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היבטים לשוניים בפרשת האזינו סט

דקדוקי מילים בפרשת האזינו ובהפטרה ובקריאת וזאת הברכה בשבת במנחה (גם שבת סוכות)
לב א וַ ֲא ַד ֵ ֵ֑בּ ָרה :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת האל"ף החטופה
לב ג ָה ֥בוּ ֹֹ֖ג ֶדל :המילה ָה ֥בוּ מלרע ,הטעם לא נסוג
לב ד ָ ָֽפּ ֳע ֔לוֹ :הפ"א בקמץ גדול  ,העי"ן בחטף קמץ ֥ ִ .כּי ָכלְ -דּ ָר ָכֹ֖יו :תיבת ִ ֥כּי מוטעמת בטעם מרכא ,
ואין לצרף לה את תיבת 'כל' כאילו כתוב ִכּי֥ -כֹל
לב ו ַה ְל ֙הה' :הה"א מילה נפרדת מחוברת ל' -לה'' ומנוקדת בפתח ַה ,הלמ"ד אחריה בשווא נח ,
והאל"ף (של הויה המבוטא כאדנות) בחטף פתח ֲא .הַ ְלאֲ ֹדנָי .וַ יְ כֹנְ נֶ ָך :הכ' הסופית אינה דגושה
אמרוּ ָ ָֽלְך׃ טעם נסוג אחור ליו"ד
לב ז וְ יַ ֔ ֵגּ ְדָך :הדלי"ת בשוא נח עקב ההטעמה .וְ ֥י ֹ ְ
הוּ :בי"ת ראשונה בשווא נע והנו "ן בשווא נח  .יִ ְצּ ֶ ֹ֖רנְ הוּ :היו"ד בחירק חסר  ,אחריה
לב י יְ ְֹב ֙הֶבנְ ֙ה
צד"י מודגשת ובשווא נע והנו"ן בשווא נח
לב יא ְכּנֶ֙ה ֶ ֙הר :הכ"ף בשווא לא בפתח .יְ ַר ֵ ֵ֑חף :החי"ת בצירי לא בסגול
אכל :הוא"ו בפתח
ותי ָ֔א ֶרץ  :טעם נסוג אחור לבי "ת המנוקדת בקמץ רחב  .וַ יּ ֹ ַ ֹ֖
לב יג ַעלָ -בּ ֳָ֣מ ֵ
ובמלרעָ .שׂ ָ ֵ֑דיׂ :שי"ן שמאלית .וַ יֵּ נִ ֵ ִֵ֤ק ָֽהוּ :הי' בצירי ודגושה ולא בשוא
וֹוֹ :עיין פסוק יז
יתׂ :שי"ן שמאליתֱ .אאלָ֣ ַ
לב טו ָכּ ִ ֵ֑שׂ ָ
לב יז ֱאא ֔ ַוֹ :הה' "בפתח גנובה " ובמפיק .יש המבטאים אותה כאילו יש אל "ף לפני הה "א והיא
מנוקדת פתח ַ :אּה והה' במפיק .יש המבטאים אותה כאלו יש ו ' (הנקראת כ w-באנגלית) לפני הה'
הו' מנוקדת פתח ֱ :אלֹוַּה ( )elowahוהה' במפיק .לכל הדעות הקורא אותה  :אלוַ -ה ה ' פתוחה ,ha
משתבשְ .שׂ ָע ֹ֖רוּםׂ :שי"ן שמאלית
לב יח יְ ָל ְדָךֹ֖  :הלמ"ד בקמץ רחב הדלי "ת בשוא נע ְ .מח ְֹל ֶ ָֽלָך׃ למ"ד ראשונה בשווא נע והכ "ף בסוף
רפויה
לב כ ַ ְה ֺפּכ ֙הֹת :הה"א בשווא נח
אכל ֙הֶא ֶר ֙הץ :הטעם נסוג לתי"ו
לב כב וַ ֵ֤ ֹ ַ
וּל ֺ ֥ח ֵמי ֶ ֹ֖ר ֶ ף :טעם נסוג אחור לחי"ת
לב כד ְ
לב כז ָ ֔ר ָמה :במלעיל
לב לב ַא ְ ְכּ ֥ ת :האל"ף בפתח ולא בסגול
לב לו ִ ָֽכּיָ֣ ָ -אזְ ַלת ָ֔יד :טעם נסוג אחור לאל"ף בקמץ גדול והזי"ן אחריה בשווא נע
לב לח וְ יַ ְעזְ ֺר ֶ֔כם :העי"ן בשווא נח והזי"ן אחריה בשווא נע כדין שני שוואים רצופים
לב מ וְ ָא ַַ֕מ ְר ִ י :מלעיל הטעם במ"ם
ֹאחז :הוא"ו בשווא נע
לב מא וְ ת ֵ ֥
לב מב ַא ְ ִ ֵ֤כּירׁ :שי"ן ימנית (לשון ִׁׁש ְכרּות)
לב מה וַ יְ ַכָ֣ל מ ֹ ֶֶ֗ ה :כך היא ההטעמה ולא בזקף
לב נ ָבּ ָה ֙הר ֲא ֶ ֵ֤ ר ַא ָ ֙הה ע ֶֹלָ֣ה ָ֔ ָמּה  :תיבת ָבּ ָה ֙הר בפשטא .וְ ֵה ָא ֵ ֹ֖ ף :סמ"ך בצירה ובמלרע  ,הטעם
בסמ"ך .וַ יֵּ ָ ֹ֖א ֶ ף :במלעיל וסמ"ך סגולה
הפטרת שבת שובה הושע יד ב-י ויש נוהגים להוסיף מיכה ז יח-כ ויואל ב טו-כז:2
 1השנה היא כבר תש"ע אבל פרשה זו היא המשך הפרשיות שנקראו בשנת סט .
 2בסימנים טעו בדבר זה וסימנו את פס כו כפסוק החותם את הקריאה  .הדבר נובע כנראה מכך ששני הפסוקים כו וכז מסיימים
עוֹלם
יֵב ֹ וּ ַע ִ ֹ֖מּי ְל ָ ָֽ
באותן מילים וְ לֹא֥ -

1

הושע יד
וּבה :הטעם בשי"ן מלעיל.
ב ֚ה ָ
אמר ֛העוֹד :טעם נסוג אחור לנו"ן
ד וְ לֹא֥ -נ ֹ ַ
ו ָ ָר ָ ֹ֖ יו :כולם בקמץ רחב
ט ָל ֲע ַצ ִבּים :הלמ"ד קמוצהֶ .פּ ְריְ ָך֥  :הפ"א סגולה.
י וְ ָי ֵ ָָֽ֣ב ֵ֔א ֶ ה :טעם נסוג אחור ליו "דֵ .י ְָ֣לכוּ ָ֔בם  :טעם נסוג אחור ליו "ד הלמ "ד בשוא נע  .יִ ָ ֥כּ ְ לוּ
ָ ָֽבם׃ טעם נסוג אחור לכ"ף .השי"ן בשוא נע.
מיכה ז
ימי ֶ ָֽק ֶדם׃ טעם נסוג אחור למ"ם הראשונה
כ ִ ֥מ ֵ
יואל ב
יז ִל ְמ ָ לָ֣ ָ -בּם :השי"ן בקמץ קטן
א ֶרץ ִצ ָיָּ֣ה :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא להבליע את הצד"י שבסוף תיבת 'אֶא ֶא ץ' עם
כ ֶאלָ֣ ֶ -
זו שאחריה בתיבת ' ִצ ָ ֻיה'ָ .ב ְא ֶ֗ וֹ :האל"ף בשווא נח ולכן הבי"ת בקמץ קטן .וְ ֙הַת ַעל֙ה  :הוא"ו בשווא
אוּ והקורא בשוא נח
כא ַאלְ ָֽ ִ -יר ִ ֹ֖אי :געיה בתי"ו והרי"ש בשווא נע ,בדומה לו בפס' הבא ַאלְ ָֽ ִ -יר ֙ה
וּשׂ ָ֔מ ִחי :שתיהן במלעיל
ָ֣ילי ְ
יחשוש לשינוי משמעותִ .גּ ִ
כב ָשׂ ַ ֔דיׂ :שי"ן שמאלית
כג וַ יָּ֣ ֶוֹרד :במלעיל
כה ַה ֶיּ ֶֹ֖לק וְ ֶה ָח ִ ָ֣ יל וְ ַהגָּ ָזֵ֑ם :טעם טפחא בתיבת ַה ֶיּ ֶֹ֖לק
בשבת שני וחמישי:
,
קריאת וזאת הברכה למנחה

לג ב ֵמ ִר ְב ָ֣בֹת :הבי"ת הראשונה בשוא נח ,כן הדבר גם בהמשך פס ' יז֥ ֵ .3א

ָ ֹ֖דּת :יש לקרוא כשתי

מילים
לג ג ִמ ַדּ ְבּר ֶ ָֹֽתיָך׃ הבי"ת בשוא נע עקב הדגש.
4
מ ֶלְך :טעם טפחא בתיבת ִבי ֺ ֹ֖רוּ ָ֣ ָ .רא ֵ י ֔ ָעם :טעם נסוג אחור לרי"ש
לג ה וַ יְ ִ ֥הי ִבי ֺ ֹ֖רוּ ֶ ֵ֑
יהוּד ֘הה :הלמ"ד בחירק מלא ,היו"ד הינה חלק מהחירק ולכן אין בה ניקוד
לג ז ִל ָ
וּל ֵלִוָ֣י :הלמ"ד הראשונה בשוא נחְ .בּ ַמ ָ֔סּה :הבי"ת בשוא לא בפתח
לג ח ְ
לג י ִמזְ ְבּ ֶ ָֽחָך׃ הבי"ת בשווא נע ולא בקמץ או פתח
לג טו ַה ְר ֵריֵ֑ ֶ -ק ֶדם :הרי"ש הראשונה  ,על אף הקושי  ,בשוא נח  .אין להשגיח בחטף בתנ "ך קורן
ודומיו
לג יז ָה ָ ָ֣דר :הדלי"ת בקמץ
שּׁה׃ תיבות אילו לרוב מופיעות בראש העמוד האחרון  ,היות והרבה קוראים
לג יח וְ ֵ ֹ֖הם ַא ְל ֵ ֥פי ְמנַ ֶ ָֽ
5
יודעים אותם בעל פה ישנם רבים שאינם מקפידים לקוראם מתוך הקלף ואומרים אותם בעל פה

 3בחלק מהחומשים כולל קורן הבי"ת מנוקדת בטעות בחט"ף פתח.
 4רבים הקוראים ההולכים בעקבות השיר ומשבשים את ההטעמה ע "י הטעמת תיבת 'ויהי' בטפחא (ומדגישים את הבי "ת).
יש ֻו ֺ ן מלעיל.
השיר גורם לשיבוש נוסף :קוראים ִצב ׁ
 ...הערה נוספת :
 5בעיה נוספת :הצבור מצטרף לקורא בסיום הזה ועלולים להחסיר את סוף הפרשה מהשמיעה מהקורא
לפעמים הקורא הוא גם הגבאי מחלק העליות בעיקר בשני וחמישי  .קורה שהוא קורא את המילים האחרונות בעל פה תוך
שהוא מחפש את העולה הבא...
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