היבטים לשוניים בקריאת יום הכיפורים ובהפטרותתש"ע

דקדוקי קריאה
א ְבּ ָק ְר ָב ָ ָ֥תם :הקו"ף בקמץ קטן ,הרי"ש בשווא נח ואין דגש קל בבי"ת שלאחריה
ב ֶבּ ָף ָ֔ ָנן :העמדה קלה בבי"ת להדגיש את הסגול המורה על מיודע
1
תנֶ תַַ֨ -בּד ֹ֝קֹ ֶדשׁ :טעם קדמא על המילה ַַ֨בּד ,אין לקרוא בטעות 'כתנת בד-קדש'
ד ְכּ ֹֽ ֹ
ז וְ ֶה ֱף ִ ִ֤מיד :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת הגרונית החטופה
י יָ ֳף ַמדַ֛ ַ -חי :יו"ד ראשונה בקמץ גדול
יב ַגּ ֲֹֽח ֵליֵֵ֞ -אשׁ :געיה בגימ"ל
טז טז ִמ ֺטּ ְמא ֹ֙ת ֺט ְמא ָ ֹֹֽתם׃ בשתי המילים המ "ם בשוא נח  .להזהר מהבלעת האל "ף .לא :מּטּומֹות
טּומֹותם
ָ
ולא
טז כ ֶה ָ ֹֽחי׃ טעם סו"פ האריך את תנועת החי"ת מפתח לקמץ לכן הה"א מנוקדת בסגול
טז כו וְ ַ ֹֽה ְמ ַשׁ ֵ ִַ֤ח :געיה בה"א והמ"ם בשווא נע ,אין לחוש לספרים אשר ניקדו שם חטף פתח
2
טז כט ֶבּ ָף ַ֨שׂוֹר :העמדה קלה בבי "ת להדגשת הסגול המסמל מיודע ֹֽ ָ .ה ֶאזְ ָ ָ֔רח :בזקף קטן  ,ולא
תוֹכ ֶ ֹֽכם׃ כ"ף ראשונה בשווא נע ואין לקרוא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
גדולְ .בּ ֲ
הפטרה לקריאה התורה בשחרית ישעיהו נז יד -נח יד:
נד יז וְ ַא ֵכֵּ֖הוּ :הוי"ו בשוא לא בקמץ
נז יח וְ ֶא ְר ָפּ ֵ ֵ֑אהוּ וְ ַאנְ ֵֵ֕חהוּ וַ ֲא ַשׁ ֵ ֵ֧ם  :הווי"ם הם ווי החיבור  ,לכן הם בשוא או בפתח ולא בקמץ .
וְ ַל ֲא ֵב ָ ֹֽליו׃ העמדה קלה בלמ"ד למנוע הבלעת האל"ף החטופה
אתיו׃ האל"ף כלל אינה נשמעת
נז יט ְוּר ָפ ִ ֹֽ
נז כ וְ ָה ְר ָשׁ ִ ֵ֖ףים :הרי"ש בשווא נע
אתם׃ הטי"ת בחולם
נח א ַאלַ -תּ ְח ָ֔שׂ ְֹךׂ :שי"ן שמאליתַ .חטּ ֹ ָ ֹֽ
נח ב יִ ְדר ָֹ֔שׁוּן  ...יֶ ְח ָפּ ֵ֑צוּן :שתיהן מלרע וכן בסוף הפסוק
יכֵ֖ם :הצד"י בשווא נעִ .תּנְ ֹֽגּ ֹשׂוּ׃ ׂשי"ן שמאלית
נח ג ַף ְצּ ֵב ֶ
נח ה ַףנָּ֥ וֹת :הנו"ן בדגש חזק ,לשון ִעּנּוי
נח ז ָ ָ֣תּ ִביא ָ ֵ֑ביִ ת :טעם נסוג אחור לתי"ו הראשונה
נח ח יַ ַא ְס ֶ ֹֽפ ָך׃ הכ"ף בסוף המילה רפויה
וֹכ ֙  :כ"ף ראשונה בשווא נע ולא בחטףֶ .א ְצ ַ ֵ֖בּע :במלרע
נח ט ִמ ֹֽתּ ְ
יףׂ :שי"ן שמאלית
נח יא וְ ִה ְשׂ ִ ִ֤בּ ַ
נח יב ָח ְר ָ֣בוֹת :החי"ת בקמץ קטן והרי"ש אחריה בשווא נח
ותי ָ ֵ֑א ֶרץ  :טעם נסוג אחור לבי "ת .וְ ַה ֲא ַכ ְל ִֵ֗תּי  :העמדה קלה בה "א למנוע הבלעת
נח יד ַףלָ -בּ ֳָ֣מ ֵ
האל"ף החטופה
מנחת יום כיפור:
יכם׃ טעם טפחא בתיבת ֲא ִנֵ֖י וכן הדבר בכל המקרא כולו
ֹלה ֶ ֹֽ
יח ב ֲא ִנֵ֖י ָ֥ה' ֱא ֵ
 1טעות נפוצה שמקורה ברצון הבלתי מודע מצד הקורא 'לאזן' את מספר ההברות משני צדי היחידה  ,הכוונה היא
שהקורא על פי הטעות מקבל  3הברות מצד ימין (אם נספור את השווא הנע כהברה לצורך העניין ) ו 3-הברות משמאל
כאשר הנכון הוא  4מימין ו 2-משמאל.
 2כבעל קריאה ,נדמה לי כי אני מרגיש את החריגות בשעת הקריאה .מה אתכם? הערת אליהוא.
פסח :אכן ,המילה ָ ֹֽה ֶאזְ ָ ָ֔רח :קשה בקריאה ,הבחנתי בזה לא פעם למרות שאיני בעל קורא קבוע .
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יח ה וָ ַ ָ֣חי :וי"ו קמוצה
יח ז ָ֣ל ֹא ְתגַ ֵ ֵ֑ה ָ֥ל ֹא ְתגַ ֶ ֵ֖ה  :כאשר המילה מוטעמת באתנח הלמ "ד בצירי  ,וכאשר היא בטיפחא
(טרחא) הלמ"ד בסגול
יח כ ְשׁ ָכ ְב ְתּ ֵ֖  :הכ"ף בקמץ קטן וכן הוא בהמשך פס ' כגְ .ל ָט ְמ ָאהֹֽ ָ -בהּ׃ הטי"ת בקמץ קטן ,
התיבה מוטעמת בטעם סו"פ בלבד
יח כא ְל ַה ֲף ִ ָ֣ביר :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה
יח כג ְל ִר ְב ָ ֵ֖ףהּ :כאן הה "א במפיק .בקדושים כ טז ללא מפיק ָ֥ ֶ .תּ ֶבל :מלעיל וכולה בסגול  .3הקורא
בצירי או במלרע משנה משמעות
יח כד ַאלֹֽ ִ -תּ ַטּ ְמּ ֵ֖אוּ :העמדה קלה בתי "ו מפני הגעיה שם  ,יש להיזהר בקריאתה בח יריק (משקל
סביל בנין התפעל) ולא בשווא (משקל פעיל)
הפטרה לקריאה במנחה ,ספר יונה ומיכה ז יח-כ:
א ב ִנֹֽינְ ֵוַ֛ה :הנו"ן השנייה בשווא נע
א ג יָ ֹ֝פוֹ :במלרעֳ .אנִ ָיָּ֣ה :האל"ף בחטף קמץ  ,היו"ד בחירק חסר והיו "ד אחריה קמוצה ובדגש חזק .
ָבּ ָ ָ֣אה :במלרע
4
ֹֽיר ָ֣אוּ :יו"ד ראשונה דגושה ובחירק מלא והרי "ש אחריה בשווא נע ֹֽ ָ .בּ ֳאנִ יָּ ֙ה :הבי"ת בקמץ
א ה וַ ִיּ ְ
רחב
א ז ְבּ ֶשׁ ְ ִ ַ֛מי :דגש חזק בלמ"ד ולכן השווא תחתיה נע
תּק :הוא"ו בשווא נע ָ֣ ִ .כּי ְב ֶשׁ ָ֔ ִ י  :כי ההטעמה
א יא ַמהַ -נּ ֲָ֣ף ֶשׂה ָ֔ ָ ְך  :טעם נסוג אחור לנו "ן .וְ יִ ְשׁ ָ֥ ֹ
ולא במונח רביעי
א טו ִמזַּ ְף ֹֽפּוֹ׃ העי"ן בשווא נח והפ"א אחריה בדגש קל
ב ג ִמ ָ ָ֥צּ ָרה ִ ַ֛לי :טעם נסוג אחור לצד"י
5
יַמּים :מ"ם ראשונה בדגש חזק
ב ד ִָ֔
ב ו ַףדֶ ָ֔ -נ ֶפשׁ :הנו"ן בסגול ,לא בקמץ
שׁוּף ָתה :במלעיל
ב י יְ ָ ֵ֖
אֹלהים
אֹלהים :האל"ף כלל אינה נשמעת ,בדומה לו בהמשך פס' ה ֵבּ ִ ֵ֑
ג ג ֵ ֹֽל ִָ֔
ג ד נֶ ְה ָ ֹֽפּ ֶכת׃ הה"א בשווא נח והפ"א בדגש קל
ג ו וַ יְ ַכָ֣ס ַָ֔שׂק :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא להבליע את הסמ"ך לתוך הׂשי"ן
ג ח וְ יִ ְת ַכּ ָ֣סּוּ… וְ יִ ְק ְר ָ֥אוּ… וְ יָ ֵֺ֗שׁבוּ :הוא"ו בראש התיבה בשווא נע
ג י וַ יִּ ָנּ ֶָ֣חם :במלעיל
ד א וַ ֵ ָ֥יּ ֵַ֥רע ,וַ ִיּ ֵַ֖חר :במלעיל
6
ד ב ָא ָנִּ֤ה :במלרע
ד ד ָ ָ֥ח ָרה ָ ֹֽלְך׃ טעם נסוג אחור לחי"ת
ד ז ַל ָֹֽמּ ֳח ָ ֵ֑רת :הלמ"ד בפתח!
7
ד ט ָח ָ ֹֽרהְ -ל ֵ֖  :געיה ברי"ש ובהמשך ָ ֹֽח ָרהֵ֖ ִ -לי ,געיה בחי"ת כך במדויקים
 3נוסף לסימן המסורה הארץ מתחת כלומר כשהטעם למטה הוא במשמע ארץ  ,יש סימן אחר של ר "א בחור שני
פסוקים במשלי  :ו טז ֶשׁשֵׁ֭ ֵ -הנָּ ה ָשׂ ֵנָ֣א ֵ֑ה' כלומר ֶּת ֶּבל בניקוד סגול בעל שש נקודות תחת האותיות הוא תועבה שה '
שונא; ל כד ַא ְר ָ ָ֣בּ ָףה ֵ ֵ֭הם ְק ַטנֵּ יֵ֑ ָ -א ֶרץ המילה תבל כשהיא בצירי יש לה ארבע נקודות תחת האותיות היא במשמע של
ָארץ.
ֶּ
 4הקורא בשוא נח עובר למשמע של ראייה .כן הדבר גם בהמשך בפסוקים י וטז .
ָמים' שבה היו"ד קמוצה ואין דגש במ"ם  -רבים של 'יום'
 5רבים של 'יָם' ,להבדילה מ'י ִ
6
באל"ף אין כל געיא ואין זו "מילה ממוצעת" בין מלעיל ובין מלרע .
7
במדויקים פחות בשתיהן געיא בחי "ת.
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אמר ָ֔ה' :כך היא ההטעמה בזקף ולא במונח רביע
ד י ׃ וַ ָ֣יּ ֹ ֶ
ד יא ִ ֹֽמ ְשׁ ֵתּיםֶ -ף ְשׂ ֵ ַ֨רה :געיה במ"ם והשי"ן בשווא נח

3

