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  היבטים לשוניים במגילת איכה סט

 
 דקדוקי מילים וטעמים במגילת איכה ובקריאות תשעה באב ובהפטרותיו

ִתי א א  ִתי.... ַשָּבָ֣ ִתיָ֙ . לא בקמץ, ף בשוא"הכ :ְּכַאְלָמָנָ֑ה. שתיהן מלעיל :ַשָּבָ֣ ן שמאלית "ׂשי :ָ ָשָ֙

  1ומלעיל
ּהא ב  ְגדּו ָבָ֔ ּה. ל נע"ת והשוא בגימ"טעם נסוג אחור לבי :ָּבָ֣ יּו ָלָ֖  א"טעם נסוג אחור לה :ָהָ֥

ִניָ֙  א ג  במלעיל :ֵמעָֹ֙

יָה א ד  ֹות ְּבתּוּוֶתָ֥  ן דגושה"הנו :ּנּוגָ֖

ּו א ה ל שֹב. במלרע :ָׁשלָ֔ יָה -ַףָ֣ ל תיבת  :ְ ָׁשֶףָ֑ בלבד במונח ורק ההמשך במקף ַףָ֣

א א ו  ֹון-ִמַּבת -ִמן ַּבתַוֵּיֵקָ֥ לשים לב לקרי וכתיב  :ִקּיָ֖

יָה  .בשווא נחן "ן בקמץ קטן והנו"העי :ָףְנָיּהָ֙ א ז  ֶדם. ם בשורק"המ: ַמֲ ֺמֶדָ֔ יֵמי ֶרָ֑ טעם נסוג  :ִמָ֣

ּו. ם הראשונה"אחור למ ל. ן שמאלית"ׂשי :ָ ֲ רָ֖ ָה  ַףָ֥ לתיבת ׃ ִמְׁשַּבֶ   במרכא ולא במקף  ַףָ֥

ָׁשבא ח  ן בקמץ קטן "השי :ַוָ ָ֥

י-ֶאתא ט  ד אחריה בחירק מלא "היו, ן בשווא נח"ן בקמץ קטן והנו"העי :ָףְנִיָ֔

ַש א י  יָה -ָּכל. ן שמאלית"ׂשי, א"הטעם נסוג לפ : ָ ָ֣ ים בפתח בשונה מפסוק ז "שתי הממ: ַמֲ ַמֶ ָ֑

ְבֵשי ֶדֶשךְ֒-ָּכלא יב  ּו .2במלעיל ֶדֶשךְ֒תיבת , ת בשוא נע"ן והבי"טעם נסוג אחור לעי :ףָֹ֣  :ּוְשאָ֔

לא ברביע , במדויקים בטעם זקף
ַל א יג  ׁש-ָׁש  ן שמאלית "יׂש, הטעם לא נסוג: ָ ַשַ֨  .ן"געיה בשי :ֵאָ֥

ְש֛גּו. ן שמאלית"ׂשי :ִנְ ַרד֩ד  א יד ( מרכא)ו "ן שמאלית והטעמה משנית בתי"ׂשי :ִיְ ָ ָ֥

ִיםא טז  ְשָדה ַּמָ֔ ש אחריה בשווא נע "ד והרי"טעם נסוג אחור ליו :יָֹ֣

הא יז  ן שמאלית "ׂשי :ֵ ְשָ ַ֨

ְמַאֲהַביָ֙ א יט  ם בשווא נח "המ :ַל 

שּוא כ  ך. השנייה בקמץ בניגוד לפרק ב יא ם"המ, ת בחטף קמץ"החי :ֳ ַמְשָמָ֔ א בשווא "הה :ֶנְהַ ַ֤

א אחריה בדגש קל "נח והפ
ה א כא ִני. ת מלרע"הטעם בחי: ֶנֱאָנָ ָ֣ ּו. במלעיל :ָאָ֗ ו החיבור בשווא נע "וא :ְוִיְהיָ֥

 
פ-ָּבֳ ִשיב ג  ה. ת בקמץ חטוף"ת בקמץ רחב והחי"הבי :ַאָ֗ ף בשווא "ף בקמץ גדול והכ"האל :ָאְכָלָ֖

 נע
גוַ ב ד   בטעם זקף קטן :ַּיֲהשָֹ֔

ֶשבָ֙ ב ה   הקורא בחירק משנה משמעות, ד בסגול"היו :ַוֶּיָ֙

ֹוב ו  ן שמאלית "ׂשי :ֺ ּכָ֔

ו ב ח ל-ַוַּי ֲאֶבל. ן"טעם נסוג אחור לנו :ָנָָ֣טה ָרָ֔ למנוע הבלעת , ד מפני הגעיה"העמדה קלה ביו :ֵ ָ֥

ף החטופה שלאחריה "האל
 3ן דממהלשו, ת ובשוא נע"דגש חזק בדל :ִיְ מּוָ֙ ב י 

ּוב יא  ּו. במלרע :ָּכלַ֨ ם השנייה בשווא נע בשונה "ת בחטף קמץ והמ"החי, במלרע :ֳ ַמְשְמשָ֣

( פרק א כ)מקודמה בקמץ 
ָ ָללָ֙ ב יב  ף להדגשת הסגול המורה על מיודע "העמדה קלה בכ :ֶּכ 

י ִיְשָ אב יג  ך-ִמָ֥ ד המשותף לשתיהן "יש להיזהר מהדבקת התיבות מפני צליל היו׃ ָל 

                                                           
1

 לרע משנה משמעותהקורא מ 
2

 טעם סגול אינו מורה על מקום ההטעמה 
3

 הקורא בשוא נח משנה לדמיון 
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ך. ת"טעם נסוג אחור לחי : ּו ָלךָ֙ ָ ַ֤  ב יד ד "טעם נסוג אחור ליו :ַוֶּיֱָ֣  ּו ָלָ֔

ֶשך-ָּכלב טו  ְבֵשי ֶדָ֔ ִץי. ן"טעם נסוג אחור לעי :ףָֹ֣ ָֹ֔ יַלת י ד "טעם נסוג אחור ללמ :ְּכִלָ֣

ן-ַוַּי ַ ְשרּו ב טז ְףנּו. ד"געיה ביו :ֵׁשָ֔ עם זאת , ד קמוצה מפני האתנח שהאריך את התנועה"הלמ :ִּבָּלָ֑

בשווא נח ן "העי
ם ב יז יֵמי. ם הראשונה"קמץ במ :ָ ָמָ֗ ֶדם-ִמ  ם הראשונה "געיה במ :ֶרָ֔

י ב כ ד הראשונה בשווא נע ולא בחטף פתח כפי שמופיע בחלק מהדפוסים "הלמ :עְֹלֵלָ֣

ֶשב ב כא ת להדגשת הסגול המורה על מיודע "העמדה קלה בבי :ֶבָ ָ֑

 
גורם לבעלי  -האשכנזים שהוא מעין שיר אצל ' אני הגבר'שהניגון המקובל ב, פרק ג יש להעיר

. מנהג זה יש בו לעיתים כדי לשנות משמעות. הקריאה להפוך הרבה מילים למלעיל במקום מלרע
י חוץ מפסוק נו . הם אינם מחולקים באתנח אלא בזקף או טפחא, כאן הפסוקים קצרים רֹוִלָ֖

ְףָ    ָׁשָמָ֑

יג א  ן חטופה ובמלרע "העי :ֳףִנָ֔

ך ג ב ד בפתח ומוטעמת "הלמ :ַוּיַֹלָ֖

יג ז  ת בקמץ קטן "החי׃ ְנָ ְׁשִ  

םג ח  ן שמאלית "ׂשי :ָ ַתָ֖

ִניג יא  ְַֽיַץְּׁשֵ ָ֖ ן בשוא נע בגלל הדגש "השי :ַו 

יג יג  ד אחריה בחולם "ד בשווא נח והיו"הלמ :ְּבִכְליָֹתָ֔

מקרה חריג , בדגש חזק מדין אתי מרחיק ן שמאלית"ׂשי :ָהִיַ֤יִתי ְ  ֹרָ֙  ג יד

ן שמאלית "ׂשי :ִניִהְ ִּביַףָ֥ ג טו 

ָ ָקצָ֙ ג טז  ת להדגשת הסגול המורה על מיודע "העמדה קלה בבי :ֶּב 

י-ְ ָכשג יט  ד אחריה בחירק מלא "הנון בשווא נח והיו, ן בקמץ קטן"ף וגם העי"גם הכ :ָףְנִיָ֥

ּו-לֹא ג כב במלרע  :ָכלָ֖

ָףָץשָ֙ ג כט  ת להדגשת הסגול המורה על מיודע "העמדה קלה בבי :ֶּב 

ן שמאלית "ׂשי :עִיְ ַּבָ֥ ג ל 

ֶשצג לד  יֵשי ָא  ך "טעם נסוג אחור לסמ׃ ֲאִסָ֥

ִהיג לז  במלעיל  :ַוֶ ָ֔

הג מ  ן שמאלית "ׂשי :ַנְ ְ ָ ַ֤

ָףָנןָ֙  ג מד ת להדגשת הסגול המורה על מיודע "העמדה קלה בבי :ֶב 

נּוג מז  ָיה ָלָ֖ את. א הראשונה"טעם נסוג אחור לה :ָהָ֥ ! ן ימנית"שי :ַהֵּׁשָ֥

ֹות ג מט א אחריה רפה "א בחטף פתח ולכן הפ"הה׃ ֲהֺץג 

ֶשאג נ  במלעיל  :ְוֵיָ֔

ם-ַאל ג נו . ן בשוא"במלרע והנו :ָאְ ְנ ֛ . ן בשווא נח"העי :ַ ְףֵלֵ֧

ף סופית דגושה "כ :ֶאְרָשֶאָ֔ ָ ג נז 

הג נט  א אחריה בשווא נח "ן בקמץ קטן והפ"השי :ָׁשְץָטָ֖

 
ן ימנית "שי :ִיְׁשֶנָ֖אד א 

יםד ב  ֶש -ְלִנְבֵלי. א נחם בשו"המ ַהְמֺסָּלִאָ֖ ן שמאלית "ׂשי :ֶ ָ֔

דד ג  ְלקּו ַׁשָ֔ ד בשוא נע "ת והלמ"טעם נסוג אחור לחי :ָ ָ֣

ֶ םד ד  ֲאלּו ֶלָ֔ ן "טעם נסוג אחור לשי :ָׁשָ֣

ּמּו ד ה לשון שממה , ם"זק במדגש ח :ָנַׁשָ֖
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ּה-ְולֹא ד ו לּו ָבָ֖ ת "טעם בחיה :ָ ָ֥

ּו ד ז  ּו..... ַ ּכַ֤ ֶקםָ֙  .שתי המילים מלרע :ַק ָ֖ ְדמּו ֶףָ֙ ף "הטעם נסוג לאל :ָאַ֤

ב-ַ ְלֵליד ט  י ָשָףָ֑ ֶשב ֵמַ ְלֵלָ֖ י/  -ַ ְלֵליד הראשונה בתיבות "הלמ :ֶ ָ֔ ד ראשונה בשווא "למ ֵמַ ְלֵלָ֖

ם. נח על אף הקושי ֵהַ֤ י. ן"הטעמה משנית בשי :ֶׁשָ֣  ן שמאלית"ׂשי׃ ָ ָד 

ֹות ד י ִנּיָ֔ ד בדגש חזק ובחולם "ן בחירק חסר והיו"הנו, ם"העמדה קלה במ :ַשֲ ָמָ֣

ּויד  ד ן מלרע "הטעם בעי :ָנףַ֤

מֹוד טו  ְשאּו ָלָ֗ ּו . ש בשוא נע"ף והרי"טעם נסוג אחור לקו :ָרָ֣ מלעיל : ָנָ֑עּו-ַּגם .מלרעָנקָ֖

ּוד יח  מלרע  :ָקדָ֣

נּוד יט  ְשבּו ָל  ש בשוא נע "והרי, ף"טעם נסוג אחור לאל׃ ָאָ֥

ֹוס-ַ ֲףָבש ד כא י׃. ת בקמץ קטן"הבי :ּכָ֔ מלרע  ְוִתְתָףִש 

 
" קרי-כתיב"ב לרבוי בפרק ה יש לשים ל

הה א  נּו-ֶמ  ָיה ָלָ֔ א "הטעם נסוג לה :ָהָ֣

ֹותה ג  ף בשוא לא בקמץ "הכ ׃ְּכַאְלָמנ 

נּו׃-הּוַנ  ה ה   4א"ן ולא בה"שתי המילים מוקפות אבל המתג דווקא בנו, ן רפויה"הנו ָל 

ּנּוה ו  ו בפתח ומוטעמת "התי :ָנַתָ֣

נּוה ח  ְׁשלּו ָבָ֔ נע ן בשוא "והשי, ם"טעם נסוג אחור למ :ָמָ֣

שּוה יב  ת "א בשווא נח ודגש קל בדל"הה׃ ֶנְהָ  

ךה טו  א "א בשווא נח ודגש קל בפ"הה :ֶנְהַ ָ֥

נּוה כא   (יש עדות שנוהגות כן פעמיים)י הציבור לפני הקורא "נאמר בקול ע, פסוק זה ֲהִׁשיֵבַ֨

 
 קריאות תשעה באב

ֶסלָ֙ כה  יֶתם ֶ ָ֙ י ה  . ן"טעם נסוג אחור לׂשי :ַוֲףִ ַ֤ ֹ '-ְּבֵףיֵנָ֥ י ֱאל יהמרכא במילה  :ֶהָ֖  ְּבֵףיֵנָ֥

 טעם תלישא אינו מורה על מקום ההטעמה, במלעיל :ַהִףידִֹתי֩ד כו 

 שתיהן במלרע :ְוָׁשַמְףָ ָ֖ ..... ְוַׁשְבָ ָ֙  ל

עלא   א"ן שלא תישמע כה"יש להקפיד על קריאת העי :ִנְׁשַּבָ֖

ה לב ְהָיָ֗  א שנייה בשווא נח"ה :ֲהִנ 

עלג  ַמ   ני הגעיהם מפ"במלעיל ונחץ קל במ :ֲהָׁשָ֣

ָת  לב  א בקמץ קטן"הה :ָהְשֵאָ֣

ף סופית דגושה "כ :ְלַיְ ֶשָ֑ ָ לו 

יׁש לח ים ְלהֹוִשָ֗ ים ַוֲףֺקִמ֛ ד "געיה בלמ :ְל ֵ֧ -ָלֶתת. יש לשים לב לצירוף הטעמים הנדיר :ּגֹוִי֛ם ְּגדִֹלֵ֧

הראשונה 
שתיהן מלרע  :ַוֲהֵׁשבָֹתָ֘ ... ְוָיַדְףָ ָ֣ ׃  לט

מלרע  :ְוָׁשַמְשָ   מ 

 
  :ט כג –ירמיהו ח יג , באב' יום טב הפטרה לקריאה

 
על הקורא לשנן היטב . כג במנגינת הפטרה רגילה-כב' נוהגים לקרוא במנגינת איכה עד ט כא ופס

בעיקר לאחר ברכת ההפטרה במנגינה רגילה ותחילת הקריאה במנגינת , את המעבר בין המנגינות
ו הראשון של הפסוק הראשון מומלץ לחזור פעמים רבות על חצי, לשם כך ומפאת הקושי. איכה

פבהפטרה  ם ָאסָֹ֥ במנגינת איכה כך שמיד אחרי הברכה מילים אלו שגורות בפי הקורא ' הָ֑ -ְנֺאם ֲאִסיֵץָ֖

                                                           
 ן דגושה"ש הנו"ואמנם לפי המ. ך קורן"כל זה בניגוד לדפוסים מסוימים בהם תנ 4
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ה׀כב ' אפשר ואף רצוי לעשות דבר דומה במעבר הבא בין המנגינות בפס. במנגינתם הנכונה ש ּכָֹ֣  ָאַמָ֣

'  הָ֗ 

 
ת ח טז ּהְויָֹ֥ . ת בשוא נח לא בחטף"החי :ַנְ ַשָ֣ ן בשוא נע "ד והשי"טעם נסוג אחור ליו׃ ְׁשֵבי ָב 

יח יח  יִגיִתָ֖ ( מרכא)ד "הטעמה משנית בלמ, במלרע :ַמְבִלָ֥

יש להיזהר לא לשכל אותיות :ַמְשַ ִקיםח יט 
הָ֙  5 ף אחריה "א והאל"יש להעמיד את קריאת הה :'ַה 

נחה
6  
ִיצח כ  ָלה ָרָ֑  ף"טעם נסוג אחור לכ :ָּכָ֣

ְשִ יח כא  ה. א בקמץ קטן"הה :ָהְׁשָּבָ֑ ְתִני. ם"במלרע ודגש חזק במ :ַׁשָּמָ֖ ף קמוצה "הקו׃ ֶהֱ ִ ִָר 

 ו בשווא נח"והתי
 י בחטף קמץ ודגש"הצד :ַהֳ ִשיָ֙ ח כב 

יח כג  ְלֵלָ֥  ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף"למ :ַ  

ֶףְ ָבהָ֙ ט א  ן החטופה "ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל :ְוֶא 

ּוט ב  ַַּֽיְדְשכַ֤ א בחירק ד בפתח ל"היו ַו 

בט ג  ן בשווא נח "העי :ַיְףרָֹ֔

ּלּוט ד  ו רפויה "א קמוצה ותי"ה :ְיָהֵתָ֔

ֹום ֶאת ט ז הּוָ֙ -ָׁשלַ֤ ֹו. מוקפת -ֶאת, במהפך פשטא ולא בפשטא מונח :ֵשֵףָ֙ ף בקמץ קטן "האל׃ ָאְשּב 

ם-ֶאְץָרד-לֹא ט ח ף בקמץ קטן "הקו :ָּבָ֖

כן , ך"ו רפויה כסמ"הקוראים תי בעיקר צריכים להיזהר, י בשוא נע בגלל הדגש"הצד :ִנְ תּוָ֙  ט ט

יׁש-ִמְּבִלי. יא' הדבר גם בהמשך פס ּו. יש להיזהר לא להדביק את התיבות :ִאָ֣ ת ראשונה "דל :ָנְדדָ֖

בשווא נע ולא בחטף 
ּהט יא  ה. א"במלרע ומפיק בה :ְוַיִּגָדָ֑ ת בשווא נע "ף בקמץ רחב והבי"האל :ָאְבָדָ֣

ְלכ-ְולֹא. ן בקמץ קטן"עי :ָףְ ָבםָ֙  -ט יב ּהָהָ֥ ד בשוא נע "א הראשונה והלמ"טעם נסוג אחור לה׃ ּו ָב 

ֹוְנ֛נּוט טז  ֹות(. מרכא)ת "הטעמה משנית בבי :ִהְתּבָ֥ ן הראשונה "ם בשווא נח והנו"המ :ַלְמרֹוְננָ֖

בשווא נע 
ָנהט יז  ְדָנה... ְוִתֶ ָ֥ ו החיבור בשווא נע "וא :ְוֵתַשַ֤

ּויח  ְׁשנ  ַֹ֤ ת "ן בנוסף למהפך בבי"יש מתג בנו :ּב

ֶותָ֙ ָףַ֤ -ִּכיט כ  ה ָמָ֙ ן "ד בנוסף למהפך בעי"ן יש מתג בלמ"טעם נסוג אחור לעי :ָל 

ֶסדט כג  ֶ ה ֶ ֛ ָֹ֥ ן "טעם נסוג אחור לעי :ף

 
 :קריאת התורה למנחה בתענית ציבור

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

ָּמה֩ד לב יב  ים. ם דגושה"ומ 7במלעיל :ָל֩ד . ת להבליט את הסגול המורה על ידוע"העמדה בבי :ֶּבָהִשָ֔

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

  8השורק
במלעיל  :ַוִּיָּנֶָ֖ םלב יד 

                                                           
5

ְרָחק בלשון יחיד בסגול. בפתח' המ :ק"רד   .לעומת ִממֶּ
 דָֹני-כאן הַ ולכן קוראים . נחה( של השם)ף "האל: ַהיָי מנחת שי 6
7

 "ליתר בטחון"ד "הוספת תלישא נוספת על הלמ! התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה 
8

 כך הוא לפי כל התיגאן, ף"מעל הכ, י תורה קדומה"עפ 
 



5 

 

ןלד ה  ם ה  . ת להבליט את צורת המיודע"העמדה בבי :ֶּבָףָנָ֔ א ְבֵׁשָ֖ ׃ טעם טפחא בתיבה 'ַוִּיְרָשָ֥

ם   9ת רפה"והביְבֵׁשָ֖

נּוט לד  ת קמוצה לשון יחיד לא בחולם "הטי :ּוְלַ ָּטאֵתָ֖

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

 
 :נו-הפטרה למנחה של תענית ציבור ישעיהו נה

 
בנה ז   לשון עתיד, ו החיבור בשווא נע ובמלרע"וא :ְוָיׁשַֹ֤

ַשעָ֙ נה י   אשונהן הר"טעם נסוג אחור לנו :ְוָנַַ֤תן ֶ ָ֙

ס נה יג ד ֲהַדָ֑  ת בפתח"ה ודלי"פ: ַהִ ְשַ ָ֖

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

את-ַי ֲףֶ ה נו ב ָֹ֔ ּה. ן מדין דחיק"ד ודגש חזק בזי"געיה ביו :ּז יר ָּבָ֑  אין טעם נסוג אחור :ַיֲ ִ ָ֣

ֹותנו ה  ֹוב ִמָּבִנָ֣ים ּוִמָּבנָ֑ ֹובטעם טפחא בתיבת  :טָ֖  טָ֖

 

                                                           
ם ה  : להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח 9 א ְּבֵׁשָ֥ י : מקיים את דברו)' ה -ה קרא בשם "הקב, דהיינו. 'ַוִּיְרָשָ֖ אִת  ְוָרָשֵ֧
ם הָ֖ בְ   (פסוק יטְלָץֶנָ֑י  ' ֵׁש֛

 


