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ט היבטים לשוניים בפרשת דברים ס

דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינויי משמעות בפרשת דברים ובהפטרה ובראשון של ואתחנן 
יא יב  ִ֑ א ְלַבּד  ה ֶאָּׂשָ֖ במנהג . בהרבה קהילות נוהגים לקרוא פסוק זה בטעמי מגילת איכה :...ֵאיָכָ֥

ם .אשכנז המערבי קוראים בניגון רגיל ם .ת בקמץ קטן"הטי :ָטְרֲחֶכָ֥ ַּׂשֲאֶכָ֖ ן בפתח "יהׂש :ּוַמַֽ

 .ודגושה
 .ת מלרע"הטעם בבי :ָה֣בּוא יג 

םא טז   ת בשווא נח על אף הקושי"הטי :ּוְׁשַץְטֶַא֣

נּו-ְוַיְחְּפרּוא כב  בּו... ָלָ֖ ִ֤ ּה-ַנֲףֶלה. ו החיבור בשווא נע"וא :ְוָיׁש  ן למנוע "העמדה קלה בנו :ָּבָ֔

 ת מדין דחיק"ן החטופה ודגש חזק בבי"הבלעת העי
  1ן"אין לבטא דגש בנו, במלרע :ה׀ָאנָ֣ א כח 

ּון-ְולֹאא כט  יְראָ֖ ַֽ ש אחריה בשווא נע "ו והרי"געיה בתי :ת 

ְתֶכִ֑םא לג  ְתֶכם֙ם בדומה בהמשך הפסוק , ו בשווא נע"ן והתי"געיה בנו :ַלֲחֹנַֽ ָ֖ן. ַלְרֹאַֽ העמדה  :ּוֶבָףָנָ֖

ת להדגשת הסגול המורה על מיודע "קלה בבי
ַרְךא לו  ּה-ָּדַֽ ת "געיה בדל :ָּבָ֖

ם׃-לֹא א לז א ָׁשַֽ ָֹ֥ . ת ולא נסוג בניגוד לפסוק הבא"הטעם בבי ָתב

ָּמהא לח  ד "טעם נסוג אחור ליו :ָי֣בֹא ָׁשִ֑

ה-ַףד א מד ת בקמץ קטן "החי׃ ָחְרָמַֽ

ָסבב א  ך בקמץ קטן "הסמ :ַוָּנָ֥

יְר֣אּוב ד  ש בשווא נע "ד בחירק מלא והרי"היו, ו החיבור בשווא נע"וא :ְוי 

ְתָּג֣רּו-ַאל ב ה ם ַא  ד .אין כאן נסוג אחור כבקורן ודומיו, במלרע :ָבָ֔ ְך ַףָ֖ ְדַר֣ ֶגל-ַּכפ מ  טעם  :ָרִ֑

ד טפחא בתיבת  ַףָ֖
ם-ְוַגםב ו  י   יש להיזהר לא להדביק את התיבות על אף שהן מוקפות :ַמַ֝

ַרְכ ָ֗ך  ב ז  בשווא נח, למרות הקושי, ף הראשונה"ת והכ"געיה בבי :ֵּבַֽ

ּהב י  ים .ד"טעם נסוג אחור ליו :ָיְׁ֣שבּו ָבִ֑ ַֽ .  2ף קמוצה וכן בפסוק הבא ובפסוק כא"הכ ׃ָּכֲףָנָק 

םב טו  ְיָתה ָּבָ֔ ת מדין אתי מרחיק "א הראשונה ודגש חזק בבי"טעם נסוג אחור לה :ָה֣

ד "געיה ביו :ָבּה֙ם -ָיְַֽׁשבּוב כ 

ּו ב כד ֶלְך. 3ך דגושה"הסמ :֣קּומּו ְּסעָ֗ך ת "ף רפויה לחי"למי שלא מקפיד להבחין בין כ :ֶחְׁשּ֧בֹון-ֶמַֽ

זהר לא להבליע האחת שבסוף התיבה הראשונה בתוך השנייה שבתחילת התיבה השנייה עליו להי
ּוב כה  במלרע  :ְוָחלָ֖

יב כח  ה ְבַרְגָלַֽ ק ֶאְףְּבָרָ֥ קטעם טפחא בתיבת ׃ ַרָ֖ ה ן בתיבת "העי, ַרָ֖ בשווא נח ֶאְףְּבָרָ֥

ׂשּוב כט  י-ָףַֽ בֹר֙ם . ן"געיה בעי :ל ַ֝ ףֱע פה ן החטו"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל :ֶאַֽ

א אחריה בשווא נח "ד קמוצה והה"היו׃ ָיְַֽהָצהב לב 

םב לד  . ג ז-כן הדבר גם ב. 4הקורא בצירי משנה משמעות, ם בשוא"המ :ְמת ָ֔

י ג ה ָ֖ ש בקמץ לא בחירק "הרי :ַהְּפָרז 

ןג ט  ְריִֹ֑ ן שמאלית "שֹי :ׂש 

ֶרׂשג יא  ן שמאלית "שֹי :ַףְרׂשֹו֙ם ֶף֣

יג יב  ָ֖ . וכן בהמשך ובכל מקום', לרּובני'קרוא כאילו כתוב יש ל, ף אינה נשמעת"האל :ָלראּוֵבנ 

                                                           
 .כי אז המילה מקבלת משמעות של תחנונים 1
אין , לגירסת הפתח אין על מה לסמוך. מבחינים בין קמץ לפתחהקוראים בפתח משבשים בשינוי משמעות ל 2

! לשיבוש זה מקור חוץ מדפוס ונציה הלקוי
 .דומה לבראשית יט יד ושמות יב לא 3
 בני אדם –ובשווא , אנשים שנפטרו :בצירי 4
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הג יג  ֲמַנֶּׁשִ֑   5ם בשוא נע"ם מראה שהמ"החטף במ :ַהַֽ

ה ג יז ן ְוָהֲףָרָבָ֖ ל ְוַהַּיְרֵּד֣ הטעם טפחא בתיבת  :ּוְגֺבִ֑   ְוָהֲףָרָבָ֖

יג כא  ית  ֵּוָ֔ . ו בצירי ולא בחירק"עם זאת הוי. ו"ד שלאחר הוא"אין לבטא בשום אופן את היו :צ 

 
 :כז-טרת דברים ישעיהו א אהפ

 
בניגון איכה חוץ מפסוקי נחמה ' חזון ישעיהו'בקהילות אשכנז המערבי נוהגים לקרוא את הפטרת 

כז -כד
.  סוף -וכד, יט-וכן פסוקים טז, בקהילות אחרות קוראים את הפסוק הראשון בניגון הפטרה רגיל

 
י׃ב  ַֽ ְׁשעּו ב  א "טעם נסוג אחור לפ ָּפָ֥

תז  יש לבטא אותה כאילו היא במפיק , א בשווא נח"הה :ְּכַמְהֵּפַכָ֥

ְׂשֶכ֣םטו  ים. ן שמאלית"שֹי :ּוְבָץר  ִ֤ . ן בשוא נח לא בחטף"העי :ַאְףל 

ּו טז ַּזּכָ֔ ם. ף"הטעם בכ, מלרע :ה  ד הראשונה בשווא נח על אף הקושי "הלמ :ַמַףְלֵליֶכָ֖

ה ָנָ֛א-ְלכּויח  ָּוְכָחָ֖ א הנוסח בכתר ולא כפי כך הו, תיבה ראשונה מוטעמת בתביר באופן נדיר :ְונ 

ימּו .שסומן בקורן ואחרים ָ֥ ת בדגש קל "ף בשווא נח והדל"האל :ַיְאּד 

ְך כב ך בקמץ קטן "הסמ :ָסְבֵאָ֖

ְךכג  י  ן שמאלית "שֹי :ָׂשַר֣

 כד ועד הסוף במנגינת הפטרה רגילה
ירכד  ָ֖ . ת רפויה ללא דגש"הבי :ֲאב 

ֵרא ָלְך֙ם כו  ִ֤ ָ ף "טעם נסוג אחור לקו :י 

ֹון ּבְ כז  ּיָ֖ טצ  ְׁשָּפ֣ . במנהג אשכנז המערבי הקהל מקדים את המפטיר בקריאת פסוק זה בקול ...מ 

התימנים ממשיכים עד סוף הפרק 
הל  ֲכַגָּנָ֔ ף בשוא נע והחטף אינו אלא להורות על הנעת השווא "הכ :ּוַֽ

 
 :ראשון של ואתחנן

ָ֖ןג כג  . ן בפתח"הנו :ָוֶאְתַחַּנָ֖

ר ַה ָ֛ . ן בשווא נח"העי :ֶאְףְּבָרהג כה  ןָהָהָ֥ יש להאיץ מעט את קריאת התיבה ׃ ֹוב ַהֶּזָ֖ה ְוַהְּלָבֹנַֽ

ֹוב ַהֶּזָ֖ה להסמיכה לתיבה הקודמת שכן הטפחא הוא המפסיק העיקרי ַהֶּזָ֖ה  ר ַה ָ֛ ן -ָהָהָ֥  ְוַהְּלָבֹנַֽ

י֙ם -ַףלד ב  ר ָאֹנכ    מוטעמת בפשטא ולא בקדמאַהָּדָבר֙ם -ַףלתיבת  :ַהָּדָבר֙ם ֲאֶׁשִ֤

 

                                                           
 . א הנעהחטף פתח אינו אלא על מנת להורות על קריאת השוו. צ במקומות שנשתמר"י וכן הוא בכא"כן הוא בכ 5


