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  היבטים לשוניים במגילת שיר השירים סט 
  

   ! גם השנה יש כינוס בית ועד לשוחרי לשון הקודש בואו בהמונים והזמינו חברים
  . על הולדת בתו ביום ב ה בניסןו " נר אוריאל פרנקאוריאל פרנקאוריאל פרנקאוריאל פרנקברכת מזל טוב ממני ומכל המנויים לידידינו 

  :ך בועזונברכו בברכה שנתבר
� ה�  ת'  ִיֵּתן ה-ֶאֽ הָהִאָּׁש� הָהִאָּׁש� הָהִאָּׁש� ּו ְׁשֵּתיֶהם� ֶאת-ָא�ה ֶאל ַהָּבָהִאָּׁש� �ר ָּבנ ָך ְּכָרֵח�ל ׀ ּוְכֵלָאה� ֲאֶׁש� ל -ֵּביֶת%    ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא&

  יזכו אביה ואמה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
   

  . דקדוקי קריאה במגילת שיר השירים ובקריאות חג הפסח והפטרותיו
        ::::שיר השיריםשיר השיריםשיר השיריםשיר השירים

  
  .ך אין כל משמעות לגבי קריאתנו"הנוצרית לפרקים בתנלחלוקה , אין לעשות ניגון של סיום הספר בסוף כל פרק

י א ב  ִין׃ -ִּכֽ י ִמָּיֽ ים ּדֶֹד֖ יהטיפחא במילה טֹוִב֥   .ּדֶֹד֖

י ָּנ֑רּוָצהא ד  ִני ַאֲחֶר֣ טעם טפחא בתיבת  ,ן אינה מוטעמת"פ שהנו" אע)בא מרחוק(=ן דגושה מדין אתי מרחיק "הנו :ָמְׁשֵכ֖

ִני   ָמְׁשֵכ֖

ֲהָב֙הא ז  ָאֽ ה. 1מלרע,  נדיר של טעם ואחריו געיא והטעמה במקום העיקרימקרה: ֶׁש֤ ם "הטעם במ, ן פתוחה"שי: ַׁשָּלָמ֤

ה. מלרע ְטָי֔    ת בשווא נע"הטי :ְּכעֹ֣

יא ח  ֵב֣   אין בה דגש לתפארת הקריאה כפי שיש במקומות דומיםובשוא נח ף רפויה "הקו :ְּבִעְקֿ

יא ט  י .ת השניה רפויה"הבי: ְּבִרְכֵֿב֣   .ן בשוא נח לא בחטף"׃ העיַרְעָיִתֽ

נּו-ַאףא טז    ן שמאלית"ׂשי :ַעְרֵׂש֖

נּוא יז  נּו :קרי, כתיב ַרִחיֵט֖   ש בפתח " והריַרִהיֵט֖

ִיןב ה    .ד קמוצה בזקף"היו: ַהָּי֔

ִאםב ז  כן הדבר , ש בשווא נע ואין לקרוא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"הרי. לא בגעיא  2ן במרכא"העי: ְּת֥עֹוֲר֛רּו-ְוֽ

  גם בהמשך
יב י  ַמר ִל֑   ף"טעם נסוג אחור לאל :ְוָא֣

וב יא  9 ֽלֹו׃. ך"ו רפויה כסמ"בעיקר צריכים להיזהר הקוראים תי, ך בשוא נע עקב הדגש"הסמ: ַהְּסָת֖ אין טעם נסוג  ָהַל֥

  אחור
יַחב יג    ן הראשונה"טעם נסוג אחור לנו :ָנְ֣תנּו ֵר֑

ֱחזּוב טו נּ֙ו- ֶאֽ ר .ף בגלל הגעיה שם"העמדה קלה באל :ָל֙   הקורא בקמץ משתבש, ת פתוחה" הדלי׃ְסָמַדֽ

ֶתר-ַעל. ך"לא בסמ, ן"הטעם בנו :ְוָנ֖סּוב יז  ֵרי ָבֽ   .א"הטעם נסוג לה :ָה֥

י ג א ה ַנְפִׁש֑ ָאֲהָב֖ ת ֶׁשֽ   .צריך לשים לב. הטעמים במילים האלה מתחלפים: ֵא֥

הג ב   .כן הדבר גם בהמשך, מופיע בחלק מהדפוסיםת ראשונה בשווא ולא בחטף כפי ש"בי, ו בפתח לא בקמץ"הוי :ַוֲאסֹוֲבָב֣

ה   .ף ללא דגש ועל כן היא בשוא נח"הקו :ֲאַבְקָׁש֕

ֲהֵביאִתי֙ו-ַעדג ד    ף כלל אינה נשמעת"ן והאל"הטעמה משנית בשי :ֶׁש֤

ִאםג ה    .כך הוא בכתר ארם צובא ובכתבי היד, ללא ספק במרכא ן"כאן העי :ְּת֥עֹוֲר֛רּו-ְוֽ

                                                 
  .צ"עתק מכאמו 1
 .ובמצוין על ג ה, ועיין בקובץ סז. י לנינגרד וששון"צ וכך ברור בכ"כך נראה לקרוא בכא 2
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יְמ֖רֹותג ו    וא נע ולא בחטףם בשו"המ :ְּכִתֽ

ה ג ז   .ד דגושה בחירק"למ, מילה אחת :ֶׁשִּלְׁש@ֹמ֔

ֶרבג ח  ֵזי ֶח֔   )בתיבה הראשונה(ת "טעם נסוג אחור לחי :ֲאֻח֣

ָׂשה לֹ֙ו ג ט   ן"טעם נסוג אחור לעי :ָע֤

ֶסףג י  ָׂשה ֶכ֔   ן"טעם נסוג אחור לעי :ָע֣

יָנהג יא  ָנה ׀ ּֽוְרֶא֛ ה.  לפניהו"פ שיש געיא בוי"אע, ש בשוא נח"הרי :ְצֶא֧   .ת בקמץ"הבי :ָּבֲעָטָר֗

  .ן בשוא נח"ן שמאלית והעי"ׂשי: ַׂשְעֵר9֙ד א 

ה-ִמןד ב    .ת בשוא נח"ש בפתח והחי"הרי: ָהַרְחָצ֑

ַעדד ג    3ת פתוחה ומוטעמת"הבי :ִמַּב֖

י ְצִבָּי֑ה ד ה י ְצִבָּיֽה לא להחליף עם  :ְּתאֹוֵמ֣   .לקמן ז דָּתֳאֵמ֥

ֶל9 ִלי֙ ד ו   .ד נתקצרה לסגול"ותנועת הלמף "הטעם נסוג לאל :ֵא֤

  .במלרע: ָּי֥פּו-ַמהד י 

ִי9ד יא    ן שמאלית"ׂשי :ַׂשְלֹמַת֖

ים'יד -יג י ְמָגִד֑ ם ְּפִר֣ ם ָּכל' 'ִע֖ י ְלבֹוָנ֑ה-ִע֖ ם ָּכל' 'ֲעֵצ֣ ים-ִע֖ י ְבָׂשִמֽ ם'טעם טפחא בתיבת ׃ 'ָראֵׁש֥   ' ִע֖

  .א בקמץ"ה, חפת-ף בחטף"אל, ו בפתח"וי: להקפיד על הניקוד הנכון :ַוֲאָה֔לֹות ד יד

  ן בשווא נח ולא בפתח"העי :ַמְעַי֣ ןד טו 

                                                                                                                                                                                
  ! של אם סיסראְּבַע֩ד ַהַחּ֨לֹוןלא להחליף עם  3
 ש"אחד המקומות הבודדים במקרא בהם ניתן למצוא דגש באות רי 4
  !)ואין הן מופיעות עוד במקרא, ילים באותו פסוקגם כאן וגם שם שתי המ(בניגוד למגילת אסתר ששם הטעם מלרע  5
 !המציינים שוא נע משבשים שיבוש חמור 6

 בגלל צורת הנסמך 7
  . ג ה; גם דומה לשני המקומות הקודמים במגילה ב ז. אבל כך בששון ובלנינגרד, צ לא הגיע לידינו"כא 8
   .עיין בפנים מה שנכתב על זה בראש הגליון על הערות קמחי באריכות 9

 .ת"י שבהם יש חטף פתח בדלי"המנחת שי מעיד על כ 10
ם ֽה :להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח 11 א ְּבֵׁש֥ ם ֖ה :מקיים את דברו('  ה-ה קרא בשם "הקב, דהיינו. 'ַוִּיְקָר֖ י ְבֵׁש֛ אִתֽ   )לעיל לג יטְלָפֶנ֑י ' ְוָקָר֧
כל עוד לא המשיך הלאה או לא התרחק מהמקום מסתבר שצריך . ינים בדקדוקלמעשה יש נדון בין הרבנים המב. עלון זה לא נועד לפסקי הלכה 12

  . להחזירו
. מכל מקום רבים מתקשים לקוראו נח, ואף על פי שהזכרנו כמה פעמים שהוא נח". שוא דומות"ף רפויה נוצר כאן "ת ככ"הבעיה היא למבטאים חי 13

  .ף בשוא נח"אם בקריאת הכ,  כדיןת גרונית"נראה שכאן צריך להתאמץ לקרוא נכונה אם במבטא חי
 . עיין בהמשך. כלל זה אינו מתקיים בכל הצירופים, שתי אותיות ממוצא זהה והראשונה מביניהם מנוקדת בשווא 14

  .הצורה הדקדוקית של המילה אינה מושפעת מכתיב מקראי חסר או מלא, תנועה גדולה 15
 2 וכן את. "ויאמינו בה"אלא רק מ ויושע לא כולל את, סוקים בשירה במנגינה מיוחדתלקרא את כל הפ: ישנו מנהג אחר הרווח בירושלים והוא 16

 .מה)ו(והמים להם ח הפסוקים של
  .ל דגושה לרפויה"במבטא רוב העדות כיום אין הבדל בין גימ 17
ים 18 ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ( עֹוֶפ& � ַּכֽ ְללּו עֹוֶפ&: לפי חלוקת הטעמים יש כאן שתי יחידות׃ ָצֽ � ַּכֽ ֲללּו ים/ ֶרת ָצֽ ִים ַאִּדיִרֽ  במיםואין לעשות אחרי  ְּבַמ(

  .וכן בקריאת שירת הים כל יום בתפילה, כעופרתהפסק גדול יותר מאשר אחרי 
  .הקורא ִיְדמּו בשוא נח ללא דגש מחליף ללשון דמיון במקום לשון דממה 19
  .מות שבהם השירה כאן שונה מאשר בתהליםולכן מי שמזמור זה שגור על פיו ייזהר במקו, השירה הזו נמצאת גם בתהלים יח 20

כן הוא בכתר ארם , )כלומר בשני טורים(ג לבנה "ג אריח ולבנה ע"שירת דויד כתובה כשירת האזינו אריח ע, אין הזמן והמקום מספיקים לדון בזה
 .צובא ובכתבי היד הקדומים

 ן בחטף עצמו"פן אינו מורה על קריאת השיהחטף המופיע בחלק מהדפוסים אינו אלא להורות על הנעת השווא ובשום או 21
  ה.מ.ה.מ, ה.מ.ת, ה.מ.כ, ה.ג.נ, ה.ב.ג: ם"ן כת"א שורשית ובמפיק והם בראשי תיבות ג"אחד מחמשת השורשים שהה 22
  . שבעה ימים ולא לשון שבועה–ובכל מקום במשמע ָׁשבּוַע  23
   .אינו נוהג בנסתר, ו ההיפוך"לא בגלל וי 24
  . ועלולים להכניס את טעות הקריאה להפטרה זו, ללא שבדקו את ניקוד המילה במקרא, ל"יש טועים בדרשה בחז 25
  כן הדבר במילה ָדת 26
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ְיָלה. 4ש"דגש חזק ברי: ֶׁשֹּראִׁשי֙ ה ב יֵסי ָלֽ   ך הראשונה"טעם נסוג אחור לסמ׃ ְרִס֥

ְטִּתי֙ה ג  ָכה. ת בשווא נח על אף הקושי"הטי :ָּפַׁש֙ ם. 5מלעיל :ֵאיָכ֥ ָכה ֲאַטְּנֵפֽ   יש להקפיד על הפרדת התיבות׃ ֵאיָכ֥

ִיםֲאִפ֣-ַעלה יב  ב. א"טעם נסוג אחור לפ :יֵקי ָמ֑ ת להדגשת הסגול להבדיל בין מיודע ללא מיודע "העמדה קלה בבי :ֶּבָחָל֔

  שאז היה מנוקד בשווא
יםה יג    'מרחקים'אין לקרא , יש להיזהר משיכול אותיות :ֶמְרָקִח֑

ׁשה טו    ם"טעם נסוג אחור למ: ַעּ֣מּוֵדי ֵׁש֔

יםה טז  ְמNִַּק֔   .ו רפויה"עם זאת התי, ם שלפניה"פ שיש געיא במ"נח אעם בשוא " המִחּכֹ֙ו ַמֽ

  גד-דג, יש להיזהר משיכול אותיות ).ל"ת לפני גימ"דלי(לבטא מילה זו נכונה  ַּכִּנְדָּגֽלֹותו ד 

ִּבי ו ה  ם. ת דגושה"הביָהֵס֤ ֵה֖   ן"הטעמה משנית בשי :ֶׁש֥

הו י    !במלרע :ַהִּנְׁשָקָפ֖

הו יא    ש בשווא נע"הרי, א אחריה רפה"ח ולכן הפא השאלה מנוקדת בחטף פת"ה: ֲהָפְרָח֣

ןז ב    ף בקמץ קטן"׃ האלָאָּמֽ

    6ש בשוא נח"הרי) קטן(ן בקמץ חטוף "השי ָׁשְרֵר9֙ז ג 

י ְצִבָּיֽהז ה  לא להחליף . ף בחטף קמץ הנקרא ברוב המקומות כחולם"האל) קמץ בהברה פתוחה(ו בקמץ רחב "׃ התיָּתֳאֵמ֥

י ְצִבָּי֑ה עם     .לעיל ד הְּתאֹוֵמ֣

  .ף בחולם"הכ, ף פתוחה"האל ְלַאְׁשּכֹֽלֹותז ח 

ְהיּוז ט    7ף בשווא נע להבדילו מהפסוק הקודם בחולם"הכ וף סגולה"כאן האל :ְּכֶאְׁשְּכ֣לֹות. ו בשווא"הוא :ָנ֤א- ְוִיֽ

ְתנּוז יד  יַח-ָנֽ   .נע, ו"והשוא בתי, ן בגלל הגעיה שם"העמדה קלה בנו :ֵר֗

ְק֔ח א  , ַאְׁשְק֙יש להיזהר מהצורה הדומה בפסוק הבא . מלשון נשיקה, ף בשוא נע"הקון בדגש ובקמץ רחב "השי :ֶאָּׁש֣

  מלשון השקייה
ֲג֗ח ב  ַקח .ל בשוא נע"א בקמץ רחב הגימ"הה :ֶאְנָהֽ   .לא ִמֵּיין: ִמַּי֣ ִין ָהֶר֔

ֲר֛רּו-ּֽוַמהח ג    .ריש ראשונה בשוא נע. 8ן במרכא ולא בגעיא"גם כאן העי :ְּתעֹ֥

ְת .ו אחריה בשווא נח"התי, )מלעיל(ד בפתח ומוטעמת "הלמ :ִחְּבַלְ֣ת ִאֶּמ֔ח ה  , )מלעיל(ת פתוחה ומוטעמת "הדלי׃ ְיָלַדֽ

  .ו אחריה בשווא נח"התי
יח ו יָה ִרְׁשֵּפ֕ ֶבְתָיQֽ. א ראשונה רפה והשנייה בדגש קל"פ : ְרָׁשֶפ֕ , א הראשונה במרכא כטעם משנה"הה,  מילה אחת׃ַׁשְלֶה֥

  .א השנייה ללא מפיק"הה
הח ז    .ת הראשונה בקמץ מראה על יידוע"הבי :ָּבַאֲהָב֔

ֶסףח ט  יַרת ָּכ֑   ת"טעם נסוג אחור לטי: ִט֣

ת ָׁשֽלֹוםח י    לא ְּכמֹוֵצת: ף בצירי"י בשוא נע והאל"הצד :ְּכמֹוְצֵא֥

א ְּבִפְר֖יֹו ח יא    9א הבאה אחריה"הבית דגושה בגלל הפ :ָיִב֥

ים ח יב   .ד בשוא"הלמ :ְלֹנְטִר֥

            .10נעהדלית בשוא  :ְל֤-ּֽוְדֵמה ח יד

        
        קריאות חג הפסח קריאות חג הפסח קריאות חג הפסח קריאות חג הפסח 

 ::::ראשון של פסח שמות יבראשון של פסח שמות יבראשון של פסח שמות יבראשון של פסח שמות יב
 

ְׁש֗כּו כא    .ן בשוא נח"ם השי"למרות הגעיא במ: ִמֽ

ר ַּב; ך פתוחה"כאן בסגול הסמ: ַּבַּס֒ף -ֲאֶׁשר יב כב    .כאן באתנח הסמך קמוצה  ףּסָּ֑סָּ֑סָָּ֑סֲ֑אֶׁש֣

  .בדגש קלבדגש קלבדגש קלבדגש קלה "ל בשווא נח ופ"גימ, ן בקמץ קטן"הנו: ְּבָנְגּ֥פֹויב כז 

ס ב לז י   .ן בשוא"ש פתוחה עי"רי: ֵמַרְעְמֵס֖
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ץיב לט  א ָחֵמ֑ ֹ֣ י ל י תיבות : ִּכ֣ א ו ִּכ֣ ֹ֣   .אין לקראתן כאילו הן מוקפות, במונחל

ַּה  א האחרונה בפתח "הה; א האמצעית נקראת כמפיק בסוף מילה"הה. א מבוטאות ואינן נחות"כל אותיות הה: ְלִהְתַמְהֵמ֔

  .ַאּה או ַיּה: א מופקת"פתוחה לפני ה) עדות המזרח(ד "ו יוא, )אשכנזים(ף "כלומר אל, גנובה
  ).ף"באל, המילה מוטעמת מלרע כמובן(ד במרכא לא בגעיא "היו: ָיְ֥צ֛אּויב מא  

 

  ::::יהושוע היהושוע היהושוע היהושוע ה הפטרת ראשון של פסחהפטרת ראשון של פסחהפטרת ראשון של פסחהפטרת ראשון של פסח
  
ְר֣בֹותבבבב   .וכן בפסוק הבא. ת בגעיא"פ שהחי"ש בשוא נח אע" הרי: ַחֽ

נּוו  ֶתת ָל֔   .ו בסגול"יד והת"הטעם נסוג ללמ: ָל֣

א ז  ֹֽ לּו-ל   .ם מלעיל"הטעם במ: ָמ֥

  .ד מלעיל"הטעם בלמ:  ַּגּ֛לֹוִתיט

ָיה ֛עֹוד-ְולֹאיב    א הראשונה"טעם נסוג אחור לה: ָה֥

אִתייד  ה ָב֑   אין טעם נסוג אחור: ַעָּת֣

  
        ::::ויקרא כבויקרא כבויקרא כבויקרא כב ט שני של גלויותט שני של גלויותט שני של גלויותט שני של גלויות""""יויויויו, , , , ממממ""""יום ראשון של חוהיום ראשון של חוהיום ראשון של חוהיום ראשון של חוה, , , , יום שני של פסחיום שני של פסחיום שני של פסחיום שני של פסח

  
י לג  ְקַּדְׁשִּת֔   . מלרעו"הטעם בתי ְוִנ֨

רכג ב  בפעמיים הראשונות מוטעם בגרשיים ובפעמיים האחרונות : לאורך קריאה זו' דבר'ארבע פעמים מופיעה התיבה : ַּדֵּב֞

ֶדׁש.בתביר י קֹ֑   .כן הדבר גם בהמשך הפרשה. ש"ולכן מקום הטעם ברי, הטעם לא נסוג:  ִמְקָרֵא֣

הכג ג    ו שלא יישמע כפתח"העמדה קלה בתי: ֵּתָעֶׂש֣

םִמּמכג יז  ֵתיֶכ֝ יּאּו. תיבה זו תמיד תבוא בהטעמה משנית בהברה זו, ככלל, ת"טעם קדמא מעל הבי: ֹוְׁשבֹ֨ דגש חזק : ָּתִב֣

ַּתִים. ף"באל   .בחלק מהדפוסים מוטעם בטעם יתיב ובחלקם בפשטא: ְׁש֚

םכג כב  ָעִנ֤י .ו"ת בשווא נח למרות הגעיה בוי"הבי: ּֽוְבֻקְצְרֶכ֞    המורה על מיודעת להדגשת הסגול"העמדה קלה בבי: ֶלֽ

  ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי: ֶּבָעׂ֣שֹורכג כז 

י כג ל    ף שלאחריה"א למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בה. ו מלרע"הטעם בתי ְוַהֲאַבְדִּת֛

םּתְּתְּתְְּתַׁשַּבכג לב    .ו בשוא נע"התי׃ ֶכֽ

ת ֑הּבְּבְּבְְּבַׁש כג לח  ד ַמּלְּלְּלְְּלּוִמ' ֹת֣ ם ּוִמּתְּתְּתְְּתַב֣ דּלְּלְּלְְּלֽנֹוֵתיֶכ֗ ר ִּת-ָּכלַב֙ד ּלְּלְּלְְּלּוִמ... ַב֤ ם ֲאֶׁש֥ ֵתיֶכ֔ כל הדגושות בתוך המילה בשוא : ֖נּוּתְּתְּתְְּתִנְדבֹ֣

  .נע
  ף בקמץ קטן"האל: ְּבָאְסְּפֶכ֙םכג לט 

  
        ::::מלכים ב כגמלכים ב כגמלכים ב כגמלכים ב כג, , , , ט שני של פסח לבני ישראל אשר עדיין לא עלו ארצה ישראלט שני של פסח לבני ישראל אשר עדיין לא עלו ארצה ישראלט שני של פסח לבני ישראל אשר עדיין לא עלו ארצה ישראלט שני של פסח לבני ישראל אשר עדיין לא עלו ארצה ישראל""""הפטרת יוהפטרת יוהפטרת יוהפטרת יו

  
  .בואת חולדה הנביאהכדי להבין נכונה את דברי ההפטרה יש לקרוא את הפרק שלפניו על מציאת ספר התורה ועל נ

יוֵֹעְדו-ְוֶאתב כג ג     ).edevotav": ישראלי"במבטא (ו נקראת בחולם "ת בשוא נע והוי"הדלי: ָת֤

        
        :::: לד כו לד כו לד כו לד כו––––קריאה לשבת חול המועד שמות לג יב קריאה לשבת חול המועד שמות לג יב קריאה לשבת חול המועד שמות לג יב קריאה לשבת חול המועד שמות לג יב 

  
ַעללג יב    .א מלעיל"הטעם בה :ַה֚

ִתילג יד    .ת"הטעם בחי, פתח ולא בפתח-א בחטף"ו בפתח ולא בשוא והה"הוי :ַוֲהִנחֹ֥

נּולג טז    ֲה֖לֹוא טעם טפחא בתיבה  :ֲה֖לֹוא ְּבֶלְכְּת֣ ִעָּמ֑

ם ֖הלג יט  י ְבֵׁש֛ אִתֽ בגלל המשקל המוזיקאלי של הטעם תביר עלול להישמע , '֖ההפסקה עיקרית אחרי תיבת  :ְלָפֶנ֑י' ְוָקָר֧

ם כאילו כתוב  י ְבֵׁש֛ אִתֽ ם ולהסמיכו לתיבה ' ריאת שם היש להחיש את ק, על מנת למנוע זאת. ְלָפֶנ֑י'  ֖ה-ְוָקָר֧   ְבֵׁש֛
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  א הראשונה בשווא נח"הה :ֶוְהֵי֥ה לד ב

ן לד ה ם ֽה. ת להבליט את צורת המיודע"העמדה בבי :ֶּבָעָנ֔ א ְבֵׁש֖ ם ׃ טעם טפחא בתיבה 'ַוִּיְקָר֥   11ת רפה"והביְבֵׁש֖

נּו לד ט   )לא בחולם(ת קמוצה לשון יחיד "הטי :ּוְלַחָּטאֵת֖

ילד י  א ֔הּוא-ִּכֽ א בת תי: נֹוָר֣   ן"אין טעם נסוג אחור לנו, במלרענֹוָר֣

רלד יא    ם בקמץ קטן"המ: ְל֔-ְׁשָמ֨

ֶמרלד יב    במלעיל: ִהָּׁש֣

  כולם במלרע׃ ִּתֹּת֔צּון ְּתַׁשֵּב֑רּון ִּתְכרֹֽתּוןלד יג 

  . ָקָנה: ן בדגש חזק שלא יישמע מלשון קניין"יש להדגיש את הנו :ַקָּנ֣אלד יד 

ירלד כא  יׁש ּוַבָּקִצ֖ ת "הבי, א אותה בהעמדה קלה להדגשת הלשון המורה על מיודעואשונה בסגול ויש לקרת הר"הבי: ֶּבָחִר֥

  השנייה בפתח

  

        ::::הפטרת שבת חול המועד פסח יחזקאל לז א ידהפטרת שבת חול המועד פסח יחזקאל לז א ידהפטרת שבת חול המועד פסח יחזקאל לז א ידהפטרת שבת חול המועד פסח יחזקאל לז א יד
  

יא  ִנֽ עלולה )  לפי הזיוף הנוצרי בלטריסזקף-מונח-כגון פשטא(אי הקפדה על קריאת הטעמים הנכונים : '֔ה ְב֙רּוַח֙ ַוּיֹוִצֵא֤

י: משמעותלהוביל לשיבוש ה ִנֽ יא. ' ֔ה-ְב֙רּוַח֙  ַוּיֹוִצֵא֤ ה ְוִה֖ יאטעם טפחא בתיבה ׃ ֲעָצֽמֹות ְמֵלָא֥   ְוִה֖

  ד בשווא נח"היו: ַהְיֵבׁ֔שֹות ד

י ו ַהֲעֵלִת֧   ן החטופה שלאחריה"א למנוע הבלעת העי"יש להעמיד קלות את קריאת הה: ְוֽ

ְחֽיּו ט   ו החיבור ולשון עתיד ולכן היא מנוקדת בשווא"׃ ואְוִיֽ

ְח֗יּו י ִיל. ו ההיפוך ולשון עבר ולכן מנוקדת בפתח בשונה מקודמתה"וא: ַוִּיֽ ד-ְמֹאד ָּג֥דֹול ַח֖ ִיל׃ טעם טפחא בתיבה ְמֹאֽ   ַח֖
  

        ::::שמות יגשמות יגשמות יגשמות יג יום רביעי של פסחיום רביעי של פסחיום רביעי של פסחיום רביעי של פסח
  
י-ַקֶּדׁשב    .ת בסגול" הדלי:ִל֨

9 ה  ֶתת ָל֔   ! מלרעְוָעַבְדָּת֛ . ד"טעם נסוג אחור ללמ: ָל֣

  מלרע  :ְוִהַּגְדָּת֣ ח 

  .ד בשוא נע"ף בקמץ רחב ולכן הלמ"האל  :ִיְׁשָאְל֥-יִּכֽיד 

  
        ::::יום חמישי של פסח שמות כביום חמישי של פסח שמות כביום חמישי של פסח שמות כביום חמישי של פסח שמות כב

  
י כו    12הקורא במלעיל משנה משמעות, במלרע: ְוָׁשַמְעִּת֖

ֶׁשת-ַאל כג א   במלעיל: ָּת֤

ר כג ג   'ֶּתַדר'אין לקרוא , ת בדגש קל"א בשווא נח והדל"הה: ֶתְהַּד֖

  .  ָך– ִיְב –אֹ : יש לקרא, ת בשווא נח"ובי) חסר(רק קטן ד בחי"יו, ף בחולם"אל: אִֹיְב֛כג ד 

ים׃ כג ח  י ַצִּדי ִקֽ ף ִּדְבֵר֥ ים ִויַסֵּל֖ ַח֙ד ְיַעֵּו֣ר ִּפְקִח֔ י ַהּׁשֹ֙ ַחד ְיַעֵּו֙ר ֵעיֵנ֣י להיזהר מהפסוק המקביל דברים טז יט   ִּכ֤ י ַהּׁשֹ֗  ִּכ֣

ם י ַצִּדי ִקֽ ף ִּדְבֵר֥ ים ִויַסֵּל֖   ֲחָכִמ֔

אָת ִמ-ִּכיכג טו  ִים֖בֹו ָיָצ֣   ֖בֹו-ִּכיהטפחא בתיבה : ִּמְצָר֑

  .א דגושה"והפ ף בקמץ קטן"האל: ְּבָאְסְּפ֥ כג טז

  
        ::::במדבר טבמדבר טבמדבר טבמדבר ט יום שישי של פסחיום שישי של פסחיום שישי של פסחיום שישי של פסח

  
ַסח-ֶאת. ו החיבור בשווא נע"וא: ְוַיֲעׂ֧שּוב    . א קמוצה בטיפחא"הפ: ַהָּפ֖
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יו-ּוְכָכלג    .ף הראשונה בשוא נח וצריך לאמן את הלשון לקוראו נכונה"הכ: ִמְׁשָּפָט֖

הְו ח  ה-ַמה  .ם בשווא נע ובמלרע"המ: ֶאְׁשְמָע֔   .ד רפויה ללא דגש" היו:ְיַצֶּו֥

ֶפׁש י  ַסח. ד בקמץ"הלמ: ָלֶנ֡ ָׂשה ֶפ֖   כן הדבר בהמשך פסוק יד, ן"טעם נסוג אחור לעי: ְוָע֥

  
        ::::שביעי של פסח שמות יגשביעי של פסח שמות יגשביעי של פסח שמות יגשביעי של פסח שמות יג

        
  ָּת ּוָמַׁשְכָּת ְוָלַקְחָּת ּוָמַׁשְכִּתי ְוִחַּזְקִּתי ְוַהֲאַזְנָּת ְוָׁשַמְר: ו ההיפוך לעתיד עשתה אותן מלרע"מילים שו

ב׃ יג יח    .במלרע: ַוַּיֵּס֨

םיג יט    .עליתם-וה, ן החטופה שלאחריה"א למנוע הבלעת העי"העמדה בה: ְוַהֲעִליֶת֧

בּו ְוַיֲֽחנּ֙ויד ב     13ף בשוא נח"הכ ִנְכ֥חֹו .לשון עתיד, ו שוואית"וא: ְוָיֻׁש֗

ה ְּבַפְרעֹ֙היד ד  ן-ַוַּיֲעׂשּו .14"תאותיות צבותו"ת נותר במקומו מדין " בבידגש קל :ְוִאָּכְבָד֤ ללא ) סוף פסוק(בטעם סילוק ׃ ֵכֽ

  . בטעם טיפחאויעשוולא לקרוא , על הקורא להתכונן ולהתאמן. לפניו) טרחא(הכנת טיפחא 

ריד ו    .ף בשוא נח לא בחטף סגול"האל: ַוֶּיְאסֹ֖

יְראּ֙ויד י    .מי שקורא בשוא נח מחליף למשמעות ראייה.  נעש הוא"ד בחירק מלא והשוא ברי"היו: ַוִּיֽ

נּויד יב  נּווכן בהמשך הפרשה טז ג .  ולא בחולם15קם בשור"המ :ִמֻּמֵת֖    מּוֵת֤

  .יש לקרא בהעמדה קלה שם, ו" געיה בתי׃ַּתֲחִרֽׁשּוןיד יד 

אּויד יז    .קלף בדגש "ת שלאחר הכ"הבי: ְּבִרְכּ֖בֹו. ו החיבור ולשון עתיד"וא, ו בשווא"הוא: ְוָיבֹ֖

ָהםיד כד    .א בקמץ קטן"הה: ַוָּי֕

 ְיַנֲהֵג֖הּויד כה    .ֲהגהו-ויַנ: יש לקרא, ן בפתח ובהעמדה קלה בגלל הגעיה במקום"נו, פ שהיא אחרי געיא"ד בשווא נח אע"יו: ַוֽ

בּויד כו    ו החיבור ולשון עתיד"וא, ו בשווא"וא: ְוָיֻׁש֤

  

יש , ככלל. גם לפני השירה יש סיומי פסוקים מעין אלו, מיוחדתיש פסוקים המנונגים כולם או חלקם במנגינה : שירת היםשירת היםשירת היםשירת הים
 'לקרוא במנגינת שירת הים פסוקים או חלקי פסוקים שיש בהם שם ה

להלן רשימת הפסוקים או חלקי פסוקים שאינם 16
 :עונים על הכלל הזה

םיד כט , יד כב יִמיָנ֖ם ּוִמְּׂשמֹאָלֽ ה ִמֽ ִים ָלֶה֙ם חֹוָמ֔ כט ' יש הנוהגים לקרוא רק את פס. מיוחדתיש לקרא במנגינת : ְוַהַּמ֤

  במנגינת שירת הים ואילו את כב במנגינה רגילה
מֹ֙וטו יז  מֹו ְוִתָּטֵע֙ יש לנגן את חציו , לעומתו, מוזכר בו' אין שרים במנגינה מיוחדת את חציו הראשון למרות ששם ה :ְּתִבֵא֗

ׁש השני    ִמְּקָד֕

ד' ֥הטו יח  ם ָוֶעֽ   .ם במנגינה מיוחדת למרות היותו קצרקוראי :׀ ִיְמ֖@9 ְלעָֹל֥

֙הטו כא ירּו ַלֽ י'  ִׁש֤ ה-ִּכֽ ה ָּגָא֔   שירת הנשים: ָגֹא֣

 

ירטו א  י .ן"ד של ישיר ואין זה מקומה כי אם בשי"בקורן וחומשים נוספים יש געיא ביו: מֶֹׁש֩ה-ָיִׁשֽ ה-ִּכֽ ה ָּגָא֔ הגימל  :ָגֹא֣

הבמילה  .כא' חריג זה חוזר על עצמו בפס, הוא אחד מארבעת החריגים בשירת הים. 17 דגושה ָּגָא֔

יטו ב  ְנהּו). קטן(ן בקמץ חטוף "העי: ָעִּז֤   .'וארְמֶמּנּו' לקרא איןאיןאיןאין, א"ן בשווא נח ואחריה ה" הנו׃ַוֲארְֹמֶמֽ

 .בחולם לא בשורק י"הצד :ִבְמצֹו֖@ת. ֻימו-יש לקרא יכְס, ד בשורק"יו, ך בשווא נח"סמ: ְיַכְסֻי֑מּוטו ה 

יטו ו  רף כאן וכן בהמשך פסוק יא "האל: ֶנְאָּדִר֖   .בשוא נח ולא בחטף סגול ֶנְאָּד֣

ִיםטו ח     .ן"הטעם נסוג לנו :ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔

ְללּ֙וטו י    18ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף"למ :ָצֽ

ָכהטו יא  י ָּכֹמ֖ ֶלא׃. ף בתחילת המילה הוא חריג"הדגש בכ: ִמ֥ ֵׂשה ֶפֽ ֹ֥   .א רפויה"ן בצירי והפ"ן השי" הטעם נסוג לעיע

ְלָּת-ַעםיג טו    .ן דגושה בשוא נע"ן בקמץ חטוף הזי"העי :ְבָעְּז֖. ל דגושה"הגימ :֣זּו ָּגָא֑
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  .ּון-וכן בשאר המילים הנגמרות ב. ן מלרע"הטעם בזי :ִיְרָּג֑זּוןטו יד 

ֶבן. 19שת בשוא נע בגלל הדג"הדלי: ִיְּד֣מּוטו טז    .ף דגושה באופן חריג"הכ :ִיְּד֣מּו ָּכָא֑
  ף דגושה לתפארת הקריאה"הקו: ִ֕מְּקbָשטו יז 

  .ף דגושה"ת אחרי הכ"הבי: ְּבִרְכּ֤בֹוטו יט 

  
        ::::שמואל ב כבשמואל ב כבשמואל ב כבשמואל ב כב        20202020הטפרת שביעי של פסחהטפרת שביעי של פסחהטפרת שביעי של פסחהטפרת שביעי של פסח

  

ִטיב י׃ - ּוְמַפְלֿ   .ובשוא נח, ד רפויה ללא דגש"הלמִלֽ

  ת בדגש חזק מדין דחיק"הבי, ף בגלל הגעיה"העמדה קלה באל: ּ֑בֹו-ֶאֱחֶסהג 

ֶות׃ו ְקֵׁשי ָמֽ   .ם" הטעם נסוג למ ֹמ֥

ָרה ֽלֹו׃ -ִּכיח    ת"טעם נסוג אחור לחיָח֥

ֲׁשַרתכב  ִים-ַחֽ     21ן בשוא נע"השי: ַמ֖

םטז  ֵקי ָי֔   א"טעם נסוג אחור לפ: ֲאִפ֣

י׃ כ  ץ ִּבֽ ֵפֽ   ת"טעם נסוג אחור לחיָח֥

יַּהכט  מלשון נגה, א במפיק"הה: ַיִּג֥
י׃  22   ף בדגש קל"ת בקמץ קטן והכ"החיָחְׁשִּכֽ

םלח    .ו בקמץ"הוי: ָוַאְׁשִמיֵד֑

םָוֲאַכ לט ם ָוֶאְמָחֵצ֖   .ו בקמץ"בשתיהן הוי: ֵּל֥

םמא    .ו בקמץ"הוי: ָוַאְצִמיֵתֽ

םמג    .ו בשוא"הוי: ְוֶאְׁשָח ֵק֖

י׃מה  ְמעּו ִלֽ   ן"טעם נסוג אחור לשי ִיָּׁש֥

ִנימד  ְּתַפְּלֵט֔   .ולכן השוא נע, ד דגושה"הלמ: ַוֽ

        
        : : : : ל דברים טו כאל דברים טו כאל דברים טו כאל דברים טו כא""""אחרון של פסח לבני חואחרון של פסח לבני חואחרון של פסח לבני חואחרון של פסח לבני חו

  
ּנּוטו כא    ת קמוצה"הבי: ִתְזָּבֶח֔

ַסח א טז יָת ֶּפ֔   א בדגש חזק מדין אתי מרחיק"הפ: ְוָעִׂש֣

ַסחטז ב  ְחָּת ֶּפ֛   ת"טעם נסוג אחור לבי: ְוָזַב֥

9טז ה  ן ָלֽ   ן"אין טעם נסוג אחור לנו, ו"הטעמה בתי׃ ֹנֵת֥

םטז ו  ן ְׁש֔מֹו ָׁש֛ םתיבת : ְלַׁשֵּכ֣   אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף,  בתבירָׁש֛

ָּגְרְנ֖טז יג  ְסְּפ֔ ִמֽ   ל בקמץ קטן"ף וגם הגימ"גם האל: ְּבָא֨

תטז ט  . ן בקמץ והקוראו בשוא משנה משמעות וכן בהמשך הפרשה"השי: ָׁשֻבעֹ֖
9-ִּתְסָּפר23   .א בקמץ חטוף"הפ: ָל֑

  ף הראשונה בשוא נח וכן הוא בהמשך"הכ, על אף הקושי: ְיָבֶרְכ֖טז י 

ְת֙טז טו  ל ְּתבּוָאֽ   .ח" ולא בקבכל במהפך ולא במקף ולכן גם בחולם: ְּבכֹ֤

ה ָכלטז טז    ).לא קורן אך יש חומשים(בקדמא ואזלא ולא בתלישה : ְזכּוְר֝-ֵיָרֶא֨

ַתןטז יז  9-ָנֽ   ן"געיה בנו׃ ָלֽ

  
        ::::ל ישעיה י לדל ישעיה י לדל ישעיה י לדל ישעיה י לד""""הפטרת אחרון של פסח בחוהפטרת אחרון של פסח בחוהפטרת אחרון של פסח בחוהפטרת אחרון של פסח בחו

  
יי לד  ְבֵכ֥   .הבית בשוא נח על אף הגעיה לפניה: ִסֽ

ֶטריא א  א חֹ֖ י .ד"אין הוא נסוג ליו, י"הטעם בצד: ְוָיָצ֥  ַזע ִיָׁש֑   .ל בצירי"הגימ: ִמֵּג֣
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ה יא ב ה .24מלרע: ְוָנָח֥   .ת אחת"יש לתת רווח בין הדבקים שלא תיבלע חי: ֧רּוַח ָחְכָמ֣

   25כך יש לקרוא: ַוֲהִרי֖חֹויא ג 

  .ו בסגול"והתי)  ח סוף פסוק.אתנ(ף " אינה משתנה באסֶבןּתֶּֽתֶּֽתֶֶּֽתֽהמילה  ֶבן׃ּתֶּֽתֶּֽתֶֶּֽתֽ-יֹאַכליא ז 

היא ט    עד בשוא נ"הלמ :ָמְלָא֣

ר-ֶאתיא יא    . וכן בפסוק טז26הקמץ במילה שאר אינו משתנה לפתח :ְׁשָא֣

א ֵנ֙סיא יב    .ן"הטעם לא נסוג לנו :ְוָנָׂש֥

  .א מלרע"הטעם בפ: ְוָע֨פּויא יד 

  .לא בחטף, ן בשוא נח"העי :ַּבְעָי֣םיא טו 

ב יב א   .ן בחולם"השי: ָיׁשֹ֥

        .ד בשוא נח"ן בפתח והיו"העי: ִמַּמַעְיֵנ֖ייב ג 

  


