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ע  "בהפטרותיו תשהיבטים לשוניים בקריאת ראש השנה ו
 

בקריאות שני הימים ובהפטרות ובקריאת האזינו  דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינויי משמעות
  וקריאה והפטרה של תענית ציבור, בראש השנה במנחה ובשני וחמישי

 קרא ַודָֹני: ַ ייָ א 

 מלעיל :ַ ַתַהשב 

ד "ד בשווא נע ודגש חזק בלמ"הלמ, ד"העמדה קלה ביו :ּ֥לֹו-ָיְלָדה-ֲאֶּשש .ן"געיה בנו :֛לֹו-ַהּֽנֹוַלדג 

 השנייה מדין דחיק
ים-ֶּבן ד ן ְּשֹמַנתאין לקרוא בטעות , שתי התיבות הראשונות מוקפות :ְּשֹמַנַ֖ת ָיִמִ֑ ים-ֶּבַ֖  ָיִמִ֑

במלעיל  :ְּבִהָּוֶָ֣לדה 

י ו ָּתה ִלַ֖ ְקַחר. ן"טעם נסוג אחור לעי :ָף֥ י-ִיֽ  י בשווא נע"ראשונה והצדד ה"געיה ביו׃ ִלֽ

ת ְּבֽנֹו יא ל אֹודֹ֥ לטעם טפחא בתיבת ׃ ַףַ֖  ַףַ֖

ח יד ִַּֽקֽ ַמת .ד"געיה ביו :ֶלֶחם֩ם -ַ ִּיֽ במלעיל   :ְ ֵחֵ֨

ֶמת-ִמןטו    ת בצירי"החי :ַהֵחִ֑

ֶּשת טז אין טעם נסוג אחור  :ִּכְמַטֲחֵ ָ֣י ֶרֶ֔

י-ַאל יח יְשִאֶ֔ ש בשווא נע "ו והרי"הטעמה משנית בתי :ִתָ֣

ח כא ַּקֽ ו "געיה בתי :ֹול֥ -ַ ִתֽ

י כג ְבָףה ִּלִ֤ ּה. אתי מרחיק, ד"ן ודגש חזק בלמ"טעם נסוג אחור לשי: ִהָּׁשֵ֨ ְִֽשָתה ָּבֽ דגש חזק ׃ ַּג֥

ת מדין אתי מרחיק "בבי
ֶלְך כז ד בפתח "הלמ :ַלֲאִביֶמִ֑

ן כח ת בשווא נע "הדל׃ ְלַבְּדֶהֽ

ת ל ְהֶיה .א הידיעה"ללא ה :ְּכָבּתֶֹ֔ י-ִתֽ ו "געיה בתי :ִּלָ֣

ֶּש  לג ע ֶאַ֖ . ף בסגול"האל ֶאֶּשל ,אין טעם נסוג אחור :לַ ִּיַ ֥

 
: ו-במדבר כט א' ויום ב' מפטיר יום א

 
םכט ב  ֲףִּתיֶתֵ֨   1במלרע :ַ ֽ

י־ָּשָנ֛ה  ה ְּבֵנֽ היש להאיץ מעט את קריאת תיבת  :ִּשְבָףַ֖ להסמיכה לתיבה שלפניה שלא  ִּשְבָףַ֖

 'שבעה תמימים, שנה-כבשים בני'יישמע 
 

 :ב י –ל א א א ה שמוא"הפטרת יום א של ר
 

ס א ג ְנָחֶ֔ ן בשווא נע "א והנו"הטעמה משנית בפ :ּוִץָ֣

ָתה א ו ּה. א לא במפיק"במלעיל והה :ְ ִכֲףַסִ֤   2ש והשווא תחתיה נע"דגש חזק ברי :ַהְּרִףָמִ֑

ֶמהָ֙ ... ָלֶָ֣מה  א ח ֶמה.... ְ ָלָ֙ ם בסגול "במלעיל והמ :ְ ָלַ֖

ֿה א ט א אינה במפיק "הה. ף בקמץ קטן"האל :ָאְכָל֥

ַשת ָנִֶ֑ץּש א י ם "טעם נסוג אחור למ :ָמָ֣

 ן בחטף קמץ "והעי 3ת בקמץ רחב"הבי :ָּבֳףִנָ֣י א יא

ֹותא יג  יָה ָּנעֶ֔ ן דגושה במדויקים "הנו :ְּתָץֶתָ֣

                                                 
 . יש לשים לב לטעות שבמחזורים של רינת ישראל שם הוטעם במלעיל 1
 ש"כ בכל המקרא כולו בהם יש דגש באות רי"מקרים בסה 16ישנם  2
3

. היא בקמץ רחב, ת מיודעת או לא"לשיטתנו אין זה משנה אם הבי 
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יןא יד  . מלרע :ִתְּשַתָּכִשִ֑

י א טז ן בשווא נח "העי: ְ ַכְףִסַ֖

ְך א יז ָלֵתֶ֔ ד "ן ללמ"ף בין השי"ללא אל :ֵּשָ֣

ל א יח ֹ . במלרע :ַ תֹאַכֶ֔ יּו-אל ּה-ָהֽ א הראשונה "געיה בה :ָלַ֖

ם א כב ד "טעם נסוג אחור ליו :ְ ָיַּ֥שב ָּשַ֖

ּה-ַףד א כג ל בקמץ קטן "הגימ :ָּגְמָלַ֖

ן קמוצה "בשנייה הנו, ן פתוחה"בתיבה הראשונה הנו׃ ְ ַהַּנַַ֖ףש ָנַֽףש א כד

ָמה ב א ַחב ִ יָ֙  .במלעיל :ָש֥ ש  "טעם נסוג אחור לרי :ָשִ֤

נקרא ַכדָֹני , נחה ואינה נקראת' של שם הף "להא :'ַּכהַ֖ ב 

ִיל ב ד ְזשּו ָחֽ ן אחריה בשווא נע "ף והזי"טעם נסוג אחור לאל׃ ָא֥

שּו ב ה ן ׂשמאלית "ׂשי :ִנְּתָּכֶ֔

ֶשצ ב ח ֵרי ֶאֶ֔ י "טעם נסוג אחור לצד :ְמֺקָ֣

תּו ב י במלעיל  :ֵיַחָ֣

 
: כד-ה בראשית כב א"יום שני של ר

 
ם א י  ַאְבָשָהַ֖ אֶמש ֵאָלֶ֔ ָֹ֣ ם ַ הקורא  :ַ ּי משבש את משמעות הכתוב  ,ּיֹֹ֤אֶמר ֵאָלי֙  ַאְבָרָהָ֔

ִשָּיִ֑ה ב הּו .ד דגושה ובקמץ"ש בחירק חסר ואחריה יו"הרי :ַהֹּמֽ א למנוע "העמדה קלה בה :ְ ַהֲףֵלִ֤

יָך .ן החטופה"הבלעת העי ש ֵאֶלֽ ש ֹאַמ֥ שטעם טפחא בתיבת ׃ ֲאֶּשַ֖  ֲאֶּשַ֖

ֹום ֲאֶּשש-ֶאל ג ַמש-ַהָּמרַ֖ ים-ָאֽ ֹום-ֶאלחא בתיבת טעם טפ׃ ֥לֹו ָהֱאֹלִהֽ ף "העמדה קלה באל, ַהָּמרַ֖

ַמששל  ט  ' בגלל הגעיה שם וכן הדבר בהמשך פס ֥לֹו-ָאֽ

יםח  בגרשים  :ֱאֹלִהִ֞

י יב א-ִּכֽ ָתה. ד השנייה בשווא"היו :ְיֵשִ֤ ְכָת  .ף מלעיל והיא מנוקדת פתח"הטעם באל ַאֶ֔ ן "ׂשי :ָחַּת֛

שמאלית 
ִיל-ְ ִהֵּנהכב יג  ש ַאֶ֔ למנוע שיבוש , כפי שמורים הטעמים, ת התיבותיש להקפיד על הפרד :ַאַחַ֕

משמעות הכתוב 
ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי  "כ :ֲאָבֶשְכָךַ֗  יז

ּו יח ש בשווא נע ולא בחטף "הרי :ְ ִהְתָּבְשכָ֣

ֶּתד כב ן שמאלית "ׂשי :ֶּכָ֣

 
: יט-ה ירמיהו לא א"הפטרת יום שני של ר

 
א ֵחןָ֙  א יֵדי ָחִ֑ . י אינו נסוג"הטעם בצד :ָמָק֥ ש הראשונה "טעם נסוג אחור לרי :ֶשבְּתִשָ֣

ֶסד׃ב  יְך ָחֽ ף רפויה להיזהר מהבלעת אות "ת ככ"למבטאים חי ְמַּשְכִת֥

י ג ן בשווא נח "העי :ַתְףִּדָ֣

יד    4ת בשוא נע"הטי: ִתְ ִףָ֣

ּו ו ְללּוָ֙  .ש בקמץ קטן"במלרע והרי :ָשּנִ֤ ד ראשונה בשווא נע "למ :ַהֽ

ִים-ֶאלח  ִשי ֽהּוא .ן"נוטעם נסוג אחור ל :ַנֲָ֣חֵלי ַמֶ֔ ף "טעם נסוג אחור לכ׃ ְּבכֹ֥

הט  ש בצירי "הרי :ְמָזֵשִ֤

ד "אין לבטא תנועת שווא תחת היו, ם ראשונה בחיריק מלא"מ׃ ִמיגֹוָנֽם יב
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 (טעות במקום נטיעה)הקורא בשוא נח יחשוש לשינוי משמעות חמור  
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ייג  ו מלרע "הטעם בתי: ְ ִשֵּויִת֛

ה יד לא בקמץ , ת בשוא"הבי :ְּבָשָמִ֤

בּו טו במלעיל  :ְ ָּשַ֖

ּו .פהת אחריה ר"א השאלה חטופה והבי"ה :ֲהֵבן֩ם  יט   במלרע: ָהמִ֤

 
 (:יח' יש נוהגים לקרוא עד פס)ראשון של האזינו 

 
ָשה לב א ף החטופה "ו למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בוא :ַ ֲאַדֵּבִ֑

ֶדללב ג  הטעם לא נסוג , מלרע ָה֥בּוהמילה  :ָה֥בּו ֹגַ֖

ֹו לב ד ֳףלֶ֔ י ָכל. ן בחטף קמץ"העי, א בקמץ גדול"הפ :ָ ֽ י -ִּכ֥ י תיבת  :ְּדָשָכַ֖ , מת בטעם מרכאמוטעִּכ֥

ל-ִּכיכאילו כתוב ' כל'ואין לצרף לה את תיבת   כֹ֥

. לְ  ד אחריה בשווא נח"הלמ, ַה ומנוקדת בפתח '' לה'-א מילה נפרדת מחוברת ל"הה :יָ יְ לְ  ַה  לב ו

הסופית אינה דגושה ' הכ: ַ ְיכְֹנֶנָך .ַהְלֲאדָֹני: ֲא בחטף פתח ( של הויה המבוטא כאדנות)ף "האל

ְד  לב ז ְך .ת בשוא נח עקב ההטעמה"הדלי: ָךְ ַיֵּגֶ֔ אְמשּו ָלֽ ֹ֥ ד "טעם נסוג אחור ליו׃ ְ י

ְנהּוָ֙  לב י ְנהּו .ן בשווא נח"ת ראשונה בשווא נע והנו"בי :ְיסְֹבֶבָ֙ אחריה , ד בחירק חסר"היו: ִיְּצֶשַ֖

ן בשווא נח "י מודגשת ובשווא נע והנו"צד
ֶּששָ֙  לב יא פ. ף בשווא לא בפתח"הכ :ְּכֶנָ֙ צירי לא בסגול ת ב"החי: ְיַשֵחִ֑

ֶשצ-ַףל לב יג ֳמ ֵתי ָאֶ֔ ל. ת המנוקדת בקמץ רחב"טעם נסוג אחור לבי :ָּבָ֣ ו בפתח "הוא :ַ ּיֹאַכַ֖

י. ובמלרע בצירי ודגושה ולא בשוא ' הי ַ ֵּיִנֵרהּו .ן שמאלית"ׂשי :ָּתָדִ֑

יָת  לב טו ֹוַּה  .ן שמאלית"ׂשי :ָּכִּתִ֑  עיין פסוק יז :ֱאלָ֣

א והיא מנוקדת "ף לפני הה"יש המבטאים אותה כאילו יש אל". בפתח גנובה"' הה: ֱאֹלַּה  לב יז

מנוקדת ' הו' לפני הה( אנגלי Wהנקראת כ)' יש המבטאים אותה כאלו יש ו. במפיק' ַאּה והה: פתח
 haפתוחה ' ַה ה-לכל הדעות הקורא אותה אלו. במפיק' והה (elowah)ֱאלַֹֹוּה : פתח

ּום .משתבש  ן שמאלית"ׂשי :ְּתָףשַ֖

ָך .ת בשוא נע"ד בקמץ רחב הדלי"הלמ: ָךַ֖ ְיָלְד  לב יח ף בסוף "ד ראשונה בשווא נע והכ"למ׃ ְמחְֹלֶלֽ

 רפויה

 :קריאת התורה למנחה בתענית ציבור
 

הלב יא  ' ף של שם ה"עקב הסמיכות לאל, ם"וללא דגש במ במלרע :ָלָמִ֤

ָּמה֩ם לב יב  ים. ם דגושה"ומ 5במלעיל :ָל֩ם . המורה על ידוע ת להבליט את הסגול"העמדה בבי :ֶּבָהִשֶ֔

ם ְלַכֹּלָתֶ֔ מעל ( כלומר הקדמא המשמשת כטעם משנה, המתיגה)הדרבן , לפי תוכנת הכתר :ּוֵ֨

  6השורק
במלעיל  :ַ ִּיָּנֶַ֖חםלב יד 

ןלד ה  ם ֽה . ת להבליט את צורת המיודע"העמדה בבי :ֶּבָףָנֶ֔ א ְבֵּשַ֖ ׃ טעם טפחא בתיבה 'ַ ִּיְרָש֥

ם   7ת רפה"והביְבֵּשַ֖

נּולד ט  ת קמוצה לשון יחיד לא בחולם "טיה :ּוְלַחָ אֵתַ֖

ילד י  ּוא-ִּכֽ א הֶ֔ א תיבת  :נֹוָשָ֣  ן"אין טעם נסוג אחור לנו, במלרענֹוָשָ֣

 
 :נו-הפטרה למנחה של תענית ציבור ישעיהו נה
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 "ליתר בטחון"ד "הוספת תלישא נוספת על הלמ! התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה 
6

 כך הוא לפי כל התיגאן, ף"הכ מעל, י תורה קדומה"עפ 
ם ֽה : להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח 7 א ְּבֵּש֥ י : מקיים את דברו)' ה -ה קרא בשם "הקב, דהיינו. 'ַ ִּיְרָשַ֖ אִתֽ ְ ָרָשָ֧

ם הַ֖   (פסוק יטְלָץֶנִ֑יָך ' ְבֵּש֛
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בנה ז   לשון עתיד, ו החיבור בשווא נע ובמלרע"וא :ְ ָיּשִֹ֤

ַשעָ֙ נה י   ן הראשונה"טעם נסוג אחור לנו :ְ ָנִַ֤תן ֶזָ֙

סַהִ ְשַ ַ֖  נה יג  ת בפתח"ה ודלי"פ: ד ֲהַדִ֑

ּו נו א ן החטופה "ו למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בוא :ַ ֲףּתָ֣

את-ַיֲֽףֶּתה נו ב ֶֹ֔ ּה. ן מדין דחיק"ד ודגש חזק בזי"געיה ביו :ּז יר ָּבִ֑  אין טעם נסוג אחור :ַיֲחִזָ֣

ֹותנו ה  ֹוב ִמָּבִנָ֣ים ּוִמָּבנִ֑ ֹובטעם טפחא בתיבת  :טַ֖  טַ֖

 


