היבטים לשוניים שיר השירים עז
קריאות שיר השירים וחג הפסח
קריאות חג הפסח
ראשון של פסח שמות יב:
כא ִ ֽמ ְשׁ ֗כוּ :למרות הגעיא במ"ם השי"ן בשוא נח
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שׁר ַבּ ָ ֑סּף :כאן באתנח
יב כב ֲא ֶשׁרַ -בּ ַסּ ֒ף :המילה השנייה מוטעמת בסגול והסמ"ך בפתחֲ .א ֶ ֣
הסמ"ך קמוצה
יב כז ְבּנָ גְ ֥פּוֹ :הנו"ן בקמץ קטן ,גימ"ל בשווא נח ופ"א בדגש קל
יב לז ֵמ ַר ְע ְמ ֵ ֖סס :רי"ש פתוחה עי"ן בשוא
יב לט ִ ֣כּי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑מץ :תיבות ִ ֣כּי ו ֣ל ֹא במונח ,אין לקראתן כאילו הן מוקפות
ְל ִה ְת ַמ ְה ֵ֔מ ַהּ :כל אותיות הה"א מבוטאות ואינן נחות .הה"א האמצעית נקראת כמפיק בסוף
מילה; הה"א האחרונה בפתח גנובה ,כלומר אל"ף )אשכנזים( ,או יו"ד )עדות המזרח( פתוחה לפני
ה"א מופקת :אַ הּ או יַהּ
יב מא ָי ְ֥צ ֛אוּ :היו"ד במרכא לא בגעיא )המילה מוטעמת מלרע כמובן ,באל"ף(
הפטרת ראשון של פסח יהושוע ה:
ב ַ ֽח ְר ֣בוֹת :הרי"ש בשוא נח אע"פ שהחי"ת בגעיא .וכן בפסוק הבא
ו ָל ֶ֣תת ֔ ָלנוּ :הטעם נסוג ללמ"ד והתי"ו בסגול
ז ֽל ֹא֥ ָ -מלוּ :הטעם במ"ם מלעיל
וֹתי :הטעם בלמ"ד מלעיל
ט ַגּלּ֛ ִ
יב וְ לֹא֥ ָ -היָ ה ֛עוֹד :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
אתי :אין טעם נסוג אחור
יד ַע ָ ֣תּה ָ ֑ב ִ
יום שני של פסח ,יום ראשון של חוה"מ ,יו"ט שני של גלויות ויקרא כב:
כב לג וְ ֨ ִנ ְק ַדּ ְשׁ ִ֔תּי :הטעם בתי"ו מלרע
כג ב ַדּ ֵ֞בּר :ארבע פעמים מופיעה התיבה 'דבר' לאורך קריאה זו :בפעמיים הראשונות מוטעם
בגרשיים ובפעמיים האחרונות בתבירִ .מ ְק ָר ֵ ֣אי ֑קֹ ֶדשׁ :הטעם לא נסוג ,ולכן מקום הטעם ברי"ש.
כן הדבר גם בהמשך הפרשה
שׂה :העמדה קלה בתי"ו שלא יישמע כפתח
כג ג ֵתּ ָע ֶ ֣
יכם :טעם קדמא מעל הבי"ת ,ככלל ,תיבה זו תמיד תבוא בהטעמה משנית בהברה
מּוֹשׁ ֨בֹ ֵת ֶ֝
כג יז ִמ ְ
שׁ ַתּיִ ם :בחלק מהדפוסים מוטעם בטעם יתיב ובחלקם בפשטא
זוָ .תּ ִ ֣ביאּוּ :דגש חזק באל"ף֚ ְ .
כג כב וּֽ ְב ֻק ְצ ְר ֶ֞כם :הבי"ת בשווא נח למרות הגעיה בוי"וֽ ֶ .ל ָע ִנ֤י :העמדה קלה בבי"ת להדגשת
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ישנן דעות חלוקות בעניין זה ,גם בקרב התימנים וגם הטוניסאים המסורת מורה על הנעת השווא .אבל הכרענו לפי
מה שבידינו שלגעיא זו אין כוח להניע את השווא שאחריה

1

הסגול המורה על מיודע
כג כז ֶבּ ָע ֣שׂוֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כג ל וְ ַה ֲא ַב ְד ִ ֛תּי הטעם בתי"ו מלרע .העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף שלאחריה
כג לב ַשׁ ַבּ ְתּ ֶ ֽכם׃ התי"ו בשוא נע
שׁר ִתּ ְתּנ֖ וּ :כל
יכם ֲא ֶ ֥
וּמ ְלּ ַב ֙ד ָכּל-נִ ְד ֣בֹ ֵת ֶ֔
וּמ ְלּ ַ ֤בדִ ...
יכם ִ
וֹת ֶ֗
וּמ ְלּ ַב֣ד ַמ ְתּנֽ ֵ
תת ֑ה' ִ
כג לח ַשׁ ְבּ ֣ ֹ
הדגושות בתוך המילה בשוא נע
כג לט ְבּ ָא ְס ְפּ ֶכ ֙ם :האל"ף בקמץ קטן
הפטרת יו"ט שני של פסח לבני ישראל אשר עדיין לא עלו ארצה ישראל ,מלכים ב כג:
כדי להבין נכונה את דברי ההפטרה יש לקרוא את הפרק שלפניו על מציאת ספר התורה ועל
נבואת חולדה הנביאה.
וֹתיו :הדלי"ת בשוא נע והוי"ו נקראת בחולם )במבטא "ישראלי"(edevotav :
ב כג ג וְ ֶאתֵ -ע ְד ָ ֤
יום שלישי של פסח שמות יג:
ב ַק ֶדּשִׁ ֨ -לי :הדלי"ת בסגול
ה ָל ֶ֣תת ֔ ָלְך :טעם נסוג אחור ללמ"ד .וְ ָע ַב ְד ָ ֛תּ מלרע!
ח וְ ִה ַגּ ְד ָ ֣תּ :מלרע
יד ִ ֽכּי-יִ ְשׁ ָא ְלָך֥  :האל"ף בקמץ רחב ולכן הלמ"ד בשוא נע
יום רביעי של פסח שמות כב:
כו וְ ָשׁ ַמ ְע ִ ֖תּי :במלרע ,הקורא במלעיל משנה משמעות
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כג א ַאל֤ ָ -תּ ֶשׁת :במלעיל
'תּ ַדר'
כג ג ֶת ְה ַ ֖דּר :הה"א בשווא נח והדל"ת בדגש קל ,אין לקרוא ֶ
איִ ְבָך֛  :אל"ף בחולם ,יו"ד בחירק קטן )חסר( ובי"ת בשווא נח ,יש לקרא :אֹ – יִבְ – 0
כג ד ֹ

יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקים׃ להיזהר מהפסוק המקביל דברים טז יט ִ ֣כּי
כג ח ִ ֤כּי ַה ֙שּׁ ֹ ַח ֙ד יְ ַעֵוּ֣ר ִפּ ְק ִ֔חים וִ ַ
יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקם
ַה ֗שּׁ ֹ ַחד יְ ַעוֵּ ֙ר ֵע ֵינ֣י ֲח ָכ ִ֔מים וִ ַ
֣את ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם :הטפחא בתיבה ִכּי֖ -בוֹ
כג טו ִכּי֖ -בוֹ יָ ָצ ָ
כג טז ְבּ ָא ְס ְפָּך֥  :האל"ף בקמץ קטן והפ"א דגושה
שבת חול המועד שיר השירים:
אין לעשות ניגון של סיום הספר בסוף כל פרק ,לחלוקה הנוצרית לפרקים בתנ"ך אין כל משמעות
לגבי קריאתנו.

טוֹבים דּ ֶ ֹ֖דיָך ִמ ָ ֽיּ יִ ן׃ הטיפחא במילה דּ ֶ ֹ֖דיָך
א ב ִ ֽכּי֥ ִ -
2

עלון זה לא נועד לפסקי הלכה .למעשה יש נדון בין הרבנים המבינים בדקדוק .כל עוד לא המשיך הלאה או לא
התרחק מהמקום מסתבר שצריך להחזירו.
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וּצה :הנו"ן דגושה מדין אתי מרחיק )=בא מרחוק( אע"פ שהנו"ן אינה
א ד ָמ ְשׁ ֵכ֖נִ י ַא ֲח ֶ ֣ריָך נָּ ֑ר ָ

מוטעמת ,טעם טפחא בתיבת ָמ ְשׁ ֵכ֖נִ י
שׁ ָ ֽא ֲה ָב ֙ה :מקרה נדיר של טעם ואחריו געיא והטעמה במקום העיקרי ,3מלרעַ .שׁ ָלּ ָ ֤מה :שי"ן
א ז ֶ֤
פתוחה ,הטעם במ"ם מלרעְ .כּ ֣עֹ ְט ָ֔יה :הטי"ת בשווא נע
א ח ְבּ ִע ְֿק ֵב֣י :הקו"ף רפויה ובשוא נח אין בה דגש לתפארת הקריאה כפי שיש במקומות דומים
א ט ְבּ ִר ְכ ֵבֿ֣י :הבי"ת השניה רפויהַ .ר ְעיָ ִ ֽתי׃ העי"ן בשוא נח לא בחטף
שׂנוּ :שׂי"ן שמאלית
א טז ַאףַ -ע ְר ֵ ֖
יטנוּ והרי"ש בפתח
יטנוּ כתיב ,קריַ :ר ִה ֵ ֖
א יז ַר ִח ֵ ֖
ב ה ַה ָ֔יּיִ ן :היו"ד קמוצה בזקף
ב ז ְ ֽו ִאםְ -תּ ֥ע ְוֹר ֛רוּ :העי"ן במרכא 4לא בגעיא .הרי"ש בשווא נע ואין לקרוא בחטף כפי שמופיע
בחלק מהדפוסים ,כן הדבר גם בהמשך
ב י וְ ָ ֣א ַמר ִ ֑לי :טעם נסוג אחור לאל"ף
ב יא ַה ְסּ ָ ֖תו :הסמ"ך בשוא נע עקב הדגש ,בעיקר צריכים להיזהר הקוראים תי"ו רפויה כסמ"ך.
ָה ַ ֥לְך ֽלוֹ׃ אין טעם נסוג אחור
ב יג ָנ ְ֣תנוּ ֵ ֑ר ַיח :טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונה
ב טו ֶ ֽא ֱחזוּ֙ ָ -ל ֙נוּ :העמדה קלה באל"ף בגלל הגעיה שםְ .ס ָמ ַ ֽדר׃ הדלי"ת פתוחה ,הקורא בקמץ
משתבש
ב יז וְ ָנ֖סוּ :הטעם בנו"ן ,לא בסמ"ךַ .על֥ ָ -ה ֵרי ָ ֽב ֶתר :הטעם נסוג לה"א
שׁי :יש לשים לב כי הטעמים במילים האלה מתחלפים
ג א ֵ ֥את ֶ ֽשׁ ָא ֲה ָ ֖בה נַ ְפ ִ ֑
סוֹב ָ ֣בה :הוי"ו בפתח לא בקמץ ,בי"ת ראשונה בשווא ולא בחטף כפי שמופיע בחלק
ג ב וַ ֲא ְ
מהדפוסים וכן הדבר גם בהמשךֲ .א ַב ְק ָ֕שׁה :הקו"ף ללא דגש ועל כן היא בשוא נח
יאת ֙יו :הטעמה משנית בשי"ן והאל"ף כלל אינה נשמעת
ג ד ַעד֤ ֶ -שׁ ֲה ֵב ִ
ג ה ְ ֽו ִאםְ -תּ ֥ע ְוֹר ֛רוּ :כאן העי"ן ללא ספק במרכא ,כך הוא בכתר ארם צובא ובכתבי היד
ימ ֖רוֹת :המ"ם בשווא נע ולא בחטף
ג ו ְכּ ִ ֽת ְ
מה :מילה אחת ,למ"ד דגושה בחירק
ג ז ֶשׁ ִלּ ְשֹׁל ֔ ֹ
חזֵ י ֶ֔ח ֶרב :טעם נסוג אחור לחי"ת )בתיבה הראשונה(
ג ח ֲא ֻ ֣
לוֹ :טעם נסוג אחור לעי"ן
ג ט ָ ֤ע ָשׂה ֙
ג י ָ ֣ע ָשׂה ֶ֔כ ֶסף :טעם נסוג אחור לעי"ן
ג יא ְצ ֶ ֧אנָ ה ׀ וּֽ ְר ֶ ֛אינָ ה :הרי"ש בשוא נעָ .5בּ ֲע ָט ָ ֗רה :הבי"ת בקמץ
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מועתק מכא"צ.
4
כך נראה לקרוא בכא"צ וכך ברור בכ"י לנינגרד וששון .ועיין בקובץ סז ,ובמצוין על ג ה
 5בשנים קודמות סומן השווא נח ,אבל בבחינה מחודשת של משמעות הגעיא נראה יותר שהוא נע .עי' בפנים הגליון.
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ד א ַשׂ ְע ֵר ְ֙ך :שׂי"ן שמאלית והעי"ן בשוא נח
ד ב ִמןָ -ה ַר ְח ָצ֑ה :הרי"ש בפתח והחי"ת בשוא נח
ד ג ִמ ַ ֖בּ ַעד :הבי"ת פתוחה ומוטעמת
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אוֹמי ְצ ִביָּ ֑ה :לא להחליף עם ָתּ ֳא ֵ ֥מי ְצ ִב ָיּֽה לקמן ז ד
ד ה ְתּ ֵ ֣
לי :הטעם נסוג לאל"ף ותנועת הלמ"ד נתקצרה לסגול
ד ו ֵ ֤א ֶלְך ִ ֙
ד י ַמה-יָּ ֥פוּ :במלרע
ד יא ַשׂ ְלמ ַ ֹ֖תיִ ְך :שׂי"ן שמאלית
אשׁי ְב ָשׂ ִ ֽמים'׃ טעם טפחא בתיבת
'עם ָכּלָ -ר ֵ ֥
בוֹנ֑ה' ִ ֖
'עם ָכּלֲ -ע ֵצ֣י ְל ָ
'עם ְפּ ִ ֣רי ְמ ָג ִ ֑דים' ִ ֖
יג-יד ִ ֖

ִ ֖עם
ד יד וַ ֲא ָה ֔לוֹת :להקפיד על הניקוד הנכון :וי"ו בפתח ,אל"ף בחטף-פתח ,ה"א בקמץ
ד טו ַמ ְע ַי֣ ן :העי"ן בשווא נח ולא בפתח
יסי ָ ֽליְ ָלה׃ טעם נסוג אחור לסמ"ך הראשונה
רּאשׁי :דגש חזק ברי"שְ .7ר ִ ֥ס ֵ
ה ב ֶשׁ ֹ ִ ֙
יכ ָכה ֲא ַטנְּ ֵ ֽפם׃ יש להקפיד על
יכ ָכה :מלעילֵ .8א ָ ֥
תּי :הטי"ת בשווא נח על אף הקושיֵ .א ָ ֥
ה ג ָפּ ַ֙שׁ ְט ִ ֙
הפרדת התיבות
יקי ָ ֑מיִ ם :טעם נסוג אחור לפ"אֶ .בּ ָח ֔ ָלב :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול להבדיל
ה יב ַעלֲ -א ִ ֣פ ֵ
בין מיודע ללא מיודע שאז היה מנוקד בשווא
ה יג ֶמ ְר ָק ִ ֑חים :יש להיזהר משיכול אותיות ,אין לקרא 'מרחקים'
וּדי ֵ֔שׁשׁ :טעם נסוג אחור למ"ם
ה טו ַע ֣מּ ֵ
כּוֹ ַ ֽמ ְמ ַֿת ִ֔קּים המ"ם בשוא נח אע"פ שיש געיא במ"ם שלפניה ,עם זאת התי"ו רפויה
ה טז ִח ֙
ו ד ַכּנִּ ְד ָגּ ֽלוֹת לבטא מילה זו נכונה )דלי"ת לפני גימ"ל( ,יש להיזהר משיכול אותיות ,דג-גד
שׁ ֵ ֖הם :הטעמה משנית בשי"ן
ו ה ָה ֵ ֤ס ִבּי הבי"ת דגושה֥ ֶ .
ו י ַהנִּ ְשׁ ָק ָ ֖פה :במלרע!
ו יא ֲה ָפ ְר ָ ֣חה :ה"א השאלה מנוקדת בחטף פתח ולכן הפ"א אחריה רפה ,הרי"ש בשווא נע
ז ב ָא ָ ֽמּן׃ האל"ף בקמץ קטן
ז ג ָשׁ ְר ֵר ְ֙ך :השי"ן בקמץ חטוף )קטן( הרי"ש בשוא נח
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ז ה ָתּ ֳא ֵ ֥מי ְצ ִביָּ ֽה׃ התי"ו בקמץ רחב )קמץ בהברה פתוחה( האל"ף בחטף קמץ הנקרא ברוב
אוֹמי ְצ ִב ָיּ֑ה לעיל ד ה
המקומות כחולם .לא להחליף עם ְתּ ֵ ֣
ז ח ְל ַא ְשׁכּ ֹֽלוֹת האל"ף בפתח ,הכ"ף בחולם
ז ט וְ יִ ְֽהיוָּ -נ֤א :הוא"ו בשוואְ .כּ ֶא ְשׁ ְכּל֣ וֹת :כאן האל"ף בסגול והכ"ף בשווא נע להבדיל מהפסוק
6

לא להחליף עם ְבּ ַע ֩ד ַה ַח ֨לּוֹן של אם סיסרא!
7
אחד המקומות הבודדים במקרא בהם ניתן למצוא דגש באות רי"ש
8
בניגוד למגילת אסתר ששם הטעם מלרע )גם כאן וגם שם שתי המילים באותו פסוק ,ואין הן מופיעות עוד במקרא!(
9
המציינים שוא נע משבשים שיבוש חמור!

4

הקודם בחולם

10

ז יד ָנ ְֽתנוּ֗ ֵ -ר ַיח :העמדה קלה בנו"ן בגלל הגעיה שם ,והשוא בתי"ו ,נע
שּׁ ְק ָ֔ך :השי"ן בדגש ובקמץ רחב הקו"ף בשוא נע ,מלשון נשיקה .יש להיזהר מהצורה הדומה
ח א ֶא ָ ֣
בפסוק הבא ַא ְשׁ ְק ָ֙ך ,מלשון השקייה
ח ב ֶאנְ ָ ֽה ֲג ָ֗ך :הה"א בקמץ רחב הגימ"ל בשוא נעִ .מ ַיּ֣ יִ ן ָה ֶ ֔ר ַקח :לא ִמיֵּין
ח ג וּֽ ַמהְ -תּ ֥עֹ ֲר ֛רוּ :גם כאן העי"ן במרכא ולא בגעיא .11ריש ראשונה בשוא נע
ח ה ִח ְבּ ַל ְ֣תָך ִא ֶ֔מָּך :הלמ"ד בפתח ומוטעמת )מלעיל( ,התי"ו אחריה בשווא נח .יְ ָל ַ ֽד ְתָך׃ הדלי"ת
פתוחה ומוטעמת )מלעיל( ,התי"ו אחריה בשווא נח
יה ִר ְשׁ ֕ ֵפּי :פ"א ראשונה רפה והשנייה בדגש קלַ .שׁ ְל ֶ ֥ה ֶב ְתיָ ֽֿה׃ מילה אחת ,הה"א
ח ו ְר ָשׁ ֕ ֶפ ָ
הראשונה במרכא כטעם משנה ,הה"א השנייה ללא מפיק
ח ז ָבּ ַא ֲה ָ֔בה :הבי"ת הראשונה בקמץ מראה על יידוע
ח ט ִ ֣ט ַירת ָ ֑כּ ֶסף :טעם נסוג אחור לטי"ת
מוֹצ ֵ ֥את ָשׁ ֽלוֹם :הצד"י בשוא נע והאל"ף בצירי :לא כְּ מוֹצֵ ת
ח י ְכּ ְ
ח יא יָ ִ ֥בא ְבּ ִפ ְרי֖ וֹ :הבית דגושה בגלל הפ"א הבאה אחריה

12

ח יב ְלנ ְֹט ִ ֥רים :הלמ"ד בשוא
ח יד וּֽ ְד ֵמהְ -לָך֤  :הדלית בשוא נע

13

קריאה לשבת חול המועד שמות לג יב – לד כו:
לג יב ַ ֚ה ַעל :הטעם בה"א מלעיל
לג יד וַ ֲהנִ ֥חֹ ִתי :הוי"ו בפתח ולא בשוא והה"א בחטף-פתח ולא בפתח ,הטעם בחי"ת

לג טז ֲהל֖ וֹא ְבּ ֶל ְכ ְתָּך֣ ִע ָ ֑מּנוּ :טעם טפחא בתיבה ֲהל֖ וֹא
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה'
לג יט וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

ְל ָפ ֶנ֑יָך :הפסקה עיקרית אחרי תיבת ֖ה' ,בגלל המשקל המוזיקאלי של הטעם

תביר עלול להישמע כאילו

ְל ָפ ֶנ֑יָך .על מנת למנוע זאת ,יש להחיש את

אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ -ה'
כתוב וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

קריאת שם ה' ולהסמיכו לתיבה ְב ֵ ֛שׁם
לד ב וֶ ְהיֵ ֥ה :הה"א הראשונה בשווא נח
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת
שׁם והבי"ת רפה
בתיבה ְב ֵ ֖

המיודע .וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם

ֽה' :טעם טפחא

14

10

בגלל צורת הנסמך
11
כא"צ לא הגיע לידינו ,אבל כך בששון ובלנינגרד .גם דומה לשני המקומות הקודמים במגילה ב ז; ג ה.
12
נשנן בזה את כלל אחד ממבטלי יהו"א .כידוע אותיות בג"ד כפ"ת בראש המילה דגושות בדגש קל .אם המילה
לפניהן מסתיימת בהברה פתוחה לרוב אחרי אותיות יהו"א )אהו"י( הדגש נשמט .יש חריגים שבהם הדגש מתקיים בכל
זאת .אחד החריגים מכונה "אותיות צבותות" .כלומר כאשר האותיות בי"ת או כ"ף בשמשן כאותיות שימוש מנוקדות
ית ,0כְּ כֹל[ ולעתים גם אות מאותו מוצא כמו בי"ת ואחריה פ"א – הדגש נשאר.
]בּבֵ ֶ
בשווא ואחריהן אותה אות ְ
הערה ,תי"ו של עתיד נשארת ללא דגש גם כשהיא לפני תי"ו; בי"ת לפני מ"ם נשארת רפויה ,וכן כ"ף לפני יו"ד וקו"ף.
13
המנחת שי מעיד על כ"י שבהם יש חטף פתח בדלי"ת.

5

אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד )לא בחולם(
וּל ַח ָטּ ֵ ֖
לד ט ְ

נוֹרא
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -

נוֹרא במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
֔הוּא :תיבת ָ ֣

לד יא ְשׁ ָ֨מרְ -ל ָ֔ך :המ"ם בקמץ קטן
שּׁ ֶמר :במלעיל
לד יב ִה ָ ֣

לד יג ִתּתּ ֹ֔צוּן ְתּ ַשׁ ֵבּ ֑רוּן

ִתּ ְכר ֹֽתוּן׃ כולם במלרע

לד יד ַק ָנּ֣א :יש להדגיש את הנו"ן בדגש חזק שלא יישמע מלשון קנייןָ :קנָה
וּב ָקּ ִ ֖ציר :הבי"ת הראשונה בסגול ויש לקרוא אותה בהעמדה קלה להדגשת הלשון המורה
לד כא ֶבּ ָח ִ ֥רישׁ ַ
על מיודע ,הבי"ת השנייה בפתח
הפטרת שבת חול המועד פסח יחזקאל לז א  -יד:

וּח
יּוֹצ ֵ ֤א ִ ֽני ְב ֙ר ַ ֙
א וַ ִ

֔ה' :אי הקפדה על קריאת הטעמים הנכונים )כגון פשטא-מונח-זקף לפי הזיוף הנוצרי

וּח ֔ -ה' .וְ ִ ֖היא ְמ ֵל ָ ֥אה
יּוֹצ ֵ ֤א ִ ֽני ְב ֙ר ַ ֙
בלטריס( עלולה להוביל לשיבוש המשמעות :וַ ִ

ֲע ָצ ֽמוֹת׃ טעם טפחא

בתיבה וְ ִ ֖היא
ד ַהיְ ֵב ֔שׁוֹת :היו"ד בשווא נח
ו ְ ֽו ַה ֲע ֵל ִ ֧תי :יש להעמיד קלות את קריאת הה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה שלאחריה
ט וְ יִ ְֽחיֽ וּ :וא"ו החיבור ולשון עתיד ולכן היא מנוקדת בשווא
י וַ ִ ֽיּ ְחי֗ וּ :וא"ו ההיפוך ולשון עבר ולכן מנוקדת בפתח בשונה

מקודמתה֖ ַ .חיִ ל ָגּ ֥דוֹל

אד :טעם
ְמאֹדְ -מ ֽ ֹ

טפחא בתיבה ַ ֖חיִ ל
יום שישי של פסח ,חמישי של חוה"מ במדבר ט:
ב וְ יַ ֲע ֧שׂוּ :וא"ו החיבור בשווא נעֶ .אתַ -ה ָ ֖פּ ַסח :הפ"א קמוצה בטיפחא
וּכ ָכלִ -מ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו :הכ"ף הראשונה בשוא נח וצריך לאמן את הלשון לקוראו נכונה
ג ְ
ח וְ ֶא ְשׁ ְמ ֔ ָעה :המ"ם בשווא נע ובמלרעַ .מה-יְ ַצֶוּ֥ה :היו"ד רפויה ללא דגש

י ָל ֡ ֶנ ֶפשׁ :הלמ"ד בקמץ .וְ ָ ֥ע ָשׂה

ֶ ֖פ ַסח :טעם נסוג אחור לעי"ן ,כן הדבר בהמשך פסוק יד

יום שישי של פסח במדבר ט:
ב וְ יַ ֲע ֧שׂוּ :וא"ו החיבור בשווא נעֶ .אתַ -ה ָ ֖פּ ַסח :הפ"א קמוצה בטיפחא
וּכ ָכלִ -מ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו :הכ"ף הראשונה בשוא נח וצריך לאמן את הלשון לקוראו נכונה
ג ְ
ח וְ ֶא ְשׁ ְמ ֔ ָעה :המ"ם בשווא נע ובמלרעַ .מה-יְ ַצֶוּ֥ה :היו"ד רפויה ללא דגש
י ָל ֡ ֶנ ֶפשׁ :הלמ"ד בקמץ .וְ ָ ֥ע ָשׂה ֶ ֖פ ַסח :טעם נסוג אחור לעי"ן ,כן הדבר בהמשך פסוק יד

14

אתי
להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ

ְב ֵ ֛שׁם ֖ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך לעיל לג יט(

6

שביעי של פסח שמות יג:
יג יח ׃ וַ יַּ ֵ֨סּב :במלרע
יתם :העמדה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה שלאחריה ,וה-עליתם
יג יט וְ ַה ֲע ִל ֶ ֧
יד ב וְ יָ ֻ֗שׁבוּ וְ יַ ֲֽח ֙נוּ :וא"ו שוואית ,לשון עתיד .נִ ְכ ֥חוֹ :הכ"ף בשוא נח

15

יד ד וְ ִא ָכּ ְב ָ ֤דה ְבּ ַפ ְרע ֹ֙ה :דגש קל בבי"ת נותר במקומו מדין "אותיות צבותות" .16וַ יַּ ֲעשׂוּֽ ֵ -כן׃ בטעם
סילוק )סוף פסוק( ללא הכנת טיפחא )טרחא( לפניו .על הקורא להתכונן ולהתאמן על אופן
הקריאה הנכונה
יד ו וַ יֶּ ְא ֖סֹר :האל"ף בשוא נח לא בחטף סגול
אוּ :היו"ד בחירק מלא והשוא ברי"ש הוא נע .הקורא בשוא נח מחליף למשמעות ראייה
יד י וַ ִיּ ְֽיר ֙

מוּתנוּ
יד יב ִמ ֻמּ ֵ ֖תנוּ :המ"ם בשורק 17ולא בחולם .וכן בהמשך הפרשה טז ג ֵ ֤
יד יד ַתּ ֲח ִר ֽשׁוּן׃ געיה בתי"ו ,יש לקרא בהעמדה קלה שם
יד יז וְ יָ ֖בֹאוּ :הוא"ו בשווא ,וא"ו החיבור ולשון עתידְ .בּ ִר ְכ ֖בּוֹ :הבי"ת שלאחר הכ"ף בדגש קל
יד כד וַ ָ֕יּ ָהם :הה"א בקמץ קטן
יד כה ַ ֽו יְ נַ ֲה ֵג֖הוּ :יו"ד בשווא נח אע"פ שהיא אחרי געיא ,נו"ן בפתח ובהעמדה קלה בגלל הגעיה
במקום ,יש לקרא :וי ַנ-הֲ גהו
שׁבוּ :וא"ו בשווא ,וא"ו החיבור ולשון עתיד
יד כו וְ יָ ֻ ֤
שירת הים :יש פסוקים המנונגים כולם או חלקם במנגינה מיוחדת ,גם לפני השירה יש סיומי
פסוקים מעין אלו .ככלל ,יש לקרוא במנגינת שירת הים פסוקים או חלקי פסוקים שיש בהם שם
ה' .18להלן רשימת הפסוקים או חלקי פסוקים שאינם עונים על הכלל הזה:
אלם :יש לקרוא במנגינת מיוחדת
וּמ ְשּׂמ ֹ ָ ֽ
ימ ָינ֖ם ִ
חוֹמה ִ ֽמ ִ
יד כב ,יד כט וְ ַה ַ ֤מּיִ ם ָל ֶה ֙ם ָ֔
מוֹ :אין שרים במנגינה מיוחדת את חציו הראשון למרות ששם ה' מוזכר בו,
טו יז ְתּ ִב ֵ֗אמוֹ וְ ִת ָטּ ֙ ֵע ֙

לעומתו ,יש לנגן את חציו השני ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ
טו יח ֥ה' ׀ יִ ְמֹל֖ ְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד :קוראים במנגינה מיוחדת למרות היותו קצר
אה גָּ ָ֔אה :שירת הנשים
טו כא ִ ֤שׁירוּ ַ ֽל ֙ה' ִ ֽכּי-גָ ֣ ֹ
טו א יָ ִ ֽשׁיר-מ ֶֹשׁ ֩ה בקורן וחומשים נוספים יש געיא ביו"ד של ישיר .אין היא במקום ,מקומה -
אה גָּ ָ֔אה :הגימל במילה גָּ ָ֔אה דגושה .19הוא אחד מארבעת החריגים בשירת הים,
בשי"ןֽ ִ .כּי-גָ ֣ ֹ
חריג זה חוזר על עצמו בפס' כא
טו ב ָע ִזּ֤י :העי"ן בקמץ חטוף )קטן( .וַ ֲאר ְֹמ ֶ ֽמנְ הוּ׃ הנו"ן בשווא נח ואחריה ה"א ,אין לקרא
15

הבעיה היא למבטאים חי"ת ככ"ף רפויה נוצר כאן "שוא דומות" .ואף על פי שהזכרנו כמה פעמים שהוא נח ,מכל
מקום רבים מתקשים לקוראו נח .נראה שכאן צריך להתאמץ לקרוא נכונה אם במבטא חי"ת גרונית כדין ,אם בקריאת
הכ"ף בשוא נח.
 16ראה בפנים הגליון על שיר השירים ח יא.
17
ישנו מנהג אחר הרווח בירושלים והוא :לקרא את כל הפסוקים בשירה במנגינה מיוחדת ,לא כולל את ויושע אלא
רק מויאמינו בה" .וכן את  2הפסוקים של והמים להם ח)ו(מה.
18
ישנו מנהג אחר הרווח בירושלים והוא :לקרא את כל הפסוקים בשירה במנגינה מיוחדת ,לא כולל את ויושע אלא
רק מויאמינו בה" .וכן את  2הפסוקים של והמים להם ח)ו(מה.
19
במבטא רוב העדות כיום אין הבדל בין גימ"ל דגושה לרפויה.

7

'וארממֶ נּוּ'
ְ
צוֹֹלת :הצד"י בחולם לא
יכס-יֻמוִ .ב ְמ ֖
טו ה יְ ַכ ְסֻי ֑מוּ :סמ"ך בשווא נח ,יו"ד בשורק ,יש לקרא ְ
בשורק
טו ו נֶ ְא ָדּ ִ ֖רי :האל"ף כאן וכן בהמשך פסוק יא נֶ ְא ָ ֣דּר בשוא נח ולא בחטף סגול
טו ח ֶנ ֶ֣ע ְרמוּ ַ֔מיִ ם :הטעם נסוג לנו"ן
לוּ :למ"ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף
טו י ָ ֽצ ְל ֙

20

מ ָכה :הדגש בכ"ף בתחילת המילה הוא חריג֥ .עֹ ֵשׂה ֶ ֽפ ֶלא׃ הטעם נסוג לעי"ן השי"ן
טו יא ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹ
בצירי והפ"א רפויה
טו יג ַעם-ז֣ וּ גָּ ָ ֑א ְל ָתּ :הגימ"ל דגושהְ .ב ָעזְּ ָך֖  :העי"ן בקמץ חטוף הזי"ן דגושה בשוא נע
טו יד יִ ְר ָגּז֑ וּן :הטעם בזי"ן מלרע וכן בשאר המילים הנגמרות ב-וּן
טו טז יִ ְדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן :הדלי"ת בשוא נע בגלל הדגש ,21הכ"ף בראש התיבה השנייה דגושה באופן
חריג
טו יז ִמ ְקּ ָ ֿ֕דש :הקו"ף דגושה לתפארת הקריאה
טו יט ְבּ ִר ְכ ֤בּוֹ :הבי"ת השנייה אף היא דגושה
הפטרת שביעי של פסח שמואל ב כב:

22

וּמ ַפ ֿ ְל ִטיֽ ִ -לי׃ הלמ"ד רפויה ללא דגש ,ובשוא נח
ב ְ
ג ֶא ֱח ֶסה֑ -בּוֹ :העמדה קלה באל"ף בגלל הגעיה ,הבי"ת בדגש חזק מדין דחיק
מ ְק ֵשׁי ָ ֽמוֶ ת׃ הטעם נסוג למ"ם
ו ֹ֥
ח ִכּי֥ ָ -ח ָרה ֽלוֹ׃ טעם נסוג אחור לחי"ת
כב ַ ֽח ֲשׁ ַרת֖ ַ -מיִ ם :השי"ן בשוא נע

23

טז ֲא ִ ֣פ ֵקי ָ֔ים :טעם נסוג אחור לפ"א
כ ָ ֥ח ֵ ֽפץ ִ ֽבּי׃ טעם נסוג אחור לחי"ת
כט יַ ִ ֥גּ ַיהּ :הה"א במפיק ,מלשון נגהָ .24ח ְשׁ ִ ֽכּי׃ החי"ת בקמץ קטן והכ"ף בדגש קל
ידם :הוי"ו בקמץ
לח וָ ַא ְשׁ ִמ ֵ ֑
לט וָ ֲא ַכ ֵ ֥לּם וָ ֶא ְמ ָח ֵצ֖ם :בשתיהן הוי"ו בקמץ
יתם :הוי"ו בקמץ
מא וָ ַא ְצ ִמ ֵ ֽ
מג וְ ֶא ְשׁ ָח ֵ ֖קם :הוי"ו בשוא

20

עוֹפ ֶרת; ְבּ ַ ֖מיִ ם ַא ִדּ ִ ֽירים ואין לעשות
עוֹפ ֶרת ְבּ ַ ֖מיִ ם ַא ִדּ ִ ֽירים׃ לפי חלוקת הטעמים יש כאן שתי יחידותֽ ָ :צ ֲל ֙לוּ ַ ֽכּ ֔ ֶ
ָ ֽצ ְל ֙לוּ ַ ֽכּ ֔ ֶ

עוֹפ ֶרת ,וכן בקריאת שירת הים כל יום בתפילה.
אחרי ְבּ ַ ֖מיִ ם הפסק גדול יותר מאשר אחרי ַ ֽכּ ֔ ֶ
21
הקורא י ְִדמוּ בשוא נח ללא דגש מחליף ללשון דמיון במקום לשון דממה.
22
השירה הזו נמצאת גם בתהלים יח ,ולכן מי שמזמור זה שגור על פיו ייזהר במקומות שבהם השירה כאן שונה
מאשר בתהלים.
23
החטף המופיע בחלק מהדפוסים אינו אלא להורות על הנעת השווא ו אינו מורה על קריאת השי"ן בחטף עצמו
24
אחד מחמשת השורשים שהה"א שורשית ובמפיק והם בראשי תיבות ג"ן כת"ם :ג.ב.ה ,נ.ג.ה ,כ.מ.ה ,ת.מ.ה ,מ.ה.מ.ה
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שּׁ ְמעוּ ִ ֽלי׃ טעם נסוג אחור לשי"ן
מה יִ ָ ֥
מד ַ ֽו ְתּ ַפ ְלּ ֵ֔טנִ י :הלמ"ד דגושה ,ולכן השוא נע
אחרון של פסח לבני חו"ל דברים טו כא:
טו כא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ :הבי"ת קמוצה
ית ֔ ֶפּ ַסח :הפ"א בדגש חזק מדין אתי מרחיק
טז א וְ ָע ִ ֣שׂ ָ
טז ב וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ ֶ ֛פּ ַסח :טעם נסוג אחור לבי"ת
טז ה נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך׃ הטעמה בתי"ו ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
שׁם בתביר ,אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף
טז ו ְל ַשׁ ֵ ֣כּן ְשׁ ֔מוֹ ָ ֛שׁם :תיבת ָ ֛
טז יג ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ִ ֽמגָּ ְרנְ ָך֖  :גם האל"ף וגם הגימ"ל בקמץ קטן
טז ט ָשׁ ֻב ֖עֹת :השי"ן בקמץ והקוראו בשוא משנה משמעות וכן בהמשך הפרשהִ .25תּ ְס ָפּרָ -לְ֑ך:
הפ"א בקמץ חטוף
טז י יְ ָב ֶר ְכָך֖  :על אף הקושי ,הכ"ף הראשונה בשוא נח וכן הוא בהמשך
בוּא ְת ָ֙ך :בכל במהפך ולא במקף ולכן גם בחולם ולא בק"ח
טז טו ְבּ ֤כֹל ְתּ ָ ֽ
כוּר ָ֝ך :בקדמא ואזלא ולא בתלישה )לא קורן אך יש חומשים(
טז טז יֵ ָר ֶ֨אה ָכל-זְ ְ
טז יז ָנ ַֽתןֽ ָ -לְך׃ געיה בנו"ן
הפטרת אחרון של פסח בחו"ל ישעיה י לד:
י לד ִ ֽס ְב ֵ ֥כי :הבית בשוא נח על אף הגעיה לפניה
שׁי :הגימ"ל בצירי
יא א וְ יָ ָ ֥צא ֖חֹ ֶטר :הטעם בצד"י ,אין הוא נסוג ליו"דִ .מ ֵ ֣גּ זַ ע יִ ָ ֑
מה :יש לתת רווח בין הדבקים שלא תיבלע חי"ת אחת
יא ב וְ נָ ָ ֥חה :מלרע֧ .26ר ַוּח ָח ְכ ָ ֣
יחוֹ :כך יש לקרוא
יא ג וַ ֲה ִר ֖

27

אכלֽ ֶ -תּ ֶבן׃ המילה ֶ ֽתּ ֶבן אינה משתנה באס"ף )אתנח  -סוף פסוק( והתי"ו בסגול
יא ז י ֹ ַ
יא ט ָמ ְל ָ ֣אה :הלמ"ד בשוא נע
יא יא ֶאתְ -שׁ ָ ֣אר :הקמץ במילה שאר אינו משתנה לפתח 28וכן בפסוק טז
שׂא נֵ ֙ס :הטעם לא נסוג לנו"ן
יא יב וְ נָ ָ ֥
יא יד וְ ָע ֨פוּ :הטעם בפ"א מלרע
יא טו ַבּ ְע ָי֣ם :העי"ן בשוא נח ,לא בחטף
יב א יָ ֥שׁ ֹב :השי"ן בחולם
25

ובכל מקום במשמע ָשׁבוּעַ – שבעה ימים ולא לשון שבועה.
26
לא בגלל וי"ו ההיפוך ,אינו נוהג בנסתר.
27
יש טועים בדרשה בחז"ל ,ללא שבדקו את ניקוד המילה במקרא ,ועלולים להכניס את טעות הקריאה להפטרה זו.
28
כן הדבר במילה ָדת ובמילה כְ ָתב ועוד.
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יב ג ִמ ַמּ ַעיְ ֵנ֖י :העי"ן בפתח והיו"ד בשוא נח
מקורות ההכרעה לקביעת נוסח המקרא ע"י ר"מ ברויאר ז"ל.
הפטרת ראשון של פסח
הנוסח ומקורותיו
הערה 11

יהושוע ה ח

שיר השירים
אא

כתבי היד ודפוס ונציה אינם פותחים את המגילה

לנינגרד מונה את המלה הזו
בשי"ן רבתי .הערה 7
בין המלים שבהן אות גדולה ,אבל בפועל הסופר כתב אות רגילה.
מנחת שי :שיר  -שי"ן רבתי .רמז למה שאמרו רבותינו כל השירים קודש ושיר השירים
קודש קדשים ,עיין בחיי פרשת כי תבוא:
רבנו בחיי דברים כח י ויש לך להתעורר בכאן ]במקרא וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִ ּכי ׁ ֵשם יְ יָ ִנ ְק ָרא
ָעלֶ ָ
יך )דברים כח ,י([ כי נרשם בכאן אות שי"ן שהיא הלכה למשה מסיני ,והוא כאלו אמר :וראו
כל עמי הארץ כי 'שי"ן' עליך ויראו ממך .ועוד חלוף השם הגדול בא"ת ב"ש עולה במספר
שי"ן ,והוא שי"ן רבתי של שיר השירים.
או

מחלוקת כתיב .כא"צ מכריע.

יתכן שאצל לנינגרד שווא נע רגיל נקרא כחטף-פתח ,29וכאן
בהשפעת השי"ן הקודמת נשתנתה הקריאה לחטף סגול ,כעין קריאת שווא נע רגיל שלנו.
דוגמה לזה יכולה להיות המלה ו ְּבצֶ ְל ֱצ ִלים )שמואל ב ,ו ,ה( המוכרת לנו מהפטרת פרשת שמיני.30
אז
אי
א יד
פסק.

ונציה משמיט דגש של אתי מרחיק.
הערה 9
הערה 10

בז
הערה 11
29
30

ונציה אינו גורס כאן

הערה 9

מכאן נראה שגם בניקוד הטברני שווא נע נקרא לרוב כחטף פתח ,ובניקוד הבבלי תנועת הסגול אינה קיימת.
שם לנינגרד מנקד סגול ללא חטף ,אבל פשיטא שכוונתו לחטף-סגול.
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פסוק זה נדון בגליוננו בשנת סז .שאלה שהפניתי בענין הטעמת תעוררו לפניכם צילום כא"צ
בשני מקומות בשיר השירים.

ילמדוני רבותינו.
לפניכם צילום מכתר ארם צובא שיר השירים ב ז תעוררו.
כן הוא גם בג ה.
בתנ"ך ברויאר העי"ן במרכא ,וידוע שלפעמים המרכא היא בקו ישר ולא אלכסוני בכתבי
היד.
בספרו טעמי המקרא עמ'  97מציין ר"מ ברויאר ז"ל את שתי הדוגמאות הנ"ל ]ועוד דוגמא
שלישית ממקום שהכתר לא נשתמר[ כחריגים ,אבל אין הוא מסתפק בקריאת העי"ן במרכא
ולא בגעיא.
בתכנת הכתר מובאים שלושת הפסוקים כך:
רוּשׁ ַל ֙םִ ִבּ ְצ ָב ֔אוֹת ֖אוֹ ְבּ ַאיְ ל֣ וֹת ַה ָשּׂ ֶ ֑דה ִאםָ -תּ ִ ֧עירוּ ׀ ְ ֽו ִאם-
 .1שיר השירים ב,זִ :ה ְשׁ ַ֨בּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶ֝כם ְבּנ֤ וֹת יְ ָ

ְתּ ֽע ֲוֹר ֛רוּ

ֶאתָ -ה ַא ֲה ָ ֖בה ַ ֥עד ֶשׁ ֶתּ ְח ָ ֽפּץ׃ ס

 .2שיר השירים ג,ה:

רוּשׁ ַל ֙םִ ִבּ ְצ ָב ֔אוֹת ֖אוֹ ְבּ ַאיְ ל֣ וֹת ַה ָשּׂ ֶ ֑דה ִאםָ -תּ ִ ֧עירוּ ׀ ְ ֽו ִאם-
ִה ְשׁ ַ֨בּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶ֝כם ְבּנ֤ וֹת יְ ָ

ְתּ ֽע ֲ
וֹר ֛רוּ ֶאתָ -ה ַא ֲה ָ ֖בה ַ ֥עד ֶשׁ ֶתּ ְח ָ ֽפּץ׃ ס
רוּשׁ ָ ֑ל ִם ַמהָ -תּ ִ ֧עירוּ ׀ וּֽ ַמהְ -תּ ֥עֹ ֲר ֛רוּ ֶאתָ -ה ַא ֲה ָ ֖בה ַ ֥עד ֶשׁ ֶתּ ְח ָ ֽפּץ׃
 .3שיר השירים ח,דִ :ה ְשׁ ַ ֥בּ ְע ִתּי ֶא ְת ֶ ֖כם ְבּנ֣ וֹת יְ ָ

בעוד שבפסוק השלישי תוכנת הכתר מטעימה מרכא ,כנראה ע"פ לנינגרד ,בשני הפסוקים
הראשונים מוטעם בגעיא.
אודה לכם מאוד אם תאמרו לי את דעתכם על ההטעמה הנכונה במילים אלה.
תשובת ד"ר

31

יוסף עופר:

ישראל ייבין ,כתר ארם צובה ניקודו וטעמיו ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' :218
מרכא מוטעם עם התביר בתיבתו רק אם אין משרת לפניה .לכך  3יוצאים ,בדיבורים דומים ,והם כבר נזכרים בכ"י
"הדאיה אל-קאר" ;69 ,ספר טעמי המקראEiv ,
שה"ש ב,ז :בכתר תחת ע קו מאונך ,אולי אף נוטה ימינה ,וכך ל; ש1ל – 12מרכא ברור
שה"ש ג,ה :בכתר תחת ע מרכא ברור ,וכן ל,ל12
שה"ש ח,ד :ל,ל – 13מרכא ברור.
כ"י הדאיה אל-קאר ,10 ,32רואה בפסוקים אלה דוגמות שבהן דרגא משמש משרת שני לתביר.
ברויאר הלך בעניין זה בעקבות דברי ייבין – וקבע ששלושתם במרכא.
אני עסקתי בהתקנת שיר השירים במהדורת הכתר בדפוס – העתידה לצאת לאור בקרוב .אינני זוכר כרגע כיצד
הכרענו שם.
מכל מקום ,הפניתי את השאלה לפרופ' מנחם כהן ,והוא לא שינה את הכרעתו בתקליטור.
יוסף עופר

31
32

מאוחר יותר נתמנה לפרופסור.
זהו ספר בערבית ,הוא המקור לר"י בן בלעם ולמחברת התיגאן .א.ל.
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כמדומה שעתה אין מקום להסתפק כלל .ההטעמה הנכונה היא במרכא .בעוד שעל המקום
הראשון יש אולי מקום להתווכח ,במקום השני יש מרכא ברור בשלושה מקורות ללא חולקים
והוא מוכיח על הראשון .גם השלישי מוכיח כן.
תשובת גברת בר-מעוז :למר אליהו
תודה על שאלתך ותשומת לבך.
אנחנו כרגע מכינים את חמש מגילות ושם כל ההקרויות יוטעמו באותה צורה ,במרכא .התקליטור יתוקן
בהתאם.
בברכת פסח שמח

הדבר בא על תיקונו .התודה לד"ר עופר על תשובתו הבהירה והמהירה ,היא סללה את הדרך
לתיקון .ע"כ מגליון שיר השירים סז.
מכאן נראה שכפי הנראה בזמן הכנת שיר השירים עבור דעת מקרא ר"מ ברויאר נסתפק
עדיין ,כעשר שנים אחרי כן בזמן הופעת 'טעמי המקרא' כבר החליט בוודאות על המרכא.
כבר רגילים להעדפת השוא על החטף בלא-גרוניות.

בט

הדגש מוכיח שלא הייתה כוונת לנינגרד לחטף ממש.

היש הצדקה להשמטת הדגש אחרי ה"א הידיעה?
ב יא
מנחת שי :הסתו  -הסתיו קרי והסמך דגושה:
בספרים חדשים המודפסים עתה נמנעים לרוב לציין כתיב וקרי במלים שצפוי יו"ד לפני וי"ו
בסוף המלה .אם כתוב 'בנו' במקום 'בניו' מנקדים ' ָּב ָנו' ולא מציינים 'קרי בניו'.
ב יג

ב יד

הערה 12

לנינגרד:

הערות  13 9נוסח זה גם בששון ובקמבריג'.

ב טו
וּע ִ ֥לים
וּע ֔ ִלים ֽשׁ ָ
זוּ־ל ֙נוּ ֽשׁ ָ
לשון המקראֽ ֶ :א ֱח ָ ֙
מנחת שי :שעלים שעלים  -במדרש שמות )פרק כב( ושיר השירים רבה על פסוק זה א"ר
ֶּב ֶר ְכ ָיה 33שועלים קדמאה מלא ,תניינא חסר ,שעלים כתיב על שם שעלו של ים עד כאן.
והביאו גם כן רש"י ז"ל ,וכן מצאתים במקצת ספרים כתובי יד .אך ברוב ספרים שניהם
חסרים ,ומסרה דילהון שועלים ב' נמצאים בקריא וסימנהון וַ ּיֶפֶ ן זָ נָב אֶ ל זָ ָנב )שופטים טו ,ד(.
ׁשו ָּע ִלים ִהלְּ כ ּו ֹ
בו )איכה ה ,יח( .וכתוב מכלל יופי אף על פי שחסרו הוא"ו אחר שמקומו וא"ו
מאריך קריאתו כמו עם הוא"ו ,נראה שאין בו געיא עכ"ל:
דברי המכלל יופי בסתירה למקורותינו שיש כאן געיא:
ב יז

כא"צ.

אולי ונציה דימה את זה לניקוד הַ צְֿ פַ ְרדְּ ִעים.

33

רבים משתבשים בקריאת מלה זו .ברכיה הוא שם מקראיֶּ :ב ֶרכְ ָיה )זכריה א ,א ועוד( .אבל הלומדים ,למרבה הבזיון,
אינם מכירים שם זה מהמקרא ,וכנראה גם חלק מהמנקדים .הניקוד המוטעה 'המקובל' ְ ּב ַרכְ ָיה או ְ ּב ֶרכְ ָיה.
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גב

גם כאן העדפת השווא על החטף.

גג

וגם כאן ,ובניגוד לכתר ארם צובה.
השווה ל-ב ז.

גה

גו
שוב העדפת השווא גם בניגוד לכא"צ.
מנחת שי :כתימרות  -בספרים כתובי יד התי"ו במאריך ,ובקצתן המ"ם בחטף פתח:

ג יא
קמבריג' מצטרף לכתר ארם צובה ,אבל גם בלאו
הכי ,לנינגרד וונציה בטלים מול כתר ארם צובה ומסורתו.
בנוסף למחלוקת הכתיב יש מחלוקת אם יש פסק
בין המלים .בונציה אין.
ההטעמה של ונציה אינה אפשרית.
טיפחא מופיע רק לפני אתנח וסילוק )סוף פסוק( ,והוא מפסיק אחרון.
מנחת שי :בעטרה שעטרה השי"ן במאריך לא בטפחא.
34

לעניין וראינה כך נראית מלה זו בכתר ארם צובה
עד עתה סומן השווא תחת הרי"ש נח למרות הגעיא ,כשאחד הטעמים הוא שלא מצינו בכתבי

היד שהרי"ש בחטף פתח .ג יא ְצ ֶ ֧אנָ ה ׀

אינָ ה :הרי"ש בשוא נח ,אע"פ שיש געיא בוי"ו לפניה.
וּֽ ְר ֶ ֛

על זה העיר לי בעל טעמי תורה :על פי האמור במסורה שבכתר אר"צ בשופטים ה' י"ב ,הרי"ש
לכאורה בשווא נע.
ז"ל המסורה שם" :ושבה וסגר ושלח ושמע כאשר יתיצב הטעם על האות השלישי עם גיעיה באות
הראשון יהיה פתח".

וכיון שבתיבת "וראינה" הטעם באות השלישית ,ויש מתג בשורק שבראש התיבה ,הרי"ש בשווא נע.
ואין להביא ראיה שהשווא נח מזה שהסופרים לא סימנוהו בחטף פתח ,שהלא אחריו באה אות גרונית
המנוקדת בסגול ,ולכן א"א לסמן את נעות השווא ע"י ח"פ ,ולא מצוי לסמן את נעות השווא ע"י ניקוד
אחר.
וראה עוד בספרו של ייבין "כתר אר"צ ניקודו וטעמיו" עמ'  32שנראה מדבריו שנקט בפשיטות שהשווא
נע.

34

למרבה הצער זו השורה האחרונה של חלקי כא"צ שהגיעו לידינו.
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אכן ,אחר שאין סימון של חטף פתח כיון שלא יתכן לסמנו במקרה זה ,אין הוכחה מוחצת לנעותו של
השווא ,אבל לכאורה ע"פ דברי המסורה בשופטים ה' י"ב הרי שכאן המתג אמור להורות על נעות השווא.
דויד כוכב :דברי ייבין משכנעים ,שוא נע .למרות שבפעמים רחוקות מאוד סומן אפילו חטף
חיריק.
המעניין הוא שלמרות שחטף-סגול הוא ניקוד נכון באותיות גרוניות ,וממילא סימונו באותיות שאינן
גרוניות כניקוד מושאל הוא טבעי ומובן בדיוק כמו חטף פתח וחטף קמץ ,בכל זאת לא מצוי ניקוד של חטף
סגול לפני גרונית סגולה כדי לסמן שווא נע.
ובפרט בכתר שיש אף ניקוד של חטף-חיריק ,הרי שניקוד של חטף סגול במקרים כאלו הוא מאד מתבקש.
דג
בשני המקומות הכריע כונציה בניגוד ללנינגרד; בשני המקרים כ"י קמבריג' התימני תומך
בונציה.
דד
הכריע נגד לנינגרד וונציה לטובת קמבריג' בסיוע מסורה גדולה של כא"צ במלכים.
גם כאן קמבריג'
ד ה
מסייע לגרסת הוי"ו עם מסורה קטנה ונציה ומסורה גדולה כא"צ במקומות אחרים.
ניקוד ׁשניר אינו נראה אפשרי .לגרסת השׂ י"ן יש אישור
ד ח
מרשימות קמחי שהוא כך בכא"צ.
מנחת שי :בשי"ן שמאלית כמו שכתבתי בסוף פרשת דברים:
הערה 13

דט

גם כה"י התימני קמבריג' גורס בלי יו"ד כונציה.
הערה 10

ד יב
ההכרעה היא ללא פסיק.

ששון תומך בנוסח הדגש.
ד טז
מנחת שי :יזלו בשמיו  -הוי"ו בדגש:

הב

הערה 14

14

הוי"ו אינה דגושה .הנקודה בה היא נקודת ניקוד הקיבוץ במקום שלשת הנקודות ,בדומה לוי"ו
החיבור לפני שווא או במ"ף.
הד
ה יא

קמבריג' תומך בלנינגרד ,ששון תומך בונציה.
כמו פס' ב.

ה טז מרשימות קמחי
וב
שלוש מחלוקות בדבר .קמבריג' בסיוע המסורה כאן וביחזקאל חסר דמלא )אין וי"ו אחרי
הרי"ש ויש אחרי הגימ"ל(; לנינגרד מלא דמלא )וי"ו בשני המקומות(; ונציה וששון מלא
דחסר )אחרי הרי"ש ולא אחרי הגימ"ל( .ברשימות קמחי יש אישור מכתר ארם צובה
לקמבריג'.
לנינגרד וקמבריג' וששון

ו ג
ללא וי"ו ,ונציה ומקורות בנויים עליו גורס וי"ו.
הערה 15
16

ו ה קמחי:
כתר ארם צובה תומך בונציה.
ו יב
זא

ששון תומך בונציה מרכא ולא הקפה.
מה בניקוד פתח צריך להופיע בהקפה.

זב
מנחת שי :יְ ֵדי ָא ּ ָמן  -האל"ף בקמץ והוא חטוף מפני דגשות המ"ם ,מכלול )דף י"ב(:
לפנינו במכלול דפ' ליק דף קנה סוף עמ' ב

קמבריג' תומך בכתיב החסר של ונציה.

חא

כיון שהפועל נ.ה.ג הוא במשקל אפעַ ל ,הה"א בקמץ
ח ב
רחב ,והגימ"ל בשווא נע .לכן אין להתפלא על החטף.
15

מנחת שי :אנהגך  -במקצת ספרים הה"א במאריך ,ובחילופי בן אשר ובן נפתלי שבדפוס
הגימ"ל בשוא ופתח לב"א ,וטעות הוא אצלי וצ"ל בשוא לבדו ,וכן מצאתי בחילופים כתובי
יד:
ררו :ד .עיין לעיל על ב ז.
תע ֛
ררו :לֽ .
ח ד תע֥ ֛
ההכרעה :פתח בלמ"ד מלעיל .המטעים מלרע

ח ה
ומנקד למ"ד בקמץ יצטרך להניע את התי"ו.
מנחת שי :חבלתך  -בספרי ספרד הלמ"ד בגלגל ואין טעם אחר בכ"ף ,וכן הוא ברוב ספרי
הדפוס ,ובספרים אחרים בגלגל בכ"ף ואין שום טעם בלמ"ד ,ויש ספרים שהלמ"ד במאריך
והכ"ף בגלגל .ובעל רב פעלים ובעל הלשון כתבו בפתח הלמ"ד ובספרים שלנו קמוצה:
ח ו רשימות קמחי:

מנחת שי :שלהבתיהֿ  -מלה חדא לבן אשר לכן התי"ו בשוא ,וכך כתב רד"ק בשרש אפל
ושרש שלהבת .וה"א אחרונה רפויה בספרים כתובי יד מדוייקים ,וכן במסורת סוף פרשת
בשלח במסורה גדולה:
חח
ונציה כבר הראה לנו שלפעמים הוא 'מתבלבל' בדיני ריפוי
ח יא
יתךָ
ָ
ודיגוש בגד כפת אחרי הברה פתוחה )חק-יהו"א( .כאן צריך להיות דגש כמו ְ ּב ִׁש ְב ְּתך ְ ּבבֵ ֶ
)דברים ו ,ז( ,וְ ִא ָּכ ְב ָדה ְ ּבפַ ְר ֹעה )שמות יד ,ד( .וראה בגליון וארא עז שגם שם ונציה מרפה.

הפטרת שבת חול המועד פסח
הנוסח ומקורותיו
יחזקאל לז א
מנחת שי :ויוציאני  -ד' הם בסיפרא וזהו הראשון והב' בריש סי' מ"ב והג' בס"ס מ"ו והד'
בריש סי' מ"ז והספרים מתחלפים במילוי וחיסור וא"ו ויו"ד בכל הצדדים שאפשר להיות עד
שאין שנים מהם מסכימים לגירסא א' .ואין בי להכריע ביניהם לבד זה מצאתי במקצת
ספרים שנמסר באיזה מקום ג' מלא ולא סיימו וכאשר ראיתי שאין לסמוך עליהם בחרתי
לנטות אחרי רוב הנסחאות של כאו"א בפ"ע ומצאתי הרביעי מלא וא"ו וחסר יו"ד וג'
הראשונים מלא וא"ו ויו"ד:
מקורותינו מעולים יותר מהמקורות שעמדו אצל המ"ש ,ולכן ביכלתנו להכריע כאן מלא וי"ו
אך לא יו"ד .שלושת האחרים :וַ י ֹּו ִצאֵ ִני )יחזקאל מב ,א( וַ י ֹּו ִציאֵ ִני )יחזקאל מו ,כא( וַ י ֹּו ִצאֵ ִני )יחזקאל מז ,ב(.
לז ו
16

.

לז ז
לז י

כך נראית המלה בכתר אר"ץ.

מודעת זאת שבכתבי היד ההבדל בין ה"א לחי"ת הוא שבה"א רגל שמאל אינה בקצה
השמאלי .השווה כאן את הה"א והחי"ת במלה ָהרוּחַ לפניה.
הערת המסורה )אות הלמ"ד בצד ימין( מוכיחה על הכתיב וַ ִּי ְחי ּו בחי"ת )בהערה כתוב שמלה
זו אינה מופיעה עוד במקרא ,המלה וַ ִּי ְהי ּו מופיעה במקומות רבים(.
לדעת מביני דבר נעשה תיקון קל במלה ויחיו .יתכן שאפשר להבחין בזה כאן ,ויתכן שצריך
לעיין בספר עצמו ואפילו לא בצילום מוגדל .בעוד בה"א רגילה יש כעין כניסה בנקודת המגע
של רגל שמאל לגג ,ראה באותה שורה בהם הרוח גם העוקץ בגג הה"א נראה שגורד כאן.
של ויחיו.
ה' של בהם ,של הרוח ,לעומת
ולהעבירה לקצה
שאלתי את ד"ר רפאל זר נר"ו :מה היה אכפת למתקן לגרור את הרגל
ּ
השמאלי? תשובתו :לשאלתך "מה היה אכפת - "...אכפת לו .המגיה השתדל
לעשות בכתר עבודה "שקטה" ככל שניתן .בגוף הכתר אפשר להבחין היטב
בגירוד הגג משמאל ,ומבחינת המגיה  -אולי בן אשר בעצמו  -זה סימן מספיק
כדי שהקורא החכם יבין שנעשה כאן דבר כדי לומר לו שזו חי"ת ולא ה"א.
נוכל לסכם שכתר ארם-צובה אינו גורס כאן ויהיו.

הערה 21

לז יד

מצאנו כבר כמה פעמים שכ"י
קהיר המיוחס למשה בן אשר נוקט כבן-נפתלי.
במבוא לספר כא"צ והנוסח המקובל של המקרא עמ' 4

הפטרת שביעי של פסח
שמואל ב כב יב
ברויאר לסמן שווא ולא חט"פ בלא-גרוניות.
אבל המסקנה הברורה היא שהשי"ן בשווא נע.

ההערה היא הקבועה על העדפתו של ר"מ

;
כב טז
מנחת שי :אפקי ים  -בספרים מדוייקים חסר יו"ד בין פ"א לקו"ף ובתילים כתיב אפיקי מים:
מסדות  -בספרים מדוייקים חסר וא"ו קדמאה:
17

כב כ

נסוג אחור שהצירי לא נתקצר לסגול,

;

נוספה געיא להברת הצירי ,דוגמת )במדבר יז כג( וַ ֹ֤יּ ֵ ֽצא ֙ ֶפ ַר ֙ח וַ ָיּ֣ ֵ ֽצץ ִ֔ציץ; )תהלים צד ט(
ִ ֽאם־ ֹ֥י ֵ ֽצר ֗ ַעיִ ן .ונציה משאיר מלרע; קהיר מוסיף מקף למרות הטעם.
מנחת שי :כי חפץ בי  -ברוב ספרים מדוייקים בשני טעמים והפ"א בצירי:
כב כח
כח לב
געיא.

לבן-נפתלי אין

;

ונציה אינו מדגיש ,אולי בגלל הכתיב המלא.
כב לג
מנחת שי :מעוזי  -נכתב בוא"ו עם דגש בזי"ן:
כב לד
מנחת שי :במתי  -במקצת ספרים במותי מלא וא"ו:
כב לח
מנחת שי :מלת כלותם ברוב ספרים מדוייקים מלא וא"ו:
כב מ

אינני יודע למה נסתפק בזה ,כך נראית מלה זו בכתר ארם

הדגש נראה בבירור .הספק של כתר ארם צובה די בו להכריע מול ודאי של
צובה
לנינגרד וונציה .העניינים אינם כה פשוטים.
תהלים ו ְַּתאַ ּזְ ֵרנִ י חַ יִ ל לַ ִּמ ְלחָ ָמה
מגליון תהלים יח מ :שמואל וַ ַתּזְּ ֵ ֥רנִ י ַ ֖חיִ ל ַל ִמּ ְל ָח ָ ֑מה
הצורה בשמואל היא בהבלעת האל"ף ,וגם בשמירת הדגש של הפעיל .אבל חז"ל מצאו מקום
לדרוש.
רד"ק בשמואל :משפטו 'ותאזרני' ,כמו "וַ ְּתאַ ְזּ ֵר ִני ִ ׂש ְמחָ ה )תהלים ל ,יב(" ,מהבניין ה'דגוש'; ולהקל
נעלמה האל"ף ,והוטלה תנועתה על התי"ו .ואדני אבי ז"ל )הגלוי' :אזר'( כתבו מבניין
'הפעיל' ,משרש 'זרה' ,ופירוש :הזרית חיל וכח בכל איברי ,לעשות מלחמה.
המעניין שאינם מביאים בחשבון את המקביל מתהלים .אבל בעיון בלשון רי"ק רואים שמביא
ראיה מהמקביל בתהלים.
נקדים את דברי מנחם במחברת
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כלומר לשיטת מנחם עדיף לפרש שיש כאן שינוי במילים ובמשמע מאשר
לפרש שנבלעה אות .לולא הדגש בזי"ן 35היה נראה כבניין הפעיל.
לשון ר' יוסף קמחי

ע"כ מדברי רי"ק .גם פירושו אינו נוח בגלל הדגש בזי"ן .ניקוד ותזרני בקמץ בתי"ו אינו
נראה אפשרי .מצאנו קמץ לפני אל"ף נחה כמו מלָ אכה או ויָאצל ,אבל בהתרחק הטעם הקמץ
משתנה .מנגד מצאנו גם פתח שמורה על הבלעת אל"ף.
השווה רש"י שמות י כא :וְ יָ ֵמ ׁש  -כמו 'וְ ַיאֲמֵ ׁש' .יש לנו תיבות הרבה חסרות אל"ף ,אלא לפי שאין
הברת האל"ף נִ ֶּכרֶ ת כל כך ,אין הכתוב מקפיד על חסרונה; כגון "]וְ [לֹא-יַ הֵ ל ָׁשם עֲ ָר ִבי) "36יש' יג,כ(
 כמו 'לא ֶי ֱאהַ ל'  -לא יטה אהלו; וכן "ותזרני חיל".ע"כ מגליון תהלים יח.
ָ
ספר השורשים ערך אזר :והפועל הכבד אֲ אַ זּ ְֶרך וְ לֹא יְ ַד ְע ּ ָת ִני )ישעיהו מה ,ה(( ,וַ ְּתאַ ְזּ ֵר ִני חַ יִ ל ,משפטו
וַ ּ ַת ַאזְ ֵרנִ י ]כך מנוקד בדפוס ברלין ,המהדורה הנפוצה[ .ואדני אבי ע"ה כתוב בשרש זרה
בו עוד.
ושם נִ ְכ ְּת ֹ
ית )תהלים
ספר השורשים ערך זרה :ורבי יהודה ]חיוג[ כתב בשרש הזה בענין ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי ז ִֵר ָ
קלט ,ג( ואמר וכבד אחר ותזרני חיל למלחמה ,וכן כתב אדוני אבי ז"ל בזה השרש .אבל הוא
פירשו מהענין הראשון פירוש וַ ּ ַתזְ ֶרה לי חיל בכל איברי בזרועות וּבַ ּ ׁש ֹו ַקיִ ם להיותי חזק
ית ששה צדדים .כלומר ָא ְר ִחי שנים פנים
במלחמה .וכן פירש מזה הענין ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי ז ִֵר ָ
ואחור ,וְ ִר ְב ִעי ארבעה ימין ושמאל ומטה ומעלה ,כי אילו היו מחוברים לא היה מתוקן
ִ ּבנְ יָנִ י:
בעוד שמהרד"ק נראה שגרס בדגש ,הרי מאביו נראה שלא גרס את הדגש.
כב מא
יתם  -בכל ספרים כ"י וגם בדפוסים ישנים הוא"ו בקמץ ובתהלים
מנחת שי :משנאי וָ אַ ְצ ִמ ֵ
כתוב ומשנאי אצמיתם:
כב מד
35

לפי הר"י מטראני אין כאן דגש.
36
לא באתי להגיה בדברי רש"י אלא לציין את הכתוב לפנינו ,יתכן שרש"י בכוונה העתיק בלי וי"ו.
כאן מנוקד עֲ ָר ִבי רי"ש בקמץ וכן בירמיה ג ב ,במקומות אחרים עַ ְר ִבי ,עַ ְר ִבים.
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מנחת שי :יַ ַע ְב ֻד ִני  -הדל"ת בשלש נקודות ובמקצת דפוסים יש וא"ו באמצע וטעות הוא:
כב מה

קהיר מוסיף געיא ומקף.

כב מח
לעת עתה די בזה .הפטרות יום-טוב של גליות וגם חלקי התורה אינם מטופלים כאן.
יתכן שיטופלו בעתיד.
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