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  סט  מסעי-מטותהיבטים לשוניים בפרשת 
  

  מסעי ובהפטרה -דקדוקי קריאה בפרשת מטות

, לדוגמא, יש לשים לב ולהקפיד על המפיקים המופיעים לעתים קרובות בקריאה זו ולא להיכשל
  :'אישּה'ל' אשה'בין 

  
ַבע-ֽאֹול ג  ר .במלעיל :ִהָּׁש֤   .לא בשווא נע ולא בחטף, ף בשוא נח"אל :ֶלְאסֹ֤

יָה -ָּכל ל ה מנהג פסול מיסודו שאין לו , ש"ד אחר הרי"לבטא יו' המקפידים'ישנם קוראים  :ְנָדֶר֔

יָה נכון הדבר גם לגבי . על מה להישען   ֶוֱאָסֶר֛

֒  ל ו ֙ה . ן בקמץ קטן"השי :ָׁשְמעֹו לקרא כאילו כתוב ', ף של תחילת שם ה"אין להשמיע את האל :'ַוֽ

ְסַלח. 'ודוני' ּה- ִיֽ   .ך בשוא נח"את הסמעם ז, ד"געיה ביו :ָל֔

 ֶדרל י    ן בצירי וכן בהמשך בפסוק יד"הנו: ְוֵנ֥

ר ל יג   ד בשווא נח"הלמ :ּוְלִאַּס֥

ת ל יד   לשון ענוי הנפש, ן בדגש חזק"הנו :ְלַעֹּנ֣

  ו החיבור בשווא נע"וא :ְוִיְהיּו֙  לא ג

ֶדׁשלא ו  י ַהּקֹ֛ בקורן ודפוסים, כך היא ההטעמה הנכונה :ּוְכֵל֥
 

נח זקף אחרים מוטעם בטעות מו

      1111קטון דבר המשנה את משמעות הכתוב

ם-ַעל לא ח   . 2בשווא נח, על אף הקושי, ד הראשונה"ת בפתח וללא געיה והלמ"החי :ַחְלֵליֶה֗

ת-ֶאל לא יב ְרבֹ֣   ש בשווא נח"הרי, ן ועם זאת"געיה בעי :ַעֽ

א לא יד   'מצווה'אחרת עלול להישמע , י והשווא הוא נע"דגש חזק בצד :ִמְּצָב֥

ם לא טו  ד בחירק מלא"ת בחירק חסר ואחריה יו"החי :ַהִחִּייֶת֖

ַעל-ִלְמָסרלא טז    .ך בקמץ חטוף"הסמ: ַמ֥

ל לא יט   ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי :ֶּבָחָל֗

א לא כג ֹֽ ר ל ל ֲאֶׁש֧ ִים׃ -ְוכֹ֨ ירּו ַבָּמֽ ׁש ַּתֲעִב֥ א ָּבֵא֖ ֹ֛ ׁש יש להאיץ מעט את קריאת תיבת ָיב ָּבֵא֖
א: ה הקודמת שהרי הטפחא הוא המפסיק העיקרי ולא התבירלהסמיכה לתיב ֹֽ ר ל ל ֲאֶׁש֧ א -ְוכֹ֨ ֹ֛ ָיב

ׁש  ִים -ָּבֵא֖ ירּו ַבָּמֽ   ַּתֲעִב֥
י לא כז   א בשווא נע"הפ :ֹּתְפֵׂש֣

ֶכס לא כח   אין טעם נסוג אחור, במלרע :ַוֲהֵרֹמָת֨ ֶמ֝

כן הדבר גם , ן ראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"זי :ָּבְז֖זּו לא לב

  כג ' בהמשך בפס

י< ָנְֽׂש֗אּולא מט    זקף כקורן ודומיו-ולא במונח, כך היא ההטעמה :ֲעָבֶד֣

  ן בשווא נח"העי :ַיְעֵזר֙   3לב א

ם לב ג   ן שמאלית"ׂשי :ּוְׂשָב֥

ה לב ו ְׁשבּו ֹפֽ   ו"טעם נסוג אחור לתי׃ ֵּת֥

ילב ח    ן בקמץ קטן"השי :ְּבָׁשְלִח֥

  . ש ובשוא נח וכן בפסוק הבאד ללא דג"הלמ: ִמְל֖אּו-לֹאלב יא 

עלב יג    ש בפתח"רי :ָהַר֖

ָאהלב יט    ).הווה(הקורא מלרע הופך ללשון בינוני , ת מלעיל"הטעם בבי: ָב֤

                                                 
  .במרכא תביר גם אלו וגם כלי הקודש בידו, שכן אז יוצא כי רק חצוצרות התרועה בידו 1
 ד בדגש חזק"אפשר לקרוא בדומה ללמ, למי שמתקשה 2
 .התרגום המופיע בדפוסים הוא תרגום אחר. י אונקלוס בתרגומים המדויקים"רגם עפסוק זה אינו מתו 3
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ְל֛צּו-ִאם לב כ   .ת בטעם מרכא במדויקים"ת והחי"הטעמה משנית בחי :ֵּתָח֥

  ף חטופה"ן בפתח והאל"הנו :ְלצַֹנֲאֶכ֑ם לב כד

י< ַיֲעׂ֔שּולב כה    כך לפי ברויאר והמדויקים, ד ללא דגש"אין כאן דין אתי מרחיק ועל כן היו :ֲעָבֶד֣

ְהיּו לב כו ם-ִיֽ   ד "געיה ביו :ָׁש֖

י< ַיַעְב֝רּולב כז  כך הדבר לפי ברויאר , ד ללא דגש"אין כאן דין אתי מרחיק ועל כן היו :ַוֲעָבֶד֨

  4והמדויקים
הלב לה    ד בקמץ קטן"היו׃ ְוָיְגְּבָהֽ

הִׂשבְ -ְוֶאתלב לח    ן שמאלית"ׂשי :ָמ֑

ּהלב לט  י ֲאֶׁשר־ָּבֽ   ַוּ֖יֹוֶרׁשטעם טפחא בתיבה : ַוּ֖יֹוֶרׁש ֶאת־ָהֱאֹמִר֥

  ללא מפיק: ָל֦הלב מב 

ַרְעְמֵס֙ס לג ג     5ם אחריה בשווא נע"ן בשווא נח והמ"העי :ֵמֽ

םלג ד    ף כלל אינה נשמעת"האל :ּוֵבאDֵ֣היֶה֔

ה לג ט ים ֶעְׂשֵר֞  . 6הה להיות ההטעמלפי ברויאר כך צריכ :ְׁשֵּת֣

ם-ְולֹאלג יד  ָיה ָׁש֥   א הראשונה"טעם נסוג אחור לה :ָה֨

ה לג יט   כלל זה יפה גם בהמשך, ש הבאה אחריה"ם בצירי ולא בחירק מפני הרי"המ :ֵמִרְתָמ֑

ָתה לג כב ָתה הבא ' לעומת זאת בפס, ף בשווא נח"הקו׃ ִּבְקֵהָלֽ ף בדגש חזק ובשווא "הקוִמְּקֵהָל֑

  נע
הְּבַחְׁש לג כט    במלרע ׃ֹמָנֽ

  במלרע׃ ְּבַעְברָֹנֽהלג לד 

  . מלרע׃ ְּבַצְלֹמָנֽהלג מא 

ן ָּגֽדלג מה    .וכן בפסוק הבא. מלרע, דיבן׃ ְּבִדיבֹ֥

ְיָמה לג מז    7ד בשווא נח על אף שהיא באה אחרי תנועה גדולה"היו :ִּדְבָלָת֑

ת לג מט   ד בשווא נח"היו :ַהְיִׁשֹמ֔

ם-ָּכל לג נב   תן שמאלי"ׂשי :ַמְׂשִּכּיָֹת֑

יַׁשְבֶּתם לג נג ּה-ִוֽ   ו"געיה בוא :ָּב֑

ֵצא ֥לֹו-ֲאֶׁשר לג נד   . ד"טעם נסוג אחור ליו: ֵי֨

  ש ראשונה בשווא נע ולא בחטף"רי :ְוָצְר֣רּו .ן שמאלית"ׂשי :ְלִׂשִּכי֙ם  לג נה

ֶרץ ְּכָנַ֑ען-ֶאל לד ב ֶרץ תיבת  :ָהָא֣   א הידיעה"בהָהָא֣

ָנה לד ד ַבר ִצ֔   ן"טעם נסוג אחור לעי :ְוָע֣

  במלעיל :ַנְ֣חָלה לד ה

ְהֶי֥ה-ֶזֽה לד ו   כן הדבר בשני הפסוקים הבאים, ד אינה דגושה"היו :ֿיִ

ָמהלד י    !ן ימנית"שי ׃ְׁשָפֽ

ללד יא  ד ַהְּגֻב֔   בזקף קטן ולא ברביע, השני בפסוק :ְוָיַר֣

      8'הרּוֵבני'כאילו כתוב , ף כלל אינה נשמעת"האל: ָהֽראּוֵבִני֙  לד יד

                                                 
. כאשר המילה השנייה מוטעמת בהברתה הראשונה, דהיינו, הדגש במקרה של אתי מרחיק יבוא רק בהברה מוטעמת 4

  . לא מט עיין על זה בפנים הגליון בהערות על רשימות מאורות נתן וקמחי .אות בגעיא אינה נחשבת מוטעמת
  ן פתוחה"יתכן שינוי משמעות אם יקרא עי 5
יש בהבדל זה כדי ללמד . 'ספרים אחרים באזלא גרש' :)רבי יחיא בשירי(ב "בשם מהרי, תורה קדומה בחלק הדקדוק 6

עדיין . טיבו של השוא הוא במחלוקת מדקדקים ראשונים :הערה. שתים-על טיבו של השווא הבא בראש תיבת שתי
 –ובחלקם , ן של שתים בשוא נע"או לאמר שבחלק מהפסוקים שי, כך במחלוקת ם מן התבונה להכריעאינני יודע א

  .בשוא נח
  .אין זה יוצא מן הכלל אלא כך הדבר פעמים רבות כאשר התנועה הגדולה באה בהברה מוטעמת 7
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      9999מונח זקף קטן במדויקים :ְמ֔עֹוןּוְלַמֵּט֙ה ְּבֵנ֣י ִׁש לד כ 

י-ֶּבן לד כב   ד בקמץ קטן"היו׃ ָיְגִלֽ

ל לד כח א "שהה" ְּפָדהצּור"ולהבדיל מ. יש לקרוא כאילו יש בה מפיק, א בשווא נח"הה :ְּפַדְהֵא֖

  .נחה ואינה נשמעת
ָעִרי֙ם  לה ב   העמדה קלה בבית להדגשת הסגול המורה על מיודע :ֶלֽ

  אין לחוש לאותם דפוסים אשר ניקדוה בחטף, בשווא נעש "הרי: ּוִמְגְרֵׁשי֙  לה ד

הלה ה  ִים ָּבַאָּמ֟ 10טעמים נדירים: ַאְלַּפ֪
  

  במלרע: ּוְׁשֹמֶנ֖ה לה ז

  ן בקמץ קטן"העי :ָעְמ֛דֹו לה יב

ַחֽ ֑הּוא לה טז    11תוכנת הכתר וכן בתורה קדומה, כך הדבר לפי ברויאר, ת"געיה בחי :רֵֹצ֣

ּנּו לה כ ד "ת בחירק חסר והיו"הדל :ִּבְצִדָּי֖ה .ת בדגש קל ובחטף קמץ"דלא בשווא נח וה"הה :ֶיְהֳּדֶפ֑

  'בצדיָאה'אין לקרוא , אחריה בדגש חזק וקמוצה
ּה לה כה י מֹו֙ת . ד"טעם נסוג אחור ליו :ְוָיַׁ֣שב ָּב֗   ואחרי במרכא ולא במקף :ְוַאֲחֵר֥

  ה בשוא נע"לכן הפ, ן בחולם לא בקמץ חטוף"השי ׃ׁשְֹפֽכֹולה לג 

֔ה ..... 'ִצָּו֣ה ֔ה  ֲאדִֹני֙ -ֶאת לו ב אדִֹני֙ ֻצָּו֣ה ַבֽ   .בקיבוץ –י בחירק ובשני "בראשון הצד: 'ַוֽ

הלו ט  ה ְלַמֶּט֣   .ת בסגול"בשתי המילים הטי :ִמַּמֶּט֖

  
        ::::ג דג דג דג ד, , , , כחכחכחכח- - - - ירמיהו ב דירמיהו ב דירמיהו ב דירמיהו ב ד, , , , מסעימסעימסעימסעי- - - - מטותמטותמטותמטותהפטרת הפטרת הפטרת הפטרת 

  

לּו׃  .ם מדין דחיק"דגש חזק במ :ָּמְצ֨אּו-ַמה ב ה   א בשווא נח"ההַוֶּיְהָּבֽ

ַבר ָּבּ֙ה -לֹא ב ו  ן"טעם נסוג אחור לעי :ָע֤

י ב ח ְׁשעּו ִב֑   א"טעם נסוג אחור לפ :ָּפ֣

  ד אחריה בחיריק מלא ודגושה"ו בחירק חסר והיו"התי :ִכִּתִּיי֙ם  ב ט

. בהם כתר ארם צובא, מנוקדת בחטף קמץ בכמה ספרים' הח :ֳחְר֥בּו. ן שמאלית"ׂשי :ְוַׂשֲע֛רּו ב יב

ת "סימן החטף הוא להראות שהחי. אך אין חטף לפני שוא וגם לא שני חטפים בתחילת מילה
  ׁשֹּמּו ָׁשַמִיםכל הפסוק בלשון ציווי החל מ. 12ש אחריה בשוא נח"בקמץ קטן והרי

ה ב טו  מלשון שממה , ם בדגש חזק ובמלרע"המ :ְלַׁשָּמ֔

S-ַּתֲעֶׂשה ב יז   ן בקמץ קטן וכן הוא בהמשך יט"העי :ָעְזֵבS֙ . ו"געיה בתי :ָּל֑

  ת"ת והדל"לשים לב לא לשכל את תנועות החייש , במלרע :ַפְחָּדִתי֙  ב יט

ה ב כ   ן אחרת זה משנה את המשמעות באופן מחריד"יש להקפיד על קריאת העי :צָֹע֥

ק ב כא ְכְּת  .ן שמאלית"ׂשי :ׂשֹוֵר֔   א אחריה בדגש קל"א בשווא נח והפ"הה :ֶנְהַּפ֣

ֶכת ב כג   ן שמאלית"ׂשי :ְמָׂשֶר֥

ּה ב כד   הָ - יש לקרוא ימצאונְ , א בקמץ"ן בשווא נח והה"הנו׃ ּוְנָה ִיְמָצֽא . ת בקמץ קטן"החי :ְּבָחְדָׁש֖

                                                                                                                                            
 .בכתר ארם צובא יש סימן רפי על האלף להראות שהיא אינה נהגית 8
  )היידנהיים וקורן(ח לא מרכא טיפחא אתנ 9
משום , מעל האות Vהוא כצורת ) או פזר גדול(בכתבי היד הסימן של קרני פרה . גם הניגון שלהם אינו ידוע להרבה 10

בכתבי היד תלישא קטנה היא עיגול , גם סימן זה לתלישא הוא המצאת המדפיסים. מה המדפיסים סימנו שתי תלישות
והניגון הוא כמו : "ו כתב"שריה דבליצקי נר' בספר אם למקרא של ר. שונהמעל הרא –וגדולה , מעל האות האחרונה

 .לא ידוע לי אם הוא מקור מוסמך." מנחת כליל. פזר ותלישא גדולה ותלישא קטנה
הכוונה (' לא לעיל ולא לרע, יש לקרות תיבת רצח בינוני, שבא כאן בענין' רצח הוא'כל ': שם בחלק הדקדוק מסביר 11

כל המהות של פתח גנובה היא הוספת פתח במקום . המחילה לא ניתן ליאמר כלל אחרי: ה"א). לרעלא מלעיל ולא מ
הקריאה הוסף  המילה היא מלרע אלא שלנוחות, "ּכֹוֵתב"על משקל " רֹוֵצחַ "כלומר . סגורה בסוף המילה שוא נח הברה

  .ל.א .אינם מובנים יואבל גם בזה דבר, ץ לשיטתו בענין פשטא במילה כזו"מהרי. פתח לפני הגרונית
והמשנה שם , ָחְרָבה עירנו בקמץ רחב ובשוא נע) ח"שבת ר(אך במוסף , בהפטרה יש לקרא בקמץ חטף ובשוא נח 12
  !משנה המשמעות באופן חמור) במיוחד בהברה האשכנזית(
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ָּתה ב כז ִבי ַא֗ ָּתהף של "האל. 13שתי המילים מלעיל :ָא֣ נּו .היא בפתח ַא֗ ת "הדל) לפי הקרי( :ְיִלְדָּת֔

  !לא בחירק, בשוא נח

 

                                                 
  .טעם רביע גרם לנסיגת ההטעמה בתיבה השנייה ולכן המונח בתיבה הראשונה נסוג לאחור 13


