היבטים לשוניים בקריאת ראש השנה ובהפטרותיו תש"ע
דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינויי משמעות בקריאות שני הימים ובהפטרות ובקריאת האזינו
בראש השנה במנחה ובשני וחמישי  ,וקריאה והפטרה של תענית ציבור
א ַ ייָ  :קרא ַודֹנָי
ב ַ ַת ַהש :מלעיל
וֹלד-ל֛ וֹ :געיה בנו"ןֲ .א ֶשּש-יָ ְל ָדה-לּ֥ וֹ :העמדה קלה ביו "ד ,הלמ"ד בשווא נע ודגש חזק בלמ "ד
ג ַהנּֽ ַ
השנייה מדין דחיק
יָמים :שתי התיבות הראשונות מוקפות ,אין לקרוא בטעות ֶ ַ֖בּן ְשּמֹנַ ת-יָ ִ ִ֑מים
ד ֶבּןְ -שּמ ַֹנַ֖ת ִ ִ֑
ה ְבּ ִהָוּ ֶָ֣לד :במלעיל
ו ָ ֥ף ָתּה ִ ַ֖לי :טעם נסוג אחור לעי"ן .יִ ְֽק ַחרֽ ִ -לי׃ געיה ביו"ד הראשונה והצד"י בשווא נע
יא ַ ַ֖ףל אוֹ ֥ד ֹת ְבּנֽ וֹ׃ טעם טפחא בתיבת ַ ַ֖ףל
יד ַ ִיּ ַ ִֽֽֽקּחֶ -ל ֶח ֩םם :געיה ביו"דֵֵ֨ ְ .ח ַמת :במלעיל
טו ִמןַ -ה ֵ ִ֑ח ֶמת :החי"ת בצירי
טז ִכּ ְמ ַט ֲחֵ ָ֣י ֶ ֶ֔ר ֶשּת :אין טעם נסוג אחור
יח ַאלָ֣ ִ -ת ְיש ִֶ֔אי :הטעמה משנית בתי"ו והרי"ש בשווא נע
כא ַ ִ ֽת ַ ֽקּח-ל֥ וֹ :געיה בתי"ו
כג ִה ֵָ֨שּׁ ְב ָףה ִ ִ֤לּי  :טעם נסוג אחור לשי "ן ודגש חזק בלמ "ד ,אתי מרחיק ַ .גּ ְִֽ֥ש ָתה ָ ֽבּהּ ׃ דגש חזק
בבי"ת מדין אתי מרחיק
ימ ֶלְך :הלמ"ד בפתח
כז ַל ֲא ִב ֶ ִ֑
כח ְל ַב ְדּ ֶ ֽהן׃ הדל"ת בשווא נע
ל ְכּ ָב ֶ֔תּ ֹת :ללא ה"א הידיעהֽ ִ .ת ְהיֶ הָ֣ ִ -לּי :געיה בתי"ו
לג ַ יִּ ַ ֥ ע ֶ ַ֖א ֶשּל :אין טעם נסוג אחורֶ ,א ֶשּל האל"ף בסגול.
מפטיר יום א' ויום ב' במדבר כט א-ו:
יתם :במלרע
כט ב ַ ֲֽף ִתּ ֵֶ֨
ֽי־שּ ָנ֛ה ִשּ ְב ָ ַ֖ףה :יש להאיץ מעט את קריאת תיבת
ְבּ ֵנ ָ
יישמע 'כבשים בני-שנה ,שבעה תמימים'
1

ִשּ ְב ָ ַ֖ףה להסמיכה לתיבה שלפניה שלא

הפטרת יום א של ר"ה שמואל א א א – ב י:
וּץנְ ֶָ֔חס :הטעמה משנית בפ"א והנו"ן בשווא נע
א ג ִ ָ֣
א ו ְ ִכ ֲף ַ ִ֤ס ָתה :במלעיל והה"א לא במפיקַ .ה ְרּ ִף ָ ִ֑מהּ :דגש חזק ברי"ש והשווא תחתיה נע
א ח ָל ֶָ֣מה ָ֙ ָ ְ ...ל ֶמ ָ֙ה ָ ְ ....ל ֶַ֖מה :במלעיל והמ"ם בסגול
א ט ָא ְכ ָ ֥לֿה :האל"ף בקמץ קטן .הה"א אינה במפיק
מ ַשת ָנ ִֶ֑ץשּ :טעם נסוג אחור למ"ם
א י ָ ָ֣
3
א יא ָבּ ֳף ִנָ֣י :הבי"ת בקמץ רחב והעי"ן בחטף קמץ
יה נָּ ֶ֔עוֹת :הנו"ן דגושה במדויקים
א יג ְתּ ָץ ֶ ָ֣ת ָ

2

1

יש לשים לב לטעות שבמחזורים של רינת ישראל שם הוטעם במלעיל .
2
ישנם  16מקרים בסה"כ בכל המקרא כולו בהם יש דגש באות רי "ש
 3לשיטתנו אין זה משנה אם הבי"ת מיודעת או לא ,היא בקמץ רחב.

1

א יד ִת ְשּ ַת ָכּ ִ ִ֑שין :מלרע.
א טז ְ ַכ ְף ִ ַ֖סי :העי"ן בשווא נח
שּ ָל ֵֶ֔תְך :ללא אל"ף בין השי"ן ללמ"ד
א יז ֵ ָ֣
ֹאכל :במלרע .ל ֹאֽ ָ -היוָּ -לַ֖הּ :געיה בה"א הראשונה
א יח ַ ת ֶַ֔
שּם :טעם נסוג אחור ליו"ד
א כב ְ ָי ַ֥שּב ָ ַ֖
א כג ַףד-גָּ ְמ ָלַ֖הּ :הגימ"ל בקמץ קטן
א כד ְ ַה ַנּ ַַ֖ףש ָנ ַֽףש׃ בתיבה הראשונה הנו"ן פתוחה ,בשנייה הנו"ן קמוצה
ב א ָ ֥ש ָמה :במלעילִ֤ ָ .ש ַחב ִ ָ֙י :טעם נסוג אחור לרי"ש
ב ַכּ ַ֖ה' :האל"ף של שם ה' נחה ואינה נקראת ,נקרא ַכדֹנָי
ב ד ָ ֥אזְ שוּ ָ ֽחיִ ל׃ טעם נסוג אחור לאל"ף והזי"ן אחריה בשווא נע
ב ה נִ ְתּ ֶָ֔כּשוּׂ :שי"ן ׂשמאלית
ב ח ְמ ֺק ֵָ֣רי ֶֶ֔א ֶשצ :טעם נסוג אחור לצד"י
ב י יֵ ַ ָ֣חתוּ :במלעיל
יום שני של ר"ה בראשית כב א-כד:
אמש ֵא ֶ֔ ָלי ַא ְב ָש ָ ַ֖הם :הקורא ַ יֹֹּ֤אמֶ ר אֵ לָ י ֙ ַא ְב ָר ָ֔ ָהם ,משבש את משמעות הכתוב
א ַ ָ֣יּ ֹ ֶ
מּ ִש ָיִּ֑ה :הרי"ש בחירק חסר ואחריה יו "ד דגושה ובקמץ ַ ְ .ה ֲף ֵלִ֤הוּ :העמדה קלה בה "א למנוע
ב ַה ֽ ֹ
הבלעת העי"ן החטופהֲ .א ֶ ַ֖שּש א ַ ֹ֥מש ֵא ֶ ֽליָך׃ טעם טפחא בתיבת ֲא ֶ ַ֖שּש
ֹלהים ׃ טעם טפ חא בתיבת ֶאלַ -ה ָמּ ַ֖רוֹם ,העמדה קלה באל "ף
ג ֶאלַ -ה ָמּ ַ֖רוֹם ֲא ֶשּשֽ ָ -א ַמש-ל֥ וֹ ָה ֱא ִ ֽ
של ָ ֽא ַמש-ל֥ וֹ בגלל הגעיה שם וכן הדבר בהמשך פס' ט
ֹלהים :בגרשים
ח ֱא ִִ֞
תּ ְכ ָתׂ :שי"ן
יב ִ ֽכּי-יְ ֵ ִ֤שא :היו"ד השנייה בשווא ֶַ֔ .א ָתה הטעם באל "ף מלעיל והיא מנוקדת פתח ָ .ח ַ ֛
שמאלית
כב יג ְ ִהנֵּ הֶַ֔ -איִ ל ַא ַַ֕חש :יש להקפיד על הפרד ת התיבות  ,כפי שמורים הטעמים  ,למנוע שיבוש
משמעות הכתוב
יז ֲא ָב ֶש ְכ ַָ֗ך :כ"ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי
יח ְ ִה ְת ָבּ ְש ָ֣כוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
כב ֶכּ ֶָ֣תּדׂ :שי"ן שמאלית
הפטרת יום שני של ר"ה ירמיהו לא א-יט:
חן :הטעם בצד"י אינו נסוגְ .תּ ִ ָ֣ש ֵידי ָ ִ֑ח ֶשב  :טעם נסוג אחור לרי"ש הראשונה
א ָמ ָ ֥קא ֵ ָ֙
ב ְמ ַשּ ְכ ִ ֥תיְך ָ ֽח ֶסד׃ למבטאים חי"ת ככ"ף רפויה להיזהר מהבלעת אות
ג ַת ְף ִ ָ֣דּי :העי"ן בשווא נח
4
ד ִת ְ ִ ָ֣ףי :הטי"ת בשוא נע
לוּ :למ"ד ראשונה בשווא נע
ו ָשנִּ֤ וּ :במלרע והרי"ש בקמץ קטןֽ ַ .ה ְל ָ֙
ח ֶאלַ -נ ֲָ֣ח ֵלי ֶַ֔מיִ ם :טעם נסוג אחור לנו"ןְ .בּ ֥כֹ ִשי ֽהוּא׃ טעם נסוג אחור לכ"ף
ט ְמזָ ֵ ִ֤שה :הרי"ש בצירי
יגוֹנֽם׃ מ"ם ראשונה בחיריק מלא ,אין לבטא תנועת שווא תחת היו"ד
יב ִמ ָ

 4הקורא בשוא נח יחשוש לשינוי משמעות חמור (טעות במקום נטיעה )

2

יתי :הטעם בתי"ו מלרע
יג ְ ִשוֵּ ִ ֛
יד ְבּ ָש ָ ִ֤מה :הבי"ת בשוא ,לא בקמץ
שּבוּ :במלעיל
טו ְ ָ ַ֖
יט ֲה ֵבן֩ם  :ה"א השאלה חטופה והבי"ת אחריה רפהָ .ה ִ֤מוּ :במלרע
פס יח):
ראשון של האזינו (יש נוהגים לקרוא עד '
לב א ַ ֲא ַד ֵ ִ֑בּ ָשה :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת האל"ף החטופה
לב ג ָה ֥בוּ ַֹ֖ג ֶדל :המילה ָה ֥בוּ מלרע ,הטעם לא נסוג
לב ד ָ ֽ ֳף ֶ֔לוֹ :הפ"א בקמץ גדול  ,העי"ן בחטף קמץ ֥ ִ .כּי ָכלְ -דּ ָש ָכַ֖י  :תיבת ִ ֥כּי מוטעמת בטעם מרכא ,
ואין לצרף לה את תיבת 'כל' כאילו כתוב ִכּי֥ -כֹל
לב ו ַה ְליְ יָ  :הה"א מילה נפרדת מחוברת ל' -לה'' ומנוקדת בפתח ַה ,הלמ"ד אחריה בשווא נח ְל.
האל"ף (של הויה המבוטא כאדנות) בחטף פתח ֲאַ :ה ְל ֲאד ֹנָ י ַ .יְ כֹנְ נֶ ָך :הכ' הסופית אינה דגושה
אמשוּ ָ ֽלְך׃ טעם נסוג אחור ליו"ד
לב ז ְ יַ ֶ֔ ֵגּ ְדָך :הדלי"ת בשוא נח עקב ההטעמה֥ ְ .י ֹ ְ
הוּ :בי"ת ראשונה בשווא נע והנו "ן בשווא נח  .יִ ְצּ ֶ ַ֖שנְ הוּ :היו"ד בחירק חסר  ,אחריה
לב י יְ ס ְֹב ֶָ֙בנְ ָ֙
צד"י מודגשת ובשווא נע והנו"ן בשווא נח
לב יא ְכּנֶָ֙ ֶשּ ָ֙ש :הכ"ף בשווא לא בפתח .יְ ַש ֵ ִ֑חפ :החי"ת בצירי לא בסגול
אכל :הוא"ו בפתח
לב יג ַףלָ -בּ ֳָ֣מ ֵתי ֶָ֔א ֶשצ  :טעם נסוג אחור לבי "ת המנוקדת בקמץ רחב  ַ .יּ ֹ ַ ַ֖
ובמלרעָ .תּ ָ ִ֑דיׂ :שי"ן שמאלית ַ .יֵּ נִ ֵרהוּ הי' בצירי ודגושה ולא בשוא
וֹהּ :עיין פסוק יז
יתׂ :שי"ן שמאליתֱ .אלָ֣ ַ
לב טו ָכּ ִ ִ֑תּ ָ
ֹלהּ :הה' "בפתח גנובה " .יש המבטאים אותה כאילו יש אל "ף לפני הה "א והיא מנוקדת
לב יז ֱא ַ
פתחַ :אּה והה' במפיק .יש המבטאים אותה כאלו יש ו ' (הנקראת כ Wאנגלי) לפני הה' הו' מנוקדת
ַה ה ' פתוחה ha
פתחֱ :אל ֹוַּה ( )elowahוהה' במפיק .לכל הדעות הקורא אותה אלו-
משתבשְ .תּ ָף ַ֖שוּםׂ :שי"ן שמאלית
לב יח יְ ָל ְדָךַ֖  :הלמ"ד בקמץ רחב הדלי "ת בשוא נע ְ .מח ְֹל ֶ ֽלָך׃ למ"ד ראשונה בשווא נע והכ "ף בסוף
רפויה
ציבור
:
קריאת התורה למנחה בתענית
לב יא ָל ָ ִ֤מה :במלרע וללא דגש במ"ם ,עקב הסמיכות לאל"ף של שם ה'
לב יב ֩ם ָל ָמּ ֩םה :במלעיל 5ומ"ם דגושה ֶ .בּ ָה ִ ֶ֔שים :העמדה בבי "ת להבליט את הסגול המורה על ידוע .
ֹלּתם :לפי תוכנת הכתר  ,הדרבן (המתיגה ,כלומר הקדמא המשמשת כטעם משנה ) מעל
וֵּ֨ ְל ַכ ֶָ֔
6
השורק
לב יד ַ יִּ ָנּ ֶַ֖חם :במלעיל
שּם ֽה '׃ טעם טפחא בתיבה
לד ה ֶבּ ָף ֶ֔ ָנן :העמדה בבי "ת להבליט את צורת המיודע  ַ .יִּ ְר ָ ֥שא ְב ֵ ַ֖
7
שּם והבי"ת רפה
ְב ֵ ַ֖
אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד לא בחולם
וּל ַח ָ ֵ ַ֖
לד ט ְ
נוֹשא במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
נוֹשא ֶ֔הוּא :תיבת ָ ָ֣
לד י ִ ֽכּיָ֣ ָ -
הפטרה למנחה של תענית ציבור ישעיהו נה-נו:
 5התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה! הוספת תלישא נוספת על הלמ "ד "ליתר בטחון"
 6עפ"י תורה קדומה ,מעל הכ"ף ,כך הוא לפי כל התיגאן
7
אתי
להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח  ַ :יִּ ְר ָ ַ֖שא ְבּ ֵ ֥שּם ֽה ' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' (מקיים את דברו ָ ְ :ר ָ ָ֧ש ִ ֽ
ְב ֵ ֛שּם ַ֖ה' ְל ָץ ֶנִ֑יָך פסוק יט)

3

נה ז ְ יָ ִ֤שּ ֹב :וא"ו החיבור בשווא נע ובמלרע ,לשון עתיד
נה י ְ ָנ ִַ֤תן ָ֙ ֶז ַש ָ֙ע :טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונה
נה יג ַה ִ ְש ַ ַ֖ ד ֲה ַ ִ֑דס :פ"ה ודלי"ת בפתח
נו א ַ ֲף ָ֣תּוּ :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת העי"ן החטופה
נו ב ַי ֲֽף ֶתּהֶ֔ -זּ ֹאת :געיה ביו"ד ודגש חזק בזי"ן מדין דחיק .יַ ֲח ִזָ֣יר ָ ִ֑בּהּ :אין טעם נסוג אחור
וּמ ָבּנִ֑ וֹת :טעם טפחא בתיבת ַ֖טוֹב
נו ה ַ֖טוֹב ִמ ָבּ ִנָ֣ים ִ

4

