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 Qהלכה ומנהג R
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ '
יש נוהגים לקרוא את הפסוק ' ַה ְשׁ ִק ָ
בקול רםא.

)כ"ו ט"ו(

צריך בעל הקריאה להיות אהוב לציבור ,שאם לא כן ,כשקורא
הקללות סכנה היא למי שאינו אוהבו ,ואם אירע שיש לקורא
שנאה על אחד מהציבור ,אל יקראו לו לפרשת התוכחה מפני
שסכנה היאד .והמנהג הפשוט שבעל הקריאה עולה לפרשת
הקללותה .ויש מקומות שלא קוראים אדם לתורה כלל בפרשת

יש מי שכתב שנוהגים לקרוא את הארורים )כ"ז ט"ו  -כ"ז כ"ו( בקול
נמוךב.

א בספר דברי קהילות
טעם למנהג זה.
ובספר שולחן הקריאה )ילקוט דוד סוף סימן י"ד ,בהוספה שבמהדורה שניה( כתב שראה
שהקוראים נוהגים כן ,ושאל את פיהם מה זה ועל מה זה ,ולא ידעו ,אלא שכך
שמעו מרבם קבלה איש מפי איש .והביא שם מקור לכך מהירושלמי גבי וידוי
יפה היו
מעשרות ,שאמרינן שם )מעשר שני פרק ה' הלכה ט'(' :כהדא דתני עד ַה ְשׁ ִק ָ
אומרים קול נמוך מיכן והילך היו אומרים קול גבוה' ,ונוהגים לעשות כן
בקריאת התורה זכר לוידוי מעשרות .עכ"ד )והובאו דבריו בליקוטי מהרי"ח בהשמטות לחלק
ב' ,ובשערי רחמים שער ג' סק"ג(.
וכן כתב בספר הכתב והקבלה )לקמן כ"ט כ"ח( ,שמה שהקורא מגביה קולו
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ' ,נראה שהוא זכר לקריאת פרשה זו בזמן
בפסוק ' ַה ְשׁ ִק ָ
יפה' היו אומרים בקול
הבית בוידוי מעשרות ,שאמרו בירושלמי שעד ' ַה ְשׁ ִק ָ
נמוך ומכאן ואילך היו אומרים בקול גבוה.
ובאמת כבר כתב כן בשיירי קרבן על הירושלמי )סוטה פרק ט' הלכה י"א ,ד"ה כהדא
יפה'
דתני( ,וז"ל :יש מכאן סמך מה שנוהגים הקוראים בתורה לקרות ' ַה ְשׁ ִק ָ
בקול גבוה ,ומנהגן של ישראל תורה.
ויש לזה קצת רמז גם בביאור הגר"א ,שברמ"א )שו"ע או"ח סימן תקנ"ט סעיף א'(
יבנוּ' ,וציין הגר"א מקור
כתב שבמגילת איכה החזן מגביה קולו בפסוק ' ֲה ִשׁ ֵ
יפה' בקול גבוה .ומזה
לכך מהירושלמי הנ"ל שהיו קוראים את הפסוק ' ַה ְשׁ ִק ָ
שהביא את הגבהת הקול בשעת וידוי מעשרות ,כמקור להגבהת הקול בשעת
יפה' ,נראה שיש ללמוד מזה שבפסוק
קריאת פסוק אחר הדומה לפסוק ' ַה ְשׁ ִק ָ
יפה' עצמו שבו מגביהים את הקול בשעת וידוי מעשרות ,ודאי ראוי
' ַה ְשׁ ִק ָ
להגביה את הקול גם בשעת קריאה בתורה )אך אין זו ראיה מוכחת ,משום אפשר לחלק ולומר
)עמוד (122

ָה ִאישׁ' ,ולא לקללות
להפסיק בהם( ,והביא מקור לכך שדינם כקללות מהגמרא שעסקה בארורי ,והיינו,
שהבין שכוונת הגמרא לארורים של ' ָארוּר ָה ִאישׁ' )ואין לומר שהביא את הגמרא במגילה

כתב שכך נוהגים בפרנקפורט ,אך לא כתב

)שהרי לגבי הקללות שבמשנה תורה כבר כתבו ברמב"ם ובשו"ע שנוהגים שלא

רק כמקור לכך שאין מפסיקים בקללות ,והוסיף מעצמו שיש לדמות את הארורים לקללות ולא להפסיק גם בהם,
משום שקאי על דברי השו"ע שכותב שאין מפסיקים בקללות ,ואם רצה להביא מהגמרא רק דין זה שאין מפסיקים

בקללות ,לא היה צריך להביא מקור לכך ,אחר שקאי על דברי השו"ע שכותב דין זה(.
וכעין זה מצאנו עוד ,שבירושלמי )מגילה פ"ג ה"ז( ובמסכת סופרים
ג'( שאלו אם צריך שדוקא אחד יקרא ב'ארוריה' ,או שמותר להפסיק באמצען,
ונחלקו מפרשי הירושלמי אם הכוונה לקללות שבמשנה תורה )פני משה( ,או
לארורים של ' ָארוּר ָה ִאישׁ' )קרבן העדה(.
ואם כנים הדברים ,ואכן מקור הכף החיים משום שהבין בדברי הבבלי
והמדרש שהכוונה לארורים ולא לקללות ,נראה שאחר שבפשטות דברי
הבבלי והמדרש קאי על הקללות ולא על הארורים ,כמו שמשמע בראשונים
וברוב האחרונים )ובהמשך הגמרא שם אף כתוב להדיא שאמר לו שבקללות דמשנה תורה פוסק ,ונראה
מזה להדיא שהכוונה לקללות ולא לארורים( ,אם כן אין מקום לנהוג כדבריו .וצ"ע בזה.
)פרק י"ב הלכה

ג בגמרא )מגילה ל"א ע"ב( :תניא ,ר' שמעון בן אלעזר אומר ,עזרא תיקן להן
לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה
קודם ראש השנה ,מאי טעמא ,אמר אביי ואיתימא ריש לקיש ,כדי שתכלה
השנה וקללותיה .וכן הביא הרמב"ם )הלכות תפילה פרק י"ג הלכה ב'( תקנת עזרא זו.
ומלבד הכוונה הפשוטה לצאת ידי חובת קריאת התורה ,בקריאת הקללות
ראוי לכוון לצאת גם את תקנת עזרא זו.
ד כן כתבו באור זרוע )חלק א' הלכות ש"ץ סימן קי"ד( ובשו"ת מהרי"ל )סי' צ"ז( בשם רבינו
יהודה החסיד )וכעין זה איתא בספר חסידים סימן תשס"ו( .והוסיפו ,שאם אדם יודע שהחזן
אינו אוהבו ,אם יקראו לו בתוכחה יזהר ואל יעמוד ,כי יכשל אם יעמוד .וכן
פסק הרמ"א )או"ח סי' נ"ג סעיף י"ט( שאף אם קראו לו לא יעלה.
אך במשנה ברורה )שם סקנ"ח( הביא בשם כנסת הגדולה שיותר טוב שיעלה
משיכנס לעונש בשביל שהוא מבזה כבוד התורה ,וכן הסכים הגר"א ,וכן כתב
בספר שערי אפרים )שער ג' סעיף ב'(.
והוסיף השערי אפרים ,שמוטל על הסגן שקורא לעולים לדאוג שלא יקראו
לו לפרשת התוכחה מפני שסכנה היא ,ואם יודע שהקורא שונאו ,ומתיירא
שמא יקראוהו ,יצא בין גברא לגברא עד שיקראו אחר ויכנס אח"כ ,ואם לא
יצא ,וקראוהו ,יעלה ,וכיון שהוא מתכוין משום כבוד התורה שומר מצוה לא
ידע דבר רע.

שדוקא בשעה שהפסוק נאמר בדרך בקשה ,והיינו בשעת וידוי מעשרות ,אז יש להגביה את הקול ,וזה דומה לפסוק
יפה' בפרשת
יבנוּ' במגילת איכה משום שגם הוא נאמר בדרך בקשה ,אך כאשר קוראים בתורה פסוק ' ַה ְשׁ ִק ָ
' ֲה ִשׁ ֵ
וידוי מעשרות ,אינו נאמר בדרך בקשה ,אלא רק נכתב כדי ללמד את הדין שיש לומר ולבקש כן בשעת וידוי מעשות,

ואין ראיה שגם בזה צריך לגביה את הקול(.
ב כף החיים )סימן תכ"ח אות ל"ח( ,וז"ל :וכן התוכחות שבתורת כהנים ושבמשנה
תורה והארורים שבתבוא נוהגים לקרוא בקול נמוך.
ומנהג זה קצת קשה ,שהלא בתורה כתוב 'וְ ָ4נוּ ַהלְ וִ יִּ ם וְ ָא ְמרוּ ֶאל ָכּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹל ָרם' ,ולא מסתבר שיש ענין לקרוא דוקא בקול נמוך דבר שהתורה
ציותה בפירוש שיאמר בקול רם )ואמנם 'קול רם' פירושו בקול בינוני לא גבוה ולא נמוך ,והוא
המעולה שבקולות )ירושלמי סוטה פרק ז' הלכה ב'( ,ואין הכוונה לקול גבוה מאד .אך עכ"פ יש ציווי מיוחד לומר

את הארורים בקול מעולה שבקולות ,ולא בקול נמוך(.
ויתכן לומר ,שבלשון התלמוד )מגילה ל"א ע"ב( והמדרש )קהלת רבה פרשה ח'( שבהם
משמע שיש לקרוא את הקללות בקול נמוך )כמבואר לקמן הערה י"ג( ,נקראות
הקללות שבפרשת כי תבוא בשם 'ארורי' ,משום שפותחות בלשון ' ָארוּר ַא ָתּה
ָבּ ִ4יר וְ ָארוּר ַא ָתּה ַבּ ָשּׂ ֶדה וכו'' )רבינו מנוח הלכות תפילה פי"ג ה"ז( .ויתכן שהכף החיים
הבין ש'ארורי' הכוונה לארורים של ' ָארוּר ָה ִאישׁ' ,ולא לקללות ,וע"פ הבנה
זו כתב שצריך לקרוא את הארורים בקול נמוך.
וכיוצא בזה מצאנו בערך לחם למהריק"ש )סימן תכ"ח סעיף ו'( ,שכתב :ארורים
שבמשנה תורה דינם כקללות ,ונראה לי שראוי להנהיג שלא לפסוק בהם,
כמו שנוהגים בקללות ,מגילה דף ל"א ע"ב .עכ"ל .וכוונתו לארורים של ' ָארוּר

ה משנה ברורה )סימן תכ"ח סקי"ז( ,ערוך השולחן )שם סעיף ו'( ,וכן כתבו שאר
אחרונים .ואם בעל הקריאה כהן או לוי ,יחלקו את העליות כך שיהיו שבעה
קרואים לפני הקללות ,ובעל הקריאה יעלה אחרון בתוכחה )משנה ברורה שם(.
וכשעולה בעל הקריאה לקריאת הקללות ,יש נוהגים לקוראו בשמו )יעמוד
פלוני בר פלוני( כבכל עליה לתורה ,ויש נוהגים שעולה מעצמו ללא שקוראים בשמו
)ברמ"א )סימן קל"ט סעיף ג'( כתב שתמיד כאשר בעל הקריאה עולה לתורה אין קוראים לו בשמו ,אך למעשה
בזמננו אין המנהג כן וקוראים לו בשמו ,אולם בקריאת הקללות יש המצרפים מנהג זה למנהג מעט מקומות שאין

קוראים לעולה לקללות בשמו )כמובא להלן( ,ובעל הקריאה שעולה לקללות עולה ללא שקוראים בשמו(.

1

מתחילים בפסוקים שלפניהם ומסיימים בפסוקים שלאחריהםט.

הקללות ,אלא קוראים אותם בלי ברכה תחילה וסוףו ,ורבו
המערערים על מנהג זהז.

יש מקפידים שלא יעמדו אנשים אצל הקורא בשעת קריאת
הקללותי.

אין מפסיקים בקללות ,אלא קוראים את כולם לעולה אחדח .ואין
מתחילים ומסיימים את הקריאה בפסוקי הקללות ,אלא

וכבר נהגו העם שלא לפסוק בהן אלא אחד קורא אותן .עכ"ל .וכן כתב בשו"ע
)או"ח סימן תכ"ח סעיף ו'( .והיינו ,שאע"פ שמדינא מותר להפסיק בקללות שבמשנה
תורה ,המנהג הוא לא להפסיק בקללות שבמשנה תורה ,כמו בקללות
שבתורת כהנים.
וכתבו האבודרהם )סדר הפרשיות וההפטרות ,ד"ה אלו הן( וספר המנהיג )סוף הלכות סוכה(
שיש סמך למנהגנו שלא להפסיק אף בקללות שבמשנה תורה ,מדברי
הירושלמי )מגילה פ"ג ה"ז( והמסכת סופרים )פי"ב ה"ג( ,שאיתא שם שקללות
שבתורת כהנים ושבמשנה תורה טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם )והיינו ,שאף

ויש מקומות שנהגו שהשמש עולה לקריאה זו אם לא נמצא מי שמסכים
לעלות )מנהגי מהרי"ל הלכות קריאת התורה אות ו' ,הובא במגן אברהם סי' תכ"ח סק"ח( .ויש מקומות
שייחדו אדם מיוחד שיעלה לקריאת הקללות )מקור חיים סימן קמ"ו סעיף ב'( ,ולא היו
קוראים לו בשם אלא היו מכריזים יעמוד מי שירצה )מנהגי מהרי"ל )הלכות קריאת התורה
אות ו'( .ושם מבואר שרק בקללות שבפרשת כי תבוא קוראים יעמוד מי שירצה ,כיון שהם חמורים יותר בזה שנאמרו
בלשון יחיד ,אך בקללות שבפרשת בחוקותי קוראים לעולה כמו בשאר פרשיות ,אך בדרכי משה )סימן קל"ט( כתב
שנוהגים לקרוא יעמוד מי שירצה גם בקללות שבפרשת בחוקותי ,וכן סתם ברמ"א )סימן תכ"ח סעיף ו'( .והטעם
מוּסר ְייָ ְבּנִ י ַאל ִתּ ְמ ָאס' )לבוש סימן
שאין קוראים לעולה בשמו משום שחוששים שמא יתחרט ולא יעלה ויעבור על ' ַ
תכ"ח סעיף ו'( ,או משום שאם יקראוהו בשמו נחשב כאילו בחרו בו שתחול עליו התוכחה ,אך כשעולה ללא
שקוראים בשמו אין לחשוש לזה )חתם סופר שם( .ועיין עוד במחצית השקל סימן תכ"ח וביאור הלכה שם ד"ה

בזמן המשנה שרק העולה הראשון היה מברך ברכה שלפניה והאחרון היה מברך ברכה שלאחריה ושאר העולים

בשמו בענין קריאת יעמוד מי שירצה( .ובמקומות אלו נהגו אחר קריאתו לומר מי שברך
נוסף בנוסח מיוחד בעבור שקיבל עליו תוכחת התורה )לקט יושר עמ' נ"ה( ,וכן
להעלותו לאחר מכן לעליה נוספת כפיצוי על עלייתו בפרשת הקללות )יש שנהגו

לא היו מברכים )משנה מגילה כ"א ע"א ,וגמרא שם ע"ב( ,העולה לקריאת הקללות כן היה מברך לפניה ולאחריה(.
וכתבו הטעם ,מפני שאין מפסיקין בהם אלא אחד קורא אותן .ומוכח שלשיטת
הירושלמי גם קללות דמשנה תורה נקראים ע"י עולה אחד ואין מפסיקין בהם.
וכעין זה כתב גם בקרן אורה )תענית כ"ט ע"ב(.
ואחר שמבואר שלשיטת הירושלמי אין להפסיק בקללות דמשנה תורה
מדינא ,ופליג בזה על הבבלי ,יתכן שהטעם שנוהגים שלא להפסיק בקללות
דמשנה תורה אינו כהרמב"ם שהוא מנהג בעלמא אע"פ שמותר מעיקר הדין,
אלא הוא משום שמחמרינן כשיטת הירושלמי והמסכת סופרים ,או משום
דנקטינן בזה להלכה כמותם )וכמו שמצינו מקומות נוספים שנקטינן כמסכת סופרים נגד הבבלי ,כמובא
בתוס' מגילה ל"א ע"ב ד"ה ראש חדש(.
ונאמרו כמה טעמים למה אין מפסיקים בקריאת הקללות .בגמרא )מגילה ל"א
מוּסר יְ יָ ְבּנִ י ַאל ִתּ ְמ ָאס' )והמפסיק בהן
ע"ב( איתא טעם משום שנאמר )משלי ג' י"א( ' ַ
מראה עצמו שקשה לו לקרות .רש"י( ,או משום שאין אומרים ברכה על הפורענות )ואם
יפסיקו באמצע הקללות ,יברכו סמוך לפסוקי פורענות( .ובירושלמי )מגילה פ"ג ה"ז( ובמסכת סופרים
תוֹכ ְחתּוֹ' ,ודרשינן
)פרק י''ב הלכה א'( איתא טעם משום שנאמר )שם( 'וְ ַאל ָתּקֹץ ְבּ ַ
אל תעשה קוצים קוצים )פסקי פסקי לשון קציצה שמתוך שהוא קורא חתיכות חתיכות נראה כאילו
הקללות נמאסין בעיניו .קרבן העדה( ,או משום שהקורא צריך להתחיל ולסיים בדבר טוב

להעלותו כבר בשבת במנחה ,ויש שנהגו להעלותו בשחרית בשבת הבאה ,ויש שנהגו להעלות את העולה לקללות

שבפרשת בחוקותי בחג השבועות ואת העולה לקללות שבפרשת כי תבוא בראש השנה(.
ויש מקומות שנהגו שחכם הקהל עולה לקריאה זו
תכ"ח( ,משום שרק חכם הקהל ראוי להוכיח ,ואין כל אדם ראוי לכך .וכן נהג
האריז"ל לעלות בעצמו לפרשת הקללות )שער הכוונות ,ענין שחרית של שבת .ושם איירי
)תיקון יששכר ,כנסת הגדולה סימן

בקללות שבפרשת בחוקותי ,ויתכן שהקללות שבפרשת כי תבוא כלולות כבר במה שכתב שם שעלה בכל שבת

לשישי .ועיין בשערי רחמים שער ז' סקכ"ה שדן בזה( .אך בספר חסידים )סימן תשס"ו( כתב
שהראשונים היו קוראים עם הארץ לתוכחה כדי שלא יהא אדם חשוב קורא
ויתקיימו דבריו )כנסת הגדולה שם(.
ו כך נוהגים במעט קהילות )כן מנהג קהילות ויז'ניץ ,בעלזא ,מרוקו ,ועוד( .והוזכר המנהג
באמרי נועם על מועדים )ח"ב תשובה ב'( ,ועוד.
ומוכח מדברי האחרונים )שו"ת שואל ומשיב חמישאה סי' ט' ,שו"ת הר הכרמל סי' י"ב( שמנהג
זה לא הונהג לכתחילה ע"י גדולי תורה ,אלא כיון שהיו מקומות שאף אחד
לא היה רוצה לעלות בפרשת הקללות ,ולפעמים היו ממתינים שעות רבות עד
שאחד יתרצה לעלות )וכמו שכתב אחי מהר"ל מפראג בספר החיים סוף חלק זכיות :ושמעתי מפי זקן

)ואם יהא מפסיק בתוכן יהיה חתימתו של זה ופתיחתו של זה שלא בדבר טוב .פני משה שם .ולכאורה זהו גם הטעם

אחד ,שראה בקהילת ענווערד ,כי בשבת של פרשת תוכחה ,עמדה הספר תורה פתוח בבזיון כמה שעות ,שלא היה

שנאמר בבלי משום שאין אומרים ברכה על הפורענות .נחלת יעקב על מסכת סופרים שם(.

כאן מי שרוצה לעלות( ,ואף היו מקומות שלא היו קוראים כלל באותה שבת )וכמו שכתב
בביאור הלכה סי' תכ"ח ד"ה בפסוקים :והנה ראיתי שערוריה בענין זה בין ההמון שיש מקומות מן הישובים שבהגיעם

ט שם בגמרא )ל"א ע"ב( :לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות ,אלא היכי עביד,
תנא ,כשהוא מתחיל ,מתחיל בפסוק שלפניהם ,וכשהוא מסיים ,מסיים בפסוק
שלאחריהן .וכן כתב הרמב"ם )שם( ,וכן הוא בשולחן ערוך )שם(.
ומחמת טעם זה שאין אומרים ברכה על הפורענות מספיק להתחיל פסוק
אחד לפני הקללות ולסיים פסוק אחד לאחריהם ,אלא שיש גזירה שלא
להתחיל או לסיים עליה בשלשה פסוקים הסמוכים לפרשה )מגילה כ"א-כ"ב ,שו"ע
או"ח סי' קל"ח( ,וכיון שפרשת הקללות מתחילה בראש פרשה ומסתיימת בסוף
פרשה ,יש להתחיל את הקריאה לכל הפחות שלשה פסוקים לפני פרשת
הקללות ,ולסיימה לפחות בסוף הפרשה שאחר הקללות )מגילה ל"א ע"ב תוד"ה מתחיל,
והובא בבית יוסף ובשאר פוסקים(.

לסדר בחקותי וכי תבא אין קוראין בתורה בשבת זו וכו'( ,לכן העדיפו בכמה מקומות לקרוא את
פרשת הקללות ללא עולה לתורה ,מאשר שלא לקרוא כלל.
ז ר' שלמה קלוגר )שו"ת האלף לך שלמה חלק או"ח סי' ס"ג( כתב :הנה רע מאד מנהג זה
ושתים רעות עשו אחד דנראה דמבזה התוכחות ועוברין על מוסר ה' בני אל
תמאס וכו' ועוד דהוי בזיון לגוף התורה דעל כל הפרשיות מברכין ועל זה אין
מברכין והוי בזיון התורה.
וכן כתבו נגד מנהג זה בשו"ת מנחת אלעזר )חלק א' סי' ס"ו( ,ובשו"ת אבני צדק
)או"ח סי' קי"ב( ,ועוד .וכן העלו להלכה בשו"ת אגרות משה )או"ח ב' סי' ל"ה( ,ובשו"ת
יביע אומר )חלק ז' או"ח סי' י"ט( ,שמנהג זה הוא מנהג משובש ויש לבטלו )אמנם ,אף
שמוכח מדברי האחרונים שהובאו לעיל )הערה ו'( שמנהג זה לא הונהג לכתחילה ברצון חכמים אלא הונהג מחוסר
ברירה ,וכשיש מי שמוכן לעלות ודאי לא ראוי לנהוג במנהג זה שהוא שלא כדין ,מכל מקום מסתבר שבמקומות
שכבר נהגו כן לא ישמעו לבטל מנהגם ,שדרך העולם לחשוש משינוי מנהג ,ואף כשהוא מנהג שאינו כדין והפוסקים

י

במשנה )שבועות ל"ה ע"א( איתא :יכך ה' א-להים וכן יככה א-להים ,זו היא אלה
הכתובה בתורה.
ובגמרא שם )ל"ו ע"א( איתא :יתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר
הא מתניתין כדתנן )רב כהנא היה שונה משנתנו כמות שהיא שנויה ,יככה וכן יככם .רש"י( ,א''ל כנה
)הפוך דבריך כנגד אחרים ,אמור יכהו וכן יכהם ,שלא תקללני .רש"י( .יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב
כהנא ויתיב וקאמר )תהילים נ"ב ז'( גַּ ם ֵא-ל יִ ָתּ ְצ ָלנֶ ַצח יַ ְח ְתּ וְ יִ ָסּ ֲח ֵמא ֶֹהל וְ ֵשׁ ֶר ְשׁ
ֵמ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים ֶס ָלה )את המקרא הזה היה דורש שנאמר בדואג בספר תהלים .רש"י( ,א''ל כנה )ואמור
יתצהו .רש"י(.
ושמעינן מהכא שיש קפידא לומר את פסוקי הקללות כנגד אדם ,ויש לכנות
הלשון שיובן שלא קאי על האדם שעמו .ובקריאת התורה שצריך לקרוא
כלשון התורה ואי אפשר לכנות )פשוט ,וכן הוא בריטב"א ריא"ז ומאירי שם( ,צריך להיזהר
שלא יעמוד אדם נגד הקורא )בעל ה'בני יששכר' בספרו אגרא דפרקא אות רנ"ט ,והובא בדרכי חיים
ושלום אות ר"ד( ,וגם לא בצדדים שלפניו או בצדדיו ממש ,אלא רק בצדדים
שלאחריו )הגר"ש דבליצקי בספרו וזרח השמש עמ' ע"ח הערה קפ"ח(.
אך יש להעיר ,שצריך שיעמדו שלשה אנשים אצל הקורא בשעת קריאת
התורה )עיין לבוש או"ח סי' קמ"א סעיף ד' ,ובמשנה ברורה שם סקט"ז( ,ודין זה נזכר כבר במסכת
סופרים )פרק י"ד הלכה ט'( ,ואם לא יעמדו בצידי הקורא ,יבטלו דין זה .ואולי אם
יעמדו במקומם ורק יהפכו פניהם שלא יהיו נגד פני הקורא אין לחוש לזה,
משום שאין פניהם מכוונות נגד הקורא .וצ"ע.
ויש להעיר עוד על עצם הדברים ,שהמנהג הפשוט הוא שעומדים אצל

כתבו לבטלו(.
ויש להעיר ,שאף בזמן המשנה שלא היה כל עולה מברך לפני ואחרי
קריאתו ,אלא העולה הראשון היה מברך ברכה שלפניה והאחרון ברכה
שלאחריה ושאר העולים היו יוצאים בברכותיהם )משנה מגילה כ"א ע"א( ,והתקנה
שכל עולה יברך בפני עצמו הונהגה רק בזמן הגמרא )שם ע"ב( ,בכל זאת מבואר
בירושלמי )מגילה פ"ג ה"ז( ובמסכת סופרים )פי"ב ה"ב וה"ג( שהעולה לפרשת הקללות
כן היה מברך לפניה ולאחריה .ומוכח שבפרשת הקללות יש אף יותר חיוב
לברך מאשר בשאר פרשיות.
ובשולחן ערוך )או"ח סימן קל"ט סעיף ד'( כתב שכל כל העולים לתורה מברכים
לפניה ולאחריה ,ובשו"ת משיב דבר להנצי"ב )חלק א' סי' ט"ז( הוסיף שכל קריאה
בספר תורה בעשרה חייבת בברכה ,ואף כשעשרה קוראים קריאה שאינה
מתקנת חז"ל .וממילא כל שכן שקריאה שהיא מתקנת חז"ל אסור לקוראה
בלי ברכה.
ח במשנה )מגילה ל"א ע"א( איתא :אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולן.
ובגמרא )שם ע"ב( אמרינן :אמר אביי לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים
אבל קללות שבמשנה תורה פוסק .ע"כ .וא"כ מדינא בקללות אלו אפשר
להפסיק.
וכתב הרמב"ם )הלכות תפילה פי"ג ה"ז( :קללות שבתורת כהנים אין מפסיקין בהן
אלא אחד קורא אותן וכו' ,וקללות שבמשנה תורה אם רצה לפסוק בהן פוסק,
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בקריאת הקללות ,אלא קוראים אותן בקול רם כשאר קריאותיז.

מוּסר יְ יָ ְבּנִ י ַאל
ַ
יש נוהגים לומר לפני הקללות את הפסוקים:
וּכ ָאב ֶאת
יוֹכ ַי= ְ
תוֹכ ְחתּוִֹ .כּי ֶאת ֲא ֶשׁר יֶ ֱא ַהב יְ ָי ִ
ִתּ ְמ ָאס וְ ַאל ָתּקֹץ ְבּ ַ
ֵבּן יִ ְר ֶצה )משלי ג' ,י"א י"ב(יא .ויש שאינם נוהגים בזהיב.
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נוהגים לקרוא את הקללות בקול נמוךיג ,מהפסוק 'וְ ָהיָ ה ִאם לֹא
ִת ְשׁ ַמע' )כ"ח ט"ו( עד 'וְ ֵאין קֹנֶ ה' )כ"ח ס"ח( ,למעט התיבות ' ְליִ ְר ָאה
Bהי ' )כ"ח נ"ח( שקורא
נּוֹרא ַהזֶּ ה ֵאת יְ יָ ֱאֶ -
ֶאת ַה ֵשּׁם ַהנִּ ְכ ָבּד וְ ַה ָ
אותן בקול רםיד .וצריך להיזהר שישמע הקול לציבור ,שאם לא
כן אינם יוצאים ידי חובהטו .ויש נוהגים לקרוא את הקללות מעט
יותר מהר משאר פרשיותטז .ויש שנהגו שלא לשנות כלל

ָשׁ ְב ָתּ ָ ֽבּהּ  -הטעם מלעיל בשי"ןיח.
כ"ו א' :וְ י ַ ֥
את  -הטעם מלרע בתי"ו.
וּב ָ֙
ג'ָ :
יִ ְהיֶ ֖ה  -יש לבטא את הה"א בשווא נחיט .ולא להבליעה ולקרוא

ח'( שנוהגים שלא להפסיק בקללות שבפרשת כי תבוא כמו בקללות שבפרשת
בחוקותי ,אף שמדינא מותר להפסיק בהם ,והיינו שנוהגים בהם כמו שנוהגים
בקללות ,אף שמדינא לא חשיבי קללות ,ממילא גם לגבי גמגום אין ביניהם
חילוק ,והבא לגמגם בקללות שבתורת כהנים צריך לגמגם אף בקללות
שבמשנה תורה .עכ"ד.
ועיין עוד לעיל )הערה ח'( בדברי האבודרהם המנהיג והקרן אורה ,שלפי
דבריהם מובן שנוהגים בקללות שבפרשת כי תבוא כמו בקללות שבפרשת
בחוקותי ,משום שלשיטת הירושלמי אכן אין חילוק ביניהם.

הקורא בשעת קריאת הקללות כמו בשאר קריאות ,ולא חוששים לזה כלל.
ועוד ,שלפי דבריהם לכאורה יש לנהוג כן בכל פסוקי פורענות ולאו דוקא
אבדוּן ,וכדומה(.
בקריאת הקללות )וכגון בפסוקים :וְ ָח ָרה ַאף יְ ָי ָבּ ֶכםַ ,ה ִ4ד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ִכּי ָאבֹד תּ ֹ ֵ
ובפשטות נראה לומר ,שבגמרא נאמר רק שצריך לכנות ,אך לא נאמר
שאם הקורא אינו מכנה אין לעמוד נגדו ,ולכן בשעת קריאת התורה שאין
מכנים ,אין מקור מהגמרא שצריך שלא יעמדו נגד הקורא .וצ"ע בזה.
יא כנסת הגדולה )סימן תכ"ח( .והביאוהו המגן אברהם )שם סק"ח( ,והאליה רבה
סקי"ג( ,וכף החיים )שם אות ל"ו(.
ובכנסת הגדולה משמע שהש"ץ אומר זאת בקול .ור' חיים פלאג'י )ספר חיים
סימן ט"ז אות ל"ג( כתב ,שכשהיה הולך העולה לקרות בתוכחות היו קוראים בקול
רם פסוקים אלו .והגר"ש דבליצקי )וזרח השמש עמ' ע"ח ועמ' צ"א ,ועמ' נ"ח הערה קל"ד( כתב,
שאומר זאת אחד מהציבור בקול דוקא ,משום שטעם האמירה כדי להרגיע
את הציבור לבל יפחדו ,ולכן יש לומר זאת בקול )ודלא כמו שכתב בלוח לא"י גבי אמירת
הפסוק 'רכב אלקים' לפני עשרת הדברות שאומרים אותו בלחש(.
ולמעשה ,ברוב המקומות אין נוהגים לומר פסוקים אלו בקול ,וראה הערה
הבאה.
)שם

יד דברי קהילות )עמוד  .(122קצור שולחן ערוך )סימן ע"ח סעיף ד'( .קצות השלחן
השלחן סו"ס פ"ד(.
ובמנהגים דק"ק וורמיישא )סדר הפרשיות ,פרשת כי תבוא( ובשולחן הקריאה )מסגרת
השולחן פרק י"ד סק"ד( ג"כ כתבו שבפסוקים אלו קורא בקול נמוך ,אך לא כתבו
שּׁם' )ובקללות שבפרשת בחוקותי כן כתבו שמגביה קולו
שמגביה קולו בפסוק 'לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ֵ
)בדי

בפסוק 'וְ זָ ַכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִיתי ַי ֲ4קוֹב' .ובאמת המנהג להגביה את הקול בפסוק 'לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ֵשּׁם' קצת תמוה ,שאינו

דומה לפסוק 'וְ זָ ַכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִיתי יַ ֲ4קוֹב' שהוא פסוק נחמה .וצ"ע(.
ובשער המפקד )הלכות קריאת ספר תורה ,נהר פקוד אות י"ג( ובכף החיים
ל"ח( כתבו שנוהגים לקרוא את התוכחות בקול נמוך ,אך לא פירטו את
הפסוקים בהם מנמיכים את הקול.
)סימן תכ"ח אות

יב ר' חיים פלאג'י )ספר חיים סימן ט"ז אות ל"ג( כתב ,שביטלו מנהג זה משום שנמנעו
מלקרות בעבור זה.
ולפי זה לכאורה הדבר תלוי במציאות אם יש חשש לביטול הקריאה ע"י
אמירת הפסוקים ,ואם בטל החשש לביטול הקריאה על ידי אמירת הפסוקים,
יתכן שיש לאומרם .וכמדומה שברוב המקומות אין נוהגים כיום לומר פסוקים
אלו.

טו כן כתב הפרי חדש
והועתקו דבריו באחרונים.

)סימן תכ"ח סק"ז(

גבי הקריאות שקוראים בקול נמוך,

טז שער המפקד )הלכות קריאת ספר תורה ,נהר פקוד אות י"ג( ,שולחן הקריאה
פרק י"ד סק"ד(.
ועיין לעיל )הערה י"ג( שהובאו דברי הגמרא והמדרש על גמגום בקללות,
ובפירוש רש"י שהובא שם שגמגום היינו קריאה במרוצה ובקושי.
ובתיקון יששכר ערער על מנהג זה ,וכתב שמשמעות הפסוק )משלי ג' י"א(
תוֹכ ְחתּוֹ היא גם שהשומעים את התוכחות
מוּסר יְ יָ ְבּנִ י ַאל ִתּ ְמ ָאס וְ ַאל ָתּקֹץ ְבּ ַ
ַ
לא יקוצו משמוע קריאתם מהקורא ולמהרו בקריאתם ,ולא שימהר הקורא
לקרותם ,אלא שיקראם בטעמיהם בנחת כמו קריאת כל פרשת ברכות .ועוד
פירש ,שהקורא לא ימהר קריאתו בהם כמהלך על הקוצים מתי יצא לו מהם,
ור"ל ָתּקֹץ מלשון קוצים .עכ"ד.
)מסגרת השולחן

יג המקור לשינוי בקריאת הקללות הוא מהמעשה המובא בגמרא )מגילה ל"א ע"ב(:
לוי בר בוטי הוה קרי וקא מגמגם )קרא אותן במרוצה ובקושי .רש"י( קמיה דרב הונא
בארורי )הקללות שבפרשת כי תבוא נקראות ארורי ,והטעם ,משום שפותחות בלשון ארורָ ,ארוּר ַא ָתּה ָבּ ִ4יר
וְ ָארוּר ַא ָתּה ַבּ ָשּׂ ֶדה וכו' .רבינו מנוח הלכות תפילה פי"ג ה"ז( ,אמר לו אכנפשך )אם רצונך להפסיק פסוק
הואיל ואתה קץ בקריאתן .רש"י( ,לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים אבל שבמשנה
תורה פוסק.
ובנוסח מעשה זה מבואר רק שלוי מעצמו קרא בגמגום ,ואמר לו רב הונא
שמאופן קריאתו מוכח שרוצה להפסיק ,ואכן יכול הוא להפסיק כיון שבקללות
שבמשנה תורה מותר להפסיק .אבל אין ראיה שצריך לקרוא את הקללות
בגמגום כמו שקרא לוי.
אך במדרש )קהלת רבה פרשה ח'( מובא המעשה באופן שונה מעט :ר' לוי בן
פנטי קרא את ארוריא קדם רבי הונא וגמגם בהון ,א"ל אשמע קליך דלית
אינון קללות ,תוכחת אינון ,מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו ,ע"כ.
והיינו שאמר לו שאע"פ שאת הקללות שבספר ויקרא אכן צריך לקרוא באופן
שונה משאר קריאות ,מ"מ בקללות שבמשנה תורה א"צ לקרוא כן ,דלא
חשיבי קללות )שו"ת כנסת הגדולה סימן ס"ה(.

יז כך נהג האריז"ל )שער הכוונות ,ענין שחרית של שבת .גבי הקללות שבפרשת בחוקותי( .ונראה
שתפס לעיקר את נוסח המעשה המובא בבבלי ,ולא את הנוסח המובא
במדרש ,ומהמעשה המובא בבבלי אין ראיה שצריך לקרוא בגמגום )עיין לעיל
הערה י"ג(.
כמו"כ כתב ר' חיים פלאג'י )ספר חיים סימן ט"ז אות ל"ג( לבטל מנהג זה של קריאה
בקול נמוך ,משום שהעולה בתוכחה מקפיד הרבה ,וכשמשנים באופן הקריאה
הוא מצטער ומקפיד בדבר מאד ,עד שפעמים שמסרב לקרות או רוצה
להפסיק באמצע ,ולפעמים כועס ומדבר דברים שאינם ראויים ,ואל תתמה על
ביטול המנהג משום שאם אינו רוצה לקרות בעבור זה יש לבטלו .עכ"ד.
ולכאורה לשיטתו יש להימנע מקריאה בקול נמוך רק אם יש לחשוש
לקפידת העולה ,אך אם ברור שלא יקפיד בכך ,יתכן שעדיף לקרוא בקול נמוך
ולא לבטל את המנהג.

)ואע"פ שבמעשה המובא במדרש לא מוזכר חילוק בין הקללות דמשנה תורה לקללות דתורת כהנים כמוזכר
במעשה המובא בבבלי ,וממילא ניתן לבאר שמה שאמר לו אשמע קליך דלית אינון קללות קאי בין על הקללות
דמשנה תורה ובין על הקללות דתורת כהנים ,בכל זאת נקט רבינו מנוח )שם( שכוונת המדרש ג"כ לחילוק בין
הקללות דמשנה תורה לקללות דתורת כהנים ,והיינו שאמר לו אשמע קליך דלית אינון קללות ,ורק הקללות דתורת
כהנים חשיבי קללות .ונראה שמשום שחילוק זה מוזכר במעשה המובא בבבלי ,נוקטים בפשיטות שזו גם כוונת

המדרש ,אע"פ שלא מוזכר שם חילוק זה להדיא(.
ולגבי אופן השינוי ,פירש רש"י שקרא אותן במרוצה ובקושי .ונראה
שבקושי הכוונה בקול נמוך ,וכן משמע גם מזה שאמר לו אשמע קליך ,וא"כ
זהו מקור המנהג לקרוא את הקללות בקול נמוך משאר קריאות .ואכן כתב
רבינו מנוח )שם( שממדרש זה יש סמך למנהגינו שאנו קורין הקללות בגמגום.
והובאו דבריו בכסף משנה )שם(.
וכל דיני השינוי בקריאת הקללות נאמרו רק לגבי הקללות שבפרשת
בחוקותי ,אך את הקללות שבפרשת כי תבוא בפשטות יש לקרוא באופן
הרגיל ,שהלא מפורש שם שאינם חשובים קללות.
אך כתב בשו"ת כנסת הגדולה )סימן ס"ה( ,שע"פ דברי הרמב"ם )הובאו לעיל הערה

יח

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 ָ֥ ַ 4ב ְד ָתּ ָ ֛שּׁם(.
יט
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וה"א זו נהגית כמו מפיק ה"א שבסוף תיבה ,כגון בתיבות ' ִָ 4מּהּ' 'א ָֹתהּ',

הגרוניתכו .ולהלן רשימת המילים בפרשה שיש להיזהר בהן בזה:
וּל ִת ְפ ָא ֶרתִ .שׁ ְמעוֹןַ .טנְ ֲא .
וַ יְ ַ4נּוּנוּ .וַ נִּ ְצ ַ4קִ .ב ְשׁ ֶָ 4רי ִ .ל ְת ִה ָלּהְ .
וּב ִ4וָּ רוֹןִ .מ ַמּ ְר ֵאהִ .תּ ְר ֶאה.
וּב ִשׁ ְב ָ4הַ .ה ִמּ ְג ֶֶ 4רתְ .
וּמ ְשׁ ַא ְר ֶתּ ְ .
ִ
וּב ֵ4יר ֹם .יִ ְד ֶאה .י ְַשׁ ִאירִ .ה ְשׁ ִאירֵ .מ ִה ְת ַ4נֵּ ג .זַ ְר ֶ. 4
וּבזַ ְר ְֲ . 4
ְ
וּל ַה ְשׁ ִמיד .לִ ְרא ָֹתהְּ .ל ַפ ְרעֹה .לִ ְראוֹת.
וּל ַה ְרבּוֹתְ .
וְ נִ ְשׁ ַא ְר ֶתּםְ .

'יִ יֶ ה' ,או לקרוא 'יִ ִהיֶ ה' בחיריק בסגול הה"א .וכן הוא להלן
ֵיתִ ,תּ ְה ֶיה ,יִ ְהיוּ.
בתיבותִ :ל ְהיוֹת ,וְ ִל ְהי ְֹת  ,נִ ְהי ָ
ִה ַ ֤גּ ְד ִתּי  -הדלי"ת בשווא נח ,ולא בשווא נעכ ,למרות הקושיכא.
ויש להיזהר שלא להבליעה בתי"ו שישמע שקרא ' ִהגַּ ִתּי' .ושלא
לחלק את התיבה לשתי תיבות ולקרוא ' ִה ַגּד ִתּי' .ואם אינו יכול
לקרוא בשווא נח בלי להבליע את הדלי"ת או לחלקה לשתי
תיבות ,עדיף לקוראה בשווא נע .וכן הוא להלן )כ"ז ב' ,כ"ז ד'(:
וְ ַשׂ ְד ָתּ .ולהלן )כ"ח ל"ו ,כ"ח מ"ב ,כ"ח ס"ד( :וְ ַָ 4ב ְד ָתּ .ולהלן )כ"ח ל"ט(:
וּפ ַח ְד ָתּ.
וְ ָָ 4ב ְד ָתּ .ולהלן )כ"ח מ"ז(ַ 4ָ :ב ְד ָתּ .ולהלן )כ"ח ס"ו(ָ :

וּ ְבמ ְֹפ ִ ֽתים  -הבי"ת בשווא נח*כה ,והפ"א בשווא נע.
כ"ו י' :וְ ַָ֗ 4תּה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא 'וְ ַא ָתּה' באל"ףכז.
כ"ו י"ב֣ ִ :כּי ְת ַכ ֞ ֶלּה  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
י־ת ַכ ֞ ֶלּה' במקף.
להשמיט את המונח ולהטעים ' ִכּ ְ

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

֠ ַל ְֵ 4שׂר  -הלמ"ד בפתח ,והעי"ן בשווא נח .ואין להחליף בין
התנועות ולקרוא ' ְל ֵַ 4שׂר'.

ָ ֥ל ֶתת  -הטעם מלעיל בלמ"דכד.
כ"ו ה' :וְ ָא ַמ ְר ָ֜תּ  -הטעם מלרע בתי"ו.

ל־מ ְ֧ ַ 4שׂר  -העי"ן בשווא נח .ואין להבליעה ולקרוא ' ַמ ַשׂר',
ת־כּ ַ
ֶא ָ
או לקרוא ' ַמ ַַ 4שׂר' בפתח העי"ן .וכן הוא להלן )כ"ו י"ד(ָ :שׁ ַמ ְִ 4תּי.
ולהלן )כ"ו ט"ו( :נִ ְשׁ ַבּ ְָ 4תּ .ולהלן )כ"ז י'( :וְ ָשׁ ַמ ְָ 4תּ .ולהלן )כ"ח י"ג(:
ְל ַמ ְָ 4לה .ולהלן )כ"ח ל"ג( :י ָָד ְָ 4תּ .ולהלן )כ"ח ל"ו ,כ"ח ס"ד( :י ַָד ְָ 4תּ.
ולהלן )כ"ח מ"ג(ַ :מ ְָ 4לה ָמּ ְָ 4לה .ולהלן )כ"ח מ"ה ,כ"ח ס"ב(ָ :שׁ ַמ ְָ 4תּ.
ולהלן )כ"ח ס"א( :יַ ְֵ 4לםכח.

כ"ו ו' :וַ יְ ַ4נּ֑ וּנוּ  -היו"ד בשווא נח ,והנו"ן דגושה ,והוא לשון עינוי.
והקורא 'וַ יַּ ֲ4נוּנוּ' היו"ד בפתח והנו"ן רפה ,משנה משמעות
ללשון עניה.
וּבא ֹ֖תוֹת  -הבי"ת בשווא נחכה .ויש להיזהר שלא להבליע
כ"ו ח'ְ :
את האל"ף שאחריה ולקרוא 'וּבֹתוֹת' .וכן בכל מקום בו מנוקד
שווא נח לפני אות גרונית ,יש להיזהר שלא תיבלע האות

יש לחשוש לשינוי משמעות.

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

כד משום נסוג אחור .וענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ג'.
כה 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.
כו 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(.
כז 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.

כ ולא יתכן כלל שיבוא כאן שווא נע ,שהרי אין שווא נע בא לפני דגש .וכל
הטעם שהתי"ו דגושה ,משום שלפניה שווא נח.
כא 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(.
כב 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.

כח ובתיבת יַ ְֵ 4לם ,אם שינה וקרא יַ ֲֵ 4לם בחטף פתח ,יש בזה חשש שינוי
משמעות .שבכל התנ"ך כשתיבה זו מלשון עליה )שרש עלה( העי"ן מנוקדת
בחטף פתח ,כגון :יַ ֲֶ 4לה ֶָ 4לי )לעיל מ"ג(ַ ,אל ַתּ ֲֵ 4לנוּ )שמות ל"ג ט"ו( .וכשהיא מלשון
העלמה )שרש עלם( העי"ן מנוקדת בשווא נח ,כגון :וְ נֶ ְַ 4לם ָדּ ָבר )ויקרא ד' י"ג( ,וְ ִאם
ַה ְֵ 4לם יַ ְִ 4לימוּ )ויקרא כ' ד'() ,וכאשר הטעם בא לפני העי"ן ,תנוקד העי"ן תמיד בשווא נח ע"פ כללי הניקוד,
כגון ְל ַמ ְ4לָ הָ ,מ ְ4לָ ה(.

כג 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

4

ישׁת  -השי"ן בדגש ,והשווא נע.
ַה ְשּׁלִ ִ ֖

שכר  -השׂי"ן השניה לא נשמעת ,ונקרא 'וְ יִ ָשּׂ ָכר'לב.
כ"ז י"ב :וְ ִי ָשּׂ ָ ֖

כ"ו י"חֶ :ה ֱא ִ ֽמ ְיר ֣  -הרי"ש בשווא נע.

ל־ה ְקּלָ ָל֖ה  -הקו"ף בדגש ,והשווא נע.
כ"ז י"גַ 4ַ :

כ"ו י"ט :וּֽ ְל ִת ְתּ ֣  -הוי"ו במתג ,והלמ"ד בשווא נחכט.

כ"ז י"ד :וְ ָ4נ֣ וּ  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא 'וְ ָאנוּ'לג באל"ף*כז .וכן הוא להלן )כ"ז ט"ו(.

וּֽ ְל ִת ְתּ ֣  -התי"ו בדגש ,והשווא נע.

כ"ז ט"זַ :מ ְק ֶ ֥לה ָא ִ ֖ביו וְ ִא ֑מּוֹ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי,
ולא להטעים ' ַמ ְק ֶל֖ה ָא ִ ֣ביו וְ ִא ֑מּוֹ'.

וְ ִ ֽל ְהי ְֹת ֧  -התי"ו בשווא נע.
ת־היַּ ְר ֵדּן֒  -יש לנגן את שני המונחים
שׁר ַתּ ְַ 4ב ֣רוּ ֶא ַ
כ"ז ב'ֲ :א ֶ ֣
ר־תּ ְַ 4ב ֣רוּ
כראוי ,ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁ ַ
ת־היַּ ְר ֵדּן֒' במקף.
ֶא ַ

כ"ז י"חַ :מ ְשׁ ֶגּ֥ה ִֵ4וּ֖ר ַבּ ָ ֑דּ ֶר^  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי,
ולא להטעים ' ַמ ְשׁ ֶגּ֖ה ִֵ4וּ֣ר ַבּ ָ ֑דּ ֶר^'.
כ"ז כ' :גִ ָ ֖לּה  -הלמ"ד דגושה ,והוא לשון גילוי .והקורא ' ִג ָילה'
בלמ"ד רפה משנה משמעות ללשון שמחהלד.

יהן  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
כ"ז ג'4ֲ :לֵ ֶ֗
יהן' באל"ף*כז.
ישמע שקורא ' ֲא ֵל ֶ

ל־בּ ֵה ָ ֑מה  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של
ם־כּ ְ
כ"ז כ"אָ 4ִ :
העי"ן ,שלא ישמע שקורא ' ִאם' באל"ף*כז.

Bהי |  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ֲ ֽא ֶשׁר־יְ יָ ֥ ֱא֣ ֶ -
Bהי |' במקף.
־א֣ ֶ -
להשמיט את המרכא ולהטעים ' ֲ ֽא ֶשׁר־יְ יָ ֱ

ל־בּ ֵה ָ ֑מה  -יש להקפיד לנגן את הטעם כראוי במקף ,ולא
ם־כּ ְ
ִָ 4
ם־כּ֣ל ְבּ ֵה ָ ֑מה'.
להשמיט את המקף ולהטעים ' ִָ 4

יבל  -יש להקפיד
כ"ז ד'ֲ :א ֶ֨שׁר ָאנ ִֹ֜כי ְמ ַצֶוּ֥ה ֶא ְת ֶכ֛ם ַהיּ֖ וֹם ְבּ ַ ֣הר ֵ֑ ָ 4
להטעים היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ַהיּוֹם' ,שהוא ניגון
מפסיק יותר מהתבירל שבתיבת ' ֶא ְת ֶכם' ,שאם לא יטעים כראוי
ישמע שהיום הם בהר עיבל ,בעוד שפירושו שיקימו את האבנים
בהר עיבל.

ת־א ֑מּוֹ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
כ"ז כ"ב֣ :אוֹ ַב ִ
אוֹ־בת ִא ֑מּוֹ'.
הנכון ,ולא להטעים ' ַ ֣
כ"ח א'4֖ ַ :ל ָכּל־גּוֹיֵ ֥י ָה ָ ֽא ֶרץ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
גּוֹי֥י ָה ָ ֽא ֶרץ'.
ל־כּל ֵ
במקומם הנכון ,ולא להטעים ' ַ֖ ָ 4

יהם  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
כ"ז ה'4ֲ :לֵ ֶ ֖
*כז
יהם' באל"ף .
ישמע שקורא ' ֲא ֵל ֶ
כ"ז ט'ַ :הלְ וִ ִ֔יּם  -הלמ"ד רפה ,ובשווא נחלא .וכן הוא להלן
י"ד(.

ל־ה ְבּ ָר ֥כוֹת  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.
כ"ח ב'ָ :כּ ַ

)כ"ז

כ"ח ח'ֵ :וּב ַ֣ר ְכ ֔  -יש אומרים שהכ"ף הראשונה בשווא נע ,ויש
אומרים שהיא בשווא נחלה .וכן הוא בבי"ת שלהלן )כ"ח נ"ו(:
יה.
וּב ָבנֶ ָ
וּב ִב ָתּהּ .ולהלן )כ"ח נ"ז(ְ :
ְ

֣ית לְ ֔ ָ4ם  -הטעם מלעיל ביו"ד ,והתי"ו בהעמדה
כ"ז ט' :נִ ְהיֵ ָ ֽ
מועטת.

ימ ֨  -מוטעם בקדמא ולא בפשטאלו.
כ"ח ט' :יְ ִ ֽק ְ
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.

וכאן ,אע"פ שהעי"ן מנוקדת בשווא נח ,בפשטות הוא מלשון עליה ולא
מלשון העלמה ,וכן פירשו רוב המפרשים )רש"י ,אבן עזרא ,תרגום( ,וצ"ל שהוא יוצא
מן הכלל בזה שמנוקד בשווא נח ולא בחטף פתח.
אך בזוהר חדש )דף צ"ח ע"א( פירשו מלשון עליה ,וכתבו צרור המור והמשכיל
לדוד והכתב והקבלה שנראה הכרח לזה משום שהעי"ן בשווא נח ולא בחטף
פתח.
וכן יש שפירשו שהוא כמו יביאם בלשון ארמי )כן הביא אבן עזרא בשם יש אומרים,
ומשמע באבן עזרא שפירשו כן משום שמנוקד בשווא נח ולא בח"פ ,וכן כתב להדיא בגור אריה(.
ולפי זה אם קרא יַ ֲֵ 4לם בחטף פתח במקום בשווא נח ,לרוב המפרשים אין
בזה שינוי משמעות ,ולזוהר יש בזה שינוי משמעות .ולמעשה אף שיש לסמוך
על רוב המפרשים ,לכתחילה ודאי יש להזהר בזה.

לב ענין זה מבואר בגליון פרשת ויצא תשע"ו הערה כ"א.
יה )ישעיה ג' כ"ו( .וכן
לג והוא לשון אנינות ואבלות .כמו בפסוק :וְ ָאנוּ וְ ָא ְבלוּ ְפּ ָת ֶח ָ
בפסוק :וְ ָאנוּ ַה ַדּיָּ ִגים וְ ָא ְבלוּ )שם י"ט ח'(.

כט ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה ח'.

לד

רוּשׁ ַלִ eגּ ָילה וְ ַָ 4מּהּ ָמשׂוֹשׂ )ישעיה ס"ה י"ח( .וכן
בוֹרא ֶאת יְ ָ
כמו בפסוקִ :כּי ִהנְ נִ י ֵ
יצה וְ ֶח ְדוָ ה
בברכת חתניםֲ :א ֶשׁר ָבּ ָרא ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה ָח ָתן וְ ַכ ָלּה ִגּ ָילה ִרנָּ ה ִדּ ָ
ַא ֲה ָבה ַא ֲחוָ ה ָשׁלוֹם וְ ֵרעוּת.

ל 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.

לה משום כלל הדומות .וענין זה מבואר בגליון פרשת נח תשע"ו הערה ב'.
לו 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 )יְ ִ ֽק ְימ ֨ ( ,ואם הטעם הוא פשטא
ימ ֙ ( .וכמו שכתב מנחת שי בכמה מקומות )לעיל ט"ו י"ח,
יש לסמנו בסוף האות )יְ ִ ֽק ְ
כ"א ח' ,לקמן כ"ח י"ג ,ובבמדבר י"ח ח'(.
ויש דפוסים שלא דקדקו בזה ,לכן צריך להיזהר ולשים לב להטעימו בקדמא
ולא בפשטא.

לא 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
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הוֹת ְר ֤  -הרי"ש בשווא נעלז.
כ"ח י"א :וְ ִ ֽ

כ"ח ל"ב :וְ ֵ ֥אין לְ ֵ ֖אל י ֶ ָֽד  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים 'וְ ֵ ֖אין ְל ֵ ֥אל
יָ ֶ ֽד '.

כ"ח י"ב :יְ יָ ֣ | ֠ ְל  -מונח ופסיק אחריו ,ואינו מונח לגרמיה.
שׂה י ֶ ָ֑ד  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם
ל־מ ֲ֣ ֵ 4
ֵ ֖את ָכּ ַ
שׂה יָ ֶ ֑ד '.
ת־כּל ַמ ֲ֣ ֵ 4
הנכון ,ולא להטעים ' ֶא ָ ֖

כ"ח ל"גַ :א ְד ָ ֽמ ְת ֙  -התי"ו בשווא נע.

כ"ח י"ג :וּנְ ָ ֽתנְ ֨  -מוטעם בקדמא ולא בפשטא*לו.

֣י - ֔ 4יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי במקף ,ולא
וְ ָכל־יְ ִג ֲ
י.' ֔ 4
להשמיט את המקף ולהטעים 'וְ ָכ֣ל יְ ִג ֲ

מר וְ לַ ֲֽ 4שׂוֹת  -יש להקפיד להטעים
ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ ֛ ַהיּ֖ וֹם לִ ְשׁ ֥ ֹ
היטב את הטפחא המפסיק שבתיבת ' ַהיּוֹם' ,שהוא ניגון מפסיק
יותר מהתביר*ל שבתיבת ' ְמ ַצוְּ ' ,שאם לא יטעים כראוי ישמע
שהציווי הוא שרק היום ישמרו ויעשו ,בעוד שפירושו שהציווי
היום לשמור ולעשות תמיד.

שׁר לֹא־י ָ ָ֑ד ְָ 4תּ  -יש להקפיד לנגן את הטעמים במקומם הנכון,
ֲא ֶ ֣
ר־ל ֹא יָ ָ ֑ד ְָ 4תּ'.
ולא להטעים ' ֲא ֶשׁ ֣
שׁר ָתּ ִ ֣קים ֶָ ֔ 4לי  -יש לנגן את שני המונחים כראוי,
כ"ח ל"וֲ :א ֶ ֣
ר־תּ ִ ֣קים ֶָ ֔ 4לי '
ואין להשמיט את המונח הראשון ולהטעים ' ֲא ֶשׁ ָ
שׁר ָא ַ ֣מ ְר ִ ֽתּי לְ ֔ .
במקףמא .וכן הוא להלן )כ"ח ס"ח(ֲ :א ֶ ֣

ים ֲא ֶ֨שׁר ָאנ ִֹ֜כי  -יש להקפיד לנגן את
ל־ה ְדּ ָב ִר ֙
כ"ח י"דִ :מ ָכּ ַ
ר־אנ ִֹ֜כי'.
ל־ה ְדּ ָב ִ ֨רים ֲא ֶשׁ ָ
הטעמים כראוי ,ולא להטעים ' ִמ ָכּ ַ

וְ ָ֥ ַ 4ב ְד ָתּ  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא ישמע
שקורא 'וְ ָא ַב ְד ָתּ' באל"ף*כז.

ל־ה ְקּלָ ל֥ וֹת  -הקו"ף בדגש ,והשווא נע.
כ"ח ט"וָ :כּ ַ

וְ ָ֥ ַ 4ב ְד ָתּ ָ ֛שּׁם  -הטעם מלעיל בבי"ת*יח .וכן הוא להלן )כ"ח ס"ד(.

כ"ח כ' :יְ יָ ֣ | ֠ ְבּ  -מונח ופסיק אחריו ,ואינו מונח לגרמיה.
ד־א ָב ְד ֙  -הבי"ת בקמץ קטן ,והדלי"ת בשווא נח.
וְ ֲַ 4

כ"ח ל"ח :י ְַח ְס ֶל֖נּוּ  -היו"ד בפתח ,החי"ת בשווא נח ,והסמ"ך
בשווא נע .ואין לקרוא 'יְ ַח ְס ֶלנּוּ'.

כ"ח כ"ה :יִ ֶתּנְ ֨  -מוטעם בקדמא ולא בפשטא*לו.

ֹאכ ֶל֖נּוּ  -הכ"ף בשווא נע .ואע"פ שיש ספרים
כ"ח ל"ט :ת ְ
ֹאכ ֶלנּוּ' בחטף פתח ,אין להגותו כפתח ,אלא כשווא
המנקדים 'ת ֲ
נע פשוטמב.

אשׁ ֖  -השי"ן בשווא נע.
כ"ח כ"ג4ַ :ל־ר ֹ ְ
יִ ֶתּנְ ֨ יְיָ ֥ | נִ גָּ ֮ף  -יש להקפיד לשהות מעט בפסיק ,שלא ישמע
כגידוף ח"ולח.

אכ ֶל֖נּוּ  -הלמ"ד בסגול ,והנו"ן בדגש ,והוא לשון יחיד נסתר.
תֹ ְ
מג
ֹאכ ֵלנוּ' בצירי ורפה  ,משנה משמעות ללשון רבים
והקורא 'ת ְ
המדברים על עצמםמד .וכן הוא להלן )כ"ח מ"ד(ַ :תלְ וֶ נּוּ .ולהלן )כ"ח
מ"ח(ְ :י ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ.

כ"ח כ"טֽ ַ :בּ ָצּ ֳה ַ ֗ריִ ם  -יש אומרים שהצד"י בקמץ קטןלט .ויש
אומרים שהצד"י בקמץ גדולמ.
מ ְר ֙ ֽ ,צ ֹאנְ ֙  -השוואים נעים.
כ"ח ל"א :שׁ ְוֹר ֞ ֲ ,ח ֽ ֹ
לז 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 ( ,התנועה 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 ( ,התנועה היא תנועה גדולה ,והשווא שאחריה נע ,וכשלא כתובה
כוּר ְ ,שׁ ְ
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'

שׁוֹרשׁ'ָ '-שׁ ְר ֵשׁ ֶיהם'( ,הקמץ הוא קמץ קטן .וכאן היה חולם במקור
יהם'ֶ ' ,
כגון כגון 'כּ ֶֹתל'ָ '-כּ ְתלֵ ֶ
)בתיבת 'צ ַֹהר'( ,וא"כ כשהתבטל החולם והפך לקמץ ,בפשטות הוא קמץ קטן.
ועוד ,שדרך האות הקודמת לחטף ,להינקד בניקוד החטף .וכיון שהאות
הגרונית שאחר הקמץ מנוקדת בחטף קמץ קטן ,מסתבר שהקמץ שלפניו הוא
קמץ קטן.
ואמנם אין דרך קמץ קטן לבוא בהברה פתוחה ,אך כאן ההברה סגורה
במקורה ,שהלא האות הגרונית היתה ראויה להנקד בשווא נח ) ָצ ְה ַריִ ם( ,ורק
בגלל שדרך שווא נח באות גרונית להתרחב לחטף ,הורחב השווא שבאות
הגרונית לחטף קמץ ונפתחה ההברה .וכיון שבמקור ההברה היתה סגורה,
דינה כהברה סגורה ,ולכן יכול לבוא בה קמץ קטן.
מ 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 להנקד בקמץ קטן
)ותיבת ' ָצּ ֳה ַריִ ם' מוטעמת תמיד במתג תחת הצד"י ,אלא שיש ספרים שכאן אין מסומן בהם מתג זה ,מחמת שבאה

כאן בי"ת השימוש לפני הצד"י ,ובה מסומן מתג ,ואין דרך הסופרים לסמן שני מתגים זה אחר זה(.
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.

)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(.
הוֹתי ְר ' בחיריק מלא
וכאן היה ראוי להיכתב 'וְ ִ

מא ענין זה מבואר בגליון פרשת בראשית תשע"ו הערה כ"ב.
מב כמבואר בארוכה במאמר החטפים שחטף פתח זה הוא ניקוד מושאל הבא
לסמן על שווא נע ,ואינו חטף פתח ממש.

הוֹתיר'
)וכמו שתמיד כתוב במקרא ' ִ

הוֹת ְיר ' בחיריק מלא לקמן ל' ט'( ,ולכן ,אע"פ שנכתב
בחיריק מלא ,ואף תיבה זו עצמה כתובה 'וְ ִ
הוֹת ְר ' בכתיב חסר ,תנועת החיריק כאן היא תנועה גדולה ,וממילא האות
'וְ ִ
שאחריה בשווא נע.

מג

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.

לח יש כמה סיבות שמחמתם יכול לבוא פסיק )כמפורט בדקדוקי הטעמים סעיף  ,(28וכאן
מטרת הפסיק היא ליראה ,דהיינו ,שלא יסמכו שתי תיבות שלא יתכנו
לוָֹ | Sר ָשׁע
להתחבר ,ודומים לוַ :ר ֲח ֶמי ַר ִבּים | יְ יָ )תהלים קי"ט ,קנ"ו(ִ ,אם ִתּ ְקטֹל ֱא ַ
)שם קל"ט י"ט(ֲ ,הלוֹא ְמ ַשׂנְ ֶאי יְ יָ | ֶא ְשׂנָ א )שם קל"ט כ"א(.

מד

לט 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,

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
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וברע"א( ,שמי ששינה וקרא

כ"ח נ"טָ :ו ֳֽחלָ יִ ֖ם  -יש אומרים שהוי"ו בקמץ קטןמז ,ויש אומרים
שהוי"ו בקמץ גדול*מ.

ל־ְ 4צ ֖  -הצד"י בשווא נע.
כ"ח מ"בָ :כּ ֵ
*כט

כ"ח מ"ו :וּֽ ְבזַ ְר ֲ - ֖ 4הוי"ו במתג ,והבי"ת בשווא נח .

ל־חלִ ֙י  -הטעם מלרע בלמ"ד.
כ"ח ס"אָ :כּ ֳ

כ"ח מ"ח4֥ ַ :ד ִה ְשׁ ִמ ֖ידוֹ א ָ ֹֽת^  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים ' ַ ֖4ד
ִה ְשׁ ִמ ֥ידוֹ א ָ ֹֽת^'.
כ"ח מ"טִ :מ ְק ֵצ֣ה  -הקו"ף רפה ,ובשווא נחמה .וכן הוא להלן
ס"ד(.

תּוֹרה ַה ֑זּ ֹאת  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי ,ולא
ְבּ ֵ ֖ס ֶפר ַה ָ ֣
להטעים ' ְבּ ֵ ֥ס ֶפר ַה ָ ֖
תּוֹרה ַה ֑זּ ֹאת'מח.

)כ"ח

יכם  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
כ"ח ס"ג4ֲ :לֵ ֶ֗
*כז
ישמע שקורא ' ֲא ֵל ֶיכם' באל"ף .

כ"ח נ'4֣ ַ :ז  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן*כז ,שלא
ישמע שקורא ' ָאז' באל"ףמו.

ל־ה ִַ֔ 4מּים  -יש להקפיד לנגן את הטעמים כראוי
כ"ח ס"דְ :בּ ָכ ָ ֣
במקף ,ולא להשמיט את המקף ולהטעים ' ְבּ ָכ֣ל ָה ִַ֔ 4מּים'.

כ"ח נ"א4֥ ַ :ד ַה ֲא ִב ֖ידוֹ א ָ ֹֽת^  -יש להקפיד לנגן את הטעמים
במקומם הנכון ,ולא להחליף בין המרכא והטפחא ולהטעים ' ַ ֖4ד
ַה ֲא ִב ֥ידוֹ א ָ ֹֽת^'.

ת  -יש אומרים שהבי"ת בקמץ קטן*מז ,ויש
כ"ח ס"חֽ ָ :בּ ֳאנִ יּוֹ ֒
אומרים שהבי"ת בקמץ גדול*מ .ויש אומרים שאין כאן מחלוקת,
וכולם מודים שהבי"ת בקמץ גדולמט.

כ"ח נ"בַ :הגְּ ב ֹ֣הוֹת וְ ַה ְבּ ֻצ ֔רוֹת  -השוואים נעים.

ָא ַ ֣מ ְר ִ ֽתּי לְ ֔  -הטעם מלעיל במ"ם ,והתי"ו בהעמדה מועטת.

כ"ח נ"ג :אֹיְ ֶ ֽב  -היו"ד בשווא נח ,והבי"ת בסגול .אך להלן
נ"ה ,נ"ז( :אֹיִ ְב  -היו"ד בחיריק ,והבי"ת בשווא נח.

כ"ח ס"טַ :ה ְבּ ִ ֜רית  -הבי"ת בדגש ,והשווא נע.

)כ"ח

כ"ח נ"ד4ֵ :ינ֤ וֹ  -ראוי להקפיד על הגייה נכונה של העי"ן ,שלא
ישמע שקורא ' ֵאינוֹ' באל"ף*כז.

יכ ֙ם  -הנו"ן בצירי ,והוא לשון רבים .ויש להיזהר
כ"ט א' :לְ ֵ ֽ4ינֵ ֶ
שלא ישמע שקורא ' ְל ֵ4ינְ ֶכם' בשווא נע ,שהוא שינוי משמעות
ללשון יחיד.

יָתהּ  -הוי"ו במתג ,והבי"ת בשווא נח*כט.
כ"ח נ"ז :וּֽ ְב ִשׁלְ ָ֞

כ"ט ב' :וְ ַהמּ ְֹפ ִ ֛תים ַה ְגּד ִ ֹ֖לים  -השוואים נעים.

אכ ֵ ֥לם  -הכ"ף בשווא נע.
ִ ֽכּי־ת ֹ ְ

רוּבנִ י'נ.
אוּב ִנ֖י  -האל"ף לא נשמעת ,ונקרא ' ָל ֵ
כ"ט ז' :לָ ֽר ֵ
ַ ֽה ְמנַ ִ ֽשּׁי  -המ"ם רפה ,ובשווא נענא.

השימוש תנוקד בקמץ גדול משום שאחריה בא חטף קמץ קטן.

' ְ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'(.

מח וראה מה שכתב בזה רש"י לקמן )כ"ט כ'(.
מט אם הבי"ת כאן כוללת בתוכה ה"א הידיעה ,אין ספק שהבי"ת בקמץ גדול,
שהלא ה"א הידיעה לפני האות אל"ף ,מנוקדת בקמץ גדול.
ורק אם הבי"ת כאן אינה מיודעת ,יש הסוברים שאות השימוש מנוקדת
בחטף קמץ קטן כעין תנועת החטף שאחריה ,ויש הסוברים שמנוקדת בקמץ
גדול כיון שקמץ קטן אינו בא בהברה פתוחה ,כמבואר בהערות לעיל.
ואע"פ שאין הכוונה כאן לאניות ידועות ומסוימות ,מ"מ יתכן שכלולה כאן
ה"א הידיעה ,שמצינו פעמים רבות שבאה ה"א הידיעה גם כאשר אינו מורה
וּבזָּ ָהב )בראשית י"ג
דוקא על דבר מסוים ,כגון :וְ ַא ְב ָרם ָכּ ֵבד ְמאֹד ַבּ ִמּ ְקנֶ ה ַבּ ֶכּ ֶסף ַ
ובזהב' ,בכל זאת שייך גם
ב'( ,שאע"פ שראוי היה להיכתב ' ְבּמקנה ְבּכסף ְ
בידיעה ,וכמו שכתב רד"ק )מכלול מ"ב ע"ב( :והה"א תשמש לידיעת הדבר ,ויש
שלא תודיע דבר מיוחד אלא יהיה מי שיהיה ,כמו ואם יתקפו ָהאחד )קהלת ד'
י"ב(ָ ,האחד בא לגור )בראשית י"ט ט'( ,ויפתח ָהאחד את שקו )שם מ"ב כ"ז( ,ויהי ָהאחד
מפיל הקורה )מלכים ב' ו' ה'( .עכ"ל.

מה ואע"פ שאחר מ"ם השימוש תמיד יבוא דגש
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 ְָ 4לה'ִ ' ,מ ְק ֵצה'.
)שהרי מ"ם השימוש היא במקום תיבת ' ִמן',

מו 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.
מז הכלל הוא שאותיות השימוש ב' ו' כ' ל' שאינן מיודעות מנוקדות בשווא,
ֹשׁ^' )למעט וי"ו השימוש לפני אותיות בומ"פ שמנוקדת בשורוק,
רוּ='ְ ' ,לח ֶ
רוּ='ְ ' ,כּ ַ
רוּ='' ,וְ ַ
כגוןְ ' :בּ ַ
כגוןִ ' :וּבנְ יָ ִמין'ַ ' ,וּפ ְרעֹה'(.
וכאשר המילה מתחילה בשווא נע ,או בשווא מורכב שדינו כשווא נע,
ישתנה ניקוד אות השימוש משום שאין מילה יכולה לפתוח בשני שוואים.
והכלל הוא שלפני שווא פשוט ינוקדו אותיות בכ"ל בחיריק ואות וי"ו בשורוק,
וּשׁנֵ י'ִ ' ,כּ ְשׁנֵ י'ִ ' ,ל ְשׁנֵ י'.
כגוןִ ' :בּ ְשׁנֵ י'ְ ' ,
ולפני שווא מורכב ,אות השימוש תנוקד כניקוד הבא עם השווא שאחריה,
שדרך האות הקודמת לחטף להנקד בניקוד החטף ,כגון :בתיבת ' ֱא ֶמת'
הפותחת בחטף סגול ,ינוקדו אותיות השימוש בסגולֶ ' :בּ ֱא ֶמת'' ,וֶ ֱא ֶמת',
' ֶל ֱא ֶמת' .בתיבת ' ֲא ֶשׁר' הפותחת בחטף פתח ,ינוקדו אותיות השימוש בפתח:
' ַבּ ֲא ֶשׁר'' ,וַ ֲא ֶשׁר'ַ ' ,כּ ֲא ֶשׁר'ַ ' ,ל ֲא ֶשׁר' .בתיבת ' ֳאנִ יוֹת' הפותחת בחטף קמץ,
ינוקדו אותיות השימוש בקמץָ ' :בּ ֳאנִ יּוֹת'' ,וָ ֳאנִ יוֹת'ָ ' ,כּ ֳאנִ יוֹת' )כללים אלו הביא רד"ק
במכלול דף ל"ט(.
וממילא ,כאשר האות שאחר אות השימוש מנוקדת בחטף קמץ קטן )כגון:
' ָבּ ֳח ִרי'' ,וָ ֳחלָ יִ ם'( ,אות השימוש תנוקד בקמץ ,והסברא הפשוטה היא שהקמץ
שבאות השימוש הוא קמץ קטן ,שהרי כל הטעם שאות השימוש מנוקדת
בקמץ הוא משום החטף קמץ קטן שאחריה ,וכיון שאחריה מנוקד בחטף קמץ
קטן ,הקמץ שבאות השימוש ראוי להיות קמץ קטן ,ואין טעם לזה שאות

נ והשורוק שבוי"ו הוא ניקוד הרי"ש ,אע"פ שהאל"ף מבדילה ביניהם .והרבה
אוּבנִ י' כשהרי"ש בשווא נע )וגם המתג שתחת הרי"ש מטעה מעט ,שדומה
טועים וקוראים ' ְר ֵ
לשווא(.
ויש לציין ,שמחמת שכתובה אות אל"ף שאינה נקראת בין האות המנוקדת
בשורוק ,לבין האות וי"ו בה מסומנת נקודת השורוק ,יש סופרים שהוסיפו גם
אוּבנִ י' בניקוד כפול )כך מנוקד למשל בכתב
ניקוד קובוץ תחת האות עצמה ,וניקדו ' ֻר ֵ
יד לנינגרד בחלק מהמקומות( ,וכדי שלא יטעו ויקראו את האל"ף בניקוד השורוק
וּבנִ י' )שבכל
שבוי"ו ,שמו קו רפה מעל האל"ף לסימן שאינה נקראת ,וניקדו ' ֻר ֿא ֵ
כתבי היד הקדומים על כל אות ששייך בה דגש ורפה ,היו מסמנים דגש ע"י נקודה בתוך האות ,ורפה ע"י קו מעל
האות )כגוןַ :מ ְבֿ ִדּיל( ,ולא היו אותיות ללא סימן כלל .הסופרים המאוחרים יותר ,השמיטו את קו הרפה ,והשתמשו

בדגש ובהשמטתו בלבד( .אמנם ,גם הסופרים שניקדו בניקוד כפול ,לא ניקדו כן
בעקביות ,משום שאין ניקוד זה חובה.
וכיו"ב בתיבת 'מאוּם' )דניאל א' ד' ,איוב ל"א ז'( ,שגם בה האל"ף לא נקראת,
והשורוק הוא ניקוד המ"ם ,ונקראת 'מוּם' ,יש סופרים שניקדו שם ' ֻמ ֿאוּם'
בניקוד כפול ,כמו כאן.
נא עיין במאמר על השווא שאחר ה"א הידיעה.
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במרכא טפחא – בכתבי היד :ס"ח ס"ט סי"ב סי"ג ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה
א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם רוב
ספרים.נו.

 Qחילופי נוסחאות R
ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל(
)א ָ
כ"ז ט'֥ ֶ :אל ָכּל־ ִי ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֶ /
במרכא – בכתבי היד :ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ,ס"א ס"ו ,א"זנב ~ .ובדפוסים:
גינצבורגנג ,קסוטו ,ברויאר.

כ"ז י"ד :וְ ָ ֥א ְמ ֛רוּ ) /וְ ָ ֽא ְמ ֛רוּ(
האל"ף במרכא – בדפוס :ברויאר ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםנז.

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

האל"ף במתג – בדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן.
כ"ז כ"ה֣ ָ :דּם נָ ִ ֑קי ֣ ַ ) /דּם נָ ִ ֑קי(

כ"ז י"ב :גְּ ִר ִ֔זים ) /גְּ ִר ִ֔זּים(
הזי"ן 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"י סי"א סי"גנה סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ~ .ובדפוסים :קסוטו ,ברויאר.

הדלי"ת בקמץ – בכתבי היד :ט"ב ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ב ס"ג ס"ד ס"ז 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"ו א"ח א"י~ .
ובדפוסים :רוו"ה ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן כתב רד"קנח.

הזי"ן דגושה – בכתבי היד :ס"ח ס"ט סי"ב ,א"א א"ב א"ג א"ד א"ה א"ו א"ז
א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,גינצבורג ,קורן.

הדלי"ת בפתח – בכתבי היד :ס"א ס"ה ,א"ד א"ה א"ז א"ט ~ .ובדפוסים:
מק"ג ,רא"פ ,לטריס.נט.

יוֹסף(
שכר וְ ֵ ֖
יוֹסף ) /וְ ִי ָשּׂ ָ ֥
שכ֖ר וְ ֵ ֥
וְ ִי ָשּׂ ָ

כ"ח כ"ה :יְ יָ ֥ | ) /יְ יָ ֣ |(

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"י סי"א סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ו א"ז ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ,
לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,ברויאר ~ .וכן הוא בעין הקורא בשם מקצת ספרים.

במרכא – בכתבי היד :ט"א ט"ב ט"ד ט"ו ,ס"ה ס"ו ס"ט סי"ד סט"ו ,א"א א"ד
א"ה א"ו א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר~ .
וכן הוא בעין הקורא ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמיםס.

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.
וכן מוכח מזה שיש כתב יד )כתר ארם צובה( בו המ"ם כאן מנוקדת בחטף פתח
)והיינו שהשווא נע ,כמבואר במאמר החטפים שחטף פתח באות לא גרונית הוא סימון לשווא נע( .ומוכח
שהמ"ם נקראת בשווא נע.

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.

נד

נב ובמסורה שם אף נמסר עליו' :ה' בטעמא' .וכוונת המסורה ,שאע"פ שדרך
המקרא להקיף את תיבת ' ֶאל' לתיבה שאחריה ,ולא להטעימה בפני עצמה,
בחמשה מקומות במקרא תיבת 'אל' מוטעמת במרכא ,ואינה מוקפת )והם :כאן,
שמואל ב' כ' כ"ג ,ירמיה כ"ה ל' ,שם כ"ט כ"ה ,קהלת ט' ד'(.

נח 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.

נג ובגליון ציין שכן מוטעם ברוב ספרים כתבי יד ,ובספרים אחרים מוטעם ' ֶאל־
' במקף.
נד גם בכתר ארם צובה במקומות שנשתמר )יהושע ח' ל"ג ,שופטים ט' ז'( מנוקד 'גְּ ִרזִ ים'
בזי"ן רפה.
נה נראה שיש סימני מחיקה של דגש.
נו כתב המדקדק רז"ה )שערי זמרה שער ה' פתח ד'( שכל שלשה שמות רצופים ,השווים
בנושא או בנשוא ,הראשון יהיה מוטעם בטעם מחבר ,והשני בטעם מפסיק,
ינ ן ַמ ֲהלַ לְ ֵ ֖אל יָ ֽ ֶרדֲ .חנ֥ וֹ^
וּבנְ יָ ִ ֽמןָ .א ָ ֥דם ֵ ֖שׁת ֱאנֽ וֹשֵׁ .ק ָ ֥
בוּל֖ן ְ
שכ֥ר זְ ֻ
והביא לכך דוגמאות רבות )וכגוןִ :י ָשּׂ ָ
תוּשׁלַ ח ָ ֽל ֶמ^ .ועוד(.
ְמ ֶ ֖
ת־חם וְ ֶאת־
ת־שׁם ֶא ָ ֥
אך הוסיף והביא גם מקרים רבים בהם מוטעם להיפך )כגוןֶ :א ֵ ֖
ָי ֶֽפת֖ ֵ .שׁם וְ ָ ֣חם וָ ָי ֶ֑פתַ .א ְב ָר ָ ֛הם יִ ְצ ָ ֥חק וְ יַ ֲ֖ 4קֹב( ,וכתב שכאשר השם השני מתייחס יותר אל השם
השלישי מאשר אל הראשון ,הטעם המפסיק יוטעם בראשון ולא בשני ,ואף
ניסה לתרץ את המקומות שסותרים את הכלל שהביא .ולפי זה מובנת הטעמת
וּבנְ יָ ִ ֽמן' ,שהלא יוסף ובנימין היו אחים מאם ,ולכן השם השני
יוֹסף ִ
שכר וְ ֵ ֥
'וְ יִ ָשּׂ ָ ֖
מתייחס אל השלישי יותר מאשר אל הראשון.
אך יתכן שהכלל אמור רק כאשר מנויים שלושה שמות בלבד בפסוק,
וכאשר מנויים ששה שמות בפסוק ,אין הכלל נוהג אע"פ שיש אתנחתא אחר
שלושה שמות .וכן בשאר השמות החלוקה היא כך שהראשון בטעם מפסיק,
בוּל֖ן ָ ֥דּן
אוּבן ָגּ֣ד וְ ָא ֵ֔שׁר וּזְ ֻ
וּבנְ יָ ִ ֽמן; ְר ֵ ֙
יוֹסף ִ
שכר וְ ֵ ֥
יהוּדה וְ יִ ָשּׂ ָ ֖
עוֹן וְ ֵלִו֣י ִ ֽו ָ ֔
שמוטעםִ :שׁ ְמ ֙
וְ נַ ְפ ָתּ ִ ֽלי.
אך באמת נראה יותר שכלל זה מאולץ הוא ,ואע"פ שברוב המקומות אכן
השם הראשון מוטעם בטעם מחבר ,יש פעמים רבות שמוטעם בטעם מפסיק,
אוין בזה כלל מוחלט.

נט 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(.
אך ברור שגם כשכתוב שהדם הוא נקי ,אין פירושו שהדם נקי ואינו מלוכלך,
אלא פירושו שהדם נקי כיון שבעל הדם נקי מחיוב מיתה ,ומטעם זה מצאנו
לגבי מנשה שיש מקומות שכתוב ששפך ' ָדּם נָ ִקי' בקמץ )כגון :וְ גַ ם ָדּם נָ ִקי ָשׁ ַפ^ ְמנַ ֶשּׁה
רוּשׁ ַלָ eדּם נָ ִקי ,מלכים ב' כ"ד ד'( ,והיינו שהדם היה נקי,
ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ,מלכים ב' כ"א ט"ז .וַ יְ ַמלֵּ א ֶאת יְ ָ
ויש מקומות שכתוב ששפך ' ַדּם ַהנָּ ִקי' בפתח )כגון :וְ גַ ם ַדּם ַהנָּ ִקי ֲא ֶשׁר ָשׁ ָפ^ ,מלכים 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 )ומהתרגום אין להביא ראיה לגבי
זה ,משום שבתרגום אין הפרש בין צורת נפרד לצורת נסמך בשמות ממשקל זה )כגוןַ :דּם ,יַ דַ ,אחַ ,אב( ,והם מנוקדים

תמיד בפתח בין בנסמך ובין בנפרד(.
ומכל מקום ,אף שפירושם שווה ,המשנה וקורא ' ַדּם נָ ִקי' בפתח במקום ' ָדּם
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.

נז 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

ס הכלל הוא

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

בן בלעם ,שער הזרקא .ובעין הקורא בראשית ל"ז כ"ב .וכן בשאר הקדמונים ובמסורה( שכאשר יש שני
משרתים או יותר לזרקא ,המשרת הסמוך לזרקא הוא מונח ,ואם יש פסיק או
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כ"ח נ"חַ :הנִּ ְכ ָ ֤בּד ַ ) /הנִּ ְכ ַ ֤בּד(

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

הבי"ת בקמץ – בכתבי היד :ט"א ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד
ס"ה ס"ו ס"ח ס"ט ס"י סי"א סי"ב סי"ג סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"א א"ב א"ד
א"ו א"ז א"ח א"י ~ .ובדפוסים :רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר.
~ וכן הוא בעין הקורא ~ .וכן מוכח מהמסורהסג.

כ"ח כ"טַ :ה ִ4וֵּ ֙ר ָ ) /ה ִ4וֵּ ֙ר(
הה"א בפתח – בכתבי היד :ט"א ט"ב ט"ג ט"ד ט"ו ט"ח ,ס"ג ס"ט ס"י סי"א
סי"ד סט"ו ,א"ד א"ה ~ .ובדפוס :ברויאר ~ .וכן מוכח מהמסורהסא.

הבי"ת בפתח – בכתבי היד :א"ג א"ה א"ט ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פסד.

הה"א בקמץ – בכתבי היד :ס"א ס"ה ס"ו ס"ז ס"ח סי"ב סי"ג סט"ז סי"ז ,א"א
א"ב א"ג א"ו א"ז א"ח א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס,
גינצבורג ,קסוטו ,קורן .סב.

כ"ח נ"ט :וָ ֳחלָ יִ ֖ם ָר ִ ֥4ים וְ נֶ ֱא ָמ ִ ֽנים ) /וָ ֳחלָ יִ ֥ם ָר ִ ֖4ים וְ נֶ ֱא ָמ ִ ֽנים(
בטפחא מרכא – בכתבי היד :ט"א ט"ג ט"ד ט"ח ,ס"א ס"ב ס"ג ס"ד ס"ה
ס"ז סי"א סי"ב סי"ד סט"ו סט"ז סי"ז ,א"ד א"ו א"ח ~ .ובדפוס :ברויאר.

)ב ֶה ְמ ְתּ ֣ (
כ"ח נ"אְ :ב ֶה ְמ ְתּ ֥ ְ /

במרכא טפחא – בכתבי היד :ט"ב ט"ו ,ס"ו ס"ח ס"ט ס"י סי"ג ,א"א א"ב
א"ג א"ה א"ז א"ט א"י ~ .ובדפוסים :מק"ג ,רא"פ ,רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג,
קסוטו ,קורן ~ .וכן הוא בעין הקורא.

במרכא – בכתבי היד :ט"א ט"ב ט"ד ט"ו ,ס"ט ,א"ו א"ח א"ט א"י~ .
ובדפוסים :רוו"ה ,לטריס ,גינצבורג ,קסוטו ,קורן ,ברויאר ~ .וכן הוא בעין
הקורא ~ .וכן נכון לפי כללי הטעמים*ס.
במונח – בכתבי היד :ט"ג ט"ח ,ס"ב ס"ג ס"ד ס"ה ס"ז ס"ח 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"ה ~ .ובדפוסים :מק"ג,
רא"פ.

תשלום דגש והה"א מנוקדת בקמץ )כגוןָ :ה ִ4ירָ ,ה ֵ4ץָ ,ה ָ4ם( ,יש תיבות שאין בא בהן
תשלום דגש והה"א נשארת בפתח )וכגוןַ :ה ִ4וְ ִריםַ ,בּ ֶֶ 4צם( ,ואף יש תיבות שפעמים
יבוא בהן תשלום דגש ופעמים לא )כגון :לָ ֵ4ינַ יִ ם )בראשית ג' ל"ו ,משלי י' כ"ו(  -לַ ֵ4ינַ 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( ,העבוט )דברים כ"ד י"א ,שם י"ג(,
העמסים )ישעיה מ"ו ג'( ,לעשוקים )תהילים קמ"ו ז'( ,שבכל אלו יש ספרים המנקדים
בקמץ ,ויש ספרים המנקדים בפתח.
וגם כאן נחלקו הספרים האם בא כאן תשלום דגש או לא ,שהמנקדים
' ָה ִ4וֵּ ר' בקמץ סוברים שבא כאן תשלום דגש ,והמנקדים ' ַה ִ4וֵּ ר' בפתח סוברים
שלא בא כאן תשלום דגש.

מתג בין המשרת האחרון לבין הזרקא ,והמשרת הקודם הוא קדמא ,המשרת
הסמוך לזרקא יהיה מרכא ולא מונח.
וכיון שכאן יש פסיק או מתג בין המשרת לבין הזרקא ,המשרת ראוי להיות
מוטעם במרכא ולא במונח.
סא בכמה כתבי יד )סי"ד סט"ו( נמסר כאן במסורה' :סימן עבראי קמצין עוראי
פתחין' .והיינו שבה"א הידיעה שלפני האות עי"ן )ראה בהערה הבאה( של לשון
עיוורון ,הה"א מנוקדת בפתח )כגוןַ :ה ִ4וְ ִרים ,שמואל ב' ה' ו ,שם ח' ,ישעיה מ"ב י"ח .לַ ִ4וֵּ ר ,איוב
כ"ט ט"וַ .כּ ִ4וְ ִרים ,ישעיה נ"ט י' ,צפניה א' י"ז( .ובה"א הידיעה שלפני האות עי"ן של עברים,
הה"א מנוקדת בקמץ )כגוןָ :ה ְִ 4ב ִרי ,בראשית י"ד י"גָ .ה ְִ 4ב ִרים ,שם מ' ט"ו ,ועוד(.
ויש כתב יד )א"ד( שנמסר בו כאן במסורה' :כל סומא פתח' .ופירושו
כדלעיל ,שכל ה"א הידיעה שלפני אות עי"ן של לשון עיוורון ,הה"א מנוקדת
בפתח.
וממסורות אלו מוכח שכאן שבאה ה"א הידיעה לפני אות עי"ן של לשון
עיוורון ,הניקוד הנכון הוא ' ַה ִ4וֵּ ר' בפתח.

סג במסורה שבמק"ג )שמואל ב' י"ג כ"ה( נמסר שכל תיבת 'נכבד' מנוקדת בקמץ,
פרט לשני מקומות בהם מנוקד בפתח ,והםַ ' :מה נִּ ְכ ַבּד ַהיּוֹם' )שמואל ב' ו' כ'(' ,וְ לֹא
נִ ְכ ַבּד ֶָ 4לי ' )שם י"ג כ"ה( .וממילא מוכח שכאן מנוקד ' ַהנִּ ְכ ָבּד' בקמץ.

סב 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

סד

ובקונטרס דברי אמת כתב רא"פ שהדפיס ' ַהנִּ ְכ ַבּד' בפתח ע"פ מק"ג ועוד
כמה דפוסים .ובעקבותיו נקטו גם במנחת כליל ומסורת הקריאה שמנוקד כאן
' ַהנִּ ְכ ַבּד' בפתח.
אך באמת המסורה שבמק"ג עצמו )הובאה בהערה לעיל( סותרת את ניקוד
' ַהנִּ ְכ ַבּד' בפתח ,ומוכח ממנה שהניקוד הנכון הוא ' ַהנִּ ְכ ָבּד' בקמץ ,וא"כ ודאי
שאין לנקד כן ע"פ מק"ג ,ובפרט אחר שגם ברוב מוחלט של כתבי היד מנוקד
' ַהנִּ ְכ ָבּד' בקמץ.
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