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 היבטים לשוניים בפרשת ואתחנן סט

 ובהפטרה ובראשון של עקב משמעות בפרשת ואתחנן דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי
ַ֖ןג כג  יִיי .ן בפתח"הנו :ָוֶאְתַחַּנ  דָֹנ יייֹ  . ֱאלִֹהים :פ שבספר תורה כתוב שם הויה כאן הוא נקרא"אעי:אֲא

 'מתאים לשם אלההניקוד שהובא כאן , לכן צריכים לשים לב לניקוד שם הויה
שיַהּ֛טֹוביַהֶּז ה .ן בשווא נח"העי :ֶאְףְּבָשה ג כה ן׃ ָהָהָ֥ יש להאיץ מעט את קריאת התיבה  ְוַהְּלָבֹנֹֽ

שיַהּ֛טֹובלהסמיכה לתיבה הקודמת שכן הטפחא הוא המפסיק העיקרי  ַהֶּז ה ןי-ַהֶּז הי ָהָהָ֥  ְוַהְּלָבֹנֹֽ

 ך בסגול"הסמ, ו מלעיל"הטעם בתיי:ּ֗תֹוֶספ-ַאלג כו 

ש-ַףל ד ב ֶׁשֶ֤ י֙י ַהָּדָב֙שיאֲא  מוטעמת בפשטא ולא בקדמאַהָּדָב֙שי-ַףלתיבת  :ָאֹנ ִי

ֶמש ד ט ָּׁש   במלעילי:הִי

י֙יי-ָּכל ד י ייַח ִי ֶ֤ שיהֵ֤ה ֶׁש  י֙ייאֲא -קדמא-פשטא, יש לשים לב לצירוף הטעמים הלא כל כך מצויי:ַהָ מִי

 פשטא-מהפך
שד יא   בגרשיים ולא ברביע :ְוָהָהָ֞

י ד יב ָ֥  הטעם לא נסוג, מלרעי:זּוָלתִי

י ד יד יבגרשיים ולא ברביעי:ְוֹאתִיָ֞

הד יח  ָדָמָ֑  ת בקמץ"הבי :ָּבאֲא

י֙י ד כא  ן בקמץ קטן"העיי:ָףְבשִי

ן ד כג ְׁשְּכחּ֙ויֶאת-ֶּפֹֽ יתי֙הי-ּתִי ֶ֤ ל .פשטא-מהפך-פשטא ולא קדמא-מהפך-פשטאי:'ְּבשִי ּוַנתיּכֹֹ֔ טעם י:ְּתמ 

 כן הדבר גם בהמשך, ם"נסוג אחור למ
א׃י ד כד  לשון קינאה, ן"דגש חזק בנוַרָּנֹֽ

ֶסל֙י כהד  יֶתייֶּפ֙ ֶ֤ ייהֹֽי .ן"טעם נסוג אחור לׂשיי:ַוףֲא ִי ָ֥ ינֵ֤ה יָך'-ְּבףֵ֤ה ֹלֶה  ייהמרכא במילה י:א  ָ֥ ינֵ֤ה ' ושם הְּבףֵ֤ה

 במקף לא במרכא
י֩יי ד כו ידֹתִי  טעם תלישא אינו מורה על מקום ההטעמה, במלעילי:ַהףִי

י ד ל  שתיהן במלרעי:ְוָׁשַמְףָּת י.....יְוַׁשְבָּת֙

ע ד לא ְׁשַּב   א"ן שלא תישמע כה"עייש להקפיד על קריאת הי:נִי

ה ד לב ְהָי֗ ֹֽ נִי  א שנייה בשווא נח"ה :הֲא

ע ד לג ַמֹֽ ָׁש   ם מפני הגעיה"במלעיל ונחץ קל במי:הֲא

ָתייד לב  א בקמץ קטן"הה :ָהְשאֵ֤ה 

 ף סופית דגושה"כ :ְלַיְ ֶשָ֑ ָי ד לו

יׁשיד לח ֗ יייְלהֹושִי ֛ ֺקמִי יייַוףֲא ִ֧ ֛ייְּגדֹלִי געיה י:ְלָךִ֧י-ָלֶתת .יש לשים לב לצירוף הטעמים הנדיר :ּגֹויִי

 ד הראשונה"בלמ
י ד לט י...י׃יְוָיַדְףָּת  בָֹת  ׁשֵ֤ה  שתיהן מלרעי:ַוהֲא

יד מ   מלרעי:ְוָׁשַמְשָּתָ֞

ה ד מא ְזְשָח   לא בקמץ, ש אחריה בשווא נע"ן בשווא נח והרי"הזי, במלרעי:מִי

י׃י ד מג ֹֽ ְמַנּׁשִי  ם בשווא נע"ד והמ"געיה בלמַלֹֽ

ןיד מח יֹא   ן שמאלית"ׂשיי: ִי

ה ה ג ֶּלהיֹץ֛ ָ֥ ְחנּויאֵ֤ה ַנ  יי׃ייאֲא ֹֽ נּויַח ִי ֹוייֺּכָּלָ֥ ֹויייש להאיץ מעט את קריאת תיבת ַה   המוטעמת ַה  

ֶּלהי :להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע כאילו המפסיק העיקרי הינו התביר, בטפחא ָ֥ ְחנּויאֵ֤ה ַנ  אֲא
ֹויי היַה   ייי-ֹץ֛ ֹֽ נּויַח ִי ה.יֺּכָּלָ֥ ֶּלהיֹץ֛ ָ֥  א "ללא דגש בפי:אֵ֤ה

ית :בטעם תחתון ּבֵ֤ה  ייי מִי ָ֑ ָבדִי פסוק ראשון מתחיל , דהיינו, פ"סו-לא במרכאאתנחתא ו-במונחףֲא

י֙י ֹנ ִי י-ַףלומסתיים 'יה י ָאֹֽ יוצא לפי זה שפסוק זה כולל את כל הדיבר הראשון ותחילת הדיבר . ָּפָנֹֽ

 .השני
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ית :לקוראים בטעם עליון ָ֥ ּבֵ֤ה יי מִי ֹֽ ָבדִי אין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן . פ"סו-במרכא ףֲא

יתיבת . עבדייבמילה  הפסוק השני . חא כך שכל הדיבר הראשון בפסוק אחדמוטעמת בטפ אנ  

ְהֶיֹֽה מתחיל אייִי  ֹ יוטעם אתנח בתיבת  ְלָך֩יי-ל  .יוצא שכל דיבר ודיבר נתון בפסוק נפרד. לשנאָ֑

 
י:ההערות הבאות מתייחסות בעיקר לקריאה בטעם עליון

 
ייה יה ו  ֹנ ִי  יָך'יָאֹֽ ֹלֶהָ֑ יי...יא  ֹֽ ָבדִי יית תיב, הדיבר הראשון כולו בפסוק אחדי:ףֲא ֹֽ ָבדִי פ "בטעם סו ףֲא

 (סילוק)
ה-ָּכליה ח  ו החיבור כמו במקבילה בפרשת יתרו"יש להיזהר לא להוסיף ואי:ְּתמּוָנָ֡

י֒םי ה ט א .ן בקמץ קטן"ו בקמץ גדול והעי"התיי:ָתָףְבדֵ֤ה יש להקפיד על הדגשת יקוף פתוחה :ַרָּנֹ֔

 ן כן הדבר בהמשך בפרק ו טו"הנו
ֶסד֙י ה י ֶ היֶח֙ ֶֹ֤ יי .ן"עיטעם נסוג אחור לי:ְוף ָלץִי  ד פתוחה"הלמ :ַלאֲא

יָתי :ה יג לפי טעם תחתון ָךי-ָּכל ְוָף ִי  יָתיי:לפי טעם עליוןְמַלאְ ֶּתֹֽ ָך֒ם-ָכל ְוָף ִי  בטעם . ְמַלאְ ֶּתֹֽ

יָתיהתחתון  יָתיבעליון ; דגושה ָּכלף בתיבה "בטיפחא ואז הכ ְוָף ִי  ף בתיבה "במונח ועל כן הכ ְוָף ִי 

 רפויה, ָכל

ְנָךֹֽייה יד היּובִי ָךיְוַףְבְּדָךֹֽי-ַאָּת  ֶּת  יְוָ ל-ּובִי ֹמְשָךָ֝ יַוחֲא ָמֶתָךיְוׁשֹוְשָך  אֲא ָך-ַוַ֠ יש לשים לב להבדלים י:ְּבֶהְמֶּת֗

 (גם במילים גם בטעמים)בין מקרא זה לבין המקבילה בפרשת יתרו 
ְךיה טז  ד "טעם נסוג אחור ליוי:יִי יַטביָלֹ֔

ב ה יז ְגֹנֹֽ איּתִי  ֹ פיְול ְנָאֹֽ איּתִי  ֹ לֹאי :שונה מפרשת יתרו תחתוןו החיבור בראש כל דיבר ב"ואי:ְול
ְנָאפ ְשָקחיְולֹאיתִי ן בתחתון "התוי, לעומת זאת, ף קמוצות"י והאל"בשתי מערכות הטעמים הצדי:תִי

 בדגש, ובעליון, רפויות
ֹמשֹויה יח ָמתֹויׁשֹושֹויַוחֲא ניקוד בפתח לפני )פתח , פתח, ו החיבור מנוקדת שוא"וא :ְוַףְבּדֹויַואֲא

 (בראש מילהגרונית חטופה למנוע שני חטפים 
 

ֶ ֶ֤י ה כ  ן בקמץ קטן"השיי:ְּכָׁשְמףֲא

ע ה כד ְׁשָמֹ֔  (לא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים)ן בשווא נע "געיה בשורק והשיי:ּוֹֽ

 ף סופית רפויה"כי:ְמַקֶּוָך֒ם ו ב

ע ו ד ל. ן"יש להקפיד בקריאת העיי:ְׁשַמ  ָ֑ ְ ָשאֵ֤ה ראל :יִי  :ובאותיות אנגליות. להיזהר לא לומר ִאיׂשְׂ

Yisrael ולא Israel !

ד  1ת"לפי הדין צריכים להאריך בדלי :ֶאָחֹֽ

יֶתָך֙י ו ז  יְּבבֵ֤ה ְבְּתָךֶ֤ יֶתָך֙ית שבראש תיבת "הביי:ְּבׁשִי בדגש קל למרות שהתיבה שלפניה בטעם  ְּבבֵ֤ה

ְבָׁשְ ְּבָך י. 2משרת ומסתיימת בהברה פתוחה פ שבאות לפניה יש "ו בשוא נח אע"ת אחרי הוי"הביי:ּוֹֽ

 געיא
יָךיְלַאְבָשי ו י בֶֹת֛ יַלאֲא ְך .שתי תיבות רצופות בטעם תבירי:ָה֛ ֶתתיָלָ֑  ד"טעם נסוג אחור ללמי:ָל 

יי ו יא ּתִיָ֝ אָת֒םי-לֹא. ו דגושה"התי, גרש באותה תיבה ובהברות סמוכות-אזלאי:ּוָב  ּלֵ֤ה  במלעילי:מִי

דו יג  בָֹ֑ ֹויַתףֲא איְוֹאת  יָש  ד דברים י כ :יש להזהר מפסוק דומהי:ּתִי בָֹ֑ ֹויַתףֲא איֹאת  יָש   ּתִי

ה׃יו טז   ת בפתח בשונה ממשנהו בפרשת וזאת הברכה "ן הביכאַּבַּמָ ֹֽ

ְךיו יח אָתי. ד"טעם נסוג אחור ליוי:יִי יַטביָלֹ֔  במלעילי:ּוָב֗

יו כ  ֹֽ ְׁשָאְלָךָ֥י-ּכִי  ד בשוא נע"ף בקמץ רחב והלמ"האלי:יִי

                                                           
ד 11 , ת"אפשר להאריך בדלי-אי, ת רפויה"או יותר נכון בדלי, ת דגושה לרפויה"במבטא רגיל שאינו מבחין בין דל ׃ֶאָחֹֽ

 מתמשך ואין זה פתרון ן"בעיה זו מוסיפים כעין צליל של נו" לפתור"יש שכדי 
2

 "כלל הצבותות"במחברת התיגאן כלל זה מכונה  
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נּו֙י ו כג ֶתתיָל֙  ד"טעם נסוג אחור ללמי:ָלֶ֤

ְהֶיה ו כה ֹֽ נּו-ּתִי  ד מדין דחיק"ו ודגש חזק בלמ"געיה בתיי:ָּלָ֑

יּגֹֽי ז א יי-ֹויִי  ל"געיה בגימי:ַשּבִי 

ֹֽי׃י ז ב  ת בקמץ קטן"החיְתָחּנֵ֤ה

יז ה  ֹֽ י-ּכִי ה-אִי  כי במקף ולא במונח :ּכֶֹ֤

ט ז ז  ם בשווא נח"המ :ַהְמַף 

היֶמֶלְךיז ח ַ  דיַּפְשףָֹ֥ י׃י-מִי יִי ְקָשֹֽ ַ  דטעם טפחא בתיבת מִי  מִי

ֹו ז י ידָ֑ בִי  ף"א למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בהי:ְלַהאֲא

 
 :כו-אישעיהו מ , הפטרת ואתחנן

 
ֶ֤ב-ַףל ב  יש להקפיד על הפרדת התיבותי:לֵ֤ה

 ( בלטינית geכאילו כתוב גֶּ , אינן נקראות)ף נחות "ד והאל"היוי:ֶּגי֙אי-ָּכלד 

ל ז ֹֽ יצ-3ָנ בֵ֤ה ֹו .ן"הטעמה משנית בנוי:קִיֹ֔ ת מדין אתי "ן ודגש חזק בבי"טעם נסוג אחור לנוי:ָנ ְׁשָבהיּבָ֑

י׃.ימרחיק ישיָהָףֹֽ ןיָחקִי  ָ֥  4ן הוא מרכא טיפחא סילוקסדר הטעמים כא ָא ֵ֤ה

יצ ח ָ֑ ליקִי ֹֽ  ן"טעם נסוג אחור לנו :ָנ בֵ֤ה

ֹו י ְׁשָלהילָ֑  ֹ  ן בשווא נע"ם והשי"טעם נסוג אחור למי:מ

לייב  5(לשון מדידה! )ף בקמץ רחב"הכי:ְוָ ָ֥

ייג  ֹֽ ןיֶאת-מִי ָ֥ ּכֵ֤ה ּוַחיהָ֑י-תִי ּוַחי-ֶאתטעם טפחא בתיבת  :'ש  יש להיזהר מדפוסים משובשים אשר , ש 

יהטעימו טפחא בתיבת  ֹֽ ןי-מִי ָ֥ ּכֵ֤ה וחמור מכך הזיוף , ויש בכך כדי לשבש את משמעות המקראתִי

ּנּו׃י .6במונח זקף קטון" 'רוח ה"ו, הטעימו בפשטא" תכן"הנוצרי ש יֶףֹֽ ֹוייֹודִי ָקתָ֥ יׁשיףֲא טעם טפחא ְואִי 

יׁשבתיבת   ולא במרכא כבחלק מהדפוסים ְואִי 

יינֹוָףצ֙י-ֶאתיד  ֶ֤   7ן בקמץ"העיי:מִי

ּון יח ֹו׃י .כה' בדומה לו בהמשך פס, לא בחירק, בשווא נעם בדגש חזק ו"המי:ְּתַדְּמי  ַףְש ּוילֹֽ טעם ַּתָ֥

 ו"נסוג אחור לתי
ּנּו יט ביְיַשְּקֶףָ֑ פיַּבָּזָה  פטעם טפחא בתיבת י:ְוקֹשֵ֤ה  ֹו׃.יְוקֹשֵ֤ה  ַףְש ּוילֹֽ  8ו"הטעם נסוג לתי ַּתָ֥

ן כ ְמֺסָּכ   ם אחריה בשווא נע"א והמ"געיה בהי:ַהֹֽ

ֶשצ כג ייֶא  ְץטֵ֤ה  ן"טעם נסוג אחור לשיי:ׁשָֹ֥

ׁש-ַּבלד כ ָ֥ פיָּבֶה֙יי-ְוַגי .במלרעי:ׁשֹשֵ֤ה  במקף ולא בקדמא ְוַגיתיבת  :ָנַׁשֶ֤

ש׃י כו  ן בשווא נח"העיֶנְףָּדֹֽ

 
 :ראשון של פרשת עקב

 
ְבָךֹ֔י ז יג הֵ֤ה  ת "א והבי"הטעמה משנית בה, ף החטופה"ו למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בואי:ַואֲא
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גם . ל השווה לפסוק הבא והשמיט את המקף"מ ברויאר ז"ר. בכתר ארם צובא יש כאן מקף המחבר למילה הבאה 
 . פ לנינגרד אין מקף"במהדורת דותן ע

 .ההפוכה בקורןלכן אין לחוש כלל להטעמה . כן הוא גם בכתר ארם צובא ובלנינגרד 4
5

י :משלי יט ז. הוא בקמץ אבל כיון שהוא בטעם הוא נקרא בקמץ רחב" כל"ש( חוץ מכאן)יש שני מקומות   חֵ֤ה ליאֲא -ָּכָ֥
הּו ֺא֗ נֵ֤ה ׁש׀יְ ֹֽ ל לה ייתהלים;יָש  י׀יּתֹאַמְשָנה֮הי ָּכָ֥  ". נשמת כל חי"נאמר בסוף  ַףְקמֹוַת 

6
 . עיין בגיליון ואתחנן סז! הקודשיש כאן ניסיון נוצרי מסיונרי לשרבב את רוח הטומאה לכתבי  
7

 מכריע[ גם לנינגרד]צ "אבל כא, ע"בניגוד לדברי ראב 
8

 .במקומות בודדים נסוג הטעם שתי תנועות אחורה כמו נערמו מים או יערפו טל 
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הֵה -וַו  :אחריה בשווא נע ךָך -אֲא ַשְ ָך יי.בְׂ ְך׃י .שווא נח למרות הקושיף ראשונה ב"כ :ּובֵ֤ה ֶתתיָלֹֽ טעם נסוג ָלָ֥

 ד"אחור ללמ
ְך ז טז ןיָלֹ֔  ן"אין טעם נסוג אחור לנוי:ֹנתֵ֤ה 

ַבְדָּת י ז כד  ף"א למנוע הבלעת האל"קלה בהיהעמדהי:ְוַהאֲא

ְךיז כה יָלֹ֔ יתיבת י:ְוָלַרְחָּת  ֹו ל בהשמך הפסוק"כנ, במלרע ואין טעם נסוג אחורְוָלַרְחָּת  ׁשיּבֹ֔ ָּוָרֵ֤ה   ּתִי

י ח א ֶׁש  ֹותאֲא ּוןיַלףֲא ָ֑ ְׁשְמש  ֹוייּתִי ייְמַקְּוָ֛ךיַה   ִ֧ ֹויייש להאיץ את קריאת תיבת י:שיָאֹנ ִי המוטעמת ַה  

 :להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע כאילו התביר מפסיק גדול ממנו, מפסיק עיקרי, בטפחא
ֹויי ייְמַקְּוָ֛ךיַה   ִ֧ שיָאֹנ ִי ֶׁש  ֹותי-אֲא ּוןיַלףֲא ָ֑ ְׁשְמש   ּתִי

יְ ָךָ֝י ח ב יָךיֶז֛ה. נע ולא בחטףף ראשונה בשווא "כי:הֹולִי ֹלֶה֛ דגש י:ַףֹּנְתָךָ֝יי.שני תבירים רצופיםי:א 

 מלשון עינוי, ן"חזק בנו
ְַ֖יַףְּנָך יח ג   מלשון עינוי, ן דגושה"ד בשוא נח לא בפתח והנו"היוי:ַוֹֽ

ש ח ה ָ֥ ָ ׃י .ד שנייה בפתח"יו, ד ראשונה בשווא נע"יוי:ְיַי ֵ֤ה  ף סופית דגושה"כְמַיְ ֶשֹֽ

יח ז  יִי ייָמֹ֔ לֵ֤ה  ן"טעם נסוג אחור לנוי:ַנ חֲא

אַ ל ח ט ֹֹֽ ּה-ּת ּה-לֹא. ו"געיה בתיי:ָּב  ליָּבָ֑ שיּכֹ  לטעם טפחא בתיבת י:ֶתְחַסָ֥  ּכֹ 

י ח י ַשְ ָּת֙ ֹֽ ְףָּתיּובֵ֤ה יְוָ ָבָ֑ והשלישית שוב , הראשונה במלרע והשנייה במלעיל עקב ההפסקי:ְוָאַ ְלָּת 

ַתן .מלרע ְך׃י-ָנֹֽ  ן"געיה בנוָלֹֽ

 


