים וְ ֽשׁ ֹ ְט ִ ֗רים  -השוואים נעים.
יס ֵלּ֖ף  -היו"ד לא נשמעת ,ונקרא 'וִ ַס ֵלּף' .ואין לקרוא
ט"ז י"טֽ ִ :ו ַ
'וִ יְ ַס ֵלּף' או 'וְ יְ ַס ֵלּף' בשווא.

י"ז ה'ֶ :את־ ַה ָדּ ָ֨בר ָה ָ ֤רע ַהזֶּ ֙ה ֶאל־ ְשׁ ָ֔ ֶ 2רי - 4יש להקפיד להטעים
היטב את הפשטא המפסיק שבתיבת ' ַהזֶּ ה' ,שאם לא יטעים
כראוי ישמע שעשו את הדבר הרע בשעריך ,בעוד שפירושו
שתוציא אותם אל שעריך.

5היֲ 4א ֶ ֥שׁר ַתּ ֲֶ 2שׂה־ ָ ֽלּ - 7יש להקפיד
ט"ז כ"אִ :מזְ ַ ֛בּח יְ יָ ֥ ֱא֖ ֶ -
5הי ,'4שהוא
להטעים היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ֱאֶ -
ניגון מפסיק יותר מהתבירא שבתיבת ' ִמזְ ַבּח' ,שאם לא יטעים
כראוי ישמע כגידוף שיעשה לו אלוהים.

י"ז ז' :יַ ֣ד ָה ֵ֞ ִ 2דים  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ד־ה ֵ֞ ִ 2דים' במקף.
להשמיט את המונח ולהטעים 'יַ ָ

ט"ז כ"בָ :שׂ ֵנ֖א  -השׂי"ן בקמץ .ואין לקרוא 'שׂוֹנֵ א' בחולם.

י"ז ח' :לָ ֔ ֶנ ַגע  -הלמ"ד בקמץ .ואין לקרוא ' ְלנֶ ַגע' בשווא נע.

5היֽ 4הוּא  -יש להקפיד להטעים היטב
תוֹ֛ ַ 2בת יְיָ ֥ ֱא֖ ֶ -
י"ז א'֧ ִ :כּי ֲ
5הי ,'4שהוא ניגון מפסיק
את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ֱאֶ -
תוַֹ 2בת' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע
יותר מהתביר*א שבתיבת ' ֲ
כגידוף שהשור ושה הם אלוהיו ,בעוד שפירושו שהם תועבת
אלוקיו.

ִבּ ְשׁ ָ֑ ֶ 2רי - 4השי"ן בשווא נח .ויש להיזהר שלא להבליע את העי"ן
שאחריה ולקרוא ' ִבּ ָשׁ ֶרי .'4וכן בכל מקום בו מנוקד שווא נח
לפני אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות הגרוניתג .ולהלן
רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזה :לְ יִ ְר ָאה .וְ יִ ְצ ָה ֶר.4
ֶא ְר ֶאה .וְ ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים.

י"ז ג'ֲ :א ֶ ֥שׁר לֹא־ ִצִ ֽוּ ִיתי  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
הנכון ,ולא להטעים ' ֲא ֶשׁר־ ֥ל ֹא ִצִ ֽוּ ִיתי'.

את  -הטעם מלרע בתי"ו.
וּב ָ֗
י"ז ט'ָ :

י"ז ד' :וְ ֻ ֽה ַגּד־לְ  - ֖4יש לנגן את הטעם כראוי במקף ,עם העמדה
קלה במתג שבה"א .ואין להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ֻה ַגּ֥ד
ְל.' ֖4

ַהלְ וִ ִ֔יּם  -הלמ"ד רפה ,ובשווא נחד .וכן הוא להלן
ז'(.

)י"ז י"ח ,י"ח א',

שׁר י ִַגּ ֽ֣ידוּ לְ ֔ - 4יש לנגן את שני המונחים כראוי ,ואין
י"ז י'ֲ :א ֶ ֣
ה
להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁר־ ַי ִגּ ֽ֣ידוּ ְל ֔ '4במקף .

וְ ָשׁ ָ ֑מ ְָ 2תּ  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא 'וְ ָשׁ ָמ ָתּ' ,או
לקרוא 'וְ ָשׁ ָמ ָָ 2תּ' בקמץ העי"ן.
נֶ ְֶ 2שׂ ָ ֛תה  -השׂי"ן בשווא נח ,ולא בשווא נע ,למרות הקושיב .ויש
א 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 ַ2ל ְל ָב ֶב,'4
וזה שלא כדין כי משמע שרק היום יהיו על לבבך ולא מחר .וההטעמה שם
־ל ָב ֶ ֽב '4בתביר טפחא ,וטעותם היתה שהפסיקו
היא ' ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ַ ֛4היּ֖ וֹם ַ2ל ְ
בתביר יותר מאשר בטפחא.

'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(.
ד עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה שם מבואר שכאשר נשמט
הדגש שאחר ה"א הידיעה )או אחת מהאותיות כל"ב המנוקדות בפתח להורות על ידוע( ,ואין מתג
לפני השווא ,השווא נח.
וכאן אין מתג לפני השווא )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.

ב 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.
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  '7במקום ' ַמלְ ַאִ ' ,'7שׁמוֹן' במקום ' ִשׁ ְמעוֹן'' ,וַ יִּ נַ ג' במקום

ה
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ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה כ"ב.

ֲא ֶ ֖שׁר יִ ְב ַ ֣חר יְ יָ ֑  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
להטעים ' ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְב ַ ֖חר יְ ָי֑'.

י"ח י"ג2֖ ִ :ם  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ִאם' באל"ף*.

י"ז י"ב :לְ ָ ֤שׁ ֶרת  -הטעם מלעיל בשי"ןו.

י"ח י"דְ :מעֹנְ ִ ֥נים  -הנו"ן הראשונה בשווא נע .ואע"פ שיש
ספרים המנקדים ' ְמעֹנֲ נִ ים' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא
וּמ ְדדוּ.
כשווא נע פשוטי .וכן הוא בדלי"ת שלהלן )כ"א ב'(ָ :

ָשׁ ְב ָתּה ָ ֑בּהּ  -הטעם מלעיל בשי"ןז.
י"ז י"ד :וְ י ַ ֣
וְ ָא ַמ ְר ָ֗תּ  -הטעם מלרע בתי"ו.

וְ ֶאל־ק ְֹס ִ ֖מים  -הסמ"ך בשווא נע.

ְכּ ָכל־ ַהגּוֹיִ ֖ם  -יש לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא להשמיט את
גּוֹי֖ם'.
המקף ולהטעים ' ְכּ ָ ֥כל ַה ִ

ָנ ַ֥תן לְ  - ֖4הטעם מלעיל בנו"ן*ו .וכן הוא להלן )י"ט ח'( :וְ ָנ ַ֤תן לְ ֙.4

י"ז י"ח :וְ ָ֨כ ַתב ֜לוֹ  -הטעם מלעיל בכ"ף*ו.

שׁר ֽל ֹא־י ְִשׁ ַמ ֙ע  -תיבת ' ָה ִאישׁ' מוטעמת
ישׁ ֲא ֶ ֤
י"ח י"טָ :ה ִא ֙
בפשטא ולא בקדמאיא.

י"ז י"ט֔ 2ִ :מּוֹ  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ִאמּוֹ' באל"ףח.

שׁר ֽל ֹא־ ִי ְשׁ ַמ ֙ע  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ֲא ֶ ֤
ר־ל ֹא יִ ְשׁ ַמ ֙ע'.
ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ֤

וְ ָ ֥ק ָרא ֖בוֹ  -הטעם מלעיל בקו"ף*ו.

י"ח כ"אִ :ד ְבּ ֖רוֹ  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן
כ"ב(.

וּב ָנ֖יו  -יש להיזהר שלא להבליע את תיבת 'הוּא'
י"ז כ'֥ :הוּא ָ
וּבנָ יו' בלבד .וכן
בשורוק שאחריה ,וישמע שקורא ' ַ2ל ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ָ
הוא להלן )י"ח ה'(.

)י"ח

יַכ ִ ֞רית  -יש להפריד בין הדבקים ,ולהגות את היו"ד
י"ט א'ֽ ִ :כּי־ ְ
כראוי ,שלא ישמע שקורא ' ִכּי ַא ְכ ִרית' באל"ף .וכן הוא להלן
ט"ז(ִ :כּי ָיקוּם.

)י"ט

י"ח ג'ֵ :מ ֵ ֣את  -יש להיזהר שלא להבליע את האל"ף וישמע
שקרא ' ֵמת'.

יהם  -יש אומרים שהבי"ת הראשונה בשווא נע ,ויש
וּב ָב ֵתּ ֶ ֽ
ְ
אומרים שהיא בשווא נחיב.

ַהזְּ ֥ר ֹ ַ - Xהזי"ן בדגש ,והשווא נע.
י"ח ד'ְ :דּ ָגֽנְ ֽ֜ ִ ,4תּיר ְֹשׁ , ֣4צֹאנְ  - ֖4השוואים נעים.

יהם  -התי"ו בדגש קל ,ולא בדגש חזקיג.
וּב ָב ֵתּ ֶ ֽ
ְ

י"ח ה'ִ :מ ָכּל־ ְשׁ ָב ֶ ֑טי - 4יש לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא
להשמיט את המקף ולהטעים ' ִמ ָכּ֣ל ְשׁ ָב ֶ ֑טי.'4

י"ט ג'ַ :ינְ ִ ֽחילְ  - ֖4הלמ"ד בשווא נע.
י"ט ה' :וְ נִ ְדּ ָ֨חה  -הדלי"ת דגושה ,ובשווא נע ,והוא לשון הסרה
והרחקה .והקורא 'וְ נִ ְד ָחה' ברפה ושווא נח משנה משמעות
ללשון הדפה ודחיפהיד.

י"ח ח'ִ :מ ְמ ָכּ ָ ֖ריו  -המ"ם רפה ,ובשווא נחט.
וּב ֖תּוֹ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
י"ח י'ַ :מ ֲ֥ ִ 2ביר ְבּנֽ וֹ־ ִ
וּב ֖תּוֹ'.
יר־בּנ֥ וֹ ִ
הנכון ,ולא להטעים ' ַמ ֲִ 2ב ְ

י"ט ו'ִ :מ ְתּ ֥מוֹל  -התי"ו בדגש ,והשווא נע.

י"ח י"א :וְ יִ ְדּע ֔ ִֹני  -הדלי"ת בדגש ,והשווא נע.
י"ח י"בָ :כּל־ ֵ֣ ֹ2שׂה  -הטעם מלעיל בעי"ן*ו.
ו משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.

רפה כדין.
ויש אומרים )רשב"ם ,חזקוני בפירוש השני ,וכן הובא פירוש זה באבן עזרא( ,שתיבת ' ִמ ְמ ָכּ ָריו'
הכתובה כאן היא מלשון ' ַמ ָכּר' )כמוִ :אישׁ ֵמ ֵאת ַמ ָכּרוַֹ ,אל ִתּ ְקחוּ ֶכ ֶסף ֵמ ֵאת ַמ ָכּ ֵר ֶיכם( ,והמ"ם
הראשונה היא מ"ם השימוש .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 ְָ 2לה'ִ ' ,מ ְק ֵצה' ,וגם כאן נשמט דגש זה שאחר מ"ם השימוש.
ולפי זה יוצא לכאורה ,שהקורא ' ִמ ְמּ ָכּ ָריו' בדגש ושווא נע ,לפירוש הראשון
שינה משמעות ,ולפירוש השני לא שינה משמעות )אמנם לשני הפירושים קריאה זו שגויה
בעצם ,כיון שלא יתכן שיבוא דגש אחר שווא נע ,ואם המ"ם דגושה ,היה ראוי להיות מנוקד ' ִמ ְמּ ָכ ָריו' בכ"ף רפה(.

ז 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 ָא ַכ ְ֣ל ָתּ ָ֗שּׁם ,וְ ָי ַ ֣שׁ ְב ָתּה ָ ֑בּהּ ,וְ ָ֥ ַ 2ב ְד ָתּ ָ ֛שּׁם(.
ח 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.

י כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.
פשטא' מצוי מאד במקרא ,ולעומת זאת הצירוף
֙
מהפך
֤
קדמא
יא הצירוף ' ֨
פשטא' הוא די נדיר .ומחמת הרגילות ,ודמיון צורות הקדמא
֙
מהפך
֤
פשטא
֙
'
והפשטא ,יש נטיה להטעים כאן בקדמא מהפך ,ולא בפשטא.
שׁר ֽל ֹא־יִ ְשׁ ַמ ֙ע' בקדמא
כאן טעו בזה גם בכמה דפוסים והדפיסו ' ָה ִ֨אישׁ ֲא ֶ ֤
ישׁ
מהפך פשטא ,וכבר כתבו אור תורה ומנחת שי שיש להטעים כאן ' ָה ִא ֙
שׁר ֽל ֹא־יִ ְשׁ ַמ ֙ע' בפשטא ולא בקדמא.
ֲא ֶ ֤
יב משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
יג ענין זה מבואר בגליון פרשת מקץ תשע"ו הערה ט"ו.

ט יש אומרים )רש"י ,אבן עזרא ,ספורנו ,חזקוני בפירוש הראשון( שתיבת ' ִמ ְמ ָכּ ָריו' הכתובה
כאן היא מלשון ' ִמ ְמ ָכּר' )כמו :וְ ִכי ִת ְמ ְכּרוּ ִמ ְמ ָכּר לַ ֲִ 2מי ֶת ,(4ופירושו לבד מה שמכרו
האבות ,ולפי זה המ"ם הראשונה אינה מ"ם השימוש ,וממילא המ"ם השניה

יד לשון הסרה והרחקה שורשו נדח .ולשון הדפה ודחיפה שורשו דחה.
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י"ט ח' :גְּ ֻב֣לְ ֔ - 4הלמ"ד בשווא נעטו.

י"ט י"דֽ ָ :גּ ְבל֖ וּ  -הבי"ת בשווא נע.

נִ ְשׁ ַ ֖בּע  -יש להקפיד להשמיע את העי"ןטז ,שאם לא ישמיעה
ישמע שקורא 'נִ ְשׁ ָבּה' בה"איז.

י"ט י"ז :וְ ְָ 2מ ֧דוּ ,וְ ַה ֣שּׁ ֹ ְפ ִ֔טים  -השוואים נעים .וכן הוא להלן.
י"ט י"חָ :ה ֔ ֵ2ד  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,שלא
ישמע שקורא ' ָא ֵ2ד' באל"ף.

ֶאת־ ָכּל־ ָה ָ֔א ֶרץ  -יש לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא להשמיט
את המקף ולהטעים ' ֶאת־ ָכּ֣ל ָה ָ֔א ֶרץ'.

יתם ֔לוֹ  -הטעם מלעיל בשׂי"ןיט.
י"ט י"ט :וַ ֲ֣ ִ 2שׂ ֶ

5הי 4וְ לָ ֶל ֶ֥כת ִבּ ְד ָר ָ ֖כיו ָכּל־ ַהיָּ ִ ֑מים  -יש
י"ט ט' :לְ ַא ֲה ָ֞בה ֶאת־יְ יָ ֧ ֱא֛ ֶ -
להקפיד להטעים היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ִבּ ְד ָר ָכיו',
5הי ,'4שאם לא
שהוא ניגון מפסיק יותר מהתביר*א שבתיבת ' ֱאֶ -
יטעים כראוי ישמע שהמצווה היא לאהוב את ה' ,ולא מפורש
עד מתי ,ויש גם מצוה ללכת בדרכיו כל הימים ,בעוד שפירושו
שיאהבו את השם וגם ילכו בדרכיו ,כל הימים.

כ' ג'ַ :אל־ ִ ֽתּ ְיר ֧אוּ  -הרי"ש בשווא נע ,והוא מלשון יראה .והקורא
' ִתּ ְראוּ' בשווא נח משנה משמעות ללשון ראיה.

וְ י ַָס ְפ ָ֨תּ  -מוטעם בקדמא ולא בפשטאיח.

כ' ה' :וְ ִד ְבּ ֣רוּ  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.

י"ט י"א :וְ ָ ֤א ַרב  -הטעם מלעיל באל"ף*ו.

י ְַחנְ ֶ ֽכנּוּ  -הלמ"ד בסגול ,והנו"ן דגושה ,והוא לשון יחיד נסתר.
והקורא 'יַ ְחנְ ֵכנוּ' בצירי ורפהכ ,משנה משמעות ללשון רבים
המדברים על עצמםכא .וכן הוא להלן )כ' ו'( :יְ ַח ְלּלֶ נּוּ.

י"ט כ"א֤2ַ :יִ ן ְבּ ֙ ַ2יִ ֙ן  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן,
שלא ישמע שקורא ' ַאיִ ן ְבּ ַאיִ ן' באל"ף*ח.
כ' א'ִ :מ ְמּ ֔ - 4המ"ם בדגש ,והשווא נע.

חוּ ,וְ לָ ְק ֥חוּ ,וְ נָ ְתנ֣ וּ  -השוואים נעים.
י"ט י"ב :וְ ָ ֽשׁ ְל ֙
י"ט י"ג2ֽ ֵ :ינְ  - ֖4ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ֵאינְ  '4באל"ף*ח.

ים  -השוואים נעים.
כ' ח' :וְ י ְָס ֣פוּ ַהשּׁ ְֹט ִר ֮

ֵ ֽ2ינְ  - ֖4הנו"ן בשווא נע.

וּפ ְת ָ ֖חה  -התי"ו בשווא נע.
כ' י"אָ :

טו 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 ,(4התנועה 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 ,(4התנועה היא תנועה גדולה ,והשווא שאחריה נע ,וכשלא כתובה
כוּרְ ,4שׁ ְ
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'

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 )וְ יָ ַס ְפ ָ֨תּ( ,ואם הטעם הוא פשטא
יש לסמנו בסוף האות )וְ יָ ַס ְפ ָ֙תּ( .וכמו שכתב מנחת שי בכמה מקומות )לעיל ט"ו י"ח,
לקמן כ"א ח' ,לקמן כ"ח י"ג ,ובבמדבר י"ח ח'(.
ויש דפוסים שלא דקדקו בזה ,לכן צריך להזהר ולשים לב להטעימו בקדמא
ולא בפשטא.
יט משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
ובכללים שכתב רז"ה לביטול דין נסוג אחור ,כתב )צוהר התיבה תיבה ה' אות כ'(
שבתיבות המסתיימות ב' ֶתם' ' ֶתן' ֶ'כם' ֶ'כן' ֶ'הם' ֶ
יכן,
יכםֲ ,א ִב ֶ
'הן' )כגוןֲ :א ַמ ְר ֶתּםֲ ,א ַמ ְר ֶתּןֲ ,א ִב ֶ
ַמ ְר ֵא ֶיהםַ ,מ ְר ֵא ֶיהן( ,אין נוהג דין נסוג אחור ,והן לעולם נשארות מוטעמות מלרע כדי
להדגיש את ההבדל בין זכרים לנקבות .ועל פי דבריו תמה כבר בקונטרס דברי
אמת )דברים ד' כ"ה( מדוע בתיבות 'וִ ְה ִ֨י ֶיתם ִ ֤לי' )שמות י"ט ה' ,יחזקאל ל"ו כ"ח(' ,וַ ֲ֤ ִ 2שׂ ֶיתם
֙ ֶפּ ֶסל֙ ' )דברים ד' כ"ה( הטעם נסוג אחור למרות שמסתיים ב' ֶתם'.
אך כבר כתב רוו"ה )דברים ד' כ"ה ,שם י"ט י"ט( שכלל זה אינו נכון ,ובכל תיבת
יתם' הטעם נסוג אחור כשיש קירוב נגינות )כגון :שמות י"ט ה' ,שמואל א' י"ז ט' ,ישעיה
'וִ ְהיִ ֶ
כ"ח י"ח ,ירמיה י"א ד' ,שם ל' כ"ב ,יחזקאל ל"ו כ"ח( ,ובמסורה )ויקרא כ' כ"ו( אף נמסר להדיא
'כל וִ ְהיִ ֶיתם מלעיל בהיסמך לוֹ ִלי' .וכן בתיבת ' ֲִ 2שׂ ֶיתם''-וַ ֲִ 2שׂ ֶיתם' לרוב הטעם
נסוג אחור והתיבה מוטעמת מלעיל )כגון :דברים ד' כ"ה ,דברים י"ט י"ט ,שופטים ט' ט"ז .ורק
בשמואל א' י"א י' הטעם נשאר מלרע(.
ובספר דרכי הנסיגה )סימן א' סעיף ה'( כתב שלמרות השגת רוו"ה נראה שאין
לבטל את הכלל ,כיון שבמקומות רבים אכן הטעם לא נסוג אחור בסיומות
אלו ,אלא שיש יוצאים מן הכלל בהם בסיומת ֶ'תם' הטעם נסוג אחור.

)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(.
וכאן היה ראוי להיכתב 'גְּ בוּ ְל '4בשורוק
בשורוק( ,ולכן ,אע"פ שנכתב 'גְּ ֻ ֽב ְל '4בכתיב חסר ,תנועת הקובוץ כאן היא תנועה
גדולה ,וממילא האות שאחריה בשווא נע.
)וכמו שכתוב ברוב המקומות במקרא 'גְּ בוּל'

טז 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.

כ

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.

יז 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

וכבר כתב בשו"ת אורים גדולים

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

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

יח 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(,
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כ' י"בְ 2ִ :מּ - ֖4ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ִא ְמּ '4באל"ף*ח .וכן הוא להלן )כ' כ'(.

 Qחילופי נוסחאות R
)ה ַ ֤רע(
י"ז ה'ָ :ה ָ ֤רע ָ /

כ' ט"וְ :ל ָכל־ ֶ ֣ה ָ֔ ִ 2רים  -יש לנגן את הטעמים כראוי במקף ,ולא
להשמיט את המקף ולהטעים ' ְל ָכ֣ל ֶה ָ֔ ִ 2רים'.

הרי"ש בקמץ – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ד
ס"ח ס"ט ס"י סי"ב סט"ו ,א"ח ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קסוטו ,קורן ,ברויאר~ .
וכן מוכח מהמסורהכז.

כ' י"ח :יְ ַל ְמּ ֤דוּ  -המ"ם בדגש ,והשווא נע.

הרי"ש בפתח – בכתבי היד :ס"ה ס"ז סי"א סי"ג סי"ד סט"ז סי"ז ,א"א א"ג
א"ד א"ה א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורגכח.

כ' י"טֶ :את־ ֵָ 2צ ֙הּ  -הה"א במפיק ,ופירושו העץ שלה .והקורא
' ֵָ 2צה' ללא מפיק משנה משמעותכב ללשון לעוץ עצהכג.

)מ ִלּ ְפ ֵנ֥י ַהכּ ֲֹה ִנ֖ים(
י"ז י"חִ :מ ִלּ ְפ ֵנ֖י ַהכּ ֲֹה ִ ֥נים ִ /

יר ֲא ֶשׁר־ ִ֨הוא  -בפשטא קדמא.
כ' כ'2ַ :ל־ ָה ִ֙ 2

בטפחא מרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ה
ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ב א"גכט א"ד
א"ו א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן,
ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא ~ .וכן כתבו אור תורה ומנחת שי.

ִר ְד ָ ֽתּהּ  -הדלי"ת בשווא נח ,ולא בשווא נעכד ,למרות הקושיכה.
ויש להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע שקרא ' ִר ָתּהּ' .ושלא
לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא ' ִרד ָתּהּ' .ואם אינו יכול
לקרוא בשווא נח בלי להבליע את הדלי"ת או לחלקה לשתי
תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע.

במרכא טפחא – בכתבי היד :א"א א"ה א"ז ~ .ובדפוס :מק"ג.
)כּי יֵ ַח ֮ם (
)כּי יֵ ַח ֮ם ( ֥ ִ /
י"ט ו'ֽ ִ :כּי־י ֵַח ֮ם ֣ ִ /

כ"א ג'ֽ ָ :מ ְשׁ ָ ֖כה  -המ"ם בשווא נע.

במקף – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"י סי"א סי"ב
סי"ג ~ .ובדפוס :ברויאר.

כ"א ה' :וְ נִ ְגּ ֣שׁוּ  -הגימ"ל בדגש ,והשווא נע.

במונח – בכתבי היד :ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט 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"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג,
קורן.

רוּפה ַב ָנּ ַֽחל  -יש להקפיד לנגן את
כ"א ו'2ַ :ל־ ָה ֶ2גְ ָל֖ה ָה ֲ֥ ָ 2
הטעמים במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא
רוּפה ַבּ ָנּ ַֽחל'.
ולהטעים ' ַ2ל־ ָה ְֶ 2ג ָ ֥לה ָה ֲ֖ ָ 2

במרכא – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ.ל.

כ"א ח' :לְ ְַ 2מּ ֨ - 4מוטעם בקדמא ולא בפשטא*יח.

֣ל ֹא שׂ ֵֹנ֥א ) /לֹא־שׂ ֵֹנ֥א(

כ"א ט'ְ :תּ ַב ֵ ֛2ר  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן*ח ,שלא
ישמע שקורא ' ְתּ ָב ֵאר' באל"ףכו.

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

XâW XâW XâW
כב בהשמטת המפיק לבד יש שינוי משמעות ,שהרי המפיק בא במקום תיבה
נוספת ,ש' ֵ2ץ' ללא מפיק הוא עץ סתם ,ו' ֵָ 2צהּ' במפיק פירושו עץ שלה.
אך למרות זאת ,בכל מקום בו יש מפיק יש להסתפק אם השמטתו מעכבת,
משום שיש מקומות במקרא שנשמט המפיק ,אע"פ שראוי היה להיות במפיק
)כגון :וַ ַתּ ְח ְמ ָרה ,שמות ב' ג'ִ .הוָּ ְס ָדה ,שם ט' י"ח .ועוד( ,ולכאורה מוכח מזה שאין המפיק מעכב.
ובאשל אברהם בוטשאטש )או"ח סימן קמ"ב( אכן הסתפק אם השמטת המפיק
מעכבת או לא .אך ממשמעות דברי האבן עזרא )בראשית ב' כ"ג ,ודבריו מבוארים בגליון
פרשת מטות תשע"ו הערה ב'( משמע לכאורה שהמפיק אינו מעכב בדיעבד.

ובכל תיבת 'הרע' שאינה סמוכה ללשון עשיה ,הרי"ש מנוקדת בקמץ ,פרט
יטיב )מיכה ז' ג'(ָ ,י ִשׁיב ָה ַרע
לשני מקומות שהרי"ש בפתח ,והם2ַ :ל ָה ַרע ַכּ ַפּיִ ם ְל ֵה ִ
ְלשׁ ְֹר ָרי )תהילים נ"ד ז'( .עכ"ד המסורה.
וממסורה זו מוכח שבפסוקנו שתיבת 'הרע' אינה סמוכה ללשון עשיה ,אלא
ללשון ָדּ ָבר ,שהלא בפסוקנו כתובֲ :א ֶשׁר ָ2שׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּ ה ,מנוקד
' ָה ָרע' בקמץ.
ויתכן שהסופרים שניקדו כאן ' ָה ַרע' בפתח ,טעו בכוונת דברי המסורה,
וחשבו שכיון שכתוב כאן ' ֲא ֶשׁר ָ2שׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּ ה' ,נחשב שתיבת
'הרע' סמוכה ללשון עשיה ,אף שתיבת 'דבר' כתובה ביניהם ,ולכן דינה
להינקד בפתח .אך באמת אינו כן ,ואינו נחשב שתיבת 'הרע' סמוכה ללשון
עשיה ,כיון שסמוכה ללשון 'דבר' ,וכמו שמוכח גם מפסוקים נוספים בהם
כתובה תיבת 'דבר' בין לשון עשיה לתיבת 'הרע' ,ותיבת 'הרע' מנוקדת בהם
יוֹספוּ לַ ֲ2שׂוֹת ַכּ ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּ ה ,דברים י"ג י"ב .וְ לֹא י ִֹספוּ לַ ֲ2שׂוֹת עוֹד ַכּ ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּ ה ,דברים י"ט
בקמץ )כגון :וְ ל ֹא ִ
כ'(.

יֵ 2צ 7נָ א ֵָ 2צה )מלכים א' א' י"ב(.
כג כמו בפסוק :וְ ַָ 2תּה ְל ִכי ִא ָ
כד ולא יתכן כלל שיבוא כאן שווא נע ,שהרי אין שווא נע בא לפני דגש .וכל
הטעם שהתי"ו דגושה ,משום שלפניה שווא נח.
כה 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(.

כח ובגליון ציין שכן מנוקד במוגה ,ובהללי מנוקד ' ָה ָרע' בקמץ.
ואכן בכ"י סי"א מנוקד ' ָה ַרע' בפתח ,ונמסר עליו במסורה 'בהללי ָה ָרע',
וכן ברשימת חילופי מוגה והללי הנמצאת בסוף כ"י זה מופיע חילוף' :במוגה
ָה ַרע בהללי ָה ָרע'.

כו לקוראים בהגיה שאינה מבחינה בין קמץ לפתח ,יש להקפיד ביותר להגות
את העי"ן כראוי ,משום שאצלם כל הבידול בין המשמעים הוא רק ע"י הגיית
העי"ן ,ואם לא יהגו אותה כראוי יש לחשוש בזה לשינוי משמעות.
אך הקוראים בהגיה המבחינה בין קמץ לפתח ,אף אם יקראו שלא כראוי
ולא יהגו את העי"ן היטב ,לא שינו בזה משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת גם
ללא הגיית העי"ן ע"י ניקוד הפתח והקמץ.

כט נראה שיש סימני מחיקה של מרכא טפחא ,שתוקן לטפחא מרכא.
ל וכתב ברויאר )כתר ארם צובה והנוסח המקובל עמוד  ,54רשימת הנוסח ומקורותיו( שנראה
שמחמת הדמיון בין המתג למרכא בכתבי היד ,היו שהטעימו ' ִ ֥כּי יֵ ַח ֮ם' במרכא
במקום ' ִ ֽכּי־יֵ ַח ֮ם' במתג ,ומחמת כן ביטלו את המקף ,וכיון שע"פ כללי הטעמים
אין ראוי לבוא מרכא לפני זרקא ,אלא מונח ,בשלב יותר מאוחר הומר המרכא
למונח ,ומזה הגיע הנוסח שמטעים ' ִ ֣כּי יֵ ַח ֮ם' במונח.
אך באמת מציאות הספרים מוכיחה שלא כדבריו ,שהלא אין כתבי יד
המטעימים כאן ' ִ ֥כּי יֵ ַח ֮ם' במרכא ,וכנראה ההטעמה במונח היא ע"פ שיטות
שונות של בעלי מסורה ,וההטעמה במרכא בדפוס מק"ג היא טעות ודאית,
שהלא היא נגד חוקי הטעמים ונגד מציאות כל הספרים.

כז במסורה נמסר
ובפירוט( שבכל תיבת 'הרע' הסמוכה ללשון עשיה ,הרי"ש מנוקדת בפתח )כגון:

)עיין בגליון פרשת מטות תשע"ו הערה מ' והערה מ"ג ,שם הובאו מסורות אלו באריכות

יתם ָה ַרע ,דברים ד' כ"ה .לַ ֲ2שׂוֹת ָה ַרע ,שם ט' י"חֲ .א ֶשׁר יַ ֲֶ 2שׂה ֶאת ָה ַרע ,שם י"ז ב'ִ .כּי ַת ֲ2שׂוּ ֶאת ָה ַרע ,שם
וַ ֲִ 2שׂ ֶ

ל"א כ"ט .וכדומה( ,פרט לשני מקומות הסמוכים ללשון עשיה והרי"ש מנוקדת
בקמץ ,והם :וַ יַּ ְת ֵ2ם ְמנַ ֶשּׁה ַל ֲ2שׂוֹת ֶאת ָה ָרע )מלכים ב' כ"א ט'(ֲ ,א ֶשׁר לֹא ָר ָאה ֶאת
ַה ַמּ ֲֶ 2שׂה ָה ָרע )קהלת ד' ג'( .ויש מסורות המוסרות על שלושה מקומות בהם
מנוקד ' ָה ָרע' בקמץ סמוך ללשון עשיה ,ומוסיפות את הפסוק ' ַ2ד תֹּם ָכּל ַהדּוֹר
ָהע ֶֹשׂה ָה ַרע' )במדבר ל"ב י"ג( בין הקמוצים.
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רא"פ ,לטריס ,גינצבורגלא ,קסוטו ,ברויאר.

)א ֶ֨שׁר ֵא ַ ֤רשׂ(
כ' ז'ֲ :א ֶשׁר־ ֵא ַ ֤רשׂ ֲ /

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

במקף – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ז ס"י סי"א סי"ב
סי"ד סט"ו סי"ז ,א"ג א"ו א"י ~ .ובדפוס :ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם
מחצית מהספרים*לה.
בקדמא – בכתבי היד :ס"ב ס"ה ס"ו ס"ח ס"ט סי"ג סט"ז ,א"א א"ב א"ד
א"ה א"ז א"ח א"ט ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג,
קסוטו ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם מחצית מהספרים*לה*.לו.

)דּם נָ ִ֔קי(
י"ט י'֣ ָ :דּם נָ ִ֔קי ֣ ַ /
הדלי"ת בקמץ – בכתבי היד :טא"ס ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ב ס"ג ס"ד
ס"ו ס"ז ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ד א"ז
א"ח א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן הוא בעין
הקורא ~ .וכן כתב רד"קלג.

)וּפ ְק ֛דוּ(
וּפ ְק ֛דוּ ָ /
כ' ט'֥ ָ :
הפ"א במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםלז.

הדלי"ת בפתח – בכתבי היד :ס"ה סי"ג ,א"ג א"ה א"ו א"ט ~ .ובדפוסים:
מק"ג ,רא"פ ,לטריס.לד.

הפ"א במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.

)א ֶ֨שׁר נָ ַ ֥טע(
כ' ו'ֲ :א ֶשׁר־נָ ַ ֥טע ֲ /

)כּי לֹא־ ֵ֤2ץ(
כ' כ'ֽ ִ :כּי־ לֹא־ ֵ֤2ץ ֣ ִ /

במקף – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ד ס"ז ס"י סי"א
סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סי"ז ,א"ב א"ג א"ה א"ו ~ .ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר.
~ וכן הוא בעין הקורא בשם מחצית מהספריםלה.

במקף – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ,ס"א ס"ג ס"ד סי"ב סי"ד סט"ו ,א"ג א"י.
~ ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר.

בקדמא – בכתבי היד :ס"ב ס"ה ס"ו ס"ח ס"ט סט"ז ,א"א א"ד א"ז א"ח א"ט.
~ ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן ~ .וכן הוא בעין
הקורא בשם מחצית מהספרים*לה.לו.

לא ובגליון ציין שבספרים אחרים מוטעם 'לֹא־שׂ ֵֹנ֥א' במקף.

נָ ִקי' בקמץ ,או להיפך ,שינה משמעות ,משום שיש מקומות שהפסוק מנקד
בקמץ וכתוב בזה שהדם הוא נקי ,ויש מקומות שמנקד בפתח וכתוב בזה
שהאיש הוא נקי ,ואף שגם כשכתוב שהדם היה נקי הביאור הוא שבעל הדם
היה נקי ,מכל מקום בפסוק כתוב שהדם היה נקי ,ויוצא ששינה וקרא את
פירוש הפסוק ,במקום את דברי הפסוק ,והרי זה דומה לקורא 'דם של אדם
נקי' במקום 'דם שהוא נקי' ,שאף שביאורם שווה ,שינה את דברי הפסוק.

לב ובכתבי היד ס"ה א"י מוטעם ' ֣ל ֹא־שׂ ֵֹנ֥א' במונח ומקף יחד ,ויתכן שהטעימו
כן לרמז על מחלוקת הספרים בהטעמת תיבות אלו שיש המטעימים ' ֣ל ֹא שׂ ֵֹנ֥א'
במונח ויש המטעימים 'לֹא־שׂ ֵֹנ֥א' במקף.
וכן בכ"י ט"ח מוטעם ' ֣ל ֹא־שׂ ֵֹנ֥א' במונח ומקף יחד ,אך שם ניכר שהמקף הוא
הוספה מאוחרת יותר ,וכנראה היה מי שרצה לתקן מהטעמת ' ֣ל ֹא שׂ ֵֹנ֥א' במונח
לנוסח 'לֹא־שׂ ֵֹנ֥א' במקף.

ר־א ַ ֤רשׂ' פליגא בחציים
לה בעין הקורא כתבֲ ' :א ֶ֨שׁר ָבּ ָנ֤ה' אבל ' ֲא ֶ֨שׁר־נָ ַ ֥טע' ' ֲא ֶ֨שׁ ֵ
באזלא.
והיינו ,שבפסוק ' ִמי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה ַביִ ת ָח ָדשׁ' )כ' ה'( ,מוטעם בכל הספרים
' ֲא ֶ֨שׁר ָבּ ָנ֤ה' בקדמא ,אך בפסוק ' ִ
וּמי
וּמי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר נָ ַטע ֶכּ ֶרם' )כ' ו'( ,ובפסוק ' ִ
ר־נ ַ ֥טע'
ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵא ַרשׂ ִא ָשּׁה' )כ' ז'( ,חלוקים הספרים ,בחציים מוטעם ' ֲא ֶשׁ ָ
ר־א ַ ֤רשׂ' במקף ,ובחציים מוטעם ' ֲא ֶ֨שׁר נָ ַ ֥טע' ו' ֲא ֶ֨שׁר ֵא ַ ֤רשׂ' בקדמא.
ו' ֲא ֶשׁ ֵ

לג כתב רד"ק )מכלול קפ"ג ע"א( שכשכתוב ' ָדּם נָ ִקי' ,הדלי"ת מנוקדת בקמץ,
וכשכתוב ' ַדּם ַהנָּ ִקי' בה"א הידיעה לפני תיבת 'נָ ִקי' ,הדלי"ת מנוקדת בפתח.
והטעם לזה ,משום שאם מנוקד ' ַדּם ָנ ִקי' בפתח ,יש כאן סמיכות ,ופירושו
דם של אדם נקי .ואם מנוקד ' ָדּם נָ ִקי' בקמץ ,אין כאן סמיכות ,אלא תואר,
ופירושו דם שהוא נקי .והכלל בה"א הידיעה הבאה לפני תואר ,שתבוא ה"א
טּוֹבהָ ,ה ָהר ַהטּוֹב ַהזֶּ ה .אמנם,
הידיעה גם בתיבת התואר וגם בתיבת המתואר )כגוןָ :ה ָא ֶרץ ַה ָ
ככל כלל ,גם לכלל זה יש יוצאים מן הכלל ,וכמו שכתב רד"ק במכלול מ"ב ע"ב( ,ולכן כשכתוב ' ַדּם ַהנָּ ִקי'
שבאה ה"א הידיעה רק לפני תיבת 'נָ ִקי' ,ולא לפני תיבת ' ַדּם' ,מוכח שאין כאן
תואר אלא סמיכות ,ולכן הדלי"ת צריכה להינקד בפתח .ולכן כאשר כתוב
' ַה ָדּם ַהנָּ ִקי' )דברים כ"א ט'( בה"א הידיעה לפני שתי התיבות ,מנוקד ' ַה ָדּם' בקמץ,
משום שאז הוא אכן תואר.

לו וכתב ברויאר )כתר ארם צובה והנוסח המקובל עמוד  ,55רשימת הנוסח ומקורותיו( שיתכן
שהטעמת ' ֲא ֶ֨שׁר נָ ַ ֥טע' ו' ֲא ֶ֨שׁר ֵא ַ ֤רשׂ' בקדמא היא טעות שנגרמה בהשפעת
הפסוק לעיל )כ' ה'( בו מוטעם ' ֲא ֶ֨שׁר ָבּ ָנ֤ה' בקדמא.
וכתב עוד )רשימת הנוסח ומקורותיו( ,שיתכן שהטעם לזה שבפסוק ' ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה'
תיבת ' ֲא ֶשׁר' מוטעמת בקדמא ,ובפסוקים ' ֲא ֶשׁר נָ ַטע' ו' ֲא ֶשׁר ֵא ַרשׂ' תיבת
' ֲא ֶשׁר' מוקפת ,משום שהטעמת משרתי הפשטא תלויה באורך התיבה
ת־ח ָד ֙שׁ' הפשטא מוטעם בהברה
המוטעמת בפשטא ,ובפסוק ' ֲא ֶ֨שׁר ָבּ ָנ֤ה ַ ֽביִ ָ
ת־ח ָד ֙שׁ' ,ולכן תיבת ' ֲא ֶשׁר' מוטעמת בקדמא ,אך
הרביעית של תיבת ' ַ ֽביִ ָ
ר־א ַ ֤רשׂ ִא ָשּׁ ֙ה' הפשטא מוטעם בהברה
בפסוק ' ֲא ֶשׁר־נָ ַ ֥טע ֙ ֶכּ ֶר ֙ם' ובפסוק ' ֲא ֶשׁ ֵ
הראשונה או השניה של התיבה ,ולכן תיבת ' ֲא ֶשׁר' מוקפת.
אך דבריו אלו קשים ואינם נכונים כלל ,שמפסוקים רבים מוכח שאין כלל
זה נכון ,וגם כאשר תיבת הפשטא היא קצרה ,יכול לבוא לפניה קדמא )כגון:
ֲא ֶ֨שׁר א ַ ֹ֤מר ֵא ֶ ֙ל ָ֙יהֲ ,א ֶ֨שׁר ָמ ַ ֤שׁ ְח ָתּ ָשּׁ ֙םֲ ,א ֶ֨שׁר ִדּ ְבּ ָ ֤רה ֵאלָ ֙יו( .וצ"ע.

לד מחלוקת הספרים כאן אם הניקוד הוא ' ָדּם' בקמץ או ' ַדּם' בפתח ,היא
מחלוקת במשמעות אם יש כאן סמיכות או לא ,שאם הדלי"ת מנוקדת בפתח,
יש כאן סמיכות ,ופירושו דם של אדם נקי .ואם הדלי"ת מנוקדת בקמץ ,אין
כאן סמיכות ,אלא תואר ,ופירושו דם שהוא נקי )וראה עוד בהערה לעיל(.
ואף שברוב מובהק של הספרים ,ובכללם הספרים המדויקים ,מנוקד כאן
' ָדּם נָ ִקי' בקמץ ,דהיינו שהדם נקי ,מ"מ בתרגומים המדויקים מתורגם כאן ' ַדּם
זַ ַכּי' בפתח ,ולפי זה לכאורה הפירוש הוא דם של אדם נקי .ובאמת אין בזה
קושיא ,משום שדרך התרגום לתרגם את פירוש את הענין ולא רק את פירוש
המילים ,והרי כשכתוב שהדם הוא נקי ,אין פירושו שהדם נקי ואינו מלוכלך,
אלא פירושו שהדם נקי כיון שבעל הדם נקי מחיוב מיתה ,ולכן מתורגם ' ַדּם
זַ ַכּי' בפתח ,שבזה מבואר שכשכתוב שהדם הוא נקי פירושו שבעל הדם נקי

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
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.

)ובתרגומים הפחות מדויקים אכן מנוקד ' ָדּם זַ ַכּי' בקמץ ,משום שיש מקומות שתיקנו המדפיסים את נוסח התרגום

ע"פ נוסח המקרא ,וכמו שמצאנו במקומות נוספים )ראה למשל בגליון פרשת תזריע תשע"ו הערה י"ב(( .אך
באמת אין להביא ראיה כלל מהתרגום ,משום שבתרגום אין הפרש בין צורת
נפרד לצורת נסמך בשמות ממשקל זה )כגוןַ :דּם ,יַ דַ ,אחַ ,אב( ,והם מנוקדים בתרגום
בפתח בין בנסמך ובין בנפרד.
ומטעם זה שגם ' ָדּם נָ ִקי' בקמץ וגם ' ַדּם נָ ִקי' בפתח עניינם זהה שבעל הדם
נקי מחיוב מיתה ,מצאנו לגבי מנשה שיש מקומות שכתוב ששפך ' ָדּם נָ ִקי'
רוּשׁ ַלָ bדּם נָ ִקי ,מלכים ב' כ"ד
בקמץ )כגון :וְ גַ ם ָדּם נָ ִקי ָשׁ ַפְ 7מנַ ֶשּׁה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ,מלכים ב' כ"א ט"ז .וַ יְ ַמלֵּ א ֶאת יְ ָ
ד'( ,והיינו שהדם היה נקי ,ויש מקומות שכתוב ששפך ' ַדּם ַהנָּ ִקי' בפתח )כגון:
וְ גַ ם ַדּם ַהנָּ ִקי ֲא ֶשׁר ָשׁ ָפ ,7מלכים ב' כ"ד ד'( ,והיינו שבעל הדם היה נקי ,משום שעניינם אחד,
שהרי גם אם הדם נקי פירושו שהוא נקי משום שבעל הדם נקי מחיוב מיתה.
ומכל מקום ,אף שפירושם שווה ,המשנה וקורא ' ַדּם נָ ִקי' בפתח במקום ' ָדּם
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במונח – בכתבי היד :ט"ו ט"ח ,ס"ב ס"ו ס"ח ס"י סי"א סט"ז ,א"א א"ב א"ד
א"ה א"ו א"ח א"ט ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן.
~ וכן הוא בעין הקורא.לח.
)בּ ֲא ָד ָמ ֙ה(
כ"א א'ָ :בּ ֲא ָד ָמ ֙ה ַ /
הבי"ת בקמץ – בכתבי היד :טא"ס טא"ק ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ב ס"ג
ס"ד ס"ה 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"ג
א"ד א"ז א"ח א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן,
ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא.
הבי"ת בפתח – בכתבי היד :ס"ו ס"ז ,א"ה א"ו ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ.לט.

א־֤2ץ' במונח ,ובכ"י ט"ב
לח מזה שכתבי היד הטברנים ט"ו ט"ח מוטעם ' ִ ֣כּי ל ֹ ֵ
א־֤2ץ' במקף,
א־֤2ץ' במונח ,ואח"כ תוקן ל' ִ ֽכּי־ל ֹ ֵ
נראה שהוטעם בתחילה ' ִ ֣כּי ל ֹ ֵ
מוכח ששתי הנוסחאות קדומות הן ומיד בעלי המסורה יצאו ,ואין אחת מהן
פרי שיבוש או שגיאה בעלמא.
א־2ץ' במקף נכון ומדיוק יותר ,משום
ומכל מקום נראה שנוסח ' ִ ֽכּי־ל ֹ ֵ ֤
שבכתבי היד הטברנים ט"ב ט"ג ט"ד שהם מובהקים ומדוייקים יותר מוטעם
כן )וכן מוטעם גם בכתב היד הטברני ל ,(84וכן מזה שסופר ט"ב מחק את נוסח ' ִ ֣כּי לֹא־
א־֤2ץ' במקף.
ֵ֤2ץ' במונח ותיקן ל' ִ ֽכּי־ל ֹ ֵ

שתנוקד בקמץ במקום בפתח )כגוןָ :ה ֶא ָחדָ ,ה ִראשׁוֹן(.
ומחלוקת הספרים כאן אם מנוקד ' ָבּ ֲא ָד ָמה' בקמץ או ' ַבּ ֲא ָד ָמה' בפתח ,היא
מחלוקת אם כלולה כאן ה"א הידיעה בבי"ת ,או לא ,שהמנקדים ' ָבּ ֲא ָד ָמה'
בקמץ סוברים שכלולה כאן ה"א הידיעה ,ולכן הבי"ת מנוקדת בקמץ,
והמנקדים ' ַבּ ֲא ָד ָמה' בפתח סוברים שלא כלולה כאן ה"א הידיעה ,ולכן הבי"ת
מנוקדת בפתח )והטעם שאם לא כלולה ה"א הידיעה בבי"ת מנוקד כאן ' ַבּ ֲא ָד ָמה' בפתח ולא ' ְבּ ֲא ָד ָמה'
בשווא ,משום שהאות שאחר הבי"ת מנוקדת בחטף פתח ,ואותיות השימוש שלפני חטף ,מנוקדות בניקוד החטף,

כגוןֶ :בּ ֱא ֶמת ,וַ ֲאנִ יָ ,כּ ֳאנִ יוֹת( .ולפי זה ,במחלוקת זו יש שינוי משמעות אם כלולה כאן
ה"א הידיעה או לא.
וכתב רוו"ה ,שנראה בפשיטות שכלולה כאן ה"א הידיעה ,שהלא כתוב
5הי 4נ ֵֹתן ְלְ 4ל ִר ְשׁ ָתּהּ' ,וזהו מקום ידוע ,ואין הכוונה
בפסוק ' ָבּ ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ יָ ֱאֶ -
לכל אדמה ,ולכן ראוי להיות כתוב ' ָבּ ֲא ָד ָמה' בקמץ )ועיין עוד במדור חילופי נוסחאות גליון
פרשת ואתחנן תשע"ה )ד' י"ח( ,שגם שם מופיע חילוף זהה() .וראה במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה הערה
א' ביאור הענין מתי ומדוע באה ה"א הידיעה(.

לט הכלל הוא שאחר ה"א הידיעה יבוא דגש )כגוןַ :ה ַמּיִ םַ ,ה ָשּׁ ַמיִ ם( .וכן כאשר תבוא
אחת מאותיות השימוש בכ"ל ותנוקד בפתח כדי לכלול בתוכה ה"א הידיעה
)כאשר לפני ה"א הידיעה באה אחת מאותיות השימוש בכ"ל ,אות השימוש מקבלת את תנועת ה"א הידיעה ,והה"א

נשמטת ,וכגון'ַ :בּ ַמּיִ ם' במקום ְ'בּ ַה ַמּיִ ם'ַ ' ,כּ ָדּ ָבר' במקום ' ְכּ ַה ָדּ ָבר'( ,יבוא אחריה דגש
לַ יַּ ָבּ ָשׁה(.
וכאשר אחר ה"א הידיעה באה אחת מהאותיות אהחע"ר שאינן מקבלות
דגש ,באותיות א"ר יבוא במקום הדגש תשלום דגש באות הקודמת לו ,ע"י

)כגוןַ :בּיּוֹםַ ,כּ ָדּ ָבר,
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