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ולהלן רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזהִ :ת ְת ַ& ֵמּר.
ִת ְר ֶאה .וְ ִה ְת ַ& ַלּ ְמ ָתְּ .ל ִה ְת ַ& ֵלּםִ .כּלְ ָאיִ םַ .ה ְמא ָֹר ָשׂהִ .בּ ְק ַהלִ .בּלְ ָ&ם.
וּב ָ& ָלהּ .וְ ִה ְת ַ& ֶמּרִ .בּ ְשׁ ָ& ֶרי'.
ִמ ְת ַהלֵּ ? .יִ ְר ֶאה .וּלְ ָא ִחי'ָ .שׂ ְב ֶ&'ְ .
ְבּ ֶח ְטאוִֹ .ר ְשׁ ָ&תוֹ.

 Qהלכה ומנהג R
יש מי שכתב שאם מזדמן בפרשת כי תצא שיש חתן אחר
חתונתו ,ראוי לדקדק להעלותו לקריאת פרשת ' ִכּי יִ ַקּח ִאישׁ
ִא ָשּׁה ֲח ָד ָשׁה' )כ"ד ה'(א.

יאה  -השׂיני"ן בדגש ,והשווא נע.
נוּאה ,לַ ְשּׂנִ ָ ֽ
כ"א ט"ו :וְ ַה ְשּׂ ָ ֑

יש מי שכתב שבפרשת כי תצא שלפני שנה מעוברת ,ראוי
להחמיר ולכוון לצאת ידי חובת זכירת מעשה עמלק בקריאת
פרשת 'זָ כוֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ָ& ָשׂה ְל' ֲ& ָמ ֵלק' )כ"ה י"ז  -כ"ה י"ט(ב.

כ"א ט"זַ :הנְ ִחיל֣ וֹ  -יש להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,שהוא
לשון נסתר .שלא ישמע שקורא ' ַאנְ ִחילוֹ' באל"ף שהוא לשון
מדבר.

XâW XâW XâW

ֵ ֥את ֲא ֶשׁר־ ִי ְהיֶ ֖ה ל֑ וֹ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ת־א ֶ ֥שׁר יִ ְה ֶי֖ה ל֑ וֹ'.
הנכון ,ולא להטעים ' ֶא ֲ

 Qדיוקים ודקדוקים R

הוּבה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי במקף,
ן־ה ֲא ָ֔
ת־בּ ָ ֣
ֶא ֶ
הוּבה'.
ת־בּ֣ן ָה ֲא ָ֔
ולא להשמיט את המקף ולהטעים ' ֶא ֶ

כ"א י"א :לְ ִא ָ ֽשּׁה  -השי"ן דגושה ,והה"א לא נשמעת ,ונקרא
ישׁהּ -
' ְל ִא ָשּׁ' .וכן הוא להלן .אך בהמשך הפרשה )כ"ה י"א(ִ :א ָ
השי"ן רפה ,והה"א במפיקג.

כ"א י"זָ :ל ֶ֤תת  -הטעם מלעיל בלמ"ד*ד.

כ"א י"ב :וְ גִ ְלּ ָח ֙ה  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע.

וְ יִ ְסּ ֣רוּ  -הסמ"ך בדגש ,והשווא נע.

כ"א י"ג :וְ ַ֨א ַחר ֵ֜כּן  -הטעם מלעיל באל"ףד.

כ"א כ"א :וְ ָכל־ ִי ְשׂ ָר ֵ ֖אל  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי
במקף ,ולא להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ָ ֥כל יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל'.

וּב ַ& ְל ָתּהּ  -הבי"ת בשווא נחה .ויש להיזהר שלא להבליע את
ְ
העי"ן שאחריה ולקרוא ' ַוּב ְל ָתּהּ' .וכן בכל מקום בו מנוקד שווא
נח לפני אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות הגרוניתו.
א כן כתב הגר"ש דבליצקי )קונטרס אם למקרא לקט דינים אות ז' ,וזרח השמש עמ' צ"א(.
וטעמו משום שקריאה זו איירי בחתן ,ולכן ראוי יותר להעלותו לקריאה
שעוסקת בחתן מאשר בשאר קריאות.

הכוונה לאיש שלה הה"א צריכה להיות במפיק ,מ"מ בידול זה לא מספיק ,כי
מצוי במקרא שנשמט המפיק בה"א )כגון :וַ ַתּ ְח ְמ ָרה ַב ֵח ָמר ,שמות ב' ג'ְ .ל ִמן ַהיּוֹם ִהוָּ ְס ָדה ,שם ט'
י"ח .ועוד( ,וע"כ הוסיפו בידול נוסף זה של הדגש בשי"ן.
ולפי זה יוצא שיש להקפיד מאד הן להדגיש את השי"ן בתיבת 'אשה' שהוא
שם עצם לנקבה ,כדי שלא ישמע שהכוונה לאיש שלה והושמט המפיק ,והן
להשמיע את הה"א בתיבת 'אישה' שהוא לשון האיש שלה ,שלא ישמע
שמתכוון לשם עצם 'אשה'.

ב חז"ל דורשים )מגילה י"ח ע"א( שמצוות זכירת מחיית עמלק היא זכירה בפה
דוקא ,משום שנאמר גם 'זָ כוֹר' וגם 'לֹא ִתּ ְשׁ ָכּח' ,ובראשונים כתבו שגם ציבור
וספר תורה הם חלק מצורת המצווה .וגדר הזכירה הוא בקריאה פעם אחת
בשנה )כדאיתא בגמרא )בבא מציעא כ"ח ע"ב( שאבידה משתכחת מהאדם אחר י"ב חודש(.
ובשו"ת חתם סופר )אבן העזר א' סימן קי"ט( דן אם הזכירה תלויה בשנה או בי"ב
חודש ,שאם זה תלוי בשנה ,גם בשנת העיבור מספיקה קריאת פרשת זכור
פעם בשנה ,אך אם זה תלוי בי"ב חודש ,בשנת העיבור לא מספיקה קריאת
פרשת זכור פעם בשנה לפני פורים .ומסיק שם החתם סופר שהזכירה תלויה
בשנה ,וגם בשנה מעוברת אין צריך זכירה נוספת )והוכיח כן מזה שבארץ ישראל היו

ד משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
ה ואע"פ ששוּרוק היא תנועה גדולה ,ולכן השווא שאחריה נע ,זה רק בשורוק
הבא באמצע תיבה ,אך שורוק בראש תיבה היא תנועה קטנה ,משום שכל
שוּרוק היא ניקוד האות שלפניה ,ובראש מילה שאין אות לפניה ,נקרא כאילו
יש אל"ף לפניה )עיין מנחת שי בראשית א' י"ד( ,ומ"מ כיון שאין כאן שתי אותיות
כקבוץ ,שהיא תנועה
המנוקדות בניקוד השוּרוק ,אלא אות אחת ,לכן דינה ֻ
קטנה ולא כשוּרוק שהיא תנועה גדולה .ויש מקומות שהרבה טועים ומבטאים
שווא נע אחר שורוק בראש מילה.

מסיימים את התורה אחת לג' שנים ,ובשנה האמצעית אין להם לא קריאת 'ויבוא עמלק' בפרשת בשלח שהיא בשנה
הראשונה ,ולא קריאת 'זכור' בפרשת כי תצא שהיא בשנה השלישית ,וכשהיתה השנה האמצעית שנה מעוברת,

לא שמעו קריאת זכור אחר י"ב חודש אלא אחר שנה(.
אך תלמידו המהר"ם שיק )על תרי"ג מצוות ,מצוה תר"ה אות ב'( כתב שהחתם סופר
השיב לאחד בעל פה שבפרשת כי תצא שלפני שנה מעוברת הוא אכן מתכוון
לצאת על תנאי .וסיים שם מהר"ם שיק שכך ראוי לעשות.
ומכל מקום ודאי שזו חומרא בעלמא ואין זה מעיקר הדין ,והחתם סופר
סבר להלכה שאין צריך לכוון בפרשת כי תצא ,ורק לעצמו נהג להחמיר בזה.

ו מחמת קלות האות הגרונית במבטא ,כאשר יש לפניה אות המנוקדת בשווא
נח ,יש נטיה להשמיט את האות הגרונית מהמבטא ,ולנקד את האות שלפניה
בניקוד שלה במקום בשווא נח )כגוןַ ' :מלַ ?' במקום ' ַמלְ ַא?'ִ ' ,שׁמוֹן' במקום ' ִשׁ ְמעוֹן'' ,וַ יִּ נַ ג' במקום
'וַ יִּ נְ ַהג'( .וזה מצוי פעמים רבות ,וצריך זהירות רבה מאד ע"מ לא להיכשל בזה.
וכבר הזהיר על זה ביסוד ושורש העבודה )שער שלישי פרק שני( ,והאריך שם
להראות לעין כל את גודל קלקולי התיבות וחסרון האותיות במי שאינו נזהר
לקרוא כראוי .וציין לדבריו בבאור הלכה )סימן ס"א ,ד"ה ידגיש(.

ג כל לשון ' ִא ָשּׁה' שהוא שם עצם לנקבה ,השי"ן דגושה והה"א לא נשמעת.
ישׁהּ' שהוא לשון האיש שלה ,השי"ן רפה והה"א במפיק.
וכל ' ִא ָ
והטעם שהשי"ן דגושה בתיבת ' ִא ָשּׁה' שהוא שם עצם לנקבה ,כתב האבן
עזרא )בראשית ב' כ"ג( שהוא כדי שלא ישמע שהכוונה לאיש שלה ,ואע"פ שאם
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כ"א כ"גִ :תּ ְק ְבּ ֶ ֙ר ֙נּוּ  -הרי"ש בסגול ,והנו"ן דגושה ,והוא לשון
יחיד נסתר .והקורא ' ִתּ ְק ְבּ ֵרנוּ' בצירי ורפהז ,משנה משמעות
ללשון רבים המדברים על עצמםח .וכן הוא להלן )כ"ג י"ז( :תּוֹנֶ נּוּ.
וכן הוא להלן )כ"ג כ"ב( :יִ ְד ְר ֶשׁנּוּ .וכן הוא להלן )כ"ה ג'( :יַ ֶכּנּוּ.

תוּל֣י ִב ִ ֑תּי  -יש
תוּלים וְ ֵ ֖א ֶלּה ְבּ ֵ
֤אתי ְל ִב ְתּ ֙' ְבּ ֔ ִ
א־מ ָצ ִ
כ"ב י"זֽ :ל ֹ ָ
תוּלים',
להקפיד להטעים היטב את הזקף המפסיק שבתיבת ' ְבּ ִ
שלא ישמע שגם את ההמשך אומר האב בשם הבעל ,בעוד
שמכאן ואילך הם דברי האב עצמו.

י־קלְ ַ ֥לת  -יש אומרים שהלמ"ד הראשונה בשווא נע ,ויש
ִ ֽכּ ִ
אומרים שהיא בשווא נחט.

כ"ב י"ח :וְ יִ ְסּ ֖רוּ  -הסמ"ך בדגש ,והשווא נע.
כ"ב י"ט֣ ֵ :מ ָאה  -הטעם מלעיל במ"ם*ד.

Nהים ָתּל֑ וּי  -יש להקפיד להטעים היטב את הטפחא
י־קלְ ַ ֥לת ֱא֖ ִ -
ִ ֽכּ ִ
י
המפסיק שבתיבת ' ֱאִ -
Nהים' ,שלא ישמע כמגדף ח"ו .

יא  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של הה"א ,שהוא לשון
הוֹצ ֙
ִ
וֹציא' באל"ף שהוא לשון
עבר נסתר .שלא ישמע שקורא 'א ִ
מדבר עתיד.

כ"ב ב' :יְ ַד ְ& ֑תּוֹ  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא 'יְ ַדתּוֹ',
או לקרוא 'יְ ַד ַ&תּוֹ' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן )כ"ב ט"ו(ַ :ה ָשּׁ ְ& ָרה.
ולהלן )כ"ד ד'(ַ :בּ ְ& ָלהּ .ולהלן )כ"ה ז'(ַ :ה ַשּׁ ְ& ָרה.

לְ ַשׁ ְלּ ָ ֖חהּ  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע.
ל־פּ ַ֣תח  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של התי"ו,
כ"ב כ"אֶ :א ֶ
יג
שלא ישמע שקורא ' ֶפּ ַסח' בסמ"ך .

ִ& ְמּ ֗'  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע
שקורא ' ִא ְמּ'' באל"ףיא .וכן הוא להלן )כ"ג י"ז(.

כ"ב כ"גֽ ָ &ִ :מּהּ  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ִא ָמּהּ' באל"ף*יא .וכן הוא להלן.

֣יטב ֔ ָל?  -הטעם מלעיל ביו"ד*ד.
כ"ב ז' :יִ ַ
כ"ב ט'ֽ ַ :ה ְמלֵ ָ ֤אה  -המ"ם רפה ,ובשווא נעיב.

א־צ ֲ& ָ ֣קה ָב ֔ ִ&יר  -יש לנגן את שני המונחים
שׁר ל ֹ ָ
כ"ב כ"דֲ :א ֶ ֣
כראוי ,ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁר־לֹא־
ָצ ֲ& ָ ֣קה ָב ֔ ִ&יר' במקףיד.

סוּת'֖  -התי"ו בשווא נע.
כ"ב י"בְ :כּ ְ
ל־הזְּ ֵק ִנ֑ים -הזי"ן בדגש ,והשווא נע .וכן הוא להלן
כ"ב ט"זֶ :א ַ
)כ"ה ז' ,ט'(.

א ָר ָ֔שׂה  -המ"ם רפה ,ובשווא נחטו .וכן הוא להלן
כ"ב כ"הַ :ה ְמ ֣ ֹ
)כ"ב כ"ז(.

ז 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.

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.

ח 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'(.

יב עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה.
וכאן מוכח שהמ"ם בשווא נע מזה שיש מתג לפני המ"ם ,ומילה זו אינה
מופיעה ביוצאים מן הכלל במסורה הנקראים בשווא נח למרות המתג )ובחלק
ממקורות המסורה ,אף מופיעות תיבות ' ַה ְמלֵ ָאה ַהזֶּ ַרע' בין הדוגמאות למקומות שיש בהם מתג והשווא נע(.
וכן מוכח מזה שיש כתבי יד )ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"י סי"א סי"ב סי"ז( בהם
המ"ם כאן מנוקדת בחטף פתח ,וכן העיד באור תורה שהמ"ם מנוקדת בחטף
פתח )והיינו שהשווא נע ,כמבואר במאמר החטפים שחטף פתח באות לא גרונית הוא סימון לשווא נע( .ומוכח
שהמ"ם נקראת בשווא נע.

ט משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
ואף לסוברים ששווא הדומות בדרך כלל נח ,יש אומרים שכאן השווא נע
ע"פ המסורה.
בעין הקורא כתב שבחצי מהספרים מנוקד ' ִקלֲ ַלת' בחטף פתח )והיינו שהשווא
נע ,כמבואר במאמר החטפים שחטף פתח באות לא גרונית הוא סימון לשווא נע( .וכך אכן מנוקד בכמה
כתבי יד )ס"ט א"א א"ז א"ח(.
אך מהרי"ץ כתב שהלמ"ד בשווא נח )ובספר דקדוקי הטעמים )סעיף  (33ישנו סעיף העוסק

יג שהגיית התי"ו הרפה דומה להגיית הסמ"ך ,ואם יקראנה ממש כסמ"ך ,שינה
משמעות .ומי שאינו יודע להגות את התי"ו כהוגן ,אלא רק כסמ"ך ,היה מקום
לומר שעדיף שיקראנה בדגש קל ,מאשר שיקראנה כסמ"ך ותשתנה
המשמעות.
אך בשו"ת פאת שדך )ח"א סימן כ"ד( אין דעתו נוחה מזה ,וכתב שאין לחדש
שיבושים כנגד משפטי לשון הקודש ,כי השיבושים הישנים שאנחנו אנוסים
במבטאם אין להקפיד עליהם כל כך ,ויש לדמותם למה שאמרו ודלוגו עלי
אהבה )כמובא בתוס' במסכת עבודה זרה דף כ"ב ע"ב ד"ה רגלא ,בשם המדרש( ,וכשם שחס הקב"ה
על השיבוש של עם הארץ שאין בו דעת ללמוד ,כך חס על השיבוש שהורגלו
בו הדורות וקשה לנו לעוקרו.
והוסיף ,שמי שלבו חרד ואינו רוצה לסמוך על המנהג שהורגלו בו ,מוטב
שילך אל בני תימן וירגיל לשונו בקריאת תי"ו רפה כהוגן ,אך לא יחדש
שיבושים לקרוא בתי"ו דגושה.

בשווא הדומות ,מתי הוא נע ומתי נח ,ויש גרסאות שבהם בין הדוגמאות לשווא נח מובאת הדוגמא מפסוק זהִ :כּי

י־ק ְל ַ ֥לת' במתג תחת הכ"ף ולא
ִקלְ ַלת ֱאNִ -הים ָתּלוּי( .ואכן ברוב כתבי היד מוטעם ' ִ ֽכּ ִ
י־ק ְל ַ ֥לת' במתג תחת הקו"ף.
' ִכּ ִ ֽ
ויתכן שהספרים שניקדו כאן ' ִקלֲ ַלת' בחטף פתח ,טעו לחשוב שהשווא נע
מחמת שבמקומות האחרים שמופיעה תיבת ' ִק ְל ַלת' במקרא )שופטים ט' נ"ז ,משלי
כ"ו ב'( השווא אכן נע ע"פ המסורה )ובכתבי היד המדויקים אף מנוקד שם ' ִקלֲ ַלת' בחטף פתח(,
ולכן טעו וחשבו שגם כאן השווא נע.
י
וכעין זה כתב האור תורה בספרו דרך חיים )והוא האצבע הרביעי בספרו שתי ידות ,דף ק"ח
ע"ב( ,לגבי הפסוק )במדבר י"ז כ"ח( :כֹּל ַה ָקּ ֵרב ַה ָקּ ֵרב ֶאל ִמ ְשׁ ַכּן יְ יָ  ,יָ מוּת .והובאו
דבריו במנחת שי )שם( ,ובשערי תשובה )או"ח סוף סימן ס"א(.

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

יא 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

טו עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה שם מבואר שכאשר נשמט
הדגש שאחר ה"א הידיעה )או אחת מהאותיות כל"ב המנוקדות בפתח להורות על ידוע( ,ואין מתג
לפני השווא ,השווא נח.
וכאן אין מתג לפני השווא ,ומוכח שהמ"ם בשווא נח .ואע"פ שיש מעט
ספרים עם מתג לפני השווא ,ספרים אלו הלכו בשיטה אחרת שלא דקדקה
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יק־בּהּ  -החי"ת בחטף סגול .ואין לקרוא 'וְ ֶה ְחזִ יק' בשווא
וְ ֶה ֱח ִ ֽז ָ ֥
נח.

י'  -תיבת ' ְל ַה ִצּ ְיל'' מוטעמת בפשטא ולא
ְל ַה ִ ֽצּילְ ֙' וְ ָל ֵ ֤תת אֹיְ ֶ֙ב ֙
בקדמאיט.

יק־בּהּ ָה ִ ֖אישׁ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
וְ ֶה ֱח ִ ֽז ָ ֥
הּ־ה ִ ֖אישׁ'.
הנכון ,ולא להטעים 'וְ ֶה ֱח ִז֥יק ָבּ ָ

יהם  -יש להקפיד להטעים
ם־שׁנֵ ֶ ֽ
Nהי' גַּ ְ
תוֹ& ַ ֛בת יְ יָ ֥ ֱא֖ ֶ -
כ"ג י"ט֧ ִ :כּי ֲ
Nהי'' ,שלא ישמע
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ֱאֶ -
כגידוף ח"ו.

ר־שׁ ַ ֥כב ִ& ָ ֖מּהּ ְל ַב ֽדּוֹ  -יש להקפיד להטעים היטב
וּמת ָה ִ ֛אישׁ ֲא ֶשׁ ָ
ֵ֗
את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ִ& ָמּהּ' ,שהוא ניגון מפסיק יותר
מהתבירטז שבתיבת ' ָה ִאישׁ' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע
שכוונת הפסוק ששכב עמה לבדו ,בעוד שכוונת הפסוק שימות
הוא לבדו.

כ"ג כ"א :יְ ָב ֶר ְכ ֜'  -יש אומרים שהכ"ף הראשונה בשווא נע ,ויש
אומרים שהיא בשווא נחכ .וכן הוא להלן )כ"ד י"ט(.
כ"ג כ"ב :לְ ַשׁ ְלּ ֑מוֹ  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע.
י־מ ָצא ָב ֙הּ  -הטעם מלעיל במ"ם*ד.
כ"ד א'ִ :כּ ָ ֤

כ"ב כ"ח :וְ נִ ְמ ָ ֽצאוּ  -יש להקפיד לנגן את הטעם סוף פסוק כראוי,
ולא להוסיף טעם נוסף לפניו ולהטעים 'ְ ֖ונִ ְמ ָ ֽצאוּ'יז.

וְ ָ֨כ ַתב ֜ ָלהּ  -הטעם מלעיל בכ"ף*ד .וכן הוא להלן )כ"ד ג'(.

כ"ב כ"טַ :שׁ ְלּ ָ ֖חהּ  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע.

וְ ִשׁ ְלּ ָ ֖חהּ  -הלמ"ד בדגש ,והשווא נע.

וּכ ֥רוּת ָשׁ ְפ ָ ֖כה  -השי"ן בקמץ קטן ,והפ"א בשווא נח,
כ"ג ב'ְ :
והוא שם עצם ,שפירושו שופך .והקורא ' ָשׁ ְפ ָכה' בקמץ גדול
ושווא נע ,משנה משמעות לפועל עבר ,שפירושו היא שפכה.

ישׁ־א ֵ ֽחר  -יש להקפיד לנגן את
ַ
כ"ד ב' :וְ ָה ְל ָ ֖כה וְ ָהיְ ָ ֥תה לְ ִא
הטעמים כראוי ,ולא להטעים 'וְ ָה ְל ָ ֥כה וְ ָהיְ ָ ֖תה ְל ִ ֥אישׁ ַא ֵ ֽחר'.
ר־שׁ ְלּ ָחהּ לָ ֨שׁוּב לְ ַק ְח ָ֜תּהּ
אשׁוֹן ֲא ֶ ֽשׁ ִ֠
א־יוּכ֣ל ַבּ ְ& ָל֣הּ ָה ִר ֣
כ"ד ד' :ל ֹ ַ
ִל ְהי֧ וֹת ל֣ וֹ לְ ִא ָ֗שּׁה  -יש להקפיד להטעים היטב את התלישא
המפסיק שבתיבת ' ִשׁ ְלּ ָחהּ' ,שלא ישמע ששלחה בשביל לשוב
לקחתה.

ת־ה ְקּלָ ָ ֖לה  -הקו"ף בדגש ,והשווא נע.
כ"ג ו'ֶ :א ַ
ֲא ֵ ֽה ְב'֖  -הבי"ת בשווא נע.
כ"ג ח'ֲ :אד ִֹ֔מי  -האל"ף בחטף פתח .ואין לקרוא ' ֶאד ִֹמי' בסגול.

ֻה ַטּ ָ֔מּ ָאה  -הטעם מלעיל במ"ם .והמ"ם בקמץ ,ואין לקרוא
' ֻה ַטּ ְמּ ָאה' בשווא.

כ"ג י'&ַ :ל־אֹיְ ֶב֑י'  -היו"ד בשווא נע.
ה־ל֑יְ ָלה  -הקו"ף בדגש ,והשווא נע .ויתכן שאם
כ"ג י"אִ :מ ְקּ ֵר ָ
קרא ' ִמ ְק ֵרה' בשווא נח ורפה ,שינה משמעותיח.

ת־א ְשׁ ֥תּוֹ ֲא ֶשׁר־לָ ָ ֽקח  -יש להקפיד לנגן את
כ"ד ה' :וְ ִשׂ ַ ֖מּח ֶא ִ
ת־א ְשׁ ֖תּוֹ ֲא ֶ ֥שׁר ָל ָ ֽקח'.
הטעמים כראוי ,ולא להטעים 'וְ ִשׂ ַ ֥מּח ֶא ִ

ה־ל֑יְ ָלה  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא
ִמ ְקּ ֵר ָ
להשמיט את המקף ולהטעים ' ִמ ְקּ ֵ ֣רה ָ ֑ליְ ָלה'.

ִמ ְבּ ֵנ֣י  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.
כ"ד ח'ִ :ה ָ ֧שּׁ ֶמר  -הטעם מלעיל בשי"ן ,והמ"ם בסגול .ויתכן שאם
קרא ' ִה ָשּׁ ֵ ֧מר' מלרע נחשב לשינוי משמעותכא.

כ"ג ט"וְ :ל ַה ִ ֽצּילְ ֙'  -הלמ"ד בשווא נע.
בהנחת מתגים אלו ,ולא באו להורות שהשווא נע
השווא שאחר ה"א הידיעה הערה ה'(.

וממילא ,הקורא כאן ' ִמ ְק ֵרה' בקו"ף רפה ושווא נח ,לפירוש השני שהמ"ם
היא מ"ם השימוש ,הרי שינה משמעות ,ששינה מלשון קרי ללשון מקרה .אך
לפירוש הראשון שהפירוש כאן הוא מלשון מקרה והדגש בא רק לתפארת
הקריאה ,אם השמיט את הדגש לא שינה משמעות.

)כמו שהוכיח רוו"ה ,עיין במאמר על

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

יט 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 )לְ ַה ִ ֽצּילְ ֨'( ,ואם הטעם הוא
פשטא יש לסמנו בסוף האות )לְ ַה ִ ֽצּילְ ֙'( .וכמו שכתב מנחת שי בכמה מקומות
)במדבר י"ח ח' ,דברים ט"ו י"ח ,כ"א ח' ,כ"ח י"ג(.
ויש דפוסים שלא דקדקו בזה ,לכן צריך להזהר ולשים לב להטעימו בפשטא
ולא בקדמא.
פשטא' מצוי מאד במקרא ,ולעומת זאת הצירוף
֙
מהפך
֤
קדמא
הצירוף ' ֨
פשטא' הוא די נדיר .ומחמת הרגילות ,ודמיון צורות הקדמא
֙
מהפך
֤
פשטא
֙
'
והפשטא ,יש נטיה להטעים בקדמא מהפך ולא בפשטא מהפך ,בכל מקום בו
מוטעם בפשטא מהפך פשטא.

יז כיון שהסוף פסוק בא כאן מיד אחר האתנחתא ,ללא טעם נוסף ביניהם ,וע"י
זה נוצר קצת מחסור בנגינה ,יש נטיה להוסיף טעם נוסף לפני הסוף פסוק .ויש
להיזהר לא לעשות כן אלא להטעים כראוי.
"מ ְק ֶרה"
יח בשאר המקומות בתנ"ך בהם מופיעה תיבת ִ
ב' י"ד ,שם ט"ו( ,הקו"ף רפה ,ומשום כך ,נחלקו המדקדקים בסיבת הדגש כאן .יש
מפרשים )רד"ק במכלול ג' ע"א ובשרשים שרש קרה מביא פירוש זה ,וכן משמע ברמב"ן כאן( שפירוש
התיבה כאן היא ככל תיבת 'מקרה' שבתנ"ך ,והדגש בא רק לתפארת הקריאה
)כגון :שמואל א' כ' כ"ו ,קהלת

כ משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
כא כל תיבת 'השמר' שבמקרא מוטעמת מלעיל והמ"ם בסגול ,פרט לפעם
ל־תּ ָ ֗ירא( .וניתן היה
אחת שמוטעמת מלרע והמ"ם בצירי )בישעיה ז' ד'ִ :ה ָשּׁ ֵ֨מר וְ ַה ְשׁ ֵ ֜קט ַא ִ
לומר שמשפט תיבת 'השמר' להיות מוטעמת בכל מקום מלרע ,אלא שבשאר
המקומות הטעם מלעיל משום שתיבת ' ְל'' כתובה אחר תיבת ' ִה ָשּׁ ֶ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

'מ ְק ֶרה' בסגול ,משום שתיבת 'מקרה' סמוכה לתיבת 'לילה' ,וכמו ' ְכּ ִמ ְק ֵרה ַה ְכּ ִסיל',
'מ ְק ֵרה' בצירי ולא ִ
)ומנוקד כאן ִ

קהלת ב' ט"ו( .ויש מפרשים
שאין פירוש התיבה כאן מלשון 'מקרה' ,אלא הכוונה לקרי לילה ,והמ"ם היא
'מן' ,ולכן תמיד יבוא דגש אחר מ"ם השימוש ,להשלים את הנו"ן
מ"ם השימוש )הבאה במקום תיבת ִ
החסרה( ,ופירושה ,אשר לא יהיה טהור מן קרי לילה ,ולכן הקו"ף בדגש ,כמו
בכל מקום שאחר מ"ם השימוש בא דגש.
)אבן עזרא ,חזקוני ,וכן משמע בתרגום יונתן ,ורד"ק שם מביא גם פירוש זה(
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ַהלְ וִ ִיּ֛ם  -הלמ"ד רפה ,ובשווא נחכב.

כ"ה ז'ְ :יַבּ ִ ֽמי  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.

את ֶ ֥כם  -התי"ו בשווא נע.
כ"ד ט'ְ :בּ ֵצ ְ

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

שּׁאת  -בשׁי"ן ימנית .והאל"ף לא נשמעת ,ונקרא
כ"ד י'ַ :מ ַ ֣
' ַמ ַשּׁת'.

כ"ה ט' :וְ נִ ְגּ ָ֨שׁה ,וְ ָחלְ ָ ֤צה ,וְ ָי ְר ָ ֖קה ,וְ ָ ֽ&נְ ָת ֙ה ,וְ ָ ֣א ְמ ָ ֔רה  -השוואים נעים.
כ"ה י"א :וְ ָ ֽק ְר ָב ֙ה  -הקו"ף בקמץ גדול ,והרי"ש בשווא נע ,והוא
פועל עבר לנקבה ,שפירושו היא קרבה .והקורא 'וְ ָק ְר ָבה' בקמץ
קטן ושווא נח משנה משמעות ללשון ציווי לזכר ,שפירושו
ְק ַרבכה.

וּמה  -הטעם מלעיל באל"ף.
ְמ ֑א ָ
וּב ְר ֶכ֑ךָּ  -הרי"ש בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים
כ"ד י"גֽ ֵ :
וּב ֲר ֶכךָּ ' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא
המנקדים ' ֵ
נע פשוטכג.

ישׁהּ  -השי"ן רפה ,והה"א במפיק*ג.
ת־א ָ ֖
ֶא ִ
֖יקה  -החי"ת בחטף סגול .ואין לקרוא 'וְ ֶה ְחזִ ָיקה' בשווא
וְ ֶה ֱח ִז ָ
נח.

כ"ד י"גִ :מגֵּ ְר'֛  -הרי"ש בשווא נע.
*יא

כ"ד ט"ו&ָ :נִ ֙י  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן  ,שלא
ישמע שקורא ' ֲאנִ י' באל"ףכד.

כ"ה י"ב :וְ ַקצּ ָ ֹ֖תה  -הה"א לא נשמעת ,ונקרא 'וְ ַקצּ ָֹת'.

א־יוּמ ֣תוּ  -המ"ם בשווא נע.
א־יוּמ ֤תוּ ,ל ֹ ְ
כ"ד ט"זֽ :ל ֹ ְ

יס'֖  -הסמ"ך בשווא נע.
כ"ה י"גְ :בּ ִ ֽכ ְ

כ"ד י"טְ :ק ִ ֽצ ְיר ֨'  -הרי"ש בשווא נע.

כ"ה י"דְ :בּ ֵב ְית'֖  -התי"ו בשווא נע.

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

כ"ה ט"זָ :כּל־ ֣&ֹ ֵשׂה  -הטעם מלעיל בעי"ן*ד ,והשׂי"ן בצירי.

כ"ה ב'ִ :אם־ ִ ֥בּן  -הבי"ת בחיריק.

כ"ה י"חֽ ָ :ק ְר ֜'  -הקו"ף בקמץ גדול ,והרי"ש בשווא נע.

כ"ה ה'ַ :א ַ ֤חד ֵמ ֶה ֙ם  -בפתח פתח .ואין לקרוא ' ֶא ָחד' בסגול
קמץ.

וְ ָי ֵג ַ֑ - aהעי"ן בפתח גנובה .ויש לקרוא את העי"ן בשווא נח,
והפתח נקרא לפני העי"ןכו.

וְ יִ ְבּ ָ ֽמהּ  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.

Nהים  -יש להקפיד להטעים היטב
וְ ַא ָ ֖תּה ָ&יֵ ֣ ף וְ י ֵָג ַ֑ aוְ ֥ל ֹא י ֵ ָ֖רא ֱאֽ ִ -
את האתנחתא המפסיק שבתיבת 'וְ יָ גֵ ַ ,'aשאם לא יטעים כראוי
Nהים' קאי על ישראל ,בעוד שקאי
ישמע שתיבות 'וְ לֹא יָ ֵרא ֱאִ -
על עמלקכז.

ל־שׁם ָא ִ ֖חיו ַה ֵ ֑מּת  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
כ"ה ו'֥ ֵ &ַ :
ל־שׁם ָא ִ ֣חיו ַה ֵ ֑מּת'.
כראוי ,ולא להטעים ' ַ& ֵ ֖

שהבין ג"כ שהשווא נע .וכנראה מכיון שבספריהם היה מתג ,לא חילקו,
והסיקו מכך שהשווא נע.

' ִה ָשּׁ ֶמר ְל'' ,ובזה אפשר לומר שהטעם נסוג אחור ,תיבת 'השמר' מוטעמת
מלעיל גם במקומות בהם לא יתכן שהטעם נסוג אחור
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.
)כגוןִ :ה ָ ֧שּׁ ֶמר ִמ ָפּ ָנ֛יו ,שמות כ"ג

כג כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.
כד 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 לשינוי משמעות.
אך הקוראים בהגיה המבחינה בין קמץ לפתח ,אף אם יקראו שלא כראוי
ולא יהגו היטב את העי"ן ,לא שינו בזה משמעות ,כיון שהמשמעות ניכרת גם
ללא הגיית העי"ן ע"י ניקוד הפתח או הקמץ.
כה כמו בפסוקָ :ק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשׁי גְ ָא ָלהּ )תהילים ס"ט י"ט(.
כו משפט תיבה זו להיקרא 'וְ יָ ֵג ְ&' ,שהעי"ן האחרונה בשווא נח בלבד ,אך משום
שהאות עי"ן מוצאה מהגרון שהוא המוצא העמוק ביותר ,ואין אפשרות להגות
אות גרונית בשווא נח אחר צירי ,וא"א להניע את השווא ולהוסיף לו חטף,
משום שאין שווא נע בסוף תיבה ,לכן נוסף פתח לפני העי"ן ,כדי שיוכלו לבטא
בוֹ ,dיָ ֵר ַ.(c
את העי"ן כהוגן בשווא נח )וכן הוא בשאר האותיות הגרוניות ,וכגון :גָ ַ
ולענין אופן קריאת פתח זה ,במדקדקים מובאות שתי דרכים בזה ,יש
שכתבו שהפתח נהגה תחת אות אל"ף שאינה כתובה ,ונקרא כאילו כתוב
יא ְ&'' ,יָ גֵ ַאהּ' ,ויש שכתבו שהפתח נהגה תחת האות
יא ְח'ָ ' ,ר ִק ַ
לוֹאהּ'ִ ' ,שׂ ַ
' ֱא ַ
שנמשכת במבטא מהתנועה הקודמת ,ונקרא כאילו כתוב ' ֱאלוֹוַּ הּ'ִ ' ,שׂייַ ְח',
' ָר ִקייַ ְ&'' ,יָ ֵגיַ הּ' )ראה מנחת שי בראשית א' ו'(.
למעשה נראה יותר לומר שאין זו מחלוקת ,אלא שהמדקדקים תיארו באופן
שונה את דרך הקריאה ,אך זו דרך קריאה אחת ,שניתן לתארה בשני אופנים,
ועיקרה ,שאין הפתח נהגה תחת האות עצמה ,אלא לפניה.

כב 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

Nהים' לא קאי על ישראל,
כז בתרגום יונתן וברש"י פירשו שתיבות 'וְ לֹא יָ ֵרא ֱאִ -
אלא על עמלק .ובדעת זקנים מבעלי התוספות פירשו שתיבות 'וְ לֹא יָ ֵרא ֱא-
Nהים' קאי על ישראל.
ִ
ונראה שהטעמים פירשו כיונתן ורש"י שקאי על עמלק ,שאם היו מפרשים
שקאי על ישראל ,האתנחתא היתה ראויה לבוא בתיבת ' ַא ַח ֶרי'' ,ותיבות
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כ"ב י"ח :וְ ָ ֥ל ְק ֛חוּ ) /וְ ָ ֽל ְק ֛חוּ(

)וּב ְכ ָ ֛תה(
וּב ְכ ָ ֛תה ֽ ָ /
כ"א י"ג֥ ָ :

הלמ"ד במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמים*כח.

הבי"ת במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםכח.

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

הבי"ת במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.
א־י֥בֹא ל֖ וֹ ֽ ) /ל ֹא־יָ ֥ב ֹא ל֖ וֹ(
כ"ג ג' :ל ֹ ָ
ל־א ֵב ַ ֥דת ָא ִ ֛חי' ) /וְ ֵ֨כן ַתּ ֲ& ֶ֜שׂה(
כ"ב ג' :וְ ֵכ֣ן ַתּ ֲ& ֶ֗שׂה ְל ָכ ֲ

הטעם מלעיל ביו"ד – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ב ס"ג ס"דל ס"י
סי"ג סט"ז*ל סי"ז ~ .ובדפוס :ברויאר.

במונח רביע – 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"ו ס"ז ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז ,א"א א"ב א"ד
א"ה א"י ~ .ובדפוס :ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא.

הטעם מלרע בבי"ת – בכתבי היד :ס"א ס"ה ס"ו ס"ז ס"ט סי"דלא סט"ו*לא,
א"א א"ג א"ד א"ו א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס,
גינצבורגלב ,קסוטו ,קורן.לג.

בקדמא גרש – בכתבי היד :סי"ז ,א"ג א"ו א"ז א"ח ~ .ובדפוסים :מק"ג,
רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.

)כּי־יִ ָמּ ֵ֨צא ִ֜אישׁ(
כ"ד ז'ִ :כּי־יִ ָמּ ֵצ֣א ִ֗אישׁ ִ /
ל־ה ֶא ְפר ִֹ֔חים(
ל־ה ֶא ְפר ִֹ֔חים ֣ ָ &ַ ) /
כ"ב ו'ֽ ָ &ַ :

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

הה"א ללא מונח – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ג ס"ה ס"ו
ס"ז ס"ט סי"ב סי"ג ,א"ד א"ה א"ו א"ז א"ט ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ,
קסוטו ,ברויאר.

בקדמא גרש – בכתבי היד :ס"ו סי"א סי"ז ,א"א א"ב א"ד א"ה א"ו א"ז א"ח
א"ט ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קורן.לד.

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

ת־ה ֲ& ֖בוֹט(
)א ָ
ת־ה ֲ& ֖בוֹט ֽ ֶ /
כ"ד י"אֽ ֶ :א ַ
בוֹט(
ת־ה ֲ& ֙
)א ָ
בוֹט ֽ ֶ /
ת־ה ֲ& ֙
כ"ד י"גֽ ֶ :א ַ

ית ַ ֽמּ ֲ& ֶ ֖קה(
ית ַ ֽמ ֲ& ֶ ֖קה ) /וְ ָ& ִ ֥שׂ ָ
כ"ב ח' :וְ ָ& ִ ֥שׂ ָ

הה"א בפתח – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"גלה ס"ד ס"י סי"א
סי"ד סט"ו סט"ז ,א"ט ~ .ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר ~ .וכן כתב רד"קלו.

המ"ם רפה – 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"ד א"ז א"ט.
~ ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר.

הה"א בקמץ – בכתבי היד :ס"ב ס"ו ס"ח סי"ב סי"ג 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.לז.

המ"ם דגושה – בכתבי היד :א"א א"ב א"ג א"ה א"ו א"ח א"י ~ .ובדפוסים:
רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.כט.

על הנפש הנגנבת שתהיה מבני ישראל ,ופיסוק זה אינו מסתבר .אך אם
מוטעם ' ִכּי־יִ ָמּ ֵצ֣א ִ֗אישׁ' ברביע ,הפיסוק הואִ ' :כּי יִ ָמּ ֵצא ִאישׁ ,גֹּנֵ ב נֶ ֶפשׁ ֵמ ֶא ָחיו
ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל' ,ולפי פיסוק זה תיבות ' ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל' עוסקות בנפש הנגנבת
שתהיה מבני ישראל ,ולא על הגנב ,ופיסוק זה הגיוני ומסתבר )וכך גם פירשו
המפרשים )אבן עזרא ,חזקוני( שקאי על הנפש הנגנבת ,ואף נתנו טעם למה כתוב גם ' ֵמ ֶא ָחיו' ,וגם ' ִמ ְבּנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל'(.
ויתכן שהטעמת ' ִכּי־יִ ָמּ ֵ֨צא ִ֜אישׁ' בגרש בפסוקנו היא טעות שנגרמה מחמת
הפסוק לעיל ) ִ ֽכּי־יִ ָמּ ֵ֨צא ִ֜אישׁ שׁ ֵֹכ֣ב | ִ&ם־ ִא ָ ֣שּׁה ְב ֻ ֽ& ַלת־ ַ֗בּ ַ&ל ,לעיל כ"ב כ"ב( ,בו תיבות ' ִכּי יִ ָמּ ֵצא ִאישׁ'
אכן מוטעמות בקדמא גרש )ואלו שתי הפעמים היחידות במקרא בהן מופיע הצירוף ' ִכּי יִ ָמּ ֵצא ִאישׁ',
ומשום כך אין להתפלא שהטעמת האחת השפיעה על חברתה ,ובפרט ששניהם סמוכים בפרשה אחת(.

Nהים' היו מחוברות במשפט אחד.
'וְ ַא ָתּה ָ&יֵ ף וְ יָ גֵ ַ aוְ לֹא יָ ֵרא ֱאִ -
כח 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.

לה נראה שיש סימני מחיקה של קמץ שתוקן לפתח.
לו במכלול )דף מ"ז ע"ב( הביא רד"ק רשימת תיבות בהן ה"א הידיעה מנוקדת
בפתח לפני האות עי"ן )עיין בהערה הבאה( ,וביניהן הביא פסוק זה שבו ה"א הידיעה
שבתיבת ' ַה ֲ&בוֹט' מנוקדת בפתח לפני האות עי"ן.
לז 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 להורות על דבר ידוע ,יבוא
אחריה דגש )כגוןַ :בּיּוֹםַ ,כּ ָדּ ָבר ,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
שתנוקד בקמץ במקום בפתח )כגוןָ :ה ֶא ָחדָ ,ה ִראשׁוֹן( ,אך כשבאות אותיות ה"ח אחר
ה"א הידיעה לא יבוא תשלום דגש ,ואע"פ שנשמט מהן הדגש ה"א הידיעה
תנוקד בפתח )כגוןַ :ההוּאַ ,ה ֲחלוֹם(.
ובה"א הידיעה שלפני האות עי"ן ,אע"פ שברוב מוחלט של התיבות בא
תשלום דגש והה"א מנוקדת בקמץ )כגוןָ :ה ִ&ירָ ,ה ֵ&ץָ ,ה ָ&ם( ,יש תיבות שאין בא בהן
תשלום דגש והה"א נשארת בפתח )וכגוןַ :ה ִ&וְ ִריםַ ,בּ ֶ& ֶצם( ,ואף יש תיבות שפעמים
יבוא בהן תשלום דגש ופעמים לא )כגון :לָ ֵ&ינַ יִ ם )בראשית ג' ל"ו ,משלי י' כ"ו(  -לַ ֵ&ינַ יִ ם )שמואל א'
ט"ז ז' ,קהלת י"א ז'((.
ויש תיבות שנחלקו הספרים האם בא בהן תשלום דגש והן מנוקדות בקמץ,
או שלא בא בהן תשלום דגש והן מנוקדות בפתח ,כגון :הערקי )בראשית י' י"ז(,
העמרמי )במדבר ג' כ"ז( ,כענקים )דברים ב' ,י' י"א כ"א( ,העור )דברים כ"ח כ"ט( ,העמסים
)ישעיה מ"ו ג'( ,לעשוקים )תהילים קמ"ו ז'( ,שבכל אלו יש ספרים המנקדים בקמץ ,ויש
ספרים המנקדים בפתח.

כט ענין חילוף זה מבואר בגליון פרשת ויחי תשע"ו הערה מ"א.
ל נראה שיש סימני מחיקה של מרכא שהיה תחת הבי"ת והועבר לתחת היו"ד.
לא ובמסורה שם נמסר עליו' :בהללי יבא מלעיל'.
לב ובגליון ציין שבהללי מוטעם 'ָי֥בֹא' מלעיל.
א־י֥בֹא' מלעיל בפסוקנו ,היא טעות
לג יתכן שהטעמת ' ֽל ֹא־יָ ֥ב ֹא' מלרע במקום 'ל ֹ ָ
שנגרמה מחמת הפסוקים הסמוכים ) ֽל ֹא־יָ ֧ב ֹא ְפ ֽצ ַוּa־ ַדּ ָ ֛כּא ,כ"ג ב' .ל ֹא־ יָ ֥ב ֹא ַמ ְמ ֵז֖ר ,כ"ג ג'ֽ .ל ֹא־ יָ ֧ב ֹא
מּוֹנ֛י,כ"ג ד'( ,בהם אכן תיבת 'לֹא־יָ ב ֹא' מוטעמת מלרע בבי"ת.
ַ& ִ
והטעם שבפסוקנו אכן מוטעם 'לֹא־ ָי֥בֹא ל֖ וֹ' מלעיל ,ובפסוקים הסמוכים
מוטעם מלרע ,משום שבפסוקים הסמוכים אין סמיכות הברות ולכן הטעם לא
נסוג אחור ליו"ד ,ורק בפסוקנו יש סמיכות הברות ולכן מוטעם מלעיל.
לד הטעמה ' ִכּי־יִ ָמּ ֵצ֣א ִ֗אישׁ' ברביע גם מסתברת יותר מהטעמת ' ִכּי־יִ ָמּ ֵ֨צא ִ֜אישׁ'
בגרש ,שאם מוטעם ' ִכּי־יִ ָמּ ֵ֨צא ִ֜אישׁ' בגרש ,הפיסוק הואִ ' :כּי יִ ָמּ ֵצא ִאישׁ גֹּנֵ ב
נֶ ֶפשׁ ֵמ ֶא ָחיוִ ,מ ְבּנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל' ,וכיון שהפיסוק הגדול הוא אחר תיבות ' ִמ ְבּנֵ י
יִ ְשׂ ָר ֵאל' ממילא תיבות ' ִמ ְבּנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל' חוזרות על הגנב שהוא מבני ישראל ,ולא
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הזי"ן בסגול – בכתבי היד :ס"ה סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו ,א"ב א"ז א"ט ~ .וכן
כתב רד"ק בשם חלק מהספרים*מ ~ .וכן נראה מדברי הרשב"א והר"ןמא~ .
וכן כתבו בשם הגר"אמב.

וֹ־ל ִא ָ ֖שּׁה(
)וּל ָק ָ ֥חהּ ֽל ְ
כ"ה ה' :וּלְ ָק ָ ֥חהּ ל֛ וֹ לְ ִא ָ ֖שּׁה ְ /
במרכא תביר – 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"ד סי"ג 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 :מק"ג ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג,
קסוטו ,קורן ,ברויאר.
במרכא מקף – בדפוס :רא"פלח.
Nהי'(
)א ֶשׁר־יְ יָ ֣ ֠ ֱאֶ -
Nהי' ֲ /
ֽ־אֶ -
שׁר יְ יָ ֠ ֱ
כ"ה י"טֲ :א ֶ ֣
במונח מקף – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ,ס"א ס"ג ס"ד ס"י סי"א סי"ב
סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ד א"ו א"ח א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,לטריס,
גינצבורגלט ,קסוטו ,ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם מקצת ספרים.
במקף מונח – בכתבי היד :ס"ב ס"ח סי"ג ,א"ב א"ה ~ .ובדפוסים :רוו"ה,
קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם רוב ספרים.
ת־ז ֶ֣כר(
)א ֶ
ת־ז ֶ֣כר ֶ /
ֶא ֵ
הזי"ן בצירי – בכתבי היד :טא"ס טא"ק ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב
ס"ג ס"ד ס"ו ס"ז ס"ט ס"י סי"א סט"ז סי"ז ,א"א א"ג א"ה א"ו א"ח א"י~ .
ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן
הוא בעין הקורא ~ .וכן כתב רד"ק בשם חלק מהספריםמ.

בסגול ,ויואב טעה וחשב שיש לקרוא 'זָ ָכר עמלק' והכוונה לזכרים בלבד.
ובפשטות כוונתם שהקריאה הנכונה היא 'זֶ ֶכר' בסגול סגול .אמנם ,אפשר
לבאר שכוונתם לניקוד 'זֵ ֶכר' בצירי וסגול ,ומה שכתבו זכר בסגול כוונתם
לאות כ"ף שבתיבת 'זכר' ,שהיא בסגול ,וכתבו רק את ניקוד האות כ"ף משום
שבזה כבר מובן שלימד שיש לקרוא 'זֵ ֶכר' ולא 'זָ ָכר' בקמץ.
ובאמת אף אם נניח שכוונתם לניקוד 'זֶ ֶכר' בסגול סגול ,לכאורה עדותם של
ראשונים אלו אינה בעלת משקל רב בנוגע לענייני מסורה ,משום שרק כתבו
את הנוסח שהופיע בספר שלפניהם ,ולא עסקו בענייני דיוק המסורה ,ולא
היתה כוונתם בזה לברר את הנוסח הנכון והמדויק .ועוד ,שאצל בני ספרד
שאין אצלם חילוק בהגיה בין צירי לסגול ,היו הסופרים נוטים פעמים רבות
להחליף בין צירי לסגול )כמו שמוכח מכתבי יד רבים( ,וע"כ אין כ"כ ראיה מהספרים
שהיו לפניהם.

וגם כאן נחלקו הספרים האם בא כאן תשלום דגש או לא ,שהמנקדים
' ָה ֲ&בוֹט' בקמץ סוברים שבא כאן תשלום דגש ,והמנקדים ' ַה ֲ&בוֹט' בפתח
סוברים שלא בא כאן תשלום דגש.
לח וכתב רוו"ה ,שבכל המקורות מוטעם 'וּלְ ָק ָ ֥חהּ ל֛ וֹ ְל ִא ָ ֖שּׁה' במרכא תביר ,ורק
וּל ָק ָ ֥חהּ ֽלוֹ־לְ ִא ָ ֖שּׁה' במרכא ומקף .והטעם שרא"פ
בחומש רא"פ מוטעם ' ְ
ם־בּן
הטעים כן ,משום שטעה בהבנת דברי האור תורה ,שבפסוק 'וְ ָהיָ ֛ה ִא ִ ֥
אם־בּן' במרכא ,ורק בדפוס שני של
ִ֥
ַה ֖כּוֹת' )לעיל כ"ה ב'( מוטעם בכל הספרים '
ויניציאה מוטעם ' ִ ֛בּן' בתביר ,ולכן הגיה האור תורה וכתב 'בן במאריך ולא
בתביר' )מאריך הוא כינוי משותף גם למרכא וגם למתג ,ולפי הענין מובן אם הכוונה למרכא או למתג(,
ם־בּן' במרכא )וכן העתיק במנחת שי את לשונו(.
וכוונתו שיש להטעים ' ִא ִ ֥
אך באור תורה דפוס אמשטרדם השתבש המדפיס ובמקום לכתוב 'בן
במאריך לא בתביר' ,כתב 'בו במאריך לא בתביר' ,ומשום שאין תיבת 'בו'
בכל הפרשה ,חשב רא"פ שההגהה היא על תיבת 'לוֹ ְל ִא ָשּׁה' שהיא במאריך
)דהיינו מתג( ולא בתביר ,ולכן הטעים את תיבת 'לוֹ' במתג במקום בתביר ,והקיפה
לתיבה הבאה.
ובעקבות רא"פ כתבו כן גם במנחת כליל ובמסורת הקריאה ,ובעקבותיהם
הודפס כן בכמה דפוסים .אך שיטה זו בטעות יסודה ,ואין לה שום מקור.

מב בשם הגר"א מובא )מעשה רב סימן כ"ח וסימן קל"ד( שקרא 'זֶ ֶכר' בסגול תחת הזי"ן
)ואמנם ,בהסכמת הגר"ח מוולאזין לספר מעשה רב ,מעיד ששמע מפי הגר"א שקרא 'זֵ ֶכר' בצירי .אך הוסיף שם
הגר"ח שאינו יודע אם השומעים שמעו וטעו ,או שמא הגר"א בזקנותו חזר בו ושינה לקרוא 'זֶ ֶכר' בסגול ,וסיים
הגר"ח וכתב למחבר מעשה רב שיחקור נא לעמוד בזה על האמת .ובעל מעשה רב כתב )בהערותיו לסימן קל"ד(
שאכן חקר את הדבר ,וכל העומדים לפני הגר"א העידו שקרא 'זֶ ֶכר' בסגול ,וא"כ ודאי נתחדשה אצלו הלכה בזקנותו

שכן יש לקרוא 'זֶ ֶכר' בסגול תחת הזי"ן ,כמו ששיער הגר"ח(.
ובפשטות נראה שהגר"א קרא 'זֶ ֶכר' בסגול משום שסבר שכן דעת רד"ק

לט ובגליון ציין שכך מוטעם ברוב ספרים ,ובספרים אחרים מוטעם ' ֲא ֶשׁר־יְ יָ ֣ ֠ ֱא-
Nהי''.
ֶ

)מכל ספרי הגר"א בדקדוק ניכר שאת רוב תורתו בדקדוק למד מספרי הרד"ק ור' אליהו בחור ,וכן כתב להדיא

בתוספת מעשה רב( ,אך עיין לעיל )הערה מ'( שגם רד"ק הביא את שתי השיטות,
וכנראה שהכריע לבסוף שיש לנקד 'זֵ ֶכר' בצירי.
ובמשנה ברורה )סי' תרפ"ה סקי"ח( כתב לגבי קריאת פרשת זכור ,שכיון שיש
אומרים שצריך לקרוא 'זֵ ֶכר' בצירי ויש אומרים שצריך לקרוא 'זֶ ֶכר' בסגול )ומן

מ כתב רד"ק )שרשים שרש זכר(' :תמחה את זֶ ֶכר עמלק' בשש נקודות ,אבל ' ְלזֵ ֶכר
קדשו' בחמש נקודות ולית כותיה ,כן הוא במקצת הספרים ,ובמקצת הספרים
כל 'זֵ ֶכר' בחמש נקודות )ובדפוס ויניציאה ש"ו וויניציאה ש"ז נדפס רק 'תמחה את זֶ ֶכר עמלק בשש

הסתם הסתמך בזה המשנה ברורה על הספר מעשה רב ,וכוונתו לזה שמחבר הספר העיד שקרא בסגול ,ולעדות

הגר"ח שקרא בצירי( ,ע"כ מהנכון שיקרא שניהם לצאת ידי שניהם.
ורבים נהגו גם בפרשת כי תצא לקרוא לשביעי באופן אחד ולמפטיר באופן
שני ,וכן כתבו בספר קצות השולחן )סי' פ"ד בבדי השולחן סקכ"ב( ,ובאגרות משה )אורח
חיים חלק ה' סימן כ'( ,וכן כתב הגר"ש דבליצקי )וזרח השמש עמ' צ"א ,קונטרס אם למקרא(.
אך נראה יותר שהמשנה ברורה לא הורה כן אלא גבי פרשת זכור משום
חומר קריאתה שהיא מדאורייתא ,אך בשאר קריאות אין מקפידים בזה כל
כך ,וכמו כל מקום בו יש חילופי נוסחאות בין הספרים ,שקוראים באופן הנכון
יותר בלבד ,ולא כופלים וקוראים כשתי הנוסחאות ,ובפרט במקום שאין בזה
חשש שינוי משמעות .וכן כתב בשו"ת בצל החכמה )חלק ו' סימן נ'( ,שרק בפרשת
זכור יש לכפול ולקרוא כשני הנוסחאות ,ולא בשאר קריאות.
ואף גבי קריאת פרשת זכור עצמה ,יש מקום לומר שמאז כתיבת המשנה
ברורה נחשפו ספרים מדויקים שמהם מוכח שהנוסח הנכון הוא 'זֵ ֶכר' בצירי,
והנוסח 'זֶ ֶכר' בסגול מצוי רק בכתבי יד פחות מדויקים )ובפרט שגם דברי המשנה ברורה

נקודות ,אבל לְ זֵ ֶכר קדשו בחמש נקודות ולית כותיה' ונמחקו התיבות 'כן הוא במקצת הספרים ,ובמקצת הספרים

כל זֵ ֶכר בחמש נקודות' ,ככל הנראה משום טעות הדומות(.
ובסידור המדקדק ר' שבתי סופר ניקד בכל מקום 'זֶ ֶכר' ,ונימוקו שכך כתב
רד"ק שכל 'זֶ ֶכר' בשש נקודות פרט ל'לזֵ ֶכר קדשו' )משום שהיה לעיניו רק דפוס ויניציאה
בו לא כתוב שיש גרסאות שכל זכר בחמש נקודות( .וכן כתב היעב"ץ )לוח ארש סימן ק"ב .וגם לנגד עיניו
היה דפוס ויניציאה(.
ויש מי שכתב )המדקדק רז"ה בשערי תפילה סימן ס"א ,וכן נראה גם מדברי ר' שלמה דובנא בתיקון
סופרים שמות י"ז י"ד( שכוונת רד"ק היא שבכל המקומות במקרא מנוקד 'זֵ ֶכר'
בצירי ,פרט ל'תמחה את זֶ ֶכר עמלק' שם מנוקד בסגול .והיינו ,ש'לית כוותיה'
חוזר על תחילת דבריו שכתב שבפסוק 'תמחה את זכר עמלק' מנוקד 'זֶ ֶכר'
בסגול.
ובספר מכלול )דף קמ"ט ע"ב( הביא רד"ק רשימת תיבות המנוקדות בסגול סגול,
וביניהן הביא את תיבת 'זֶ ֶכר' .אך בספרו עט סופר )דף י"ט ע"א( שאותו כתב אחר
המכלול והשרשים ,הביא רד"ק רשימת תיבות המנוקדות בסגול סגול,
ורשימת תיבות המנוקדות בצירי וסגול ,וכלל את תיבת 'זכר' ברשימת התיבות
המנוקדות בצירי וסגול .ומוכח שהכריע לבסוף כספרים המנקדים 'זֵ ֶכר' בצירי
וסגול בכל המקומות במקרא.
מא

שכתבו

)בבא בתרא כ"א ע"ב(

לא היו נהוגים מקדם ,וכמו שהעיד בשו"ת בצל החכמה שם שבהונגריה נהגו לקרוא רק 'זֵ ֶכר' בצירי ,ורק אחר
שנעקרו הקהילות ממקומן ונתבטלו מנהגים עתיקים ,ונתייסדו בתי כנסת חדשים ,והתפשט הלימוד במשנה ברורה,
התחילו בהרבה מקומות להחמיר כדבריו .ובאמת יש קהילות שנשארו במנהגם הקודם לקרוא בצירי בלבד ,וכך
נוהגים בקהילות גרמניה( ,ובפרט שנראה שגם רד"ק הכריע כן לבסוף )וראה עוד על ענין זה
במאמרו של מרדכי ברויאר 'מקראות שיש להם הכרע' ,מגדים י' ,שבט תש"נ .ובמאמרו המקיף של יצחק ש .פנקובר

'זכר עמלק בחמש או בשש נקודות' ,עיוני מקרא ופרשנות כרך ד'(.

שרבו של יואב לימד כהוגן לקרוא 'זכר עמלק'
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