מגילת איכה ותשעה באב עז
דקדוקי קריאה וטעמים והדרכה לקורא במגילת איכה וקריאות תשעה באב

א א ַר ָ ֣בּ ִתי ....

תי :שׂי"ן שמאלית ומלעיל
ַר ָ ֣בּ ִתי :שתיהן מלעילְ .כּ ַא ְל ָמ ָנ֑ה :הכ"ף בשוא ,לא בקמץָ .שׂ ָ ֙ר ִ ֙
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א ב ָ ֣בּ ְגדוּ ָ֔בהּ :טעם נסוג אחור לבי"ת והשוא בגימ"ל נע֥ ָ .היוּ

ָ ֖להּ :טעם נסוג אחור לה"א

א ג ֵמ ֙ע ֹנִ ֙י :במלעיל
יה נּוּג֖ וֹת :הנו"ן דגושה
תוֹּלת ָ
א ד ְבּ ֶ ֥

֑יה :תיבת ַע֣ל
א ה ָשׁ ֔לוּ :במלרעַ .ע֣ל רֹבְ -פּ ָשׁ ֶע ָ
א ו וַ יֵּ ֵ ֥צא

בלבד במונח ורק ההמשך במקף

ִמן ַבּתִ -מ ַבּתִ -ציּ֖ וֹן :לשים לב לקרי וכתיב

ימי
יה :המ"ם בשורק֣ ִ .מ ֵ
א ז ָענְ יָ ֙הּ :העי"ן בקמץ קטן והנו"ן בשווא נחַ .מ ֲח ֻמ ֶ ֔ד ָ

ֶ ֑ק ֶדם :טעם נסוג אחור

למ"ם הראשונהָ .שׂ ֲח ֖קוּ :שׂי"ן שמאלית֥ ַ .על ִמ ְשׁ ַבּ ֶ ֽתּ ָה׃ תיבת ַ ֥על במרכא ולא במקף
א ח וַ ָ ֥תּ ָשׁב :השי"ן בקמץ קטן
א ט ֶאתָ -ענְ ִ֔יי :העי"ן בקמץ קטן והנו"ן בשווא נח ,היו"ד אחריה בחירק מלא
יה :שתי הממ"ים בפתח בשונה מפסוק ז
א י ָ ֣פּ ַרשׂ :הטעם נסוג לפ"א ,שׂי"ן שמאליתָ .כּלַ -מ ֲח ַמ ֶ ֑דּ ָ

א יב ָכּל֣ -עֹ ְב ֵרי ֶד ֶר ְ֒ך :טעם נסוג אחור לעי"ן והבי"ת בשוא נע ,תיבת ֶד ֶרְך֒

במלעילְ .2וּר ֔אוּ :במדויקים

בטעם זקף ,לא ברביע
שׁ ַלח֥ ֵ -אשׁ :געיה בשי"ןָ .פּ ַ ֨רשׂ :הטעם לא נסוג ,שׂי"ן שמאלית
א יג ָ ֽ
א יד נִ ְשׂ ַקד֩  :שׂי"ן שמאלית .יִ ְשׂ ָ ֥תּ ְרג֛ וּ :שׂי"ן שמאלית והטעמה משנית בתי"ו )מרכא(

א טז ֹ֣י ְר ָדה

ַ֔מּיִ ם :טעם נסוג אחור ליו"ד והרי"ש אחריה בשווא נע

א יז ֵפּ ְר ָ֨שׂה :שׂי"ן שמאלית
בי :המ"ם בשווא נח
א יט ַ ֽל ְמ ַא ֲה ַ ֙
א כ ֳח ַמ ְר ָ֔מרוּ :החי"ת בחטף קמץ ,המ"ם השנייה בקמץ בניגוד לפרק ב יא .נֶ ְה ַ ֤פְּך :הה"א בשווא נח
)נשמעת כעין ה"א במפיק( והפ"א אחריה בדגש קל
חה :הטעם בחי"ת מלרעָ֗ .אנִ י :במלעיל .וְ יִ ְהי֥ וּ :וא"ו החיבור בשווא נע
א כא נֶ ֱאנָ ָ ֣
ב ג ָבּ ֳח ִריַ֗ -אף :הבי"ת בקמץ רחב והחי"ת בחטף קמץָ .א ְכ ָל֖ה :האל"ף בקמץ גדול והכ"ף בשווא נע
ב ד וַ יַּ ֲה ֔ר ֹג :בטעם זקף קטן
ב ה וַ יֶּ֙ ֶר ֙ב :היו"ד בסגול ,הקורא בחירק משנה משמעות
ב ו ֻשׂ ֔כּוֹ :שׂי"ן שמאלית
ב ח ָנ ָ֣טה ָ ֔קו :טעם נסוג אחור לנו"ן .וַ ַיּ ֲֽא ֶבל֥ ֵ -חל :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה ובכך למנוע הבלעת
האל"ף החטופה שלאחריה
מוּ :דגש חזק בדל"ת ובשוא נע ,לשון דממה
ב י יִ ְדּ ֙
1
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הקורא מלרע משנה משמעות
טעם סגול אינו מורה על מקום ההטעמה
הקורא בשוא נח משנה לדמיון
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ב יא ָכּ ֨לוּ :במלרעֳ .ח ַמ ְר ְמ ֣רוּ :במלרע ,החי"ת בחטף קמץ והמ"ם השנייה בשווא נע בשונה מקודמה בקמץ
)פרק א כ(
ב יב ֶ ֽכּ ָח ָלל֙  :העמדה קלה בכ"ף להדגשת הסגול המורה על מיודע

ב יג ִ ֥מי

יִ ְר ָפּאֽ ָ -לְך׃ יש להיזהר מהדבקת התיבות מפני צליל היו"ד המשותף לשתיהן

ב יד ָ ֤חזוּ ָל ְ֙ך :טעם נסוג אחור לחי"ת .וַ ֶיּ ֱ֣חזוּ

֔ ָלְך :טעם נסוג אחור ליו"ד

ב טו ָכּל֣ -עֹ ְב ֵרי ֶ ֔ד ֶרְך :טעם נסוג אחור לעי"ןְ .כּ ִ ֣ל ַילת

֔י ֹ ִפי :טעם נסוג אחור ללמ"ד

ב טז וַ ַיּ ַֽח ְרקוֵּ֔ -שׁן :געיה ביו"דִ .בּ ָלּ ְ֑ענוּ :הלמ"ד קמוצה מפני האתנח שהאריך את התנועה ,עם זאת העי"ן
בשווא נח
ימי֔ ֶ -ק ֶדם :געיה במ"ם הראשונה
ב יז זָ ָ֗מם :קמץ במ"ם הראשונהֽ ִ .מ ֵ
ב כ ע ְֹל ֵל֣י :הלמ"ד הראשונה בשווא נע ולא בחטף פתח כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
ב כא ֶב ָ ֑ח ֶרב :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
פרק ג יש להעיר ,שהניגון המקובל ב'אני הגבר' אצל האשכנזים שהוא מעין שיר  -גורם לבעלי הקריאה
להפוך הרבה מילים למלעיל במקום מלרע ובכך ,לעיתים ,כדי לשנות משמעות.

קוֹלי ָשׁ ָ ֑מ ְע ָתּ
כאן הפסוקים קצרים ,הם אינם מחולקים באתנח אלא בזקף או טפחא .חוץ מפסוק נו ִ ֖
ג א ֳע ֔ ִני :העי"ן חטופה ובמלרע
ג ב וַ יּ ַֹלְ֖ך :הלמ"ד בפתח ומוטעמת
ג ז נְ ָח ְשׁ ִ ֽתּי׃ החי"ת בקמץ קטן
ג ח ָשׂ ַ ֖תם :שׂי"ן שמאלית
חנִ י :השי"ן בשוא נע בגלל הדגש
ג יא ַ ֽו יְ ַפ ְשּׁ ֵ ֖
ג יג ְבּ ִכ ְלי ָֹ֔תי :הלמ"ד בשווא נח והיו"ד אחריה בחולם; ַא ְשׁ ָפּ ֽתוֹ :פ"א בקמץ ותי"ו רפה בניגוד לד ה
ַא ְשׁ ַפּ ֽתּוֹת:

֤יתי
ג יד ָהיִ ִ

ְשּׂח ֹ֙ק :שׂי"ן שמאלית בדגש חזק מדין אתי מרחיק ,מקרה חריג
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יענִ י :שׂי"ן שמאלית
ג טו ִה ְשׂ ִבּ ַ ֥
ג טז ֶ ֽבּ ָח ָצ ֙ץ :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
ג יט זְ ָכרָ -ענְ יִ ֥י :גם הכ"ף וגם העי"ן בקמץ קטן ,הנון בשווא נח והיו"ד אחריה בחירק מלא
ג כב לֹאָ -כל֖ וּ :במלרע
ג כט ֶ ֽבּ ָע ָפ ֙ר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
ג ל יִ ְשׂ ַ ֥בּע :שׂי"ן שמאלית

ג לד ֲא ִ ֥ס ֵירי

ָ ֽא ֶרץ׃ טעם נסוג אחור לסמ"ך

ג לז וַ ֶ֔תּ ִהי :במלעיל
שׂה :שׂי"ן שמאלית
ג מ נַ ְח ְפּ ָ ֤
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דגש אתי מרחיק אחרי חירק ,ובאות שוואית .במקום אחד ]זכריה א טו[ במ"ם ,בשאר מקומות )כולל אחרי שורק(
באותיות השיניות .יתכן שסיבת הדגש בגלל הגרונית ,דוגמת קומו סעו
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ג מד ֶ ֽב ָענָ ֙ ן :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע

ג מז ָ ֥היָ ה

שּׁאת :שי"ן ימנית!
ָ ֖לנוּ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונהַ .ה ֵ ֥

ג מט ֲה ֻפגֽ וֹת׃ הה"א בחטף פתח ולכן הפ"א אחריה רפה
ג נ וְ ֵ֔י ֶרא :במלעיל
ג נו ַאלַ -תּ ְע ֵל֧ם :העי"ן בשווא נחָ .אזְ נְ ָך֛  :במלרע והנו"ן בשוא
ג נז ֶא ְק ָר ֶ֔אךָּ  :כ"ף סופית דגושה
ג נט ָשׁ ְפ ָ ֖טה :השי"ן בקמץ קטן והפ"א אחריה בשווא נח
ד א יִ ְשׁ ֶנ֖א :שי"ן ימנית
ד ב ַה ְמ ֻס ָלּ ִ ֖אים המ"ם בשוא נחְ .לנִ ְב ֵליֶ֔ -ח ֶרשׂ :שׂי"ן שמאלית

ד ג ָ ֣ח ְלצוּ

ַ֔שׁד :טעם נסוג אחור לחי"ת והלמ"ד בשווא נע

ד ד ָ ֣שׁ ֲאלוּ

֔ ֶל ֶחם :טעם נסוג אחור לשי"ן

שׁמּוּ :דגש חזק במ"ם ,לשון שממה
ד ה נָ ַ ֖

ד ו וְ לֹא֥ ָ -חלוּ

ָ ֖בהּ :הטעם בחי"ת

ד ז זַ ֤כּוּ ַ .....צ ֖חוּ :שתי המילים מלרע֤ ָ .א ְדמוּ
ד ט

ַח ְל ֵליֶ֔ -ח ֶרב ֵמ ַח ְל ֵל֖י

עב :בתיבות
ָר ָ ֑

֙ ֶע ֶצ ֙ם :הטעם נסוג לאל"ף

ַח ְל ֵליֵ / -מ ַח ְל ֵל֖י

למ"ד ראשונה בשווא נח על אף הקושי.

הם :הטעמה משנית בשי"ןָ .שׂ ָ ֽדי׃ שׂי"ן שמאלית
שֵׁ֤
ֶ֣
מנִ יּ֔ וֹת :העמדה קלה במ"ם ,הנו"ן בחירק חסר והיו"ד בדגש חזק ובחולם
ד י ַר ֲח ָ ֣
ד יד נָ ֤עוּ :הטעם בעי"ן מלרע

ד טו ָ ֣ק ְראוּ ֗ ָלמוֹ :טעם נסוג אחור לקו"ף והרי"ש בשוא נע .נָ ֖צוּ

מלרע .גַּ םָ -נ֑עוּ :מלעיל

ד יח ָצ ֣דוּ :מלרע

ד יט ָ ֥א ְרבוּ

ָ ֽלנוּ׃ טעם נסוג אחור לאל"ף ,והרי"ש בשוא נע

ד כא ַתּ ֲע ָבר֔ -כּוֹס :הבי"ת בקמץ קטן .וְ ִת ְת ָע ִ ֽרי׃ מלרע
בפרק ה יש לשים לב לרבוי "כתיב-קרי"

ה א ֶ ֽמה֣ ָ -היָ ה

֔ ָלנוּ :הטעם נסוג לה"א

ה ג ְכּ ַא ְל ָמנֽ וֹת׃ הכ"ף בשוא לא בקמץ
הוּנֽחֽ ָ -לנוּ׃ הנו"ן רפויה ,שתי המילים מוקפות אבל הגעיא )מתג( דווקא בנו"ן ולא בה"א
הה ַ
תנּוּ :התי"ו בפתח ומוטעמת
ה ו נָ ַ ֣

ה ח ָ ֣מ ְשׁלוּ

ָ֔בנוּ :טעם נסוג אחור למ"ם ,והשי"ן בשוא נע

ה יב נֶ ְה ָ ֽדּרוּ׃ הה"א בשווא נח ודגש קל בדל"ת
ה טו נֶ ְה ַ ֥פְּך :הה"א בשווא נח ודגש קל בפ"א
5

כל זה בניגוד לדפוסים מסוימים בהם תנ"ך קורן .ואמנם לפי המ"ש הנו"ן דגושה
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יבנוּ ...פסוק זה ,נאמר בקול ע"י הציבור לפני הקורא )יש עדות שנוהגות כן פעמיים(
ה כא ֲה ִשׁ ֵ֨
קריאות תשעה באב ,דברים ד כה:

ֹלהיָך :המרכא במילה ְבּ ֵע ֵינ֥י
יתם ֙ ֶפּ ֶסל֙  :טעם נסוג אחור לשׂי"ןְ .בּ ֵע ֵינ֥י ֽה'ֱ -א ֶ ֖
כה וַ ֲע ִ ֤שׂ ֶ
כו ַה ִעיד ִֹתי֩  :במלעיל ,טעם תלישא אינו מורה על מקום ההטעמה

ל וְ ַשׁ ְב ָ֙תּ .....

וְ ָשׁ ַמ ְע ָ ֖תּ :שתיהן במלרע

לא נִ ְשׁ ַ ֖בּע :יש להקפיד על קריאת העי"ן שלא תישמע כה"א
לב ֲה ִ ֽנ ְה ָ֗יה :ה"א שנייה בשווא נח
שׁ ַ ֽמע :במלעיל ונחץ קל במ"ם מפני הגעיה
לג ֲה ָ ֣
א ָת :הה"א בקמץ קטן
לה ָה ְר ֵ ֣
לו ְליַ ְסּ ֶ ֑רךָּ  :כ"ף סופית דגושה

הוֹרישׁ גּוֹיִ ֛ם ְגּד ִ ֹ֧לים
לח ְל ִ ֗

וַ ֲע ֻצ ִ ֛מים :יש לשים לב לצירוף הטעמים הנדירָ .ל ֶתתְ -לָך֧  :יש להעמיד קלות

את הלמ"ד הראשונה

לט ׃ וְ יָ ַד ְע ָ ֣תּ ...

וַ ֲה ֵשׁב ָֹ֘ת :שתיהן מלרע

מ וְ ָשׁ ַמ ְר ָ֞תּ :מלרע
הפטרה לקריאה ביום ט' באב ,ירמיהו ח יג – ט כג:
נוהגים לקרוא במנגינת איכה עד ט כא ופס' כב-כג במנגינת הפטרה רגילה .על הקורא לשנן היטב את
המעבר בין המנגינות ,בעיקר לאחר ברכת ההפטרה במנגינה רגילה ותחילת הקריאה במנגינת איכה .לשם
יפם
כך ומפאת הקושי ,מומלץ לחזור פעמים רבות על חציו הראשון של הפסוק הראשון בהפטרה ָא ֥סֹף ֲא ִס ֵ ֖
נְ ֻאם֑ -ה' במנגינת איכה כך שמיד אחרי הברכה מילים אלו שגורות בפי הקורא במנגינתם הנכונה .אפשר ואף
רצוי לעשות דבר דומה במעבר הבא בין המנגינות בפס' כב ֣כֹּה׀ ָא ַ ֣מר ֗ה'

ח טז נַ ְח ַ ֣רת :החי"ת בשוא נח לא בחטף .וְ ֹ֥י ְשׁ ֵבי

ָ ֽבהּ׃ טעם נסוג אחור ליו"ד והשי"ן בשוא נע

יתי :במלרע ,הטעמה משנית בלמ"ד )מרכא(
ח יח ַמ ְב ִ ֥ל ִיג ִ ֖
ח יט ַמ ְר ַח ִ֔קּים :המ"ם בפתח; יש להיזהר לא לשכל אותיות )מֶ ְר ָק ִחיםֽ ַ .(6ה ֙ה' :יש להעמיד את קריאת
הה"א והאל"ף אחריה נחה

ח כ ָכּ ָ֣לה
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ָ ֑קיִ ץ :טעם נסוג אחור לכ"ף

מּה :במלרע ודגש חזק במ"םֶ .ה ֱחזִ ָ ֽק ְתנִ י׃
ח כא ָה ְשׁ ָ ֑בּ ְר ִתּי :הה"א בקמץ קטן; הבי"ת בקמץ רחבַ .שׁ ָ ֖
הקו"ף קמוצה והתי"ו בשווא נח
ח כב ַה ֳצּ ִר֙י :הצד"י בחטף קמץ ודגש
ח כג ַ ֽח ְל ֵ ֥לי :למ"ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף
ט א וְ ֶ ֽא ֶעזְ ָב ֙ה :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן הסגולה
ט ב ַ ֽו יַּ ְד ְר ֤כוּ היו"ד בפתח לא בחירק
6
7

שיר השירים ה יג.
הַ י ָי מנחת שי :האל"ף )של השם( נחה .ולכן קוראים כאן הַ ֹ -דנָי
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ט ג יַ ְע ֔קֹב :העי"ן בשווא נח
ט ד יְ ָה ֵ֔תלּוּ :ה"א קמוצה ותי"ו רפויה

הוּ :במהפך פשטא ולא בפשטא מונחֶ ,את-
ט ז ָשׁל֤ וֹם ֶאתֵ -ר ֙ ֵע ֙

מוקפתָ .א ְר ֽבּוֹ׃ האל"ף בקמץ קטן

ט ח לֹאֶ -א ְפ ָקד֖ ָ -בּם :הקו"ף בקמץ קטן
תוּ :הצד"י בשוא נע בגלל הדגש ,בעיקר צריכים להיזהר הקוראים תי"ו רפויה כסמ"ך ,כן הדבר גם
ט ט נִ ְצּ ֙
בהמשך פס' יאִ .מ ְבּ ִלי֣ ִ -אישׁ :יש להיזהר לא להדביק את התיבות .נָ ְד ֖דוּ :דל"ת ראשונה בשווא נע ולא
בחטף
ט יא וְ יַ ִגּ ָ ֑דהּ :במלרע ומפיק בה"אָ .א ְב ָ ֣דה :האל"ף בקמץ רחב והבי"ת בשווא נע

ט יב ָ -עזְ ָב ֙ם :עי"ן בקמץ קטן .וְ לֹא֥ ָ -ה ְלכוּ

ָ ֽבהּ׃ טעם נסוג אחור לה"א הראשונה והלמ"ד בשוא נע

ט טז ִה ְת ֥בּוֹנְ נ֛ וּ :הטעמה משנית בבי"ת )מרכא(ַ .ל ְמקוֹנְ נ֖ וֹת :המ"ם בשווא נח והנו"ן הראשונה בשווא נע

ט יז וְ ִת ֶ ֥שּׂנָ ה...

וְ ֵת ַ ֤ר ְדנָ ה :וא"ו החיבור בשווא נע

יח ֤בֹּ ְשׁנֽ וּ :יש מתג בנו"ן בנוסף למהפך בבי"ת ,למרות החולם בבי"ת )תנועה גדולה( ,השי"ן אחריה בשווא
נח

ט כ ִכּי֤ ָ -ע ָ ֽלה
ט כג ֥עֹ ֶשׂה

ָ֙מוֶ ֙ת :טעם נסוג אחור לעי"ן יש מתג בלמ"ד בנוסף למהפך בעי"ן

ח ֶסד :טעם נסוג אחור לעי"ן
ֶ֛

קריאת התורה למנחה בתענית ציבור:
מה :במלרע וללא דגש במ"ם ,עקב הסמיכות לאל"ף של שם ה'
לב יא ָל ָ ֤
לב יב ֩ ָל ָמּ ֩ה :במלעיל 8ומ"ם דגושהֶ .בּ ָה ִ ֔רים :העמדה בבי"ת להבליט את הסגול המורה על ידוע.
ֹּלתם :לפי תוכנת הכתר ,הדרבן )המתיגה ,כלומר הקדמא המשמשת כטעם משנה( מעל השורק
וּ֨ ְל ַכ ָ֔
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לב יד וַ יִּ ָנּ ֶ֖חם :במלעיל
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת המיודע.
10
והבי"ת רפה

וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם

ֽה'׃ טעם טפחא בתיבה

ְב ֵ ֖שׁם

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

נוֹרא
נוֹרא ֔הוּא :תיבת ָ ֣
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -

במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן

הפטרה למנחה של תענית ציבור ישעיהו נה-נו:
נה ז וְ יָ ֤שׁ ֹב :וא"ו החיבור בשווא נע ובמלרע ,לשון עתיד

נה י וְ ָנ ַ֤תן

֙ ֶז ַר ֙ע :טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונה

נה יג ַה ִסּ ְר ַ ֖פּד

ֲה ַ ֑דס :פ"ה ודלי"ת בפתח

 8התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה! הוּספה תלישא נוספת על הלמ"ד "ליתר בטחון".
9
עפ"י תורה קדומה ,מעל הכ"ף ,כך הוא לפי כל התיגאן
10
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 פסוק יט(
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נו א וַ ֲע ֣שׂוּ :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת העי"ן החטופה

נו ב ַי ֲֽע ֶשׂה֔ -זּ ֹאת :געיה ביו"ד ודגש חזק בזי"ן מדין דחיק .יַ ֲח ִז֣יק

ָ ֑בּהּ :אין טעם נסוג אחור

וּמ ָבּנ֑ וֹת :טעם טפחא בתיבת ֖טוֹב
נו ה ֖טוֹב ִמ ָבּ ִנ֣ים ִ
הנוסח ומקורותיו .המקורות שלפיהן קבע ר"מ ברויאר ז"ל את נוסח המקררא עבור דעת
מקרא ,ועבור תנ"ך מוסד הרב קוק חורב וירושלים.
אד
ונציה מנקד שווא ולא חטף
מנחת שי :כהניה נאנחים  -האל"ף בשוא וסגול ,ויש ספרים בשו"א לבדו:
אה
או

:
:

מונח ולא הקפה.

:

מרכא ולא הקפה.

מרכא ולא הקפה.

א יב
הערה 27

למ"ד זעירא.

א יג
מנחת שי :נתנני שממה  -במקצת מדוייקים חסר כמו שכתבתי בישעיה )סב ד(:
א כא
השווה פס' ד.
מנחת שי :כי נאנחה  -במקצת ספרים האל"ף בשוא לבדו ,ועיין מה שכתבתי בריש יואל:
מנחת שי יואל א יחַ :מה ּנֶאֶ נְחָ ה  -בספר בעל הלשון האל"ף בסגול והנו"ן בשוא נח וכן הוא
בספרים כ"י מדוייקים ובמקצת ספרי הדפוס וכן מצאתי מסורת כ"י נאנחה ב' וסימנהון חֵ ְטא
יה ִה ִזּילו ָּה ִ ּכי ָרא ּו עֶ ְרוָ ָת ּה ּגַם ִהיא נֶאֶ נְחָ ה וַ ּ ָת ָׁשב
ִידה ָהיָ ָתה ָּכל ְמכַ ְ ּב ֶד ָ
רוּשׁ ַלםִ ]עַ ל ֵּכן ְלנ ָ
חָ ְט ָאה יְ ָ
ָא ֹ
חור[ )איכה א ,ח( .מה נאנחה בהמה ע"כ .אבל שמעו כי נאנחה אני נו"ן שניה בקמץ ועיין מ"ש
שם:
הערות  13 9כן הוא בכ"י ששון 1וקמבריג'.
הערות  9ו 13כנ"ל.

בו

פסק מצוי לפני שם ה' או אחריו .הערה 10

בז

מנחת שי על איכה :זנח אדני מזבחו  -בספר אחד כתוב יד ישן יש פסיק בין השם למזבחו,
וכן הוא בפסיקתא דאיכה:
הערה 27

בט
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מנחת שי :טבעו  -טי"ת זעירא ,שבט' באב נחרב הבית .ובמסורת הברית הגדול כתוב לרמוז
שלא טבעו עמוק עמוק רק טביעה קטנה ,ועכ"ז לא מצאום החופרים כי נעלמו מעיניהם
דרך נס:
מנחת שי :העלו  -העי"ן בחטף סגול:

בי

ב יג
לפי לנינגרד ששון 1וקמבריג' אין כתיב וקרי הערות 29 28

מנחת שי :אעודך  -אעידך קרי:
משונה מאוד ,כנראה ונציה מסופק ,ומציג שתי אפשרויות.
ב יד
מנחת שי :משאות  -השי"ן בלא דגש:

לרוב הדגש של מַ שּׂ ָ א מושמט כאשר השי"ן בשוא.
לנוסח לנינגרד

מצטרפים גם ששון 1וקמבריג' .ונציה בלי יו"ד ,ומנחת שי מסתפק לגבי הוי"ו.
מנחת שי :ומדוחם  -למערבאי חסר יו"ד ,וכן ראיתי בספרי ספרד מדוייקים .ובספר אחד
כתוב יד הדל"ת בשלש נקודות ,ובמדרש איכה באלפ"א בית"א קדמאה פסוק קראת
למאהבי ,לא זזו מתנבאין עלי שקר עד שהגלו אותי ממקומי ,שנאמר ויחזו לך משאות שוא
ומדוחים ,מדחים כתיב ,פירוש שדחו אותם מארצם שגלו .ובמדרש הנזכר על זה הפסוק
גרסינן ומדוחם כתיב ,וכתב בעל מתנות כהונה ומדחים כתיב גרסינן וכדלעיל בפסוק קראתי
למאהבי .פירוש הנביאים היו מדיחים אותם תוך הגולה בנבואות שקר שהיו מתנבאים להם
לטובה:
;

ב טז
במחלוקת הראשונה הכריע כששון 1וקמבריג' המצטרפים לונציה; ניקוד ונציה ויחרקו אינו
אפשרי .מנחת שי :ויחרקו שן  -החי"ת בפתח ולא בחטף פתח:
בכ
ב כא

הערה קבועה על המנעות מחטף בלא-גרוניות.
צריך עיון אם יש כוונה מיוחדת בלנינגרד.

גח
מנחת שי :שתם תפלתי  -נסתמו עיניהם של מדפיסים שעשאוהו כולו קמוץ ,כי בכל ספרים
כתובי יד חציו קמץ וחציו פתח כדינו ,ובמסורת ב' ,דין כתיב בשי"ן ,וחד כתיב בסמ"ך
מוצָ א )דברי הימים ב לב ,ל( ,וזה אחד מן מלין דחמיין שי"ן וקריין סמ"ך ,עיין
יְ ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ָס ַתם אֶ ת ֹ
במסורה גדולה הושע ב' ,ובאיכה רבתי כל המתפלל לאחר הצבור מעשיו נפרשין ,לכך
נאמר גם כי אזעק ואשוע סתם תפלתי ,שתם כתיב לפי שתמו הצבור תפלתהון ,פירוש לשון
השלמה ,ועיין פירוש המאמר בספר לחם דמעה:

7

גט
ששון 1וקמבריג' מצטרפים ללנינגרד.
ג יא
ג יג
קמבריג' גורס בלי יו"ד; ששון 1מצטרף ללנינגרד וונציה עם יו"ד.
ג יד

דגש אתי מרחיק.

ג יט
מנהג ונציה לסמן לפעמים קמץ חטוף )קטן( בחטף-קמץ.
ובמקום אחד לפחות גם כתר ארם-צובה נוהג כן .ולכן אין לשלול מנהג זה.
מנחת שי :עניי  -העי"ן בקמץ לבדו והוא חטוף:
מצינו ניקוד ַּכ ְס ּ ֵפיהֶ ם )בראשית מב ,כה( לעומת ַמ ְלכֵ יהֶ ם
ג כב
וכד' ,גם מצאנו ִנ ְס ֵּכיהֶ ם )ישעיהו מא ,כט ועוד( .לכן היו שהסיקו מכאן שאות סמ"ך מושכת אחריה
דגש גם בצורות שבדרך כלל אין בהם דגש )צורות שהפתח או החירק לפני השווא הם תמורת
שווא( .אבל במדויקים כולל כתר ארם-צובה מלבד פסוקנו שלא הגיע לידינו
י ָדִ ֖וד ַהנֶּ ֱא ָמ ִ ֽנים:
ח ְס ֵ 
 .1ישעיהו נה ג ַ ֽ
)דברים ז ,כד ועוד(

יר ְתּ ִה ֹּ֣לת יְ ָ֔י ְכּ ֕ ַעל ֥כֹּל ֲא ֶשׁר־גְּ ָמ ָל֖נוּ יְ ָי֑
ח ְס ֵי יְ ֤ יָ ׀ ַאזְ ִכּ ֙
 .2ישעיהו סג ז ַ ֽ
אוֹד ַיע ֱאמוּנָ ְתָך֣ ְבּ ִ ֽפי:
עוֹל֣ם ָא ִ ֑שׁ ָירה ְל ֥ד ֹר וָ ֓ד ֹר׀ ִ ֖
ח ְס ֵי ְי֭יָ ָ
 .3תהלים פט ב ַ ֽ
י יְ ָ ֽי:
ח ְס ֵ 
ר־א ֶלּה וְ ֝יִ ְת ֽבּוֹנְ נ֗ וּ ַ ֽ
י־ח ָ ֥כם וְ יִ ְשׁ ָמ ֵ ֑
 .4תהלים קז מג ִמ ָ
א־כל֖ וּ ַר ֲח ָ ֽמיו:
א־ת ְמנוּ ִ ֥כּי ל ֹ ָ
ח ְס ֵי יְ יָ֙ ִ ֣כּי ל ֹ ָ֔
 .5איכה ג כב )כב( ַ ֽ
י ָדִּ ֥ויד ַע ְב ֶ ֽדָּך:
ח ְס ֵ 
יחיָך זָ ְכ ָ ֕רה ְל ַ ֽ
ל־תּ ֵ ֖שׁב ְפּ ֵנ֣י ְמ ִשׁ ֶ ֑
ֹלהים ַא ָ
 .6דברי הימים ב ו מב יְ ָי֣ ֱא ִ֔
11
משום מה יש עדיין סידורים המנקדים וזוכר חסדי אבות דלי"ת דגושה .
עיין מנחת שי בחלק מהמקומות.
מנחת שי :כי לא כלו רחמיו  -כן כתיב ,וקרי למערבאי ביו"ד בין מ"ם לוא"ו וקי"ל כותייהו ,וכן
מצאתי במקצת ספרים כתובי יד ,ובדפוס ישן גם לא נמנה במסורה גדולה עם מלין דחסר
יו"ד באמצע תיבותא וקריא ,ולמדינחאי רחמו כתיב רחמיו קרי:
ג לב
גם קמבריג' גורס שאין כתיב וקרי.
הערה 31
מנחת שי :ברוב חסדו  -בכמה ספרים כתובי יד מדוייקים וגם בדפוס ישן חסדו כתיב חסדיו
קרי .ותימה שלא נמנה במסרה גדולה במערכת אות יו"ד עם מלין דחסר יו"ד באמצע
תיבותא וקריה:

11

במחזור גולדשמיד הניקוד הנכון מופיע רק בלוח התיקונים.

8

הערה 27

ג לו

קמבריג' גורס עם יו"ד.

ג מד

הערה 32

ג נב
קמבריג' גורס עם וי"ו.
ג נט

השמטת הדגש אינה מובנת.

מנחת שי :המסלאים  -הה"א במאריך:
דב
וכיון שלא גורסים את הגעיא ,ברור שהשווא המ"ם נח.
דג
דז

קמץ בזקף?

דט
גם ששון 1וקמבריג' גורסים ללא וי"ו.
גם ששון 1וקמבריג' גורסים

ד יא
ללא וי"ו אחרי הסמ"ך.
ד יג

גם ששון 1וקמבריג' גורסים
ללא וי"ו אחרי הנו"ן.
מנחת שי :מחטאת  -במקצת ספרים מחטאות מלא אל"ף וא"ו ,ונמסר עליו לית מלא:
ד טו
ד יח

גם ששון 1וקמבריג' גורסים ללא יו"ד.

ד כב
מנחת שי :תם עונך  -הנו"ן בצירי כמשפט וכחבירו שבפסוק:
הג
הה

גם ששון 1כלנינגרד.
גם ששון 1כלנינגרד וכונציה.
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מנחת שי :לא הונח  -אין מקף באמצע ,הונח-לנו במקף .הונח הה"א בוא"ו שורק במדוייקים
עם דגש בנו"ן:
קמבריג' בלי וי"ו ,גם ששון 1עם וי"ו.

ה טו
ה יט
ששון 1עם וי"ו ,קמבריג' ללא וי"ו.

הפטרת תשעה באב
ֹשה מוציא
כמדומה שונציה נוהג לפי הכלל 'מ ֶׁ

ירמיהו ח יט
וְ כָ לֵ ב מכניס'.
כלל זה נועד להגדיר את קריאה האל"ף בשמות אדנות ואלהות בבוא לפניהן אותיות השימוש.
משה הוציא את ישראל ממצרים ,ולכן הוא סימן שבבוא אותיות מ"ם שי"ן וה"א לפני שם ה'
האל"ף 'יוצאת' כלומר נקראת ,כמו ֵמיְ יָ יָ צָ א הַ דָּ בָ ר )בראשית כד ,נ( נקרא מֵ ֲא ֹד ָניָ ,האֱ ל ִֹהים.
לעומת זאת ּ ָכלֵ ב בן יפונה נכנס עם ישראל לארץ-ישראל .ולכן הוא סימן שבבוא אותיות וי"ו
כ"ף למ"ד ובי"ת לפני שם האל"ף 'נכנסת' כלומר נבלעת ואינה נקראת.
לפי זה צפוי גם כאן שיקראו הַ ֲא ֹד ָני ,אבל בכא"צ ומקורות נוספים מבואר שכאן חריג.
מנחת שי :היי  -האל"ף נחה וכן במסורת כל לשון אדנות עם מש"ה מפיק בר מן חד הה' אין
בציון מכלול דף נ':
תורת הקורא :לגבי 'האדני אין בציון' אכן יש כאן יוצא מן הכלל שהאל"ף אינה נשמעת אחר ה"א ,כמו
שכתבו רד"ק ומנחת שי ,וכמו שיש ז' יוצאים מן הכלל בהם האל"ף של אדנות נשמעת אחר אותיות כל"ב.
ובאמת הה"א שהיא מהאותיות שאחריהם נשמעת האל"ף של שם ה' ,אינה נכונה אלא לענין שם אלוקות,
שבדרך כלל שם זה מופיע אחר ה"א ,ובו האל"ף נשמעת ,וזה משום שהאל"ף של אלוקות בצירי ושל
אדנות בח"פ ,ולכן הצירי ששונה מהיגוי הקמץ או הפתח שבה"א ,נשמע ,משא"כ הח"פ שנעלם אחר פתח
כיון שדומה לו בהגייה.
אליהוא :אבל חסר הניקוד בי' :כלומר הפתח קיים ,והחטף איננו.
אני מצפה לניקוד שוא בי'.
ואם אין ניקוד אז למה אין חטף בה'?
הרי בתמה צריך לכתחלה חטף פתח ,ואם אין ניקוד שוא ,לא צריך להחליף את החטף
לתנועה מלאה.
ועוד ,לענ"ד כאשר אני קורא תיבה כזאת ,כלומר תמה ,אני מפריד בין התמה לתיבה עצמה.
ללא ההפרדה ,אי אפשר להבין שזאת תמה.
תורת הקורא :אות לפני גרונית מתנהגת כמו לפני אות גרונית גם כאשר האות הגרונית נחה ,למשל:
וה)א(ספסוף ,וכן :מבית ה)א(סורים יצא למלוך ,למרות שבדוגמה האחרונה האל"ף הוסרה גם מהכתיבה.
ממני :זה אחד הקלקולים של תנ"ך קורן.
כדי למנוע קריאה לא נכונה של הויה השאירוהו ללא ניקוד.
ועתה במלים כמו ַּבי ָי אי אפשר לדעת אם האל"ף בח"פ או נעלמת.
אבל אם מנקדים שווא רואים הבדל בין מֵ יְ י ובין א' נחה ,אני עדיין לא מבין מה מפריע כאן.
אליהו
ר"י לויפר :ברור ,אבל הכלל של האלמות האל"ף בשמות אדנות ואלוקות ,מי אמר שאינו
תקף גם כשמדובר בה' התימה ,כמו שהוא פועל באותיות וכלב? יש דוגמאות נוספות של ה'
התימה לפני שמות אדנות ואלוקות?
ֹלהי ֵמ ָר ֽחֹק :כאן משה מוציא.
ֹלהי ִמ ָקּ ֛רֹב ָ ֖אנִ י נְ ֻאם־יְ ָי֑ וְ ֥ל ֹא ֱא ֵ ֖
ממניַ :ה ֱא ֵ ֧
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טעמי תורה :הכלל של מש"ה מוציא וכל"ב מכניס יש בו גם היגיון ושיטה ,וכך נראה לי ההיגיון
שמאחורי הכלל:
כאשר ניקוד אות השימוש דומה לניקוד האל"ף )באדני ,ואדני ,כאדני ,לאדני ,באלהים ,ואלהים ,כאלהים,
לאלהים( ,האל"ף נעלמת משום שאז הניקוד הדומה מבליע את החטף בניקוד אות השימוש.
כאשר אין ניקוד אות השימוש דומה לניקוד האל"ף )מאדני ,שאדני ,האלהים( ,האל"ף נשמעת.
ממילא יוצא שה"א התמה הבאה לפני שם אדנות שונה מה"א הידיעה הבאה לפני שם אלוקות ,משום
שבה"א הידיעה לפני שם אלוקות האל"ף נשמעת משום שאין ניקודם דומה )האלהים( ,אך ה"א התמה
לפני שם אדנות אין ניקודה שונה מניקוד האל"ף ,ולכן האל"ף אינה נשמעת )וכיון שדוגמה כזו מצויה רק
פעם אחת במקרא  -האדני אין בציון  -לכן נאמר בכלל 'מש"ה מוציא' למרות שיש יוצא מן הכלל אחד(.
ֹלהי' שהביא אליהו האלף כן נשמעת ,משום שגם שם ניקוד אות השימוש שונה
ולכן גם בדוגמא ַ'ה ֱא ֵ ֧
מניקוד האל"ף.
ואגב יש להעיר שב'מאלהי' האל"ף לא נעלמת למרות שניקודה דומה לניקוד אות השימוש ,וכנראה זה
משום שהמ"ם בעצם מנוקדת בחיריק ורק מחמת תשלום הדגש היא מנוקדת בצירי ,ולכן נידונה כאינה
דומה לניקוד האל"ף ,והאל"ף אינה נבלעת ,ואולי צ"ע בטעם הדבר ,אך עכ"פ הדברים הגיוניים.
ר"י לויפר :יפה ומסתבר.
מוךָ
טעמי תורה :מאתו טעם גם 'זֹבֵ חַ ָלאֱ ל ִֹהים יָ ח ֳָרם )שמות כב ,יט(' יוצא מן הכלל ,וכן 'אֵ ין ָּכ ֹ
בָ אֱ ל ִֹהים )תהלים פו ,ח('.
דויד כוכב :במילה לאלהי ניקוד הא' עבר ונבלע בל' שהיתה ריקה )שואית( ,ונתארך לצירה
בגלל ההברה הפתוחה .ואילו במילה 'מאלהי' אין מקום שיהיה נבלע ,כי הצירה בא כתשלום
דגש ,כלומר לפני הא' ,כדי להותיר את השוא במקום הדגש על כנו "זכר" לדגש.
תורת הקורא :אתה בעצם אומר שלמרות שהה"א נשמטה כאן ,כיון שאמורה היתה להיות נחשב שיש
כאן ה"א השימוש ,וממילא התיבה מתנהגת כמו אחר מש"ה ולא כמו אחר וכל"ב.
אני מקבל את דבריך )האמת היא שזה בעצם גם מה שאני אומר רק במילים אחרות.(...
ר"י לויפר :נכון ,אתה אמרת בעצם את ההסבר לכל הכלל של משה וכל"ב
וההגדרה הנכונה היא שה' הידיעה בלועה ,לא נשמטה ,אלא נבלעה והעניקה לאות כלב
שלפניה את הניקוד שלה ,כך שההיא מתפקדת כעת כה' הידיעה לכל דבר וענין .לפיכך אין
שום סיבה שלענין מש"ה וכל"ב יהיה הדין אחרת.
חכ
מנחת שי :לוא נושענו  -מלא וא"ו ואל"ף במקצת ספרים כ"י ודפוסים ישנים וכן נמנה
במסורת פרשה ויקרא עם ל"ה מלאים בקריאה:
משום מה הדפוסים מלבד האמונים על כתר
ח כא
ארם-צובה מנקדים בפתח באתנח .המסורה הקטנה של ונציה לא תציל את הנוסח הלקוי שם.
ונציה אינו מדגיש את הצד"י .כיון שזו ה"א השאלה לפני
ח כב
שווא )חטף( לא צפוי דגש בהכרח ,אבל לרוב יש דגש.
כרגיל מעדיף ברויאר את שיטת המנחת-שי
ח כג
למעט בחטפים בלא-גרוניות .כאן רק כא"צ מנקד בח"פ.
מנחת שי :חללי בת עמי  -במקצת ספרים הגיהו חלֲ לי וכ"כ רד"ק בשרשים וְ ִה ּנֵה חַ ְללֵ י חֶ ֶרב
)ירמיהו יד ,יח( הלמ"ד בשוא לבדו .את חלֲ לי בת עמי הלמ"ד בשוא ופתח והחי"ת מעמדת בגעיא
עכ"ל ולפ"ד זהו תלוי במנהג הספרים כמ"ש בריש פרשת לך לך וטעם המלה מירכא:
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טב
מנחת שי :ואתי לא ידעו  -בספרים מדוייקים חסר וא"ו אחר האל"ף גם לא נחשב במסורת
בכלל המלאים:
;

אולי השווא

ט ג
הוא כדי להבדיל מהשם ַי ֲע ֹקב.
מנחת שי :יעקב  -העיין בשוא לבדו וכל שאר יעקב שום בר נש בשוא ופתח:
כ"י קהיר נוהג כאן את המנהג לסמן 'דגש קל' אחרי גרונית בשווא נח ,עתה מתברר שזה
מנהג בן-נפתלי.
;
עובר:
טט
במחלוקת השנייה מעדיף ברויאר כרגיל את השווא.
ט יב י ֔י:

י ֗י:

נוסח הזקף הוא הנכון.

ט טו
מנחת שי על ירמיה פרק ט פסוק טז
והפצותים  -במקצת ספרים מדוייקים חסר יו"ד אחר פ"א ונמסר עליו ב' חד חסר וחד מלא
ע"כ .ועניין מ"ש ביחזקאל י"א:
ֽלמקונ ֖נות:
; למקונ ֖נות:
ט טז
שוב חטף-פתח בכא"צ; לפי כא"צ לנינגרד ובן אשר מ"ם של למקוננות בשווא נח.
כא"צ ולנינגרד מוסיפים געיא כנראה
א ֙ד:
ֹ֤בּ ְ ׁשנֽ ּוְּ -מ ֹ
א ֙ד:
ֹ֤בּ ְ ׁשנ ּו ְמ ֹ
א ֙ד:
ט יח ֹ֤בּ ְ ׁשנֽ ּו ְמ ֹ
כדי שלא תבלע הברת השורק; ונציה אינו גורס את הגעיא; קהיר מוסיף גם מקף ובנוסף
מדגיש את המ"ם ,לולא המקף יכולנו לדונו כ'אתי מרחיק' ,אבל כנראה הוא כעין 'דחיק'.12
ט יט
מנחת שי :בנותיכם  -מתחלפת חסר וא"ו:
:
ט כ
מוסיפים ,קהיר מוסיף מקף וגם געיא.

מחלוקת כתיב.

כא"צ מוסיף געיא לנסיגה ,ונציה ולנינגרד אינם

ט כא
ט כב

:

ט כג
12

בקדמונים אין בידול בין אתי מרחיק לדחיק .המקובל הוא שדגש אתי מרחיק בא אחרי מלה מוטעמת מלעיל,
והדחיק בא אחרי הקפה.
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הפטרת תענית ציבור במנחה – אשכנז
ישעי' נו ג
נו ד
נו ו
נו ז
הספרדים מפטירים שובה ישראל בסוף הושע.

הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
מצורפת כאן קינה על חורבן יהדות אירופה מהרב שמעון שוואב ז"ל הגאב"ד דקהל
עדת ישורון נו-יורק
על החורבן האחרון

אֲשר אָ ז ְ ּבחַ ְר ּ ָתנוּ:
הַ זּוֹ כֵ ר ַמזְ ִּכ ָיריו .דּ וֹ ר דּ וֹ ר ו ְּקדוֹ ָׁשיו .מֵ ֵעת ׁ ֶ
של דּ וֹ ר אַ חֲרוֹ ן .אוֹ יָה מֶ ה הָ יָה לָנוּ.
יִ זְ כּ וֹ ר דֵּ ָראוֹ ןֶ ׁ .
ש ּ ָמ ְסר ּו נ ְַפ ׁשוֹ ָתםָ ּ .כל ְׁשקו ֵּעי ִע ְמ ֵקי-הַ ָּבכָ א:
ְׁשטוּפֵ י ַמבּ ּול-דָּ םֶ ׁ .
אל ִֹהיםּ ְ .באַ ְרצוֹ ת הַ חַ ִּיים .וַ ֲע ֵדי ַעד זִ כְ ָרם לִ ְב ָרכָ ה:
יִ ְפ ְק ֵדם ֱ
ש ָראֵ לֵ :עדוֹ ת ו ְּק ִהלּ וֹ ת.
יטב ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
שא ּו אֵ לָיו ּ ַכ ּ ַפיִ ם .אֲהָ ּהִ .אי ָׁש ַמיִ ם .הוֹ י ַעל מֵ ַ
ְׂ
ָע ִרים וּגְ לִ ילוֹ ת .חֲבוּרוֹ ת .מוֹ סָ דוֹ תָ ּ .כל מוֹ ֲע ֵדי אֵ לִ :מי יִ ּ ֵתן ּ ַפלְ גֵי ַמיִ םֵ ּ .ת ַר ְדנָה
ש ָר ִפיםּ ְ .במוֹ -אֵ ׁש
ֵעינַ יִ ם .אֶ ל אַ ְׁשדּ וֹ ת נַ ֲחלֵי הַ דְּ ָמעוֹ תֲ :עלֵי אַ לְ פֵ י אֲ לָפִ ים .גּ וּפִ ים נִ ְ ׂ
יקי ָמסוֹ ָרה .וְ ַעל ּ ִפ ְרחֵ י הַ ְּכהֻ ּנָה
ש ֵרי-הַ ּתוֹ ָרה .ו ַּמחֲזִ ֵ
הַ ח ְֻר ָּבן וּזְ וָעוֹ ת :וְ ַעל ָׂ
שי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת .וּמוֹ ִרים וּמוֹ רוֹ תִּ .תינוֹ קוֹ ת ֵּבית ַר ָּבן י ִ ַּק ִיריםַ :על
הַ ְ ּצ ִע ִירים :וְ ַעל חוֹ ְב ׁ ֵ
ש ָ ּילָדוַּּ :גם .לְ ַרבּ וֹ תִ .ר ְבבוֹ ת
ָּבנוֹ ת בּ וֹ ְטחוֹ ת .וְ סָ ִבים וְ סָ בוֹ ת .וְ ַעל ז ְַר ָעם וְ ַט ּ ָפם ׁ ֶ
של
ֹאשֶ ׁ .
ֶנאֱהָ ִבים ַּבחַ ִּייםּ ְ .במוֹ ָתם לֹא נִ פְ ָרדוּ :אֶ ת דָּ ָמם דְּ רוֹ ׁשִּ .כי ִתשּׂ ָ א אֶ ת ר ׁ
שאתִׁ .ש ּ ָׁשה אַ לְ פֵ י
שבֶ ר וְ ׁ ֵ
ּ ָכל נִ דָּ ף ל ֶָעלִ ים הַ ּ ְטרו ִּפיםָ ּ :כל נ ְַפ ׁשוֹ ת-מֵ תּ ִ .בימֵ י ׁ ֶ
יש ּיָה לְ בַ ֲערוֹ ִ ּב ְב ַרק ז ַַעם סוֹ ֵערִ .מ ּ ַכ ְרמֵ י הַ חֶ מֶ ד אָ הַ ְב ּ ָת :גּוֹ אֵ ל
ְפ ָע ִמים אֲ ל ִָפיםְׁ :שלִ ִׁ
הַ דָּ ם .נָ א זֵכֶ ר צַ ֲע ָרם .אַ ל ִּת ְמחֶ ה ִמ ּ ֵספֶ ר ּ ָכ ָת ְב ּ ָת :זְ כוֹ ר הַ ְ ּנאָ קוֹ ת .וְ ַר ַע ׁש ְצ ָעקוֹ ת.
אָ ז יו ְּבל ּו ל ֶָרצַ ח :יְ אוֹ ֵרי ְדמֵ יהֶ ם .וְ ִד ְמעוֹ ת ּ ְפנֵיהֶ ם .לֹא ִת ּ ָׁשכַ ְחנָה ָלנֶצַ חָ ּ :כל ִחיל
ֹאד ָך ְצרוֹ רַ .עד
וּגְ נִ יחָ ה .וּנְ ִהי ְצ ִריחָ הִ .מ ּ ְׁשדו ֵּדי לַהֲקוֹ ת הַ ְּכל ִָבים :זְ כוֹ ר ו ְּספֹרּ ְ .בנ ְ
גָעים .וּפַ חֵ י נְ פָ ׁשוֹ ת ֲעגוּמוֹ ת:
ֵעת נְ קֹם ֶעלְ בּ וֹ ן ֲעלו ִּביםּ ְ :ב ַמחֲנוֹ ת הַ ּ ְפ ָר ִאיםְּ .כאֵ ב וּנְ ִ
ח ֲָרפוֹ ת ו ְּצחוֹ קְּ .כלִ ּמוֹ ת וָ רֹקִ ּ .פ ְצ ֵעי הַ ּ ָכאוֹ ת אֲ י ֻּמוֹ ת :ו ְּר ָעבוֹ ןִ .צ ּ ָמאוֹ ןִׁ .ש ָּגעוֹ ן.
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ֱשלִ ים ְ ּבלִ י-כֹחַ  :וְ כָ ל נַאֲ קוֹ ת-חָ לָלִ .מ ּ ָכל י ִָחיד אֻ ְמלָל .חָ לִ ילָה לְ ָך
ִע ָ ּצבוֹ ן .וְ כִ ְׁשלוֹ ן ֶנח ָׁ
ימרוֹ תָ -ע ָׁשן וְ ִקיטוֹ ר ִמ ִּכ ְב ָׁשןִּ .ת ּלֵיִּ -ת ִּלים ֲעצָ מוֹ ת וְ גִ ִידים :וְ חַ ְד ֵרי
ִמ ִּל ְׁשכּ ֹחַ  :וְ ִת ְ
ְ
הָ ַר ַעל .קוֹ ל ְׁשאָ גוֹ ת ִמ ְ ּקהַ ל-הַ ֶּנחֱנָ ִקים ּתוֹ ך ּ ָתאֵ י הָ אֵ ִדים :וְ ִס ְרחוֹ ן גּ וּפוֹ ת .וּגְ וִ יּוֹ ת
אֲצים :אֵ ְ
יך הָ פְ כ ּו טוֹ ְרפֵ יהֶ ם .לְ בוֹ ִרית חֶ לְ בֵ יהֶ ם.
ְסגוּפוֹ תּ ְ .גלַל-דֹמֶ ן אַ ְד ַמת נוֹ ִ
ימין
אשי-הַ ּ ְפ ָרעוֹ ת .לִ ִ
של ָר ׁ ֵ
ָשים :ו ְּק ִריצַ ת אֶ ְצ ָּבעוֹ תֶ ׁ .
יש לְ ִק ּ ׁשוּטֵ י הַ ּנ ִׁ
וְ עוֹ רִ -א ׁ
ְ
ְ
שמאוֹ ל :וְ אֵ יך יָר ּו יְ ִריּוֹ ת ַעל חוֹ ְפ ֵרי הַ בּ וֹ רוֹ תּ ְ .ביִ ּסו ֵּרי
ִׁש ְעבּ וּדֶ ּ -פ ֶרך .צַ לְ ָמוֶת לִ ְ ׂ
ְ
ִחבּ וּטֶ -קבֶ ר הוֹ ִרידוּם ְׁשאוֹ ל :אֵ יך ִענּ ּו אַ ְחיוֹ ֵתינוּ .וְ סֵ ְרס ּו ְבנוֹ ֵתינוּ .כּ וֹ סוֹ תַ ּ -ת ְר ֵעלָה
ידי רוֹ ְפ ִאים אַ כְ ז ִָריםּ :ו ְפלִ יטֵ י הַ ּ ְשׂ ִר ִידים ִ ּב ְמחִ לּ וֹ ת ו ְּס ָת ִרים .וְ ִט ְמיוֹ ן יְ ל ִָדים ְ ּבבָ ּ ֵתי
ִמ ֵ
ידיךָ:
שהָ -ת ִמים לְ עוֹ לָה .דַּ ם ְ ּבנֵי הַ גּוֹ לָה .הוֹ י א ֲִריאֵ ל ִמ ִ ּנ ְבלַת ח ֲִס ֶ
ְׁש ָמדְּ -כ ָמ ִריםֶׂ :
ָ
ָ
שי ְׁשמֶ ךּ ְ :בקוֹ ל
אֲשר ִא ּ ָׁשם ל ֹא ִתכְ ֶּבהּ ְ .בח ּונֶיך הָ י ּו ְמ ַקדְּ ׁ ֵ
צֹאןָ -ק ָד ִׁשים ִמי יִ ְמנֶהֶ ׁ .
שהוּא יַאַ ְספֵ ם .וְ ַעד יוֹ ם אַ חֲרוֹ ןִ :ה ְצדִּ יק ּו ִדין .וְ אַ ף
ש ָראֵ ל ָמ ְסר ּו נֶפֶ ׁש לָאֵ לֶ ׁ .
ְׁש ַמע יִ ְ ׂ
אֲמין ָענוּ .וְ ָׁשר ּו ִׁש ַירת ִ ּב ּ ָטחוֹ ן :ו ְּבכֵ ן נִ ְׁשאַ ר ָעםְּ .כיָתוֹ ם נִ ְדהָ םּ ְ .בלִ י ְקבָ ִרים
אֲ נִ י ַמ ִ
לְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵטחַ  :וְ לֹא ַמ ֵ ּצבוֹ ת .אֵ יפֹה לִ ְבכּ וֹ ת .יִ ְבבוֹ ת לֵבָ ב רוֹ ֵתחַ ַ :רק נִ ְס ּ ֵכי-הַ דָּ ם.
אַ זְ ּ ָכרוֹ ָתםּ .תוֹ ְס ִסים ְ ּבלִ י ׁשוֹ כֵ חַ  :וְ הָ ֵרי אֶ פְ ֵרי ֲע ֵק ָד ָתםְּ .תרוּמוֹ ת דִּ ְׁשנֵי ִמזְ ֵּבחַ ִ :מי
אֲשר דַּ ְע ּתוֹ ִמ ְּכאֵ ב נִ ְט ֶרפֶ ת :ו ְּׁשאֵ ִרית הַ ּ ְפאֵ רִּ .כ ְמ ַעט
ֶׁ
ש ָראֵ ל.
יְ ַמ ּלֵל .צַ ַער יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ִמ ְזּעיר .13וְ אֵ ְ
אֲשר לְ ך ְמאֹד
יך קוֹ ָמ ָת ּה הַ יּוֹ ם נִ כְ ּ ֶפפֶ ת :אֵ ל חֵ י ְמ ַרחֵ םֲ .ע ָד ְתך נַחֵ םֶ ׁ .
ֵ
אל ִֹהים ְמ ַרחֶ פֶ ת:
נִ כְ סֶ פֶ ת :אוֹ ר-חָ ָד ׁש ּ ַתזְ ִריחַ ַ .ק ְרנֵי-הוֹ ד ּ ַת ְצ ִמיחַ  .וְ רוּחַ ֱ
מֹועֽד:
ֵ
י־בא
חנְ ( ָנּה ִּכ ָ
י־עת ְ+ל ֶ ֽ
אַ ָּתה תָ קּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ִּכ ֵ 
מצורף מכתב שצורף בשנים הקודמות.
בס"ד לסדר דברי שלום לאמר
למערכת שלום!
ברשותכם רציתי לעורר את תשומת הלב לדיוקים במגילת איכה ובקינות.
במגילת איכה יש בפסוקים רבים הטעם 'קדמא' לפני מהפך .כידוע הטעמים 'קדמא'
ו'פשטא' – אף ששוים בצורתם ,הקדמא טעם מחבר ,לעומת הפשטא שהוא מפסיק.
הוּדה ֵמעֹנִ י )טעם פשטא
למשל פסוק ג' בתחילת המגילהָ :גּ ְל ָ֨תה )טעם קדמא מחבר( יְ ָ
מפסיק(.
שׁוּבה.
בולט במיוחד בסוף המגלהֲ :ה ִשׁ ֵ֨יבנוּ )קדמא מחבר( יְ ָ ֤י ׀ ֵא ֶ ֙ל ֙יָך )פשטא מפסיק( וְ נָ ָ
ולכן אין לעצור במלה מוטעמת בקדמא כמו במלה מוטעמת בפשטא .ההבחנה
ביניהם היא בזה שהקדמא באה על האות המוטעמת בין מלעיל ובין מלרע
)בדוגמאות שהבאנו בת' של ּג ְָל ָתה ובב' של הֲ ִׁשיבֵ נ ּו( ,הפשטא באה תמיד על האות
האחרונה במלה ,ואם המלה מוטעמת מלעיל – מופיע פשטא כפול :בסוף המלה וגם
באות המוטעמת.
בפרק ג כ וְ ָת ׁש ֹוחַ בחולם ולא וְ ָת ׁשוּחַ  .פסוק נט ָׁשפְ ָטה הש' בקמץ חטוף )קטן( שהוא
תנועה קטנה והשוא אחריו בפ' נח.
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'מ ְז ּעֵ יר' ,אבל הניקוד הנכון של הביטוי הוא ' ְמ ַעט ִמזְ ָער
א"ה :בגלל החרוז והכתיב המלא הניקוד כאן הוא ִ
)ישעיהו י ,כה ועוד('
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ד ז ַזכּ ּו  ...צַ ח ּו – שניהם מלרע .ד יד נָע ּו מלרע!
עוד הערה בניקוד בקינות.
הקינה המסומנת ח' בסדר הקינות )השלישית שנאמרת ביום( מסתיימת במלים :איכה
תפארתי מראשותי השליכו ,וכך פותחת הקינה הבאה של הקליר .בקינות מנוקדת
המלה כך :מֵ ַראֲשׁ ֹו ַתי )המ' בצירי והר' בפתח( ומפורש 'מעל ראשי' .אין זה מסתבר,
כי אין זה הפרוש הנכון של המלה .יותר נכון היה לנקדְ :מ ַראֲשׁ ֹו ַתי )המ' בשוא( כמו
שמצינו בפרשת ויצא )בראשית כח ,יא ויח( ,ואז הפרוש יהיה ליד ראשי .אבל גם
פרוש זה איננו נוח .אמנם מצאנו ניקוד מֵ ראשותי )המ' בצירי( שאול )שמואל א כו
יב( ,אבל שם מתפרש מהמקום שליד ראשו של שאול ובקינה אין שום אפשרות
לפרש כן.
יכם
ירה הַ ְׁש ִּפילּו ֵׁשבּו ִּכי י ַָרד  3מַ ְראֲׁשֹותֵ ֶ 6
מר לַ ֶּמ/לֶ  .וְ לַ ּגְ ִב ָ 
א ֹ
בספר ירמיה יג יחֱ :
ּת ְפאַ ְר ְּת ֶ ֽכם׃ אם נשוה ללשון הקינה תפארתי
)המ' בפתח והר' בשוא( ע ֲֶט ֶרת ִ ֽ
מראשותי השליכו ,נמצא שהקליר כיוון לפסוק הזה .תפארתי ומראשותי שניהם
מכוונים לגדולה ,ועל זה מקונן הקליר בשם עם ישראל שאת שניהם השליכו .ולכן
לסיכום :מַ ְראֲׁשֹותַ י המ' בפתח והר' בשוא.
עי' ערוגת הבושם ח"ג עמ'  263שפרושו השני משתמע כדברינו.
יהי רצון שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל בישועה קרובה.
תי
ח ַ
ּכיַ -רּב ֹות אַ נְ ֹ
עֹול ְ/לּתָ ִלי ַעל ּכָ לְּ -פׁשָ ָע י ִ ֽ
ַ
למֹו ּכַ א ֲֶׁשר
עֹולל ָ 6
ֵ
ּתָ ב ֹא כָ לָ -רעָ ָתם ְלפָ ֶנ 3י=  3וְ
וְ ִל ִּבי ַדּוָ ֽי׃
הֹורידּו
ִ
ּקים
ֹאׁשם חָ גְ רּו ׂשַ ִ 
ֵׁשבּו לָ ָא ֶרץ יִ ְּדמּו  3זִ ְקנֵ י בַ תִ -צּיֹ 6ון הֶ עֱלּו עָ פָ ר  3עַ ל-ר ָ 6
י ְ
תּוFת יְ רּוׁשָ לָ ִֽ ם׃
ֹאׁשן ְּב 
לָ אָ ֶ3רץ  3ר ָ 6
תּולת
ח ֵ 6מְּ .ב ַ
ּל .הַ ּבַ ת  3יְ רּוׁשָ 6לַ ִם ָמה אַ ְׁשוֶהּ-לָ ַ 3 .ואֲנַ ֽ ֲ
ידָ .מה א ֲַדּמֶ הָ ( -
ָ ֽמה-א ֲִע ֵ G
ל.׃
רִ .מי יִ ְרּפָ אֽ ָ -
ּכי-ג ָדֹול ּכַ ּיָ /ם ִׁש ְב ֵ 
ּבַ תִ -צּיֹון ִ ֽ
ׁשי׃
ֹוח עָ ַלי נ ְַפ ִ ֽ
יח וְ תָ ׁש ַ
ׁש ַ
רּודי לַ עֲנָ ה ו ָֽר ֹאׁש׃ ס זָכֹור ִּתזְ ּ6כֹור וְ תָ  ֹ
ּומ ִ 
ס זְ כָ ר-עָ נְ יִ י ְ
ח ְס ֵדי ה ִּ '3כי ל ֹאָ 6 -ת ְמנּו ִּכי ל ֹא-כָ ל ּו
אֹוחיל׃ ס ַ ֽ
ִֽ
ס ז ֹ/את אָ ִׁשיב אֶ לִ -ל ִּבי עַ לֵּ -כן
ָת=׃ ס חֶ ְל ִקי ה  '3אָ ְמ ָרה נ ְַפ ִׁ6שי עַ לֵּ -כן
ח ָ ֽמיו׃ ס ח ֲָד ִׁשים  3לַ ְּבקָ ִ 6רים ַר ָּבה אֱמּונ ֶ ֽ
ַר ֲ
ׁשּועת
דּומם ִל ְת ַ
ָ6
ׁשּנּו׃ ס טֹוב וְ י ִָחיל  3וְ
ק ָ6וו ְלנֶ פֶ ׁש ִּת ְד ְר ֶ ֽ
אֹוחיל ֽלֹו׃ ס טֹוב ה ְ '3ל ֹ
ִ
ליו׃
עּוריו׃ ס י ֵֵׁשב ּבָ ָדד  3וְ יִ ֹּ6דם ִּכי נ ַָטל עָ ָ ֽ
ּכי-יִ ָּׂשא ֹעל ִּבנְ ָ ֽ
ֽה'׃ ס טֹוב לַ ֶּ 6גבֶ ר ִ ֽ
נ ְַח ְּפ ָׂשה ְד ָרכֵ 3ינּו ֽ ְ 3ונ ְַח ֹ6ק ָרה וְ נָׁש ּובָ ה עַ דֽ -ה'׃ ס נִ ָּׂשא ְלבָ בֵ 3נּו  3אֶ לּ-כַ ָּ 6פיִ ם אֶ לֵ -אל
ּבַ ּׁשָ ָ ֽמיִ ם׃
קֹולי ׁשָ ָמ ְעּתָ אַ לּ-תַ ְע ֵל Mם אָ זְ נְ =ְ /ל ַרוְ חָ ִתי
ִ
אתי ִׁש ְמ= 6 3ה' ִמּב ֹור ּתַ ְח ִּתּיֽ ֹות׃ ס
קָ ָר ִ
יבי
ר ְבּתָ אֲדנָ /י ִר ֵ
ירא׃ ס ַ M
תי׃ ס קָ ַר ְ3בּתָ ְּ 3ביֹום אֶ ְק ָר ֶ6אּךָ אָ ַמ ְרּתָ אַ לִּ -ת ָ ֽ
ְלׁשַ וְ עָ ִ ֽ
טי׃
לּתָ חַ ּיָ ֽי׃ ס ָר ִאיתָ ה ה  '3עַ ּוָ תָ ִ6תי ׁשָ ְפ ָטה ִמ ְׁשּפָ ִ ֽ
נ ְַפ ִׁשי ּג ַָא ְ
לב ּתַ אֲלָ ְת=
יהם׃ ס ִּת ֵּתן לָ הֶ ם ְ 3מגִ ּנַתֵ 6 -
ס ּתָ ִׁשיב לָ ֶהם ּגְ מּ /ול ה ' ְּכמַ ע ֲֵׂשה יְ ֵד ֶ ֽ
ּתחַ ת ְׁש ֵמי ֽה'׃ פ
ידם ִמ ַ 
ּדף ְּבאַ ף  3וְ תַ ְׁש ִמ ֵ 6
הם׃ ס ִּת ְר ֹ
לָ ֶ ֽ
יּועם ז ָָ 6הב יִ ְׁשנֶ א הַ ֶּכתֶ ם הַ ּט ֹוב ִּת ְׁשּתַ ּפֵ ְ3כ ָנה  3אַ ְבנֵי6ֹ -ק ֶדׁש ְּב ר ֹאׁש ּכָ ל-
ַ
אֵ יכָ ה 3
יכה נ ְֶח ְׁשבּו ְ 3לנִ ְבלֵ יֶ 6 -ח ֶרׂש
חּוצֹות׃ ס ְּבנֵ י ִצּיֹון  3הַ יְ קָ ִ 6רים הַ ְמסֻ ּלָ ִאים ּבַ ָּפז אֵ ָ
ֽ
יֹוצר׃ ס
די ֵ ֽ
מַ ע ֲֵׂשה יְ ֵ 
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יֹוׁשבֶ ת ְּב ֶא ֶרץ ע ּוץ ּגַם-עָ לַ 3יִ ּ 3 .תַ עֲבָ רּ6 -כֹוס
יֹוׁשבֶ תי ֶ
ֱדֹום ֶ
יׂשי וְ ִׂש ְמ ִחי ּ 3בַ ת-א 6
ס ִׂש ִ
ע ֹו ֵנּ 3 .בַ ת-
לֹותּ .פָ ַקד ֲ
יֹוסיף ְלהַ גְ ֵ
ל ֹא ִ
ע ֹו ֵנּ 3 .בַ תִ -צּיֹ 6ון 
ִּת ְׁש ְּכ ִ רי וְ ִת ְתעָ ִ ֽרי׃ ס ּתַ םֲ -
ֹאתיִ .׃ פ
ֱדֹום ּגִ ָּלה עַ ל-חַ ּט ָ ֽ
א 6
עַ לֶ -ז(ה הָ יָ ה ָד ֶוה ִ 3ל ֵּ6בנּו עַ לֵ -אּלֶ ה חָ ְׁשכ ּו עֵ ינֵ ֽינּו׃ ַעל הַ רִ -צּיֹון ׁ 3שֶ ּׁשָ ֵ 6מם ׁשּועָ ִלים
ׁשב ִּכ ְסאֲ= ְל דֹור ו ָֽדֹור׃ ָלּמָ ה לָ ֶנ 3צַ ח 3
עֹולם ּתֵ ֵ 6
ִה ְּלכּוֽ -בֹו׃ פ אַ ָּתה ה ְ '3ל ָ
ָמים׃ ֲ
ִּת ְׁשּכָ ֵ 6חנּו ּתַ עַ ְז ֵבנּו ְל  ֹא ֶר .י ִ ֽ
ּדׁש
ָׁשּובָ ה חַ ֵ 
ָׁשּובָ ְ ֽונ 6
ה ִׁשיבֵ נּו ה' ׀ אֵ לֶ 3י= ֽ ְ 3ונ 6
י ֵָמינּו ְּכ ֶ ֽק ֶדם׃

ירי יִ ְהיֶ ה
ֲׂש ִ (
יעי וְ צֹום הָ ע ִ
יׁשי Tוְ צֹום הַ ְּׁש ִב ִ+
יעי וְ צֹום הַ ח ֲִמ ִ
ֹּֽכה-אָ ַ Gמר ה' ְצבָ א( ֹות צֹום הָ ְר ִב ִS
ֱהבּו׃
טֹוב ים וְ הָ א ֱֶמת וְ הַ ּׁשָ ל ֹום א ָ ֽ
ִ
מע ִ ֲדים
ּול ִׂש ְמ ָ 6חה ּֽו ְל ֹ
הּודה ְ 3לׂשָ ׂשֹון ְ
ְלבֵ ית-יְ ָ
מנהג אשכנז מערב לומר אחרי הקינות של היום פסוקים מספר ישעיהו )לד-לה(

יה֣ ִ :כּי ֶ ֤ק ֶצף ַ ֽל ֙ה'
ל־צ ֱא ָצ ֶ ֽא ָ
ֹלאהּ ֵתּ ֵ ֖בל וְ ָכ ֶ
וּמ ָ֔
וּל ֻא ִ ֖מּים ַה ְק ִ ֑שׁיבוּ ִתּ ְשׁ ַ ֤מע ָה ָ֙א ֶר ֙ץ ְ
מ ַע ְ
ִק ְר ֤בוּ גוֹיִ ֙ם ִל ְשׁ ֔ ֹ
יהם יַ ֲע ֶל֣ה
וּפגְ ֵר ֶ ֖
יהם יֻ ְשׁ ֔ ָלכוּ ִ
ימם נְ ָת ָנ֥ם ַל ָ ֽטּ ַבח :וְ ַח ְל ֵל ֶ ֣
ל־צ ָב ָ ֑אם ֶה ֱח ִר ָ ֖
ל־כּ ְ
גּוֹים וְ ֵח ָ ֖מה ַע ָ
ל־ה ִ֔
ל־כּ ַ
ַע ָ
ל־צ ָב ָ ֣אם יִ ֔בּוֹל
ל־צ ָ ֣בא ַה ָשּׁ ַ֔מיִ ם וְ נָ ֹ֥גלּוּ ַכ ֵ ֖סּ ֶפר ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם וְ ָכ ְ
קּוּ ָכּ ְ
ָב ְא ָ ֑שׁם וְ נָ ַ ֥מסּוּ ָה ִ ֖רים ִמ ָדּ ָ ֽמם :וְ נָ ַ֙מ ֙
ל־עם ֶח ְר ִ ֖מי
ל־א ֣דוֹם ֵתּ ֵ ֔רד וְ ַע ַ ֥
י־רוְּ ָ ֥תה ַב ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ַח ְר ִ ֑בּי ִהנֵּ ֙ה ַע ֱ
וּכנ ֶ ֹ֖ב ֶלת ִמ ְתּ ֵא ָנֽהֽ ִ :כּ ִ
ִכּנְ ֤ ֹבל ָע ֶל ֙ה ִמ ֔ ֶגּ ֶפן ְ
ילים ִ ֣כּי
תּוּדים ֵמ ֵ ֖ח ֶלב ִכּ ְלי֣ וֹת ֵא ִ ֑
ים וְ ַע ִ ֔
ְל ִמ ְשׁ ָ ֽפּט֣ ֶ :ח ֶרב ַל ֞ה' ָמ ְל ָ ֥אה ָד ֙ם ֻה ַ ֣דּ ְשׁנָ ה ֵמ ֵ֔ח ֶלב ִמ ַ ֤דּם ָכּ ִר ֙
ירים וְ ִרוְּ ָ ֤תה
ם־א ִבּ ִ ֑
וּפ ִ ֖רים ִע ַ
ים ִע ָ֔מּם ָ
ֶז ַ֤בח ַ ֽל ֙ה' ְבּ ָב ְצ ָ ֔רה וְ ֶ ֥ט ַבח ָגּ ֖דוֹל ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ֱא ֽדוֹם :וְ יָ ְר ֤דוּ ְר ֵא ִמ ֙
יה
לּוּמים ְל ִ ֥ריב ִציּֽ וֹן :וְ נֶ ֶה ְפ ֤כוּ נְ ָח ֶ ֙ל ָ֙
ַא ְר ָצ ֙ם ִמ ָ ֔דּם וַ ֲע ָפ ָ ֖רם ֵמ ֵ ֥ח ֶלב יְ ֻד ָ ֽשּׁן֛ ִ :כּי י֥ וֹם נָ ָ ֖קם ַ ֽל ֑ה' ְשׁ ַנ֥ת ִשׁ ִ ֖
עוֹלם יַ ֲע ֶל֣ה ֲע ָשׁ ָנ֑הּ
יוֹמ ֙ם ֣ל ֹא ִת ְכ ֶ֔בּה ְל ָ ֖
ְל ֶ֔ז ֶפת וַ ֲע ָפ ָ ֖רהּ ְלגָ ְפ ִ ֑רית וְ ָהיְ ָ ֣תה ַא ְר ָ֔צהּ ְל ֶז ֶ֖פת בּ ֵֹע ָ ֽרהַ :ל֤יְ ָלה וְ ָ
נוּ־בהּ
וּה ָק ַ ֣את וְ ִק ֔פּוֹד וְ יַ נְ ֥שׁוֹף וְ ע ֵ ֹ֖רב יִ ְשׁ ְכּ ָ ֑
דוֹר ֶתּ ֱח ָ ֔רב ְל ֵנ ַ֣צח נְ ָצ ִ֔חים ֵ ֥אין ע ֵ ֹ֖בר ָ ֽבּהּ :וִ ֵיר ֙שׁ ָ֙
ִמ ֤דּוֹר ָל ֙
ֿתהוּ
֛יה ַ ֽקו־ ֖ ֹ
וְ נָ ָ ֥טה ָע ֶל ָ
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יה ִי ְ֥היוּ ָ ֽא ֶפס:
ל־שׂ ֶ ֖ר ָ
לוּכ֣ה יִ ְק ָ ֑ראוּ וְ ָכ ָ
ין־שׁם ְמ ָ
יה וְ ֵ ֽא ָ ֖
וְ ַא ְב ֵני־ ֽבֹהוּ :ח ֶ ֹ֥ר ָ

ירים ִק ֥מּוֹשׂ
יה ִס ִ ֔
וְ ָע ְל ָ ֤תה ַא ְר ְמנ ֶֹ֙ת ָ֙

15

יה וְ ָ ֽהיְ ָת ֙ה נְ ֵו֣ה ַת ִ֔נּים ָח ִ ֖ציר ִל ְבנ֥ וֹת יַ ֲע ָנֽה:
וָ ֖ח ַוֹח ְבּ ִמ ְב ָצ ֶ ֑ר ָ

וּמ ְצ ָ ֥אה ָל֖הּ ָמנֽ ַוֹח:
֣יעה ִלּ ֔ ִילית ָ
ְך־שׁ ֙ם ִה ְר ִגּ ָ
ל־ר ֵע֣הוּ יִ ְק ָ ֑רא ַא ָ
ת־א ִ֔יּים וְ ָשׂ ִ ֖עיר ַע ֵ
ים ֶא ִ
וּפ ְג ֤שׁוּ ִציִּ ֙
ָ
עוּתהִּ :דּ ְר ֨שׁוּ
ְך־שׁם נִ ְק ְבּ ֥צוּ ַדיּ֖ וֹת ִא ָ ֥שּׁה ְר ָ ֽ
פּוֹז וַ ְתּ ַמ ֔ ֵלּט ָוּב ְק ָ ֖עה וְ ָדגְ ָ ֣רה ְב ִצ ָלּ֑הּ ַא ָ ֛
ָ ֣שׁ ָמּה ִקנְּ ָ ֤נה ִק ֙
רוּחוֹ
י־פי ֣הוּא ִצ ָ ֔וּה וְ ֖
עוּתהּ ֣ל ֹא ָפ ָ ֑קדוּ ִכּ ִ ֙
ל־ס ֶפר ֙ה' וּֽ ֲק ָ ֔ראוּ ַא ַ ֤חת ֵמ ֵ֙הנָּ ֙ה ֣ל ֹא נֶ ְע ָ ֔דּ ָרה ִא ָ ֥שּׁה ְר ָ ֖
ֵמ ַע ֵ ֤
וּה ְל ֥דוֹר וָ ֖דוֹר
ד־עוֹל ֙ם יִ ָֽיר ֔שׁ ָ
ָ
גּוֹרל וְ יָ ֛דוֹ ִח ְלּ ַ ֥ק ָתּה ָל ֶ ֖הם ַבּ ָ ֑קּו ַע
הן ָ ֔
וּא־ה ִ ֤פּיל ָל ֶ ֙
֥הוּא ִק ְבּ ָ ֽצן :וְ ֽה ִ
נוּ־בהּ:
יִ ְשׁ ְכּ ָ ֽ
יְ ֻשׂ ֥שׂוּם ִמ ְד ָ ֖בּר וְ ִצ ָיּ֑ה וְ ָת ֵג֧ל ֲע ָר ָ ֛בה וְ ִת ְפ ַ ֖רח ַכּ ֲח ַב ָ ֽצּ ֶלתָ :פּ ֨ר ֹ ַח ִתּ ְפ ַ ֜רח וְ ָת ֗ ֵגל ַ ֚אף ִגּ ַיל֣ת וְ ַר ֵ֔נּן ְכּ ֤בוֹד
ֹלהינוּ:
בוֹד־ה' ֲה ַ ֥דר ֱא ֵ ֽ
֖
ן־להּ ֲה ַ ֥דר ַה ַכּ ְר ֶ ֖מל וְ ַה ָשּׁ ֑רוֹן ֵ ֛ה ָמּה יִ ְר ֥אוּ ְכ
נוֹן נִ ַתּ ֔ ָ
ַה ְלּ ָב ֙
יכ ֙ם
יראוּ ִה ֵנּ֤ה ֱא ֹֽל ֵה ֶ
ל־תּ ָ ֑
י־לב ִחזְ ֖קוּ ַא ִ
רוּ ְלנִ ְמ ֲה ֵר ֔ ֵ
וּב ְר ַ ֥כּיִ ם כּ ְֹשׁ ֖לוֹת ַא ֵ ֽמּצוִּ :א ְמ ֙
ַחזְּ ֖קוּ יָ ַ ֣דיִ ם ָר ֑פוֹת ִ
ֹלהים ֥הוּא יָ ֖בוֹא וְ י ַֹשׁ ֲע ֶ ֽכם֥ ָ :אז ִתּ ָפּ ַ ֖ק ְחנָ ה ֵע ֵינ֣י ִעוְ ִ ֑רים וְ ָאזְ ֵנ֥י ֵח ְר ִ ֖שׁים ִתּ ָפּ ַ ֽת ְחנָ ה:
נָ ָ ֣קם יָ ֔בוֹא גְּ ֣מוּל ֱא ִ֔
ָ ֣אז יְ ַד ֵלּ֤ג ָ ֽכּ ַאיָּ ל֙ ִפּ ֵ֔סּ ַח וְ ָת ֖ר ֹן ְל ֣שׁוֹן ִא ֵלּ֑ם ִ ֽכּי־נִ ְב ְק ֤עוּ ַב ִמּ ְד ָבּ ֙ר ַ֔מיִ ם וּנְ ָח ִ ֖לים ָבּ ֲע ָר ָ ֽבה :וְ ָה ָי֤ה ַה ָשּׁ ָר ֙ב
14
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התי"ו רפויה ללא דגש.
השׂ י"ן שמאלית.
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ה־שׁם ַמ ְס ֣לוּל וָ ֶ ֗ד ֶרְך
ים ִר ְב ָ֔צהּ ָח ִ ֖ציר ְל ָק ֶנ֥ה וָ ֹֽג ֶמא :וְ ָהיָ ָ֞
וּעי ָ ֑מיִ ם ִבּנְ ֵו֤ה ַת ִנּ ֙
ַל ֲא ֔ ַגם וְ ִצ ָמּ ֖אוֹן ְל ַמ ֣בּ ֵ
ילים ֥ל ֹא יִ ְת ֽעוּ :לֹא־יִ ְה ֶ֨יה ָ֜שׁם
הוּא־ל֑מוֹ ה ֵ ֹ֥לְך ֶ ֛דּ ֶרְך וֶ ֱאוִ ִ ֖
ָ
וְ ֶ ֤ד ֶרְך ַה ֙קּ ֹ ֶד ֙שׁ יִ ָ ֣קּ ֵרא ֔ ָלהּ לֹא־יַ ַע ְב ֶ ֥רנּוּ ָט ֵ ֖מא וְ
וּבאוּ ִצ ֙יּוֹן ְבּ ִר ָ֔נּה
דוּיי ֜ה' יְ ֻשׁ ֗בוּן ָ ֤
וּפ ֵ֨
אוּליםְ :
יּוֹת ַ ֽבּל־יַ ֲע ֔ ֶלנָּ ה ֥ל ֹא ִת ָמּ ֵצ֖א ָ ֑שׁם וְ ָה ְל ֖כוּ גְּ ִ ֽ
וּפ ִ ֤ריץ ַח ֙
ַא ְר ֵ֗יה ְ
אשׁם ָשׂ ֤שׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָח ֙ה יַ ִ֔שּׂיגוּ וְ ָנ֖סוּ יָ ג֥ וֹן וַ ֲאנָ ָ ֽחה:
עוֹלם ַעל־ר ֹ ָ ֑
וְ ִשׂ ְמ ַ ֥חת ָ ֖
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