היבטים לשוניים במגילת שיר השירים סט
גם השנה יש כינוס בית ועד לשוחרי לשון הקודש בואו בהמונים והזמינו חברים!
ברכת מזל טוב ממני ומכל המנויים לידידינו אוריאל פרנק נר"ו על הולדת בתו ביום ב ה בניסן.
ונברכו בברכה שנתברך בועז:
ּוכלֵ אָ ה  אֲׁשֶ ר ּבָ נּו ְׁש ֵּתיהֶ ם  אֶ תֵּ -ב ית יִ ְׂש ָר & ֵאל
יתְּ $כ ָר ֵחל ׀ ְ
יִ ֵּתן  ה' ֶ ֽאת-הָ ִא ּׁשָ ה הַ ּבָ ָא ה אֶ לּ-בֵ ֶ %
יזכו אביה ואמה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
דקדוקי קריאה במגילת שיר השירים ובקריאות חג הפסח והפטרותיו.
שיר השירים:
אין לעשות ניגון של סיום הספר בסוף כל פרק ,לחלוקה הנוצרית לפרקים בתנ"ך אין כל משמעות לגבי קריאתנו.
טוֹבים דּ ֶ ֹ֖דיָך ִמ ָ ֽיּ יִ ן׃ הטיפחא במילה דּ ֶ ֹ֖דיָך.
א ב ִ ֽכּי֥ ִ -
וּצה :הנו"ן דגושה מדין אתי מרחיק )=בא מרחוק( אע"פ שהנו"ן אינה מוטעמת ,טעם טפחא בתיבת
א ד ָמ ְשׁ ֵכ֖נִ י ַא ֲח ֶ ֣ריָך נָּ ֑ר ָ

ָמ ְשׁ ֵכ֖נִ י
שׁ ָ ֽא ֲה ָב ֙ה :מקרה נדיר של טעם ואחריו געיא והטעמה במקום העיקרי ,מלרע ַ .שׁ ָלּ ָ ֤מה :שי"ן פתוחה ,הטעם במ"ם
א ז ֶ֤
מלרעְ .כּ ֣עֹ ְט ָ֔יה :הטי"ת בשווא נע
א ח ְבּ ִע ְֿק ֵ ֣בי :הקו"ף רפויה ובשוא נח אין בה דגש לתפארת הקריאה כפי שיש במקומות דומים
יָתי׃ העי"ן בשוא נח לא בחטף.
א ט ְבּ ִר ְכ ֵבֿ֣י :הבי"ת השניה רפויהַ .ר ְע ִ ֽ
שׂנוּ :שׂי"ן שמאלית
א טז ַאףַ -ע ְר ֵ ֖
יטנוּ והרי"ש בפתח
יטנוּ כתיב ,קריַ :ר ִה ֵ ֖
א יז ַר ִח ֵ ֖
ב ה ַה ֔ ָיּיִ ן :היו"ד קמוצה בזקף.
2
וֹר ֛רוּ :העי"ן במרכא לא בגעיא .הרי"ש בשווא נע ואין לקרוא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים ,כן הדבר
ב ז ְ ֽו ִאםְ -תּ ֥ע ֲ
1

גם בהמשך
א ַמר ִ ֑לי :טעם נסוג אחור לאל"ף
ב י וְ ָ ֣
ב יא ַה ְסּ ָ ֖תו :הסמ"ך בשוא נע עקב הדגש ,בעיקר צריכים להיזהר הקוראים תי"ו רפויה כסמ"ךָ .ה ַ ֥לְך ֽלוֹ׃ אין טעם נסוג
אחור
יח :טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונה
ב יג ָנ ְ֣תנוּ ֵ ֑ר ַ
ב טו ֶ ֽא ֱחזוּ֙ ָ -ל ֙נוּ :העמדה קלה באל"ף בגלל הגעיה שםְ .ס ָמ ַ ֽדר׃ הדלי"ת פתוחה ,הקורא בקמץ משתבש
ב יז וְ ָנ֖סוּ :הטעם בנו"ן ,לא בסמ"ךַ .על֥ ָ -ה ֵרי ָ ֽב ֶתר :הטעם נסוג לה"א.
שׁי :הטעמים במילים האלה מתחלפים .צריך לשים לב.
ג א ֵ ֥את ֶ ֽשׁ ָא ֲה ָ ֖בה נַ ְפ ִ ֑
סוֹב ָ ֣בה :הוי"ו בפתח לא בקמץ ,בי"ת ראשונה בשווא ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים ,כן הדבר גם בהמשך.
ג ב וַ ֲא ֲ
ֲא ַב ְק ָ֕שׁה :הקו"ף ללא דגש ועל כן היא בשוא נח.
יאת ֙יו :הטעמה משנית בשי"ן והאל"ף כלל אינה נשמעת
ג ד ַעד֤ ֶ -שׁ ֲה ֵב ִ
וֹר ֛רוּ :כאן העי"ן ללא ספק במרכא ,כך הוא בכתר ארם צובא ובכתבי היד.
ג ה ְ ֽו ִאםְ -תּ ֥ע ֲ

1
2

מועתק מכא"צ.
כך נראה לקרוא בכא"צ וכך ברור בכ"י לנינגרד וששון .ועיין בקובץ סז ,ובמצוין על ג ה.

1

ימ ֖רוֹת :המ"ם בשווא נע ולא בחטף
ג ו ְכּ ִ ֽת ְ
מה :מילה אחת ,למ"ד דגושה בחירק.
ג ז ֶשׁ ִלּ ְשֹׁל ֔ ֹ
חזֵ י ֶ֔ח ֶרב :טעם נסוג אחור לחי"ת )בתיבה הראשונה(
ג ח ֲא ֻ ֣
ג ט ָ ֤ע ָשׂה לוֹ֙  :טעם נסוג אחור לעי"ן
ג י ָ ֣ע ָשׂה ֶ֔כ ֶסף :טעם נסוג אחור לעי"ן
אינָ ה :הרי"ש בשוא נח ,אע"פ שיש געיא בוי"ו לפניהָ .בּ ֲע ָט ָ ֗רה :הבי"ת בקמץ.
ג יא ְצ ֶ ֧אנָ ה ׀ וּֽ ְר ֶ ֛
ד א ַשׂ ְע ֵר ְ֙ך :שׂי"ן שמאלית והעי"ן בשוא נח.
ד ב ִמןָ -ה ַר ְח ָ ֑צה :הרי"ש בפתח והחי"ת בשוא נח.
3
ד ג ִמ ַ ֖בּ ַעד :הבי"ת פתוחה ומוטעמת
אוֹמי ְצ ִב ָיּ֑ה :לא להחליף עם ָתּ ֳא ֵ ֥מי ְצ ִביָּ ֽה לקמן ז ד.
ד ה ְתּ ֵ ֣
א ֶלְך ִל֙י :הטעם נסוג לאל"ף ותנועת הלמ"ד נתקצרה לסגול.
דו ֵ֤
ד י ַמה-יָּ ֥פוּ :במלרע.
ד יא ַשׂ ְלמ ַ ֹ֖תיִ ְך :שׂי"ן שמאלית
אשׁי ְב ָשׂ ִ ֽמים'׃ טעם טפחא בתיבת ' ִ ֖עם'
בוֹנ֑ה' ' ִ ֖עם ָכּלָ -ר ֵ ֥
יג-יד ' ִ ֖עם ְפּ ִ ֣רי ְמגָ ִ ֑דים' ' ִ ֖עם ָכּלֲ -ע ֵצ֣י ְל ָ
ד יד וַ ֲא ָה ֔לוֹת :להקפיד על הניקוד הנכון :וי"ו בפתח ,אל"ף בחטף-פתח ,ה"א בקמץ.
ד טו ַמ ְע ַי֣ ן :העי"ן בשווא נח ולא בפתח
 3לא להחליף עם ְבּ ַעד֩ ַה ַח ֨לּוֹן של אם סיסרא!
 4אחד המקומות הבודדים במקרא בהם ניתן למצוא דגש באות רי"ש
 5בניגוד למגילת אסתר ששם הטעם מלרע )גם כאן וגם שם שתי המילים באותו פסוק ,ואין הן מופיעות עוד במקרא!(
 6המציינים שוא נע משבשים שיבוש חמור!
 7בגלל צורת הנסמך
 8כא"צ לא הגיע לידינו ,אבל כך בששון ובלנינגרד .גם דומה לשני המקומות הקודמים במגילה ב ז; ג ה.
 9עיין בפנים מה שנכתב על זה בראש הגליון על הערות קמחי באריכות.
 10המנחת שי מעיד על כ"י שבהם יש חטף פתח בדלי"ת.
שׁם ֖ה' לְ ָפ ֶנ֑יָך לעיל לג יט(
אתי ְב ֵ ֛
 11להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
 12עלון זה לא נועד לפסקי הלכה .למעשה יש נדון בין הרבנים המבינים בדקדוק .כל עוד לא המשיך הלאה או לא התרחק מהמקום מסתבר שצריך
להחזירו.
 13הבעיה היא למבטאים חי"ת ככ"ף רפויה נוצר כאן "שוא דומות" .ואף על פי שהזכרנו כמה פעמים שהוא נח ,מכל מקום רבים מתקשים לקוראו נח.
נראה שכאן צריך להתאמץ לקרוא נכונה אם במבטא חי"ת גרונית כדין ,אם בקריאת הכ"ף בשוא נח.
 14שתי אותיות ממוצא זהה והראשונה מביניהם מנוקדת בשווא ,כלל זה אינו מתקיים בכל הצירופים .עיין בהמשך.
 15תנועה גדולה ,הצורה הדקדוקית של המילה אינה מושפעת מכתיב מקראי חסר או מלא.
 16ישנו מנהג אחר הרווח בירושלים והוא :לקרא את כל הפסוקים בשירה במנגינה מיוחדת ,לא כולל את ויושע אלא רק מ"ויאמינו בה" .וכן את 2
הפסוקים של והמים להם ח)ו(מה.
 17במבטא רוב העדות כיום אין הבדל בין גימ"ל דגושה לרפויה.
ירים ואין לעשות אחרי במים
מיִ ם אַ ִּד ִ ֽ
עֹופ ֶרת ְּ /ב ַ )
ּכ & ֶ
ירים׃ לפי חלוקת הטעמים יש כאן שתי יחידותֽ ָ :צלֲלּו  ַ ֽ
מיִ ם אַ ִּד ִ ֽ
עֹופ ֶרת ְּב ַ )
ּכ & ֶ
ֽ ָ 18צ ְללּו  ַ ֽ
הפסק גדול יותר מאשר אחרי כעופרת ,וכן בקריאת שירת הים כל יום בתפילה.
 19הקורא ִי ְדמוּ בשוא נח ללא דגש מחליף ללשון דמיון במקום לשון דממה.
 20השירה הזו נמצאת גם בתהלים יח ,ולכן מי שמזמור זה שגור על פיו ייזהר במקומות שבהם השירה כאן שונה מאשר בתהלים.
אין הזמן והמקום מספיקים לדון בזה ,שירת דויד כתובה כשירת האזינו אריח ע"ג אריח ולבנה ע"ג לבנה )כלומר בשני טורים( ,כן הוא בכתר ארם
צובא ובכתבי היד הקדומים.
 21החטף המופיע בחלק מהדפוסים אינו אלא להורות על הנעת השווא ובשום אופן אינו מורה על קריאת השי"ן בחטף עצמו
 22אחד מחמשת השורשים שהה"א שורשית ובמפיק והם בראשי תיבות ג"ן כת"ם :ג.ב.ה ,נ.ג.ה ,כ.מ.ה ,ת.מ.ה ,מ.ה.מ.ה
בוּע – שבעה ימים ולא לשון שבועה.
 23ובכל מקום במשמע ָשׁ ַ
 24לא בגלל וי"ו ההיפוך ,אינו נוהג בנסתר.
 25יש טועים בדרשה בחז"ל ,ללא שבדקו את ניקוד המילה במקרא ,ועלולים להכניס את טעות הקריאה להפטרה זו.
 26כן הדבר במילה ָדת
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יסי ָ ֽליְ ָלה׃ טעם נסוג אחור לסמ"ך הראשונה
ֹרּאשׁ֙י :דגש חזק ברי"שְ .4ר ִ ֥ס ֵ
ה ב ֶשׁ ִ
5
יכ ָכה ֲא ַטנְּ ֵ ֽפם׃ יש להקפיד על הפרדת התיבות
יכ ָכה :מלעיל ֵ .א ָ ֥
ה ג ָפּ ַ֙שׁ ְט ִתּ֙י :הטי"ת בשווא נח על אף הקושיֵ .א ָ ֥
יקי ָ ֑מיִ ם :טעם נסוג אחור לפ"אֶ .בּ ָח ֔ ָלב :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול להבדיל בין מיודע ללא מיודע
ה יב ַעלֲ -א ִ ֣פ ֵ
שאז היה מנוקד בשווא
ה יג ֶמ ְר ָק ִ ֑חים :יש להיזהר משיכול אותיות ,אין לקרא 'מרחקים'
וּדי ֵ֔שׁשׁ :טעם נסוג אחור למ"ם
ה טו ַע ֣מּ ֵ
ה טז ִחכּוֹ֙ ַ ֽמ ְמ ַֿת ִ֔קּים המ"ם בשוא נח אע"פ שיש געיא במ"ם שלפניה ,עם זאת התי"ו רפויה.
ו ד ַכּנִּ ְדגָּ ֽלוֹת לבטא מילה זו נכונה )דלי"ת לפני גימ"ל( .יש להיזהר משיכול אותיות ,דג-גד
שׁ ֵ ֖הם :הטעמה משנית בשי"ן
ו ה ָה ֵ ֤ס ִבּי הבי"ת דגושה֥ ֶ .
ו י ַהנִּ ְשׁ ָק ָ ֖פה :במלרע!
ו יא ֲה ָפ ְר ָ ֣חה :ה"א השאלה מנוקדת בחטף פתח ולכן הפ"א אחריה רפה ,הרי"ש בשווא נע
ז ב ָא ָ ֽמּן׃ האל"ף בקמץ קטן
6
ז ג ָשׁ ְר ֵר ְ֙ך השי"ן בקמץ חטוף )קטן( הרי"ש בשוא נח
ז ה ָתּ ֳא ֵ ֥מי ְצ ִב ָיּֽה׃ התי"ו בקמץ רחב )קמץ בהברה פתוחה( האל"ף בחטף קמץ הנקרא ברוב המקומות כחולם .לא להחליף
אוֹמי ְצ ִב ָיּ֑ה לעיל ד ה.
עם ְתּ ֵ ֣
ז ח ְל ַא ְשׁכּ ֹֽלוֹת האל"ף פתוחה ,הכ"ף בחולם.
7
ז ט וְ ִי ְֽהיוָּ -נ֤א :הוא"ו בשוואְ .כּ ֶא ְשׁ ְכּ ֣לוֹת :כאן האל"ף סגולה והכ"ף בשווא נע להבדילו מהפסוק הקודם בחולם
יח :העמדה קלה בנו"ן בגלל הגעיה שם ,והשוא בתי"ו ,נע.
ז יד ָנ ְֽתנוּ֗ ֵ -ר ַ
שּׁ ְק ָ֔ך :השי"ן בדגש ובקמץ רחב הקו"ף בשוא נע ,מלשון נשיקה .יש להיזהר מהצורה הדומה בפסוק הבא ַא ְשׁ ְק ָ֙ך,
ח א ֶא ָ ֣
מלשון השקייה
ח ב ֶאנְ ָ ֽהגֲ ָ֗ך :הה"א בקמץ רחב הגימ"ל בשוא נעִ .מ ַיּ֣ יִ ן ָה ֶ ֔ר ַקח :לא ִמיֵּין.
ח ג וּֽ ַמהְ -תּ ֥עֹ ֲר ֛רוּ :גם כאן העי"ן במרכא ולא בגעיא .8ריש ראשונה בשוא נע.
ח ה ִח ְבּ ַל ְ֣תָך ִא ֶ֔מָּך :הלמ"ד בפתח ומוטעמת )מלעיל( ,התי"ו אחריה בשווא נח .יְ ָל ַ ֽד ְתָך׃ הדלי"ת פתוחה ומוטעמת )מלעיל(,
התי"ו אחריה בשווא נח.
יה ִר ְשׁ ֕ ֵפּי :פ"א ראשונה רפה והשנייה בדגש קלַ .שׁ ְל ֶ ֥ה ֶב ְתָיֽֿה׃ מילה אחת ,הה"א הראשונה במרכא כטעם משנה,
ח ו ְר ָשׁ ֕ ֶפ ָ
הה"א השנייה ללא מפיק.
ח ז ָבּ ַא ֲה ָ֔בה :הבי"ת הראשונה בקמץ מראה על יידוע.
ח ט ִ ֣ט ַירת ָכּ ֶ֑סף :טעם נסוג אחור לטי"ת
מוֹצת
מוֹצ ֵ ֥את ָשׁ ֽלוֹם :הצד"י בשוא נע והאל"ף בצירי :לא ְכּ ֵ
ח י ְכּ ְ
9
יָבא ְבּ ִפ ְרי֖ וֹ :הבית דגושה בגלל הפ"א הבאה אחריה
ח יא ִ ֥
ח יב ְלנ ְֹט ִ ֥רים :הלמ"ד בשוא.
10
ח יד וּֽ ְד ֵמהְ -לָך֤  :הדלית בשוא נע .
קריאות חג הפסח
ראשון של פסח שמות יב:
כא ִ ֽמ ְשׁ ֗כוּ :למרות הגעיא במ"ם השי"ן בשוא נח.
שׁר ַבּ ָ ֑סּף כאן באתנח הסמך קמוצה.
יב כב ֲא ֶשׁרַ -בּ ַסּ ֒ף  :כאן בסגול הסמ"ך פתוחה; ֲא ֶ ֣
יב כז ְבּנָ גְ ֥פּוֹ :הנו"ן בקמץ קטן ,גימ"ל בשווא נח ופ"ה בדגש קל.
יב לז ֵמ ַר ְע ְמ ֵ ֖סס :רי"ש פתוחה עי"ן בשוא.
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מץ :תיבות ִ ֣כּי ו ֣ל ֹא במונח ,אין לקראתן כאילו הן מוקפות.
יב לט ִ ֣כּי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑
ְל ִה ְת ַמ ְה ֵ֔מ ַהּ :כל אותיות הה"א מבוטאות ואינן נחות .הה"א האמצעית נקראת כמפיק בסוף מילה; הה"א האחרונה בפתח
גנובה ,כלומר אל"ף )אשכנזים( ,או יו"ד )עדות המזרח( פתוחה לפני ה"א מופקת :אַהּ או יַהּ.
יב מא ָי ְ֥צ ֛אוּ :היו"ד במרכא לא בגעיא )המילה מוטעמת מלרע כמובן ,באל"ף(.
הפטרת ראשון של פסח יהושוע ה:
ב ַ ֽח ְר ֣בוֹת :הרי"ש בשוא נח אע"פ שהחי"ת בגעיא .וכן בפסוק הבא.
ו ָל ֶ֣תת ֔ ָלנוּ :הטעם נסוג ללמ"ד והתי"ו בסגול.
ז ֽל ֹא֥ ָ -מלוּ :הטעם במ"ם מלעיל.
וֹתי :הטעם בלמ"ד מלעיל.
ט גַּ ֛לּ ִ
יב וְ לֹא֥ ָ -ה ָיה ֛עוֹד :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
אתי :אין טעם נסוג אחור
יד ַע ָ ֣תּה ָ ֑ב ִ
יום שני של פסח ,יום ראשון של חוה"מ ,יו"ט שני של גלויות ויקרא כב:
לג וְ ֨ ִנ ְק ַדּ ְשׁ ִ֔תּי הטעם בתי"ו מלרע.
כג ב ַדּ ֵ֞בּר :ארבע פעמים מופיעה התיבה 'דבר' לאורך קריאה זו :בפעמיים הראשונות מוטעם בגרשיים ובפעמיים האחרונות
אי ֑קֹ ֶדשׁ :הטעם לא נסוג ,ולכן מקום הטעם ברי"ש .כן הדבר גם בהמשך הפרשה.
בתבירִ .מ ְק ָר ֵ ֣
שׂה :העמדה קלה בתי"ו שלא יישמע כפתח
כג ג ֵתּ ָע ֶ ֣
יכם :טעם קדמא מעל הבי"ת ,ככלל ,תיבה זו תמיד תבוא בהטעמה משנית בהברה זוָ .תּ ִ ֣ביאּוּ :דגש חזק
וֹשׁ ֨בֹ ֵת ֶ֝
כג יז ִממּ ְ
שׁ ַתּיִם :בחלק מהדפוסים מוטעם בטעם יתיב ובחלקם בפשטא.
באל"ף֚ ְ .
כג כב וּֽ ְב ֻק ְצ ְר ֶ֞כם :הבי"ת בשווא נח למרות הגעיה בוי"וֽ ֶ .ל ָע ִנ֤י :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כג כז ֶבּ ָע ֣שׂוֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כג ל וְ ַה ֲא ַב ְד ִ ֛תּי הטעם בתי"ו מלרע .העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף שלאחריה
כג לב ַשׁ ַבּ ְתּ ֶ ֽכם׃ התי"ו בשוא נע.
שׁר ִתּ ְתּנ֖ וּ :כל הדגושות בתוך המילה בשוא
יכם ֲא ֶ ֥
וּמ ְלּ ַב ֙ד ָכּל-נִ ְד ֣בֹ ֵת ֶ֔
וּמ ְלּ ַב֤דִ ...
יכם ִ
וֹת ֶ֗
וּמ ְלּ ַב֣ד ַמ ְתּנֽ ֵ
תת ֑ה' ִ
כג לח ַשׁ ְבּ ֣ ֹ
נע.
כג לט ְבּ ָא ְס ְפּ ֶכ ֙ם :האל"ף בקמץ קטן
הפטרת יו"ט שני של פסח לבני ישראל אשר עדיין לא עלו ארצה ישראל ,מלכים ב כג:
כדי להבין נכונה את דברי ההפטרה יש לקרוא את הפרק שלפניו על מציאת ספר התורה ועל נבואת חולדה הנביאה.
ב כג ג וְ ֶאתֵ -ע ְדוֹ ָ ֤תיו :הדלי"ת בשוא נע והוי"ו נקראת בחולם )במבטא "ישראלי".(edevotav :
קריאה לשבת חול המועד שמות לג יב – לד כו:
לג יב ַ ֚ה ַעל :הטעם בה"א מלעיל.
לג יד וַ ֲהנִ ֥חֹ ִתי :הוי"ו בפתח ולא בשוא והה"א בחטף-פתח ולא בפתח ,הטעם בחי"ת.
לג טז ֲה ֖לוֹא ְבּ ֶל ְכ ְתָּך֣ ִע ָ ֑מּנוּ :טעם טפחא בתיבה ֲה ֖לוֹא
שׁם ֖ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך :הפסקה עיקרית אחרי תיבת ֖ה' ,בגלל המשקל המוזיקאלי של הטעם תביר עלול להישמע
אתי ְב ֵ ֛
לג יט וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ -ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך .על מנת למנוע זאת ,יש להחיש את קריאת שם ה' ולהסמיכו לתיבה ְב ֵ ֛שׁם
כאילו כתוב וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
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לד ב וֶ ְה ֵי֥ה :הה"א הראשונה בשווא נח
שׁם והבי"ת רפה
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת המיודע .וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם ֽה'׃ טעם טפחא בתיבה ְב ֵ ֖
אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד )לא בחולם(
וּל ַח ָטּ ֵ ֖
לד ט ְ
נוֹרא במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
נוֹרא ֔הוּא :תיבת ָ ֣
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -
לד יא ְשׁ ָ֨מרְ -ל ָ֔ך :המ"ם בקמץ קטן
שּׁ ֶמר :במלעיל
לד יב ִה ָ ֣
לד יג ִתּתּ ֹ֔צוּן ְתּ ַשׁ ֵבּ ֑רוּן ִתּ ְכר ֹֽתוּן׃ כולם במלרע
לד יד ַק ָנּ֣א :יש להדגיש את הנו"ן בדגש חזק שלא יישמע מלשון קנייןָ :קנָה.
וּב ָקּ ִ ֖ציר :הבי"ת הראשונה בסגול ויש לקרוא אותה בהעמדה קלה להדגשת הלשון המורה על מיודע ,הבי"ת
לד כא ֶבּ ָח ִ ֥רישׁ ַ
השנייה בפתח
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הפטרת שבת חול המועד פסח יחזקאל לז א יד:
וּח ֔ה' :אי הקפדה על קריאת הטעמים הנכונים )כגון פשטא-מונח-זקף לפי הזיוף הנוצרי בלטריס( עלולה
יּוֹצ ֵ ֤א ִ ֽני ְב ֙ר ַ֙
א וַ ִ
וּח ֔ -ה' .וְ ִ ֖היא ְמ ֵל ָ ֥אה ֲע ָצ ֽמוֹת׃ טעם טפחא בתיבה וְ ִ ֖היא
יּוֹצ ֵ ֤א ִ ֽני ְב ֙ר ַ֙
להוביל לשיבוש המשמעות :וַ ִ
ד ַה ְי ֵב ֔שׁוֹת :היו"ד בשווא נח
ו ְ ֽו ַה ֲע ֵל ִ ֧תי :יש להעמיד קלות את קריאת הה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה שלאחריה
ט וְ ִי ְֽחיֽ וּ׃ וא"ו החיבור ולשון עתיד ולכן היא מנוקדת בשווא
אד׃ טעם טפחא בתיבה ַ ֖חיִל
י וַ יִּ ְֽחי֗ וּ :וא"ו ההיפוך ולשון עבר ולכן מנוקדת בפתח בשונה מקודמתה֖ ַ .חיִ ל גָּ ֥דוֹל ְמאֹדְ -מ ֽ ֹ
יום רביעי של פסח שמות יג:
ב ַק ֶדּשִׁ ֨ -לי :הדלי"ת בסגול.
ה ָל ֶ֣תת ֔ ָלְך :טעם נסוג אחור ללמ"ד .וְ ָע ַב ְד ָ ֛תּ מלרע!
ח וְ ִהגַּ ְד ָ ֣תּ :מלרע
יד ִ ֽכּי-יִ ְשׁ ָא ְלָך֥  :האל"ף בקמץ רחב ולכן הלמ"ד בשוא נע.
יום חמישי של פסח שמות כב:
כו וְ ָשׁ ַמ ְע ִ ֖תּי :במלרע ,הקורא במלעיל משנה משמעות
כג א ַאל֤ ָ -תּ ֶשׁת :במלעיל
כג ג ֶת ְה ַ ֖דּר :הה"א בשווא נח והדל"ת בדגש קל ,אין לקרוא ' ֶתּ ַדר'
א ִי ְבָך֛  :אל"ף בחולם ,יו"ד בחירק קטן )חסר( ובי"ת בשווא נח ,יש לקרא :אֹ – יִ ְב – ָך.
כג ד ֹ
יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקים׃ להיזהר מהפסוק המקביל דברים טז יט ִ ֣כּי ַה ֗שּׁ ֹ ַחד יְ ַעוֵּ ֙ר ֵע ֵינ֣י
שּׁ ַח ֙ד יְ ַעֵוּ֣ר ִפּ ְק ִ֔חים וִ ַ
כג ח ִ ֤כּי ַה ֹ֙
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יס ֵלּ֖ף ִדּ ְב ֵ ֥רי ַצ ִדּי ִ ֽקם
ֲח ָכ ִ֔מים וִ ַ
֣את ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִם :הטפחא בתיבה ִכּי֖ -בוֹ
כג טו ִכּי֖ -בוֹ י ָָצ ָ
כג טז ְבּ ָא ְס ְפָּך֥  :האל"ף בקמץ קטן והפ"א דגושה.
יום שישי של פסח במדבר ט:
ב וְ יַ ֲע ֧שׂוּ :וא"ו החיבור בשווא נעֶ .אתַ -ה ָ ֖פּ ַסח :הפ"א קמוצה בטיפחא.

5

וּכ ָכלִ -מ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו :הכ"ף הראשונה בשוא נח וצריך לאמן את הלשון לקוראו נכונה.
ג ְ
ח וְ ֶא ְשׁ ְמ ֔ ָעה :המ"ם בשווא נע ובמלרעַ .מה-יְ ַצֶוּ֥ה :היו"ד רפויה ללא דגש.
י ָל ֡ ֶנ ֶפשׁ :הלמ"ד בקמץ .וְ ָ ֥ע ָשׂה ֶפ ַ֖סח :טעם נסוג אחור לעי"ן ,כן הדבר בהמשך פסוק יד
שביעי של פסח שמות יג:

וּמ ַשׁ ְכ ִתּי
וּמ ַשׁ ְכ ָתּ וְ ָל ַק ְח ָתּ ָ
מילים שו"ו ההיפוך לעתיד עשתה אותן מלרע :וְ ִחזַּ ְק ִתּי וְ ַה ֲאזַ נְ ָתּ וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ָ
יג יח ׃ וַ יַּ ֵ֨סּב :במלרע.
יתם :העמדה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה שלאחריה ,וה-עליתם.
יג יט וְ ַה ֲע ִל ֶ ֧
13
יָשׁבוּ וְ ַי ֲֽח ֙נוּ :וא"ו שוואית ,לשון עתיד .נִ ְכ ֥חוֹ הכ"ף בשוא נח
יד ב וְ ֻ֗
14
יד ד וְ ִא ָכּ ְב ָ ֤דה ְבּ ַפ ְרע ֹ֙ה :דגש קל בבי"ת נותר במקומו מדין "אותיות צבותות"  .וַ יַּ ֲעשׂוּֽ ֵ -כן׃ בטעם סילוק )סוף פסוק( ללא
הכנת טיפחא )טרחא( לפניו .על הקורא להתכונן ולהתאמן ,ולא לקרוא ויעשו בטעם טיפחא.
יד ו וַ יֶּ ְא ֖סֹר :האל"ף בשוא נח לא בחטף סגול.
אוּ :היו"ד בחירק מלא והשוא ברי"ש הוא נע .מי שקורא בשוא נח מחליף למשמעות ראייה.
יד י וַ ִיּ ְֽיר ֙
15
מוּתנוּ
יד יב ִמ ֻמּ ֵ ֖תנוּ :המ"ם בשורק ולא בחולם .וכן בהמשך הפרשה טז ג ֵ ֤
יד יד ַתּ ֲח ִר ֽשׁוּן׃ געיה בתי"ו ,יש לקרא בהעמדה קלה שם.
יד יז וְ יָ ֖בֹאוּ :הוא"ו בשווא ,וא"ו החיבור ולשון עתידְ .בּ ִר ְכ ֖בּוֹ :הבי"ת שלאחר הכ"ף בדגש קל.
יד כד וַ ָ֕יּ ָהם :הה"א בקמץ קטן.
יד כה ַ ֽו יְ נַ ֲה ֵג֖הוּ :יו"ד בשווא נח אע"פ שהיא אחרי געיא ,נו"ן בפתח ובהעמדה קלה בגלל הגעיה במקום ,יש לקרא :וי ַנֲ -הגהו.
יָשׁבוּ :וא"ו בשווא ,וא"ו החיבור ולשון עתיד
יד כו וְ ֻ ֤
שירת הים :יש פסוקים המנונגים כולם או חלקם במנגינה מיוחדת ,גם לפני השירה יש סיומי פסוקים מעין אלו .ככלל ,יש
לקרוא במנגינת שירת הים פסוקים או חלקי פסוקים שיש בהם שם ה' 16להלן רשימת הפסוקים או חלקי פסוקים שאינם
עונים על הכלל הזה:
אלם :יש לקרא במנגינת מיוחדת .יש הנוהגים לקרוא רק את פס' כט
וּמ ְשּׂמ ֹ ָ ֽ
ימ ָינ֖ם ִ
חוֹמה ִ ֽמ ִ
יד כב ,יד כט וְ ַה ַ ֤מּיִ ם ָל ֶה ֙ם ָ֔
במנגינת שירת הים ואילו את כב במנגינה רגילה
טו יז ְתּ ִב ֵ֗אמוֹ וְ ִת ָטּ ֙ ֵעמוֹ֙  :אין שרים במנגינה מיוחדת את חציו הראשון למרות ששם ה' מוזכר בו ,לעומתו ,יש לנגן את חציו
השני ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ
יִמ ֹ֖לְך ְלע ָ ֹ֥לם וָ ֶ ֽעד :קוראים במנגינה מיוחדת למרות היותו קצר.
טו יח ֥ה' ׀ ְ
אה גָּ ָ֔אה :שירת הנשים
טו כא ִ ֤שׁירוּ ַ ֽל ֙ה' ִ ֽכּי-גָ ֣ ֹ
אה גָּ ָ֔אה :הגימל
טו א יָ ִ ֽשׁיר-מ ֶֹשׁ ֩ה :בקורן וחומשים נוספים יש געיא ביו"ד של ישיר ואין זה מקומה כי אם בשי"ןֽ ִ .כּי-גָ ֣ ֹ
במילה גָּ ָ֔אה דגושה .17הוא אחד מארבעת החריגים בשירת הים ,חריג זה חוזר על עצמו בפס' כא.
וארמ ֶמנּוּ'.
ְ
טו ב ָע ִזּ֤י :העי"ן בקמץ חטוף )קטן( .וַ ֲאר ְֹמ ֶ ֽמנְ הוּ׃ הנו"ן בשווא נח ואחריה ה"א ,אין לקרא '
צוֹֹלת :הצד"י בחולם לא בשורק.
יכס-יֻמוִ .ב ְמ ֖
יְכ ְס ֻי ֑מוּ :סמ"ך בשווא נח ,יו"ד בשורק ,יש לקרא ְ
טו ה ַ
טו ו נֶ ְא ָדּ ִ ֖רי :האל"ף כאן וכן בהמשך פסוק יא נֶ ְא ָ ֣דּר בשוא נח ולא בחטף סגול.
טו ח ֶנ ֶ֣ע ְרמוּ ַ֔מ ִים :הטעם נסוג לנו"ן.
18
לוּ :למ"ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף
טו י ָ ֽצ ְל ֙
מ ָכה :הדגש בכ"ף בתחילת המילה הוא חריג֥ .ע ֹ ֵשׂה ֶ ֽפ ֶלא׃ הטעם נסוג לעי"ן השי"ן בצירי והפ"א רפויה.
טו יא ִ ֥מי ָכּ ֖ ֹ
טו יג ַעם-ז֣ וּ גָּ ָ ֑א ְל ָתּ :הגימ"ל דגושהְ .ב ָעזְּ ָך֖  :העי"ן בקמץ חטוף הזי"ן דגושה בשוא נע.
6

טו יד יִ ְרגָּ ז֑ וּן :הטעם בזי"ן מלרע .וכן בשאר המילים הנגמרות ב-וּן.
טו טז יִ ְדּ ֣מוּ :הדלי"ת בשוא נע בגלל הדגש .19י ְִדּ ֣מוּ ָכּ ָ ֑א ֶבן :הכ"ף דגושה באופן חריג.
טו יז ִמ ְקּ ָ ֿ֕דש :הקו"ף דגושה לתפארת הקריאה
טו יט ְבּ ִר ְכ ֤בּוֹ :הבי"ת אחרי הכ"ף דגושה.
20

הטפרת שביעי של פסח

שמואל ב כב:

וּמ ַפ ֿ ְל ִטיֽ ִ -לי׃ הלמ"ד רפויה ללא דגש ,ובשוא נח.
ב ְ
ג ֶא ֱח ֶסה֑ -בּוֹ :העמדה קלה באל"ף בגלל הגעיה ,הבי"ת בדגש חזק מדין דחיק
מ ְק ֵשׁי ָ ֽמוֶ ת׃ הטעם נסוג למ"ם.
ו ֹ֥
ח ִכּי֥ ָ -ח ָרה ֽלוֹ׃ טעם נסוג אחור לחי"ת
21
כב ַ ֽח ֲשׁ ַרת֖ ַ -מיִ ם :השי"ן בשוא נע
טז ֲא ִ ֣פ ֵקי ָ֔ים :טעם נסוג אחור לפ"א
כ ָ ֥ח ֵ ֽפץ ִ ֽבּי׃ טעם נסוג אחור לחי"ת
22
יהּ :הה"א במפיק ,מלשון נגה ָח ְשׁ ִ ֽכּי׃ החי"ת בקמץ קטן והכ"ף בדגש קל
כט יַ ִ ֥גּ ַ
ידם :הוי"ו בקמץ.
לח וָ ַא ְשׁ ִמ ֵ ֑
לט וָ ֲא ַכ ֵ ֥לּם וָ ֶא ְמ ָח ֵ ֖צם :בשתיהן הוי"ו בקמץ.
יתם :הוי"ו בקמץ.
מא וָ ַא ְצ ִמ ֵ ֽ
מג וְ ֶא ְשׁ ָח ֵ ֖קם :הוי"ו בשוא.
שּׁ ְמעוּ ִ ֽלי׃ טעם נסוג אחור לשי"ן
מה יִ ָ ֥
מד ַו ְֽתּ ַפ ְלּ ֵ֔טנִ י :הלמ"ד דגושה ,ולכן השוא נע.
אחרון של פסח לבני חו"ל דברים טו כא:
טו כא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ :הבי"ת קמוצה
ית ֔ ֶפּ ַסח :הפ"א בדגש חזק מדין אתי מרחיק
טז א וְ ָע ִ ֣שׂ ָ
טז ב וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ ֶפּ ַ֛סח :טעם נסוג אחור לבי"ת
טז ה נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלְך׃ הטעמה בתי"ו ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
שׁם בתביר ,אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף
טז ו ְל ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֔מוֹ ָ ֛שׁם :תיבת ָ ֛
טז יג ְבּ ָ֨א ְס ְפּ ָ֔ך ִ ֽמגָּ ְרנְ ָך֖  :גם האל"ף וגם הגימ"ל בקמץ קטן
23
טז ט ָשׁ ֻב ֖עֹת :השי"ן בקמץ והקוראו בשוא משנה משמעות וכן בהמשך הפרשהִ .תּ ְס ָפּר֑ ָ -לְך :הפ"א בקמץ חטוף.
טז י י ְָב ֶר ְכָך֖  :על אף הקושי ,הכ"ף הראשונה בשוא נח וכן הוא בהמשך
בוּא ְת ָ֙ך :בכל במהפך ולא במקף ולכן גם בחולם ולא בק"ח.
טז טו ְבּ ֤כֹל ְתּ ָ ֽ
כוּר ָ֝ך :בקדמא ואזלא ולא בתלישה )לא קורן אך יש חומשים(.
טז טז יֵ ָר ֶ֨אה ָכל-זְ ְ
טז יז ָנ ַֽתןֽ ָ -לְך׃ געיה בנו"ן
הפטרת אחרון של פסח בחו"ל ישעיה י לד:
י לד ִ ֽס ְב ֵ ֥כי :הבית בשוא נח על אף הגעיה לפניה.
שׁי :הגימ"ל בצירי.
יָצא ֖חֹ ֶטר :הטעם בצד"י ,אין הוא נסוג ליו"דִ .מ ֵ ֣גּ זַ ע יִ ָ ֑
יא א וְ ָ ֥
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מה :יש לתת רווח בין הדבקים שלא תיבלע חי"ת אחת.
וּח ָח ְכ ָ ֣
יא ב וְ נָ ָ ֥חה :מלרע֧ .24ר ַ
25
יחוֹ :כך יש לקרוא
יא ג וַ ֲה ִר ֖
אכלֽ ֶ -תּ ֶבן׃ המילה ֶ ֽתּ ֶבן אינה משתנה באס"ף )אתנ .ח סוף פסוק( והתי"ו בסגול.
יא ז י ֹ ַ
אה :הלמ"ד בשוא נע
יא ט ָמ ְל ָ ֣
26
אר :הקמץ במילה שאר אינו משתנה לפתח וכן בפסוק טז.
יא יא ֶאתְ -שׁ ָ ֣
שׂא נֵ ֙ס :הטעם לא נסוג לנו"ן.
יא יב וְ נָ ָ ֥
יא יד וְ ָע ֨פוּ :הטעם בפ"א מלרע.
יא טו ַבּ ְע ָי֣ם :העי"ן בשוא נח ,לא בחטף.
יב א יָ ֥שׁ ֹב :השי"ן בחולם.
יב ג ִמ ַמּ ַע ֵיְנ֖י :העי"ן בפתח והיו"ד בשוא נח.
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