היבטים לשוניים בפרשת ואתחנן סט
דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי משמעות בפרשת ואתחנן ובהפטרה ובראשון של עקב
ג כג וָ ֶא ְת ַח ַנַּ֖ן :הנו"ן בפתחֲ .אאד ָֹנייי ֹיִיי :יאע"פ שבספר תורה כתוב שם הויה כאן הוא נקרא ֱ :אל ִֹהים.
לכן צריכים לשים לב לניקוד שם הויה ,הניקוד שהובא כאן מתאים לשם אלה'
וֹביה ֶזּה וְ ַה ְלּ ָב ֹֹֽנן׃ יש להאיץ מעט את קריאת התיבה
שיה ֛טּ ַ
ג כה ֶא ְף ְבּ ָשה :העי"ן בשווא נח ָ .ה ָ ָ֥ה ַ
שיה ֛טּוֹב ַה ֶזּהי-יוְ ַה ְלּ ָב ֹֹֽנן
ַה ֶזּה להסמיכה לתיבה הקודמת שכן הטפחא הוא המפסיק העיקרי ָה ָ ָ֥ה ַ
וֹספ:יהטעם בתי"ו מלעיל ,הסמ"ך בסגול
ג כו ַאל֗ -תּ ֶ
שׁש ָא ֹנ ִי י֙י :תיבת ַףלַ -ה ָדּ ָב ֙שימוטעמת בפשטא ולא בקדמא
יא ֶ ֶ֤
ד ב ַףלַ -ה ָדּ ָב ֙ש ֲא
ד ט ִיה ָשּׁ ֶמש:יבמלעיל
יי :י יש לשים לב לצירוף הטעמים הלא כל כך מצוי  ,פשטא-קדמא-
ייח ִי ֙י
שיה ַ
יא ֶשׁ ֵ֤ה ֶ֤
יי ֲא
ד י ָכּלַ -ה ָ ִימ ֙
מהפך-פשטא
ד יא וְ ָה ָָ֞הש :בגרשיים ולא ברביע
זוּל ִי ָ֥תי:ימלרע ,הטעם לא נסוג
ד יב ָ
ד יד וְ א ִָ֞יֹתי:יבגרשיים ולא ברביעי
ד יח ָבּ ֲאא ָד ָ ָ֑מה :הבי"ת בקמץ
ד כא ָף ְב ִישי֙י:יהעי"ן בקמץ קטן
יתיה':יפשטא-מהפך-פשטא ולא קדמא -מהפך-פשטאְ .תּמוּנַ תי ֹ֔כֹּל:יטעם
יאתְ -בּ ִי ֶ֤ש ֙י
חוּ ֶ
ד כג ֶ ֹֽפּןִ -יתּ ְשׁ ְכּ ֙
נסוג אחור למ"ם ,כן הדבר גם בהמשך
ד כד ַר ָנֹּֽא׃ידגש חזק בנו"ן ,לשון קינאה
ֹלהיָך:י המרכא במילה ְבּ ֵ֤הף ֵ֤הינָ֥יי ושם ה '
ָ֥ייה '-א ֶ
ייפּ ֶסל֙י :י טעם נסוג אחור לׂשי "ןְ .בּ ֵ֤הף ֵ֤הינ ֹֽי
ית ֙ ֶ
ד כה וַ ֲאף ִי ֶ֤ ֶ
במקף לא במרכא
ד כו ַה ִיףיד ִיֹתי֩יי:יבמלעיל ,טעם תלישא אינו מורה על מקום ההטעמה
תּ:ישתיהן במלרע
ד ל וְ ַשׁ ְב ָ֙תּי.....יוְ ָשׁ ַמ ְף ָ י
ד לא נִי ְשׁ ַבּע:ייש להקפיד על קריאת העי"ן שלא תישמע כה"א
ד לב ֲאה ִי ֹֽנ ְה ָ֗יה :ה"א שנייה בשווא נח
ד לג ֲאה ָשׁ ַ ֹֽמע:יבמלעיל ונחץ קל במ"ם מפני הגעיה
ת :הה"א בקמץ קטן
ד לבי ָה ְש ֵ֤הא ָי
ד לו ְליַ ְ ֶ ָ֑ש ָי :כ"ף סופית דגושה
הוֹשישׁי גּוֹיִי ֛ייגְּ ד ִי ִֹ֧ליייוַ ֲאף ֺק ִי ֛מיי  :יש לשים לב לצירוף הטעמים הנדיר ָ .ל ֶתתְ -לָךִ֧י:י געיה
ד לח י ְל ִי ֗
בלמ"ד הראשונה
ֹת:ישתיהן מלרע
ד לט ׃יוְ יָ ַד ְף ָתּי...יוַ ֲאה ֵ֤השׁב ָ י
תּ:ימלרע
ד מ וְ ָשׁ ַמ ְש ָָ֞י
ד מא ִימזְ ְש ָחה:יבמלרע ,הזי"ן בשווא נח והרי"ש אחריה בשווא נע ,לא בקמץ
ד מג ַל ְֹֽמנַ ִי ֹֽשּׁי׃יגעיה בלמ"ד והמ"ם בשווא נע
אן:יׂשי"ן שמאלית
ד מחי ִי י ֹ
נוּיח ִי ֹֽיי׃י יש להאיץ מעט את קריאת תיבת ַה וֹיי המוטעמת
וֹייכּ ָ ָ֥לּ ַ
ֺ
נוּיא ֶלּהי ֹ֛ץה י ַה
ה ג ֲאאנַ ְח ֵ֤ה ָ֥
נוּיא ֶלּהי
בטפחא ,להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע כאילו המפסיק העיקרי הינו התביר ֲ :אאנַ ְח ֵ֤ה ָ֥
נוּיח ִי ֹֽיי.י ֵ֤ה ָ֥א ֶלּהי ֹ֛ץה:יללא דגש בפ"א
היה וֹיי-י ֺכּ ָ ָ֥לּ ַ
ֹ֛ץ ַ
בטעם תחתון ִ :ימ ֵ֤הבּית ֲאף ָב ִי ָ֑דייי במונח-אתנחתא ו לא במרכא -סו"פ ,דהיינו ,פסוק ראשון מתחיל
ה'י ומסתיים ַףלָ -פּ ָנֹֽי .יוצא לפי זה שפסוק זה כולל את כל הדיבר הראשון ותחילת הדיבר
ָ ֹֽא ֹנ ִי י֙י י
השני.
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לקוראים בטעם עליון ִ :ימ ֵ֤ה ָ֥בּית ֲאף ָב ִי ֹֽדיי במרכא-סו"פ .אין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן
במילה עבדיי .תיבת אנ י מוטעמת בטפ חא כך שכל הדיבר הראשון בפסוק אחד  .הפסוק השני
לשנאי .יוצא שכל דיבר ודיבר נתון בפסוק נפרד.
ָ֑
מתחיל ל ֹאייִי ְה ֶיֹֽהְ -לָך֩יי וטעם אתנח בתיבת
ההערות הבאות מתייחסות בעיקר לקריאה בטעם עליון:י
ֹלהיָך...י ֲאף ָב ִי ֹֽדיי:י הדיבר הראשון כולו בפסוק אחד  ,תיבת ֲאף ָב ִי ֹֽדיי בטעם סו "פ
ייה 'י א ֶ ָ֑
ה ו ָ ֹֽא ֹנ ִי י
(סילוק)
מוּנה:ייש להיזהר לא להוסיף וא"ו החיבור כמו במקבילה בפרשת יתרו
ה חי ָכּלְ -תּ ָ֡ ָ
י:י התי"ו בקמץ גדול והעי "ן בקמץ קטן ַ .ר ֹ֔ ָנּא :קוף פתוחה י יש להקפיד על הדגשת
ה ט ָת ָף ְב ֵ֤הד ֒םי
הנו"ן כן הדבר בהמשך בפרק ו טו
היח ֶסד֙י:יטעם נסוג אחור לעי"ןַ .ל ֲאא ָל ִיץיי :הלמ"ד פתוחה
ה י וְ ֶ֤ף ֹ ֶ ֶ֙
ית ָכלְ -מ ַלא ְ ֶ ֹֽתָּך֒ם .בטעם
ית ָכּלְ -מ ַלא ְ ֶ ֹֽתָּךי לפי טעם עליון :י וְ ָף ִי ָי
ה יג לפי טעם תחתון  :וְ ָף ִי ָי
ית במונח ועל כן הכ"ף בתיבה
ית בטיפחא ואז הכ"ף בתיבה ָכּל דגושה; בעליון וְ ָף ִי ָי
התחתון וְ ָף ִי ָי
ָכל ,רפויה
שׁוֹשָךיוַ ֲאחמ ְֹש ָָ֝ךיוְ ָ לְ -בּ ֶה ְמ ֶ֗תָּך:י יש לשים לב להבדלים
וּב ֶתָּךיוְ ַף ְב ְדָּךֹֽיַ -ו ֲאַ֠א ָמ ֶתָךיוְ ְ
היוּבנְ ָךֹֽיִ -י
ה ידי ַא ָתּ ִי
בין מקרא זה לבין המקבילה בפרשת יתרו (גם במילים גם בטעמים)
בילְך:יטעם נסוג אחור ליו"ד
יט ֹ֔ ָ
ה טזייִי ַ
איתּגְ ֹֹֽנב :י וא"ו החיבור בראש כל דיבר ב שונה מפרשת יתרו תחתון  :לֹאי
איתּנְ ָ ֹֽאפיוְ ל ֹ ִי
ה יז וְ ל ֹ ִי
איתנְ ָאפ:יבשתי מערכות הטעמים הצד"י והאל"ף קמוצות ,לעומת זאת ,התוי"ן בתחתון
ִית ְש ָקחיוְ ל ֹ ִי
רפויות ,ובעליון ,בדגש
ה יח י וְ ַף ְבדּוֹיוַ ֲאא ָמתוֹישׁוֹשוֹיוַ ֲאחמֹשוֹ  :וא"ו החיבור מנוקדת שוא  ,פתח ,פתח (ניקוד בפתח לפני
גרונית חטופה למנוע שני חטפים בראש מילה)
ה כ ְכּ ָשׁ ְמ ֲאף ֶ ֶ֤י:יהשי"ן בקמץ קטן
ה כד וֹּֽ ְשׁ ָֹ֔מע:יגעיה בשורק והשי"ן בשווא נע (לא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים)
ו ב ְמ ַקוֶּ ָך֒ם:יכ"ף סופית רפויה
יׂשראל  .ובאותיות אנגליות :
ו ד ְשׁ ַמע:י יש להקפיד בקריאת העי "ן .יִי ְ ָש ֵ֤ה ָ֑אל :להיזהר לא לומר ִא ְׂ
 Yisraelולא !Israel
1
ֶא ָ ֹֽחד :לפי הדין צריכים להאריך בדלי"ת
יתָך֙י בדגש קל למרות שהתיבה שלפניה בטעם
יתָך֙י :י הבי"ת שבראש תיבת ְבּ ֵ֤הב ֶ
יבּ ֵ֤הב ֶ
ו ז ְבּ ִישׁ ְב ְתָּךֶ֤ ְ
2
משרת ומסתיימת בהברה פתוחה  .וֹּֽ ְב ָשׁ ְ ְבָּךי:יהבי"ת אחרי הוי"ו בשוא נח אע"פ שבאות לפניה יש
געיא
תילְָ֑ך:יטעם נסוג אחור ללמ"ד
יָךיל ַא ְב ָיש ָ ֛הי:ישתי תיבות רצופות בטעם תבירָ .ל ֶת ָ
ו י ַל ֲאאב ֶ ֹ֛ת ְ
את:יבמלעיל
וּב ִָ֝יתּיי:יאזלא-גרש באותה תיבה ובהברות סמוכות ,התי"ו דגושה .לֹאִ -ימ ֵ֤הלּ ָ ֒םי
ו יא ָ
וֹית ֲאף ָ֑בֹד
וֹית ֲאף ָ֑בֹד:ייש להזהר מפסוק דומה :דברים י כ ִיתּ ָישאיאֹת ַ
ו יג ִיתּ ָישאיוְ אֹת ַ
ו טז ַבּ ַמּ ָ ֹֽ ה׃יכאן הבי"ת בפתח בשונה ממשנהו בפרשת וזאת הברכה
את:יבמלעיל
וּב ָי
בילְך:יטעם נסוג אחור ליו"דָ֗ .
יט ֹ֔ ָ
ו יחייִי ַ
ו כ ִי ֹֽכּי-יִי ְשׁ ָא ְלָךָ֥י:יהאל"ף בקמץ רחב והלמ"ד בשוא נע
11

ֶא ָ ֹֽחד׃ במבטא רגיל שאינו מבחין בין דל "ת דגושה לרפויה  ,או יותר נכון בדלי "ת רפויה  ,אי-אפשר להאריך בדלי "ת,
יש שכדי "לפתור" בעיה זו מוסיפים כעין צליל של נו "ן מתמשך ואין זה פתרון
2
במחברת התיגאן כלל זה מכונה "כלל הצבותות"

2

תילנוּ֙י:יטעם נסוג אחור ללמ"ד
ו כג ָל ֶֶ֤ת ָ ֙
ו כה ִי ֹֽתּ ְהיֶ הָ -לָּ֑נוּ:יגעיה בתי"ו ודגש חזק בלמ"ד מדין דחיק
ז א גֹּֽיוֹיִי יַ -ש ִיבּיי:יגעיה בגימ"ל
ז ב ְת ָח ֵ֤הנֹּֽי׃יהחי"ת בקמץ קטן
ז ה ִי ֹֽכּיִ -יאיֶ֤ -כֹּה :כי במקף ולא במונח
ז ז ַה ְמ ַףט :המ"ם בשווא נח
הימ ֶלְךִ -ימ ְק ָ ֹֽשיִי י׃יטעם טפחא בתיבת ִימ ַ ד
דיפּ ְש ָ֥ףֹ ֶ
ז חי ִימ ַ ַ
ז י ְל ַה ֲאא ִיב ָ֑ידוֹ:יהעמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף
הפטרת ואתחנן ,ישעיהו מ א-כו:
ב ַףלֵ֤ -הלֶ֤ב:ייש להקפיד על הפרדת התיבות
יא:יהיו"ד והאל"ף נחות (אינן נקראות ,כאילו כתוב ֶּג  geבלטינית)
ד ָכּל-גֶּ ֙י
היבּוֹ :י טעם נסוג אחור לנו "ן ודגש חזק בבי "ת מדין אתי
ז ָנ ֵ֤ה ֹֽבלִֹ֔ -3יקיצ:י הטעמה משנית בנו "ןָ .נ ְשׁ ָב ָ֑
4
ישיה ָ ֹֽףי׃ סדר הטעמים כאן הוא מרכא טיפחא סילוק
ןיח ִיק ָ
מרחיק.י ָא ֵ֤ה ָ֥ ָ
ליקיצ :טעם נסוג אחור לנו"ן
ח ָנ ֵ֤ה ֹֽב ִי ָ֑
י מ ֹ ְשׁ ָלהילָ֑ וֹ:יטעם נסוג אחור למ"ם והשי"ן בשווא נע
5
יביוְ ָ ָ֥ ל:יהכ"ף בקמץ רחב! (לשון מדידה)
וּח ,יש להיזהר מדפוסים משובשים אשר
יה ' :טעם טפחא בתיבת ֶאת-ש ַי
וּח ָ֑י
ןיאת -ש ַ
יג ִי ֹֽמיִ -ית ֵ֤ה ָ֥כּ ֶ
הטעימו טפחא בתיבת ִי ֹֽמיִ -ית ֵ֤ה ָ֥כּןי ויש בכך כדי לשבש את משמעות המקרא  ,וחמור מכך הזיוף
יףנּוּ׃י טעם טפחא
וֹייוֹד ֶ ֹֽ
ישׁיף ָק ָ֥ת ִי
הנוצרי ש "תכן" הטעימו בפשטא ,ו"רוח ה '" במונח זקף קטון  .6וְ ִיא ֲא
בתיבת וְ ִיאישׁ ולא במרכא כבחלק מהדפוסים
7
יינוֹףצ֙י:יהעי"ן בקמץ
יד ֶאתִ -י ֶ֤מ ָ
יח ְתּ ַד ְמּיוּן:יהמ"ם בדגש חזק ו בשווא נע ,לא בחירק ,בדומה לו בהמשך פס ' כהָ֥ ַ .תּ ַף ְש וּילֹֽ וֹ׃יטעם
נסוג אחור לתי"ו
8
פיבּזָּ ָהבייְ ַש ְקּ ֶ ָ֑ףנּוּ:יטעם טפחא בתיבת וְ ק ֵ֤הֹשפ.י ַ ָ֥תּ ַף ְש וּילֹֽ וֹ׃ הטעם נסוג לתי"ו
יט וְ ק ֵ֤הֹש ַ
כ ַ ֹֽה ְמ ֺס ָכּן:יגעיה בה"א והמ"ם אחריה בשווא נע
ייא ֶשצ:יטעם נסוג אחור לשי"ן
כג ָ֥שׁ ֹ ְץ ֵ֤הט ֶ
י :תיבת וְ גַ י במקף ולא בקדמא
פיבּ ֶה ֙י
כד ַבּל-שׁ ֵ֤ה ָֹ֥ששׁ:יבמלרע .וְ גַ י-נָ ַ ֶ֤שׁ ָ
כו נֶ ְף ָ ֹֽדּש׃יהעי"ן בשווא נח
ראשון של פרשת עקב:
ז יג וַ ֲאא ֵ֤הה ְבָךֹ֔י:י העמדה קלה בוא "ו למנוע הבלעת האל "ף החטופה  ,הטעמה משנית בה "א והבי "ת
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בכתר ארם צובא יש כאן מקף המחבר למילה הבאה  .ר"מ ברויאר ז "ל השווה לפסוק הבא והשמיט את המקף  .גם
במהדורת דותן ע "פ לנינגרד אין מקף.
4
כן הוא גם בכתר ארם צובא ובלנינגרד  .לכן אין לחוש כלל להטעמה ההפוכה בקורן.
5
ליא ֵ֤החי-
יש שני מקומות (חוץ מכאן) ש"כל" הוא בקמץ אבל כיון שהוא בטעם הוא נקרא בקמץ רחב  .משלי יט זָ֥ ָ :כּ ֲא
אמ ְשנָ ה֮הי נאמר בסוף "נשמת כל חי".
מוֹתי׀יתּ ֹ ַ
ָששׁ׀י ְ ֹֽ נֵ֤ה ֺ֗אהוּ;יתהליםילה י ָ ָ֥כּל ַף ְק ַ
6
יש כאן ניסיון נוצרי מסיונרי לשרבב את רוח הטומאה לכתבי הקודש! עיין בגיליון ואתחנן סז.
7
בניגוד לדברי ראב"ע ,אבל כא"צ [גם לנינגרד] מכריע
8
במקומות בודדים נסוג הטעם שתי תנועות אחורה כמו נערמו מים או יערפו טל .
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תילְך׃י טעם נסוג
וּב ַש ְ ָךי :כ"ף ראשונה ב שווא נח למרות הקושי ָ֥ ָ .ל ֶת ָ ֹֽ
אחריה בשווא נע ַ :ווֲ -אא ֵההְׂ -ב ָךך.י ֵ֤ה
אחור ללמ"ד
ןילְך:יאין טעם נסוג אחור לנו"ן
ז טז נ ֵ֤הֹת ֹ֔ ָ
תּ:יהעמדהיקלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף
ז כד וְ ַה ֲאא ַב ְד ָ י
שׁיבּוֹ
ילְך:יתיבת וְ ָל ַר ְח ָתּיבמלרע ואין טעם נסוג אחור ,כנ"ל בהשמך הפסוק ִיתּוָּ ֵ֤הָר ֹ֔
ז כהיוְ ָל ַר ְח ָתּ ֹ֔ ָ
וּןיל ֲאף ָ֑ וֹת :י יש להאיץ את קריאת תיבת ַה וֹיי המוטעמת
וֹייתּ ְשׁ ְמש ַ
ִי
יה
יימ ַקוְּ ָך֛ ַ
שיא ֹנ ִי ִ֧ ְ
שׁ ָ
ח א ֲאא ֶ י
בטפחא ,מפסיק עיקרי  ,להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע כאילו התביר מפסיק גדול ממנו :

וּןיל ֲאף ָ֑ וֹת
יה וֹיי-י ִיתּ ְשׁ ְמש ַ
יימ ַקוְּ ָך֛ ַ
שיא ֹנ ִי ִ֧ ְ
ֲאא ֶשׁ ָ
יָךיז֛ה :י שני תבירים רצופים .י ַףנּ ְֹתָךָ֝י:י דגש
ֹלה ֶ
הוֹלי ְ ָךָ֝י:י כ"ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף  .א ֶ ֛
ח ב ִי

חזק בנו"ן ,מלשון עינוי
ח ג ַוַֹֽ֖יְ ַףנְּ ָךי:יהיו"ד בשוא נח לא בפתח והנו"ן דגושה ,מלשון עינוי
ח ה יְ יַ ֵ֤ה ָ֥ ש:ייו"ד ראשונה בשווא נע ,יו"ד שנייה בפתחְ .מיַ ְ ֶ ֹֽש ָ ׃יכ"ף סופית דגושה
יימיִי י:יטעם נסוג אחור לנו"ן
ח ז ַנ ֲאח ֵ֤הל ָֹ֔
ליבּהּ:יטעם טפחא בתיבת כֹּל
ח ט ֹֽתּ ֹא ַ לָ -בּהּ:יגעיה בתי"ו .לֹאֶ -ת ְח ַ ָ֥סשיכֹּ ָ ָ֑
תּ :י הראשונה במלרע והשנייה במלעיל עקב ההפסק  ,והשלישית שוב
יוּב ַש ְ ָ֙י
ח י וְ ָא ַ ְל ָתּיוְ ָ ָ ָ֑ב ְף ָתּ ֵ֤ה ֹֽ
מלרעָ .נ ַֹֽתןֹֽ ָ -לְך׃יגעיה בנו"ן
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