מגילת קהלת תש"ע
דקדוקי קריאה והערות למגילת קהלת ולקריאות החג והפטרותיו  ,כולל חו"ל
יי :מהפך בשי"ן כטעם משנה
א ז ֶ ַ ְנּ ָח ִ ֙ם
וּמ מוקפת למילה שאחריה
וּמ ֶ -שּׁ ַ ֲַֽף ָָ֔שׂ  :אין מתיגה זקף (דרבן) ,תיבת ַ
אט ַ
א יז וֹ ֵ לָ֖ ת :למ"ד שניה בחולם לא בשורק  ,יש מגילות שיש וי "ו אחרי הלמ "ד ועלולים לקרוא "הוללּות".
וְנּ ִשׂ ְנּכ ֑ וּתׂ :שי"ן שמאלית
א יח ָשבָ -כּ ַ֑ףס :הרי"ש בקמץ קטן
ב א ֲאנַ ְנּסּ ָ ָ֥כ  :הסמ"ך בשוא נע
ב ב ִ ְנּשׂ ָ֖חוֹרׂ :שי"ן שמאלית
ב ז ָ ָ֣ יָ ִ ֑ י :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ,כן הדבר גם בהמשך בפסוק
ב ח ָ ִ ָ֣שיי וְנּ ָ ָ֗שוֹתׁ :שי"ן ימנית
ִ ַֽלּי׃ טעם נסוג אחור לעי"ן והמ"ם אחריה בשווא נע

ב ט ָ ָ֥ף ְנּמ ָד
ָ֣יתי ֲא ָ֗ ִני ֲ :א ָ֗ ִני בחטף פתח והטעם בנו "ן ,וכן בפסוק הבא  .בהמשך האל "ף קמוצה ומוטעמת .
וּץ ִנ ִ ַֽ
ב יא ָ
מ  :העמדה קלה בבי"ת בסגול המורה על מיודע
וּב ָף ָ ָ֖
ֶ ַֽ
1
ית ָ֥שוֹן :הכ"ף בחירק מלא והתי"ו אחריה בשווא נע
יתי ָָ֔אנִ י :האל"ף קמוצה ומוטעמתַֽ ִ .כּ ְנּ
ב יג וְנּ ָש ִ ָ֣א ִ
ב יד גַ יָָ֔ -אנִ י :במלעיל בדומה לו בהמשך פס כד
ב טו ְנּכּ ִמ ְנּר ֵש  :הרי"ש בצירי
ב טז ֶ ָח ָכָ֛י :העמדה קלה בלמ"ד בסגול המורה על מיודע .נִ ְנּ ָָ֔כּח :כ"ף קמוצה
ב יט וְנּ יִ ְנּ ַ ֙םט :הלמ"ד בפתח
א  :היו"ד בפתח
ב כ ְנּ יַ ֵ ָ֣
ב כא ָ ַֽף ַמ  -וֹ֙ם  :געיה בעי"ן
2
וּב ַש ְנּףיָ֖ וֹן :גם הבי"ת וגם העי"ן בשווא נחְ .נּ ָ֥ וּא :השי"ן בשוא
ב כב ְנּ
חוֹט ֩אא :הטי"ת בסגול
ב כו וְנּ ַ ֶ
מן :המ"ם בקמץ.
ג א זְנּ ָ ֑
ג ד ִ ְנּשׂ ָ֔חוֹרׂ :שי"ן שמאלית
3
ג יד ֶ ִיּ ְנִַּֽֽש ָ֖אוּ :געיה ביו"ד והרי"ש אחריה בשווא נע
ג טו ֶאת-נִ ְנּש ָ ַֽדּפ׃ ללא ה"א הידיעה ,לא "את הנרדף" כמו שמצטטים בטעות
ָ ָ ַֽש ַ ע׃ הרי"ש בקמץ
וּמ ָ֥רוֹי ַ ֶצּ ֶָ֖דר ָ ָ֥ ָ
ג טז ְנּמרוֹי ַ ִ ְנּ ָ ֙םט ָ ָ֣ ָ ָ ֶ ָ֔ש ַ ע :הרי"ש בסגולְ .נּ
ג יח ְנּ ֶ יְ -נּ ֵ ָ ָ֥מ  :השי"ן בשוא הה"א אחריה בסגול
טוֹב בפשטא ותיבת ֵמ ֲא ֶ ש בקדמא
טוֹב ֵמ ֲא ֶ ש יִ ְנּשׂ ַמח ָ ָא ָד ֙םי :תיבת ֙ם
ג כב ֵ ָ֥אין ֙ם
ד א וְנּ ַ ָ֣ ְנּב ִ ַֽאַי  :מלעיל הטעם בשי "ןֲ .א ָ֗ ִני :אל"ף בחטף פתח  ,והטעם בנו "ן ,כן הדבר גם בפסוק ז .
ַֽף ֹ ְנּ ֵרי ֶ ֙םי :העי"ן בחולם והשי"ן אחריה בשווא נע
ד ח גַּ יָ֛ ֶ -ז ֶ ָ֛ ֶב  :שתי תיבות רצופות מוטעמות בתביר ולא מרכא תביר כבחלק מהדפוסים  ,כן הוא
הדבר גם בהמשך ו ב .וְנּ ִףנְנּ ַ ָ֥יִֽן ָ ָ֖שע :היו"ד בפתח והרי"ש בקמץ
ד י וְנּ ִ ָ֣אי ָ֗ וֹ :מונח באל"ף כטעם משנה והלמ"ד בחולם ורפויה ללא דגש
ד יב ַ ַֽ ְנּמ ֺ ָ֔ ָלּ  :געיה בה"א והמ"ם בשווא נע
יך.
ררת ָך
יי ֶת
שוֹתיָך בית בשוא ויו"ד בחירק במדויקים .לאִּ :ב ְּק
 1בתהלים מה י ְנּ יִ ְנּקּ ֶ ֑
 2מנהג התימנים לקרוא שי"ן השימוש במשנה ובתלמוד בשוא ולא בסגול .
3
הקורא בשוא נח עובר למשמעות של "ראיה" במקום "יראה".

1

סוּשיי :הה"א בקמץ והסמ"ך ללא דגש
ד יד ָ ִ ָ֖
ְנּלּ ִ ָ֖כיי :געיה בה"א אך המ"ם אחריה בשווא נח

ד טו ַ ַֽ ְנּמ ַ
4
ה ז וְנּ גֵ זֶ  :הגימל בצירי .גָ בֹ ַ ֵמ ַף גָּ בֹ ֙םַ  :הה"א לא בפתח אלא בפתח גנובה
ה ט ֶ ָ ָ֖מוֹן :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודעַ .ש ָ֖ וּ :במלרע
ה יא ֶ ַֽ ָף ִָ֔ יש :העמדה קלה בלמ"ד להדגשת הסגול המורה על מיודע
ה טז וְנּ ָכ ַ ָ֥ףס :במלרע ,שם פועל ולא שם עצם .וְנּ ָח ְנּ יָ֥ וֹ :החי"ת בקמץ קטן והלמ"ד בשווא נח
ה יז ָָ֗אנִ י :במלעילֱ ַֽ ֶ .אכוֹ ְ -נּ ְ֠ו ִ ְנּ אַוֹת :התיבות מוקפות ,אין מונח בתיבה הראשונה כבחלק מהדפוסים.
ֲא ֶ שָ -נ ַַֽתן ָ֥ -וֹ :געיה בנו"ן ,כן הדבר גם בפסוק הבא
ה יח וְנּ ִ ְנּ ִ יטוֹ :במלרע ,הטי"ת מנוקדת בחולם
ו ב ֶ ָ֛ז ֶ ָ֛ ֶב  :שתי תיבות רצופות מוטעמות בתביר .וָ ֳח ִ ָ֥ י :במלרע ,הוא"ו בקמץ רחב והחי"ת חטופה
ו ג ֹא ָ֣ ָ -יְנּ ָת לּ֑ וֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ,דגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק
ו ו וְנּ ִאלָּ֣ וּ :במלרע
ו ח ֶ ָח ָ ָ֖כי :העמדה קלה בלמ "ד להדגשת הסגול המורה על מיודע  ,נכון הדבר גם לגבי ַמ ֶ -לּ ָף ִנָ֣י בהמשך
הפסוק וכן הדבר גם בהמשך הפרק
ז א ִ וָּ ְנּ ַֽדוֹ׃ הוי"ו בקמץ רחב והלמ"ד בשוא נע
ָא ָ ֑די :טעם טפחא בתיבת

ָ֖ וּא

ז ב ָ֖ וּא ָ֣סוֹפ ָכּ ָ -
ָ֥יטב ֵ ַֽב׃ טעם נסוג אחור ליו"ד
ז ג ִמ ְנּשּׂ ֑חוֹרׂ :שי"ן שמאלית .יִ ַ
וּח׃ התיבות מופקות ,אין טעם מרכא בתיבה הראשונה כבחלק מהדפוסים
ז ח ִמגְּנּ ַב ַֽ -ש ַ
יי :מהפך כהטעמה משנית בשי"ן
יָּמ ֙ם
זי ֶ ַ ִ
ז יח ַא ַ -אַ ַ ָ֣ח :במלרע
ז כא ְנּמ ַר ְנּ ֶ ַֽ ָך :למ"ד ראשונה בשווא נע
5
ז כג ֶא ְנּח ָָ֔כּ ָמ  :הכ"ף קמוצה ומוטעמת
וּמוֹקא הצד"י בסגול .יִ ָ ָ֥לּ ֶכד ָ ַֽ ׃ טעם נסוג אחור ללמ"ד
ֶ
ז כו ׃
ז כט ִח ְנּשּׁבֹנָ֥ וֹת :החי"ת בחיריק חסר ובשי"ן אחריה דגש חזק ושווא נע
ח א ֵ ָ֣ ֶ ש :הפ"א בצירי
אמש ָ֖ -וֹ :געיה ביו"ד
ח ד ַֽי ֹ ַ
ח י וָ ָָ֗באוּ :הוי"ו בראש המילה בקמץ
ח יא ִץ ְנּת ָ֔ ָגי :הגימ"ל רפויהְ .נּ ַֽ נֵ יָ ָ -א ָ ָ֛די :געיה בבי"ת השוואית
וֹב :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בטי "ת מדין דחיק .
ח יב ח ֶָֹ֗טא :הטי"ת בסגולָָ֔ .אנִ י :במלעיל .יִ ַֽ ְנּ יֶ ֙ -ם
ַֽיש ָ֖אוּ :היו"ד בחירק מלא והרי"ש אחריה בשווא נע
יִ ְנּ
ח טו ֲא ֶ שָ -נ ַַֽתן ָ֥ -וֹ :געיה בנו"ן הראשונה
יהם
ט א וַ ֲף ָב ֵדי ֶ ָ֖ י :אין לקרא וְּק ַע ְּקב ֵד ֶת
ט ב ַכּח ֶָֹ֔טא :הטי"ת בסגול
ט ז וַּֽ ְנּ ֵ ָ֥ת  :געיה בשורק והשי"ן בשווא נע
ט ח וְנּ ֶ ָ֖ ֶמן ַף -שֹא ְנּ ָךָ֥ ַא -יֶ ְנּח ָ ַֽסש׃ טעם טפחא בתיבת וְנּ ֶ ָ֖ ֶמן
ט ט ָנ ַַֽתןְ -נּ ֙םָך :געיה בנו"ן הראשונה
קוֹד  :הצד"י בחולם
ט יב ִ ְנּמ ָ ָ֣
וּמ ַלּט ָ֥ -וּא :הלמ"ד בפתח
וּמ ָקא ָָ֗ב  :טעם נסוג אחור למ"םִ .
ט טו ָ ָ֣
ט טז ָָ֔אנִ י :במלעיל
4

הקורא ַהה  haאו ַהּה  hahמשבש .יש פתח לפני הה"א ,חלק קוראים ַאּה  ,ahוחלק – וַּה .wah
 5משום מה מורגל בפי הציבור ֶא ְח ְּכ ָמה .דרשה מפורסמת על פרה אדומה ,וצריך לתקן את הדרשנים...

2

חוֹטא :הטי"ת בסגול
ט יח וְנּ ֶ ָ֣
ָָ֔מוֶ ת :טעם נסוג אחור לבי"ת הראשונה

וּבי
י א זְנּ ָ֣ב ֵ
י ה ֶ יּ ָ ָֹ֖קא :הצד"י בקמץ
י ח יִ ְנּשּׁ ֶ ָ֥כ וּ :השי"ן בשוא
י ט יִ ָ ָ֥סּ ֶכן ָ ַֽ י׃ טעם נסוג אחור לסמ"ך
י יג וֹ ֵ ָ֖ וּת :כאן הלמ"ד השניה בשורק ולא בחולם
י יז ַב ְנּשּׁ ִ ַֽתי׃ השי"ן בשוא נע והטעם בתי"ו
6
י יח ַ ְנּ ָר ֶ ֑ש  :המ"ם דגושה
י כ יַ ֵגָּ֥יד :הגימ"ל בצירי
יא א ַ ַ ָ֥לּח :השי"ן פתוחה ודגש חזק בלמ"ד ,לשון ציווי בבנין פיעל
יִּבמלּו
יא ג ִאי-יִ ָ ְנּ אוּ :הלמ"ד בשוא נע והיא נשמעת ,לאָ :ך
יא ד ֶב ָף ִ ָ֖ביי :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
א  :כאן המ"ם דגושה ,בשני מקומות אחרים :ללא דגש
יא ה ְנּ ֶב ֶָ֣טן :בי"ת ראשונה שוואיתְ ַ .נּ ֵ ָ ֑
יא ו יִ ְנּכ ָ ֙םש :שי"ן קמוצה
יא ז ַ ֵףי ַ ָ֖נִֽיִ י :הלמ"ד בפתח
יא ט וְנּ ָ ָ֕דע :הדלי"ת בקמץ
רוּי :הקו"ף בשורק לא בחולם
יב ד וְנּ יָ ֙ם
יּוֹנ  :הבי"ת בחירק חסר והיו "ד אחריה בחולם מלא ובדגש חזק  ,אין לקרוא את הבי "ת בשווא
יב ה ָ ֲא ִב ָ ֑
נח .וְנּ ָס ְנּב ָ֥בוּ :בי"ת ראשונה בשווא נע
יב ו וְנּ ִת ָשּׁ ֶבש ַכּ ֙םד :הוא"ו בשווא נע וטעם נסוג אחור לשי"ן; הבית בסגול
יב ז וְנּ יָ ֹ֧ ֹב :השי"ן בחולם
יב יא ַכּ ָ ָ֣דּ ְנּשב ֹנָ֔ וֹת :הטעמה משנית בדל "ת ,והיא בקמץ רחב הרי "ש בשווא נע והבי "ת רפויה ללא דגש
ובחולם .7וַּֽ ְנּכ ַמ ְנּשׂ ְנּמ ָ֥שוֹת :געיה בשורק  ,הכ"ף בשווא נח והׂשי "ן שמאלית  ,המ"ם בשוא ֲ .א ֺס ֑ וֹת :הסמ"ך
בקיבוץ והפ"א אחריה דגושה
יב יד ָכּ -נֶ ְנּף ָ ֑י :העי"ן בשווא נח

קריאה לחג ראשון (בחו"ל גם בחג שני) ויקרא כב לג:
כג ב ַדּ ֵֵ֞ ש :ארבע פעמים מופיעה התיבה 'דבר' לאורך קריאה זו :שתי הפעמים הראשונות מוטעם בגרשיים
ושתי הפעמים האחרונות בתביר.
אי ֑רֹ ֶד  :הטעם לא נסוג ,ולכן מקום הטעם באל"ף ,כן הדבר בהמשך הפרשה
ִמ ְנּר ָש ֵ ָ֣

שׂ
כג ג ֵאַ ָף ֶ ָ֣
יכי :טעם קדמא מעל הבי "ת .ככלל ,תיבה זו תמיד תבוא בהטעמה משנית בהברה זו .
כג יז ִמ וֹ ְנּ בֹ ֵת ֶ
ָאַ ִ ָ֣ביאּוּ :דגש חזק באל"ףְ .נּ ְ֚ ַאַיִ י :בחלק מהדפוסים מוטעם בטעם יתיב ובחלקם בפשטא
כג כב וַּֽ ְנּב ֺר ְנּק ְנּש ֵֶ֞כי :הבי"ת בשווא נח למרות הגעיה בוי "וָ ַֽ ֶ .ף ִני :העמדה קלה בלמ "ד להדגשת הסגול
 :העמדה קלה בתי"ו שלא יישמע כפתח

המורה על מיודע
כג כז ֶ ָף ָ֣שׂוֹש :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע

כג ל וְנּ ַ
כג לב
כג לח

ֲא ַב ְנּד ִ ָ֛אַי :הטעם בתי"ו מלרע .העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף שלאחריה
ְנּאַ ֶ ַֽכי׃ התי"ו בשוא נע

ַ ַ
יכי ֲא ֶ ָ֥ ש ִאַ ְנּאַנָ֖ וּ :
וּמ ְנּלּ ַב ֙םד ָכּ  -נִ ְנּד ָ֣בֹ ֵת ֶָ֔
וּמ ְנּלּ ַבד ִ ...
יכי ִ
וֹת ֶָ֗
וּמ ְנּלּ ַ ָ֣בד ַמ ְנּאַנַֽ ֵ
תת ֑ ' ִ
ַ ְנּ ָ֣ ֹ

 6דבר שאינו מצוי ב" ְּקמ ַפ ֵעל".
דרר ָך נרת" .מי שאומר כן מבטא כמעט את כל השיבושים האפשריים!!
 7יש ביטוי משובש "מילים ְּקכ ְּק
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כל

הדגושות בתוך המילה בשוא נע
הסוף
:
הפטרת חג ראשון זכריה יד עד
ָ ָ֣ ִָ֔אַיי :הטעמה משנית בבי"ת

ב ַ
וּב ָ֖חֹ ֶשפ הבי"ת בקמץ
ח ָ
יא וְנּ ָיָ֣ ְנּ בוּ ָָ֔ב  :טעם נסוג אחור ליו"ד .יִ ַֽ ְנּ יֶ ֑ -ףוֹד :געיה ביו"ד הראשונה
וּמת :' ָ֛ -געיה בה"א
יג ְנּמ ַֽ ַ
א  :במלרע
יח וְנּ ִאיִ -מ ְנּ ַ ַחת :יש להקפיד על הפרדת התיבותָ .ב ָ ָ֖
וּד  :בשתי התיבות הבי"ת בחירק מלא והיו"ד אינה נשמעת
וּבי ָ ָ֗
כא ִ ישוּ ָ ַ ִי ִ
8

הפטרת יו"ט שני לבני חו"ל:
ב ֶ ָ ֑חג :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
ְנּ וִ ִיַּֽי׃ כבכל מקום הלמ"ד רפויה בשוא נח .במדויקים אין געיא בה"א

ד וְנּ ַ
ז ְנֹּש ִ ָ֣שׂייׂ :שי"ן שמאלית .וַ יָּ ֹ֧סֹכּוּ הכ"ף דגושהִ .מ ְנּ ָ ַֽמ ְנּף ָ
ח וַ ִ ָ֣יּ ְנּ יוּ ָָ֔ י :טעם נסוג אחור ליו"ד הראשונה
יח ֱ ַֽ ִטי ָ֔בֹ ָת בבי"ת יש זקף קטון ,לא זקף גדול

׃ כבכל מקום הלמ"ד הראשונה רפויה בשוא נח

תורה במדבר כ לה:
,
קריאת חול המועד סוכות ,מפטיר שמיני עצרת ושמחת

יּוֹי ַ ְנּשּׁ ִמ ָ֔ ִיני,
יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקראות  ,פעמים עם וא "ו החיבור ופעמים ללא (לה ַ ֙ם
ִמנְנּ ָח ָת ִ ,מנְנּ ָח ָתי) ,לפעמים בלשון יחיד ולפעמים בלשון רבים (לג ְנּ ִמ ְנּס ָ ָ ָ֖שי ְנּכּ ִמ ְנּ ָ ָ ַֽטי)
קריאת שמיני עצרת לבני חו"ל ,דברים יד כב – טז יז:
יד כג ַמ ְנּף ַשׂש :העי"ן בשווא נח
יְנּב ֶש ְנּכָךָ֖  :כ"ף ראשונה בשווא
יד כד ְנּשׂ ֵאתוֹ ֒וֹ :הׂשי"ן בשוא והאל"ף בצירי; אין להבליע את האל"ף לא ֵׂשאתרָ .
נח ,על אף הקושי שבדבר .כן הדבר גם בהמשך הפרק
ביד ָךך .הדלי"ת בשוא נע לא בסגול והטעם בכ"ף
יד כה ְנּ ָיָ֣ ְנִּֽד ָָ֔ך :ולא ֶת

ִ ַֽאַ ְנּ ָא ְנּ ָךָ֖  :געיה בתי "ו ,האל"ף בקמץ רחב והלמ "ד בשוא נע  .וְנּ ָא ַ ָ֣כ ְנּ ָאַ

יד כו
ודגש חזק בשי"ן מדין אתי מרחיק
טו ב ַֽ ֹא-יִ גּ ֹשׂׂ :שי"ן שמאלית

ָָ֗שּׁי  :טעם נסוג אחור לכ "ף

ְנּ ָךָ֖  :געיה ביו"ד הראשונה ודגש חזק בבי"ת מדין דחיק

טו ד יִ ַֽ ְנּ יֶ -
טו ו וְנּ ַ ֲף ַב ְנּט ֵָ֞אַ :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,ועל אף הקושי ,הטי"ת בשווא נח
טו ז ִת ְנּר ֙םֹצ :הפ"א דגושה
9
ף ֵףינְנּ ָָ֗ך  :יש להקפ יד ,כבכל מקום אחר
טו ט ָר ְנּש ָ ָ֣ב  :הקו"ף בקמץ רחב והרי "ש אחריה בשווא נע  .וְנּ ָש ָ ָ֣
במקרא ,על קריאת העי"ן שאם לא כן ,משבש את משמעות הכתוב
טו יא ַ ֲףנִ ֶיִָָּֽ֛ך :העמדה קלה בלמ "ד למנוע הבלעת העי "ן החטופה  ,הנו"ן בחירק חסר ולכן היו "ד אחריה
אב-י ְּקֹנך
ולְּ -ק
דגושה .וּ ְנּ ֶא ְנּבי ֹנְנּ ָךָ֖  :הלמ"ד וגם הבי"ת בשווא נח ,היו"ד בחולם והנו"ן אחריה בשווא נעְּ :ק
טו יב וַ ֲף ָ ַֽב ְנּדָךָ֖  :הבי"ת בקמץ גדול ושווא נע בדל"ת ,כן הדבר גם בהמשך פס' יח
וּמיִּ ְנּר ֶבָ֑ך :המ"ם בחירק חסר והיו"ד אחריה דגושה ומנוקדת אף היא בחירק חסר
טו יד ִ
טו טז ֲא ֵ ַֽ ְנּב ֙םָך :הבי"ת בשווא נע

 8חריג ,אך כן הוא בכתר ארם צובא ולנינגרד.
 9והקורא בשוא נח ובקמץ חטוף עובר לציווי .
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ַֽ ֵ -כּן׃ העמדה קלה בתי"ו ודגש חזק בכ"ף מדין דחיק

טו יז ַאַ ֲף ֶשׂ
טו יח ְנּ ַ ֵ ַֽלּ ֲחָך:

מילה זו מוטעמת בקדמא טעם מחבר  ,ולא בפשטא  .לא בכל החומשים רואים את
ההבדל ,10לכן אין לעמוד כאן
אכ ֶ ֙ם ֙םוּ :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף פתח
טו כ ת ֹ ְנּ
וּ :הבי"ת קמוצה

טו כא ִתזְנּ ָ ֶָ֔ח
ית ָ֔ ֶ ַסח :הפ"א בדגש חזק מדין אתי מרחיק
טז א וְנּ ָף ִ ָ֣שׂ ָ
טז ב וְנּ זָ ַ ָ֥ב ְנּח ָאַ ֶ ַָ֛סח :טעם נסוג אחור לבי"ת
ֹתן ָ ַֽ ְך׃ הטעמה בתי"ו ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
טז ה נ ֵ ָ֥
טז ו ְנּ ַ ֵכָּ֣ן ְנּ ָ֔מוֹ ָ ָ֛ י :תיבת ָ ָ֛ י בתביר ,אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף
טז יג ְנּ ָא ְנּס ְנּ ָָ֔ך ִ ַֽמגָּ ְנּשנְנּ ָךָ֖  :גם האל"ף וגם הגימ"ל בקמץ קטן
בוּא ְנּת ֙םָך :בכל במהפך ולא במקף ולכן גם בחולם ולא בקמץ חטוף
טז טו ְנּ כֹ ְנּאַ ָ ַֽ
כוּשָך :בקדמא ואזלא ולא בתלישה (יש חומשים שכך הגירסא בהם)
טז טז יֵ ָש ֶא ָכ -זְנּ ְנּ
טז יז ָנ ַַֽתןְ ַֽ ָ -ך׃ געיה בנו"ן
הפטרת שמיני עצרת לבני חו"ל מלכים א ח נד-סו:
נד ִמ ְנּכּ ָ֣ש ֹ ַף :הכ"ף דגושה ובשווא נעְ .נּ ֺש ָ֥שׂוֹתׂ :שי"ן שמאלית
נה וַ יְנּ ָָ֕ב ֶשְך :במלעיל
ֵ ַֽ נוּ׃ הטי"ת בשוא נע

נז וְנּ ַ ַֽא -יִ ְנּ
נט וְנּ יִ ַֽ ְנּ יוּ :וא"ו החיבור בשווא נע ,לשון עתיד
סא ִ ָ֖ףי ָ֣ ' ֱאל ֵ ֑ ינוּ :טעם טפחא בתיבת ִ ָ֖ףי
סד ִכּיָ֣ ָ -ף ָשׂ ָָ֗ י :טעם נסוג אחור לעי"ן .וְנּ ֵ ָ֖את ֶח ְנּ ֵבָ֣י ַ ְנּשּׁ ָ ִ ֑מיי :טעם טפחא בתיבת וְנּ ֵ ָ֖את
וֹבי ָ֔ ֵ ב :טעם נסוג אחור לטי"ת
ִַֽֽיְנּב ְנּש ָ֖כוּ :הרי"ש בשווא נע .וְנּ ָ֣ט ֵ
סו ַו ָ
11

 10להזכיר :פשטא מסומנת בשמאל האות האחרונה של המילה ; קדמא – באמצע האות המוטעמת  .ברוב המילים נקל
להבחין ביניהם גם אם הדפוס לא הקפיד לסמן בקצה השמאלי  ,כי גם אם המילה מוטעמת מלרע יש בסוף המילה הברה
סגורה ,או סיום באות נחה  .כאן אפשר לדעת רק לפי מקום הסימן בקצה שמאל של ה 'ך' (פשטא) או באמצעה (קדמא),
ובדפוס שאינו מקפיד – אין לדעת.
11
פסוק זה נאמר גם בתפילה.
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