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             סט  סט  סט  סט אסתראסתראסתראסתר היבטים לשוניים במגילתהיבטים לשוניים במגילתהיבטים לשוניים במגילתהיבטים לשוניים במגילת
        

   וטעמים במגילת אסתרדקדוקי קריאה
  

אין לזה מקום כי חלוקת הפרקים . יש קוראים שבסוף כל פרק מנגנים ניגון מיוחד כעין זרקא סגול של המגילה: הערה כללית
  . ואין לייסד מנהגים על חלוקת הנוצרים, היא נוצרית

  
        פרק אפרק אפרק אפרק א
יא א  ּדּו. ד"ההטעמה בלמ, מלרע: ַהֹּמֵל֙
. בטעם טפחא, נחד בשוא "היו :ַוְיִה֖ כדי להבחין שהוא שם מדינה ולא פועל  :ֵמהֹ֣

  .ת"בציווי צריך לקוראו מלעיל ולהדגיש את הדל
  .י בשוא לא בקמץ"הצד: ַהִּנְמְצִאי֩ם. 1ף כלל אינה נשמעת"האל' ובמלֹות'יש לקרוא  :ּוִבְמ֣לֹואתא ה 

ֶסף-ַעלא ו  יֵלי ֶכ֖ ׁש.ד"נסוג ללמהטעם  :ְּגִל֥ ת. ם"הטעם נסוג למ : ְוַעּ֣מּוֵדי ֵׁש֑ ְצַפ֥   . 2א רפויה"הפ, י בשוא נע"הצד: ִרֽ

ים ׁשֹוִנ֑ים א ז ים ִמֵּכִל֣   במנגינת איכה :ְוֵכִל֖
יםא י  ְרִת֔   .ם בשוא נח"המ :ַהְמָׁש֣

ּה-ֶאתא יא    .א"ד שנייה בקמץ ומפיק בה"יו, לא בחירק, א בשווא נח"פ, ד ראשונה בקמץ קטן"יו :ָיְפָי֔

ה ֽבֹו׃א יג    להעמיד מעט לפני הגרונית החטופה, ת הראשונה"יש לכל היותר געיה בבי, אין טעם נסוג אחור ָּבֲעָר֥

  ו"קמץ בתי: ֵׁשָת֙רא יד 

ןא יז  ָאה׃-ְולֹא .ן בשוא נח וכן הדבר גם בהמשך"העי :ַּבְעֵליֶה֖ בשאר . היחיד במלעיל כי הוא לשון עבר, ת"הטעם בבי ָבֽ

  ).בינוני(לשון הווה , במלרע, ף"המגילה הטעם באל
םא כ    . ו נח"ל קמוצה ללא דגש והשוא בת"הגימ: ִּפְתָג֨

רא כב    ן שמאלית "שי :ׂשֵֹר֣

  
        פרק בפרק בפרק בפרק ב

תב א  
 ֲחַמ֖ ") ישראלי"מבטא (ף רפויה "ת לכ"עלול קורא שאינו מבחין בין חי, פ שטעם מפסיק מפריד בין המילים"אע: ְּכׁשֹ֕

  .להבליע כאן אות
ׁ֥שּוב ב    .ף רפויה בשוא נח"הקו :ְיַבְקֿ

דב ג    .הגימל בסגול: ֵהֶג֛א. ו שוואית"הוא :ְוִיְקְּב֣צּו .ו בשוא לא בפתח"הו: ְוַיְפֵק֨

י ב ה  יׁש ְיהּוִד֔ י .נוהגים לתת לציבור לקרוא ואחריו בעל הקריאה :...ִא֣ ת בחטף קמץ "יש מנקדים וקוראים הדל: ָמְרֳּדַכ֗

  .שתי הקריאות נכונות. יל כלומר כעין סגולרוב העולם קוראו כשוא נע רג. שנקרא כחולם
ר ָהְגָל֙הב ו  ה ,ָהְגָל֙ה .במנגינת איכה :ֲאֶׁש֤ ם ְיָכְנָי֣ה ֶמֶל
. א בקמץ חטוף" הָהְגְלָת֔ ה-ִע֖ םטעם טפחא בתיבת  :ְיהּוָד֑ ף "כ, ִע֖

ה .יה-יכונ, ד בקמץ"ן בשווא נח ויו"נו, בקמץ חטוףְיָכְנָי֣ה של  ר ֶהְגָל֔    .א בסגול"ה: ֲאֶׁש֣

ץב ח    .ו"ת בשוא נח על אף הגעיא בוי"הבי: ּֽוְבִהָּקֵב֞

אב ט ֶסד  ַוִּתָּׂש֣ ּה אין טעם נסוג אחור, תיבה ראשונה מלרע ושנייה מלעיל: ֶח֣ ת ָל֔ ו "טעם מונח אינו נסוג אחור והתי :ָלֵת֣

ּה-ָלֶתתבהמשך הפסוק  ,בצירה   .ד ראויה לקבל געיא"הלמ, המילים מוקפות, ָל֖

ר ב יא ים- ֵּביתִלְפֵנ֖י ֲחַצ֣   ִלְפֵנ֖י טעם טפחא בתיבת  :ַהָּנִׁש֑

ת ַהָּנִׁשי֙םב יב    . 3ת בקמץ למרות הסמיכות"הדל: ְּכָד֤

                                                 
1
ד מקשה על ההבחנה בין "גם ההטעמה בלמ(וזה מוסיף על הבלבול , מה שמטעה הוא שיש ספרים מסמנים כתיב וקרי. במילה זו רבו המשתבשים 

 .)ף בין אם אין"אם יש תנועה באל
2
  .המדגיש עובר למשמע של גחלת 
3
 ]וצריך לתקן, ת פתוחה"ברוב הסידורים הדל. ת קמוצה"בדל"  משה וישראלתדָדָדָָדְּכ) לא זּו(ת מקודשת לי בטבעת זֹו הרי א"המקדש אשה צריך לומר [ 

  .ז בא דיון ארוך בעקבות הערה זו"בקובץ משנת ס
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הב יג  ן ָלּ֙ה. 4ף מלרע"הטעם באל :ָּבָא֣ ֵתֽ   ן"טעם נסוג אחור לנו :ִיָּנ֤

הב יד  ה .... ָבָא֗   .שתי המילים מלרע: ָׁשָב֞

ִיל-ַּבתב טו  ד ֲאִביַח֣   יע בקורן ודומיואין פסק בין התיבות כפי שמופ :ּדֹ֣

ַערב כא  ב ְּבַׁשֽ י יֹוֵׁש֣ ֶל
-ּוָמְרֳּדַכ֖ יטעם טפחא בתיבת  :ַהֶּמ֑   ּוָמְרֳּדַכ֖

  
        פרק גפרק גפרק גפרק ג

הּוג א   ְיַנְּׂשֵא֑   ף"להיזהר מהבלעת האל, ן בשוא נע ודגש"הׂשי: ַוֽ

םכתיבג ד  ם  קרי ְּבָאְמָר֤  כיון שעל פי לקוראו בקריאה חוזרת" הדר"ואין ל, כמו כל כתיב וקרי הכתיב אינו נקרא: ְּכָאְמָר֤

  .5המסורת קוראים את הקרי בלבד
F ג ח ל ְמִדי֣נֹות ַמְלכּוֶת֑ לטעם טפחא בתיבת  :ְּבכֹ֖   ְּבכֹ֖

ן. ן בשוא נח"העי :ַטַּבְעּ֖תֹו-ֶאתג י  ָתא-ֶּבֽ   .ם דגושה בשוא נע"המ: ַהְּמָד֛

ֵרי- ְוֶאלג יב ב ן"טעם נסוג אחור לשי: ַע֙ם ָׂש֤ ם ִנְכָּת֔ ו החיבור מחברת בין הפעלים "ן ואאי, ו קמוצה"בשתיהן התי: ְוֶנְחָּת֖

  6אלא בין העניינים בלבד
ן ָּד֙תג יד ֵתֽ   . ן הסופית"ו למנוע בליעת הנו"ן ויש געיא בתי"הטעם נסוג לנו : ְלִהָּנ֤

יר ׁשּוׁשַׁ֣שַׁ֣שַַׁ֣שְּ֣בׁשּוג טו  ֶל
 ְוָהָמן֙ ָיְׁש֣בּו ִלְׁשּ֔תֹות ְוָהִע֥ ה ְוַהֶּמ֤ , קמוצהן היא " היא לבדה השישושן כשהמילה ן ָנֽבֹוָכה׃ׁשָׁ֖שָׁ֖שָָׁ֖ש֖ן ַהִּביָר֑

ֶל
 ְוָהָמן֙ -החל מ. ן פתוחה"כשהיא סמוכה למילה הבירה השי   בניגון איכהְוַהֶּמ֤

  
        פרק דפרק דפרק דפרק ד

  ד א כל הפסוק בניגון איכה
ֶבל ָּגדֹו֙לד ג  ים׃ ... ֵא֤   בניגון איכהָלַרִּבֽ

יים ד ז  ים-ַּבְּיהּוִד֖   . ד אחת"ביו ְיהּוִדיםְיהּוִדיםְיהּוִדיםְיהּוִדיםבכל המגילה קוראים :  ַּבְּיהּוִד֖

בד ח  ָּדת-ְּכָתֽ ְתַחֶּנן ן"טעם נסוג אחור לנו :ָנַ֣תן ֔לֹו. ו בקמץ רחב"הסמיכות התילמרות  :ַה֠ אין להעמיד , א"געיה בה: ֛לֹו-ְלִהֽ

  ת"את החי

                                                                                                                                                                                
4
 
 .ץ הקורא מלעיל מחזירין אותו"תר' לדעת ערוך השולחן סי [
  .ף"ת וגם בכ"קוראים פעמיים גם בבי" חומרא"לכן יש להתפלא על מי של [ 5

, כל תיבה שהיא קרי וכתיב    :סימן קמא סעיף ח    וזו לשון השלחן ערוך אורח חיים. הרי לא מדובר כאן רק בשיבוש אלא בפגיעה בעיקרי האמונה
 :בפני גדולי הדור, ומעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה; הלכה למשה מסיני שתהא נכתבה כמו שהיא בתורה ונקרית בענין אחר

ונידוהו ונידוהו ונידוהו ונידוהו , ולא רצה, והתרו בו שיקרא כפי המסורה, ל"ר שמואל ואלאנסי בנו ז"ר אברהם ואלאנסי והר"בוהב והרר יצחק א"ה
  .כ"ע. והורידוהו מהתיבהוהורידוהו מהתיבהוהורידוהו מהתיבהוהורידוהו מהתיבה

ם ולכן לקרוא. מי הוא זה ואיזה הוא אשר יערוב ליבו לבלע את הקודש  .ְּכָאְמָר�
6
  )כבר שמעתי קורא שהטעים כך שיצר חיבור בין השניים( 
7
ואפילו . ל"מ ברויאר ז"אינם בני פלוגתא נגד הנוסחאות המדויקות של ר, ך קורן"פ תנ"ו פעמים רבות שסימנים ושאר מקורות עכבר הבהרנ 

מלבד שיטת הגעיות (אילן מסכימה כמעט בכל מקום לשיטתו -ועובדה היא שגם תוכנת הכתר של בר. במקומות שכתר ארם צובא לא נשתייר בהם
 )ןהקלות שאיננה נוגעת לכא

8
 ).הוספתי כאן תלישא למנוע טעויות. ת"עם זאת הטעם בבי. א בסוף המילה"ברוב הספרים התלישא מסומנת רק על הה(  
9
  .סימון החטף נועד להורות על הנעת השווא בלבד 
10
הוספנו כאן [ללא כל קשר להברה המוטעמת , התלישא מימין לאות הראשונה אינה מראה את מקום ההטעמה אלא שזהו מקומה הטבעי תמיד 

 ]תלישא נוספת ליתר בטחון
11
 .זה משנה את המשמעות 
12
יתכן שטעם נדיר זה מנוגן כך בגלל .  מעל האות המוטעמתVבכתבי היד צורתו היא כמין . פרה-לא ידוע לי למה בדפוס ניתן סימן זה לקרני: ה"א 

וקטנה על ,  עיגול על האות הראשונה–תלישא גדולה . ליםהתלישות בכתבי היד הן עיגו, אגב. צורתו בדפוס שאין לה קשר לצורתו במקורות
  .ל.א. אין לזה קשר לקרני פרה. בדפוס הוסיפו קו קטן אלכסוני. האחרונה

13
  !ך"זהו הפסוק הארוך ביותר בתנ 
14
ך "עקבותיו הלכו בתנב. הוא סימן געיא, ה מזכיר כלל במשפטי הטעמים שלו שמילים כגון זו יש מרכא ולא געיא במילה"פ שרוו"כבר הערנו שאע 

 .ך במהדורות המאוחרות"וכמדומה גם בקורן מתוקן לפעמים בנ, אילן אל נכון במרכא-בברויאר וכן בכתר בר. קורן
15
 
]
  .רצוי מאוד להתאמן לקוראו בשוא נח הנכון לפי הדקדוק. יתכן להתיר למי שחושש מהבלעת אות לקוראו בשוא נע. 'וכדו' רבבות אפרים'כמו  
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אֶמרד י  ֹ֤ 
 ֶאְסֵּת֙ר ַוּת ֹ֥כך צריכה להיות ההטעמה ולא כקורן ואחרים אשר הטעימו  :ַלֲהָת֔ 
ַלֲהָת֑ רֶאְסֵּת֖ אֶמרַוּת  

ֶל
-ְוַעםד יא  ר .7 בתלישא קטנה'ועם'תיבת ,  בקורן ובדומיו.טעמה במדויקיםכך הה: ְמִדי֨נֹות ַהֶּמ֝  :ַהֶּמֶל֩
-ֶאל-ָיֽבֹוא ֲאֶׁש֣
ר טעם מונח בתיבה , כך ההטעמה במדויקים   במלרע :ְוָחָי֑ה. ולא בתיבה המוקפת שלאחריהֲאֶׁש֣

יִׁש֘יד יד  ַעְּת. ש"הטעם ברי :ַּתֲחִר֘   .ו בדגש קל"והתי, ן בפתח"העי: ִהַּג֖

יד טז  ִּנְמְצִא֣ ְדִּתי. י בשוא לא בקמץ"הצד: םַהֽ ְדִּתי ָאָבֽ   בניגון איכה , ת בשתיהן בשוא נח" הדל׃ָאַב֖

  
        פרק הפרק הפרק הפרק ה

רה ב    ה-ת להבדיל בין מיודע בסגול לבין בלתי מיודע בשווא וכן הוא בהמשך בפרק ו ד"יאריך מעט בבי :ֶּבָחֵצ֔


ה ג  ן ָלֽ ֵתֽ   .ן הסופית"וו למנוע בליעת הנ"ן ויש געיא בתי"׃ הטעם נסוג לנוְוִיָּנ֥


ה ה  ן ָל֑   .ן הסופית"ו למנוע בליעת הנו"ן ויש געיא בתי"הטעם נסוג לנו: ְוִיָּנֵ֣תֽ

רה ו    .ם בפתח"מלרע ומ :ַוּתֹאַמ֑

  ף "להיזהר מהבלעת האל, ן בשוא נע ודגש"הׂשי: ִנְּׂש֔אֹוה יא 

יָא֩ה-לֹאה יב  רּוא. 8מלעיל:  ֵהִב֩ ּה-ָקֽ   ף"געיה בקו :ָל֖

ַּה. ן החטופה"יש להאריך מעט בקריאתה למנוע הבלעת העי, ד" ביוגעיה :ֵע֘ץ-ַיֲֽעׂשּו ה יד , haא בפתח "אין לקרוא ה: ָּגבֹ֣

א. wahַוּה : בעדות המזרח, ahהקריאה הנכונה אצל האשכנזים היא ַאּה כלומר  ֹֽ ֶל
-ִעם-ּוב שלוש המילים , במדויקים :ַהֶּמ֥

  מוקפות ומוטעמות במרכא וכן צריך לקרוא
   

        פרק ופרק ופרק ופרק ו
הו א  אֶמר. 9ת ראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בכמה מקומות"דל: ָנְדָד֖ ֹ֗ יא ַוּי אֶמר תיבה :ְלָהִב֞ ֹ֗ ברביע ולא  ַוּי

  ו בפתח"הוא :ַוִּיְה֥יּו. בתלישא כפי שמופיע בקורן ודומיו
ףו ב  ׁשּ֙ו. ך בפתח למרות האתנח"הסמ: ַהַּס֑   .ף רפויה בשוא נח"הקו: ִּבְקֿ

הו ג  ה-ַמֽ   .וכן בהמשך הפסוק. ן בקמץ הקורא בסגול משנה משמעות"הׂשי: ַּנֲעָׂש֞

יׁשו ו    .ת בקמץ"הבי: ָּבִא֕

ַבׁשו ז    ד"געיה בלמ :ּ֖בֹו-ָלֽ

אְמרּ֩וו יג  ֹ֩ יו ֨לֹו ַוּי אְמרּ֩ו  תיבת :ֲחָכָמ֝ ֹ֩   ד במילה אחריה ללא דגש"ם בשוא נע והלמ"המ! במלעילַוּי

  
        פרק זפרק זפרק זפרק ז


ז ב  ן ָל֑   ן"טעם נסוג אחור לנו :ְוִתָּנֵ֣תֽ
ֹז ג ר ַוּת   ם בפתח"המ :אַמ֔

ד ז ד יד ַלֲה֣רֹוג ּוְלַאֵּב֑ י ְלַהְׁשִמ֖ י ְוַעִּמ֔ ְרנּ֙ו ֲאִנ֣ י ִנְמַּכ֙  ֶזק. יש הנוהגים לקרא בניגון איכה :ִּכ֤   ן בצירי ולא בסגול"הנו :ְּבֵנ֥

ִאּ֠לּו     10ד"ההטעמה בלמ, במלרע: ְו֠

תז ו     11ן בפתח ולא בקמץ"העי :ִנְבַע֔

ה ָהָמן-ֲאֶׁשרז ט     12 תלישא קטנה-תלישא גדולה-פזר: היא, למי שאין מסורת אחרת, י פרהנגינת הטעם קרנ :ָ֟עָׂש֪

  
        פרק חפרק חפרק חפרק ח

הח א  ּה הּוא ַמ֥ התיבת  :ָלֽ   בפתח ולא בקמץ ַמ֥
הח ו י ֵאיָכָכ֤ ן. מלרע ובניגון איכה: ... ִּכ֠   ף בקמץ קטן"האל :ְּבָאְבַד֖

יםח ט     13 יש מונח בתיבה הראשונה,בקורן ודומיו, התיבות מוקפות, במדויקים :ְוַהַּפחֹו֩ת-ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֽ
רח יא  יר-ִעיר-ְּבָכל ֲאֶׁש֣ ר תיבת  :ָוִע֗   במונח רגיל ולא מונח לגרמיה כפי שמופיע בקורן ודומיוֲאֶׁש֣
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  יש להאריך מעט בקריאתו, ד"ביו, 14 מרכא–טעם משנה  :ָיְ֥צ֛אּוח יד 

י ָיָצ֣אח טו    בעל הקריאהנוהגים לתת לציבור לקרוא ולאחר מכן חוזר אחריהם  :...ּוָמְרֳּדַכ֞

הח יז  ה אֹוָר֖ ים ָהְיָת֥   ל"כנ :...ַלְּיהּוִד֕
  

        פרק טפרק טפרק טפרק ט
  ן שמאלית"ׂשי :ִׂשְּב֝רּוט א 
יםט ג    )אז יישמע מלשון נסיון(הקורא נח משבש משמעות , ן והשווא הוא נע"דגש חזק בׂשי :ְמַנְּׂשִא֖


 ְּבָכלט ד    טןן בקמץ ק"והשיְוָׁשְמ֖עֹו טעם טפחא בתיבת  :ַהְּמִדי֑נֹות-ְוָׁשְמ֖עֹו הֹוֵל֣

  : חלקם במלעיל וחלקם במלרע המסורה מזכירה מי מלעיל ומי מלרע, יש לשים לב להטעמת שמות בני המן :י-ט ז
י .הם מלעילתא כולם שמסתיימים ב י ֲאִרַד֖ ְל֖פֹון ֲאַדְלָי֖א ֲאִריַס֔   .מלרע ַּדֽ


ט יב  ן ָל֔    ן"טעם נסוג אחור לנו :ְוִיָּנֵ֣תֽ


ט כב    א בדגש קל"א בשווא נח והפ"הה :ֶנְהַּפ֨

  ! 15ת הראשונה בשווא נח"הבי :ּוְבבָֹאּ֘הט כה 

ת). לא' וכן הוא להלן פס(ד בדגש חזק ושווא נע "ף בחיריק חסר והיו"קו :ִקְּי֣מּוט כז  ת תיבת  :ַהָּיִמי֙ם ְׁשֵנ֤י ֵא֣ במונח ֵא֣

  ואינה מוקפת כפי שמופיע בקורן ודומיו
םט לא    לב' ד בפתח וכן הוא בהמשך פס"היו :ִקַּי֨

  
        פרק יפרק יפרק יפרק י

  א בדגש קל"ו בקמץ קטן והפ"התי :ָתְקּפֹ֙וי א 

  


