
מה  , שאחר תנועה גדולה השוא
?דינו
וזאת חנוכה תשפ״ג. תורה ולשון בצהרי היום

)א׳ טבת תשפ״א( יצחק בן שמעון לע״נ
)ג׳ טבת תקמ״ה(לזכות ר׳ דוד בן ברוך הכהן אזוג 

בס״ד



)זמן ר״ת) (1170־1105(לרבי יוסף קמחי  הזכרוןספר 





)זמן הרמב״ם ובנו) (1235־1160( רד״ק
ל צריך  "אמרו רזבספר מכלול  ק"הרדוכתב ז שם "של תזכרו כ ן"זייוצריך להתיז  ש"ומ•

ך כי  "לקריאת הסמ ן"הזיישל תזכרו שאם לא תחזק קריאתה תדמה קריאת  ן"זיילהתיז 
הנחה ואחריה כף תדמה   ן"הזייו הדגושה ועוד כי "ך עם התי"כן תכוון קריאת הסמ

ך והזהירו על זכרו ולא הזהירו על וזכרתם מפני כי תזכרו יש בו שתי עילות  "לקריאת הסמ
בו יותר   להזהרף שלאחריה לפיכך צריך "ו שלפניה והכ"ך מפני התי"לסמ ן"הזיילדמות 

:ל"כי הזהירו על תזכרו והוא הדין על וזכרתם עכ ל"ועיוזכרתם אין אלא עילה אחת 
בין הדבקים כגון בכל  ריוח ליתןמה שאמרו רבותינו שצריך בספר מכלול  ק"הרדוכתב •

כאשר הוא אלא   ן"הלמדילבבך בכל לבבכם לא אמרו להפסיק שלא לתת מקף בין שני 
קרא כי הנה בכל הוא   ן"למדיוהבדל בלשון שידמה כי שני  ריוח יתןפ שיקראה במקף "אע

נקוד בקמץ מפני המקף ואם יקרא אותו בלא מקף יהיה נקוד בחולם וזה לא אמרו רבותינו  
:ל"ז אבודרהםדוד ' ל וכתבו הרב ר"ל להחליף התנועות אשר נתנו למשה מסיני עכ"ז

בין הדבקים כגון בכל  ריוח ליתןמה שאמרו רבותינו שצריך בספר מכלול  ק"הרדוכתב •
כאשר הוא אלא   ן"הלמדילבבך בכל לבבכם לא אמרו להפסיק שלא לתת מקף בין שני 

קרא כי הנה בכל הוא   ן"למדיוהבדל בלשון שידמה כי שני  ריוח יתןפ שיקראה במקף "אע
נקוד בקמץ מפני המקף ואם יקרא אותו בלא מקף יהיה נקוד בחולם וזה לא אמרו רבותינו  

:ל"ז אבודרהםדוד ' ל וכתבו הרב ר"ל להחליף התנועות אשר נתנו למשה מסיני עכ"ז







)הרא״שזמן ) (1316־1249(המאירי 



זמן  ) (1542־1490( אלמולירבי שלמה , הליכות שבא
)מרן













)1848־1772( ג׳רבא, לחם הבכורים









)האוה״חזמן , 18מאה (כף נקי , מלכארבי כליפא בן 







)זמן רבי יוסף קמחי) (1198־1120( הראב״ד

כיצד ידקדק ישמור שלא ירפה החזק ולא יחזיק הרפה ולא יניח הנד ולא יניד  •
)רמב״ם פרק ב מהל׳ ק״ש הל׳ ט. (הנח
לא ידעתי נוד הנח מה הפסד יש בו אם יאמר לבבך בנוד  : ל"ז ד"הראבכתב 
ד של ישראל "וכן אם יטעים יו ו"ואשלא תראה  להטעימהת השנית כדי "הבי

.עליו ברכה ותבאף וכן כל כיוצא באלה יניד הנחים "שלא תראה אל



)1575־1488(מרן רבי יוסף קארו 

  א"בשבת שניה שבלבבך נקודה "כפשוטים בעיני שבי נראיןם "ודברי הרמב•
כאילו היא נקודה בנקודת   יקראנהומשפטה להיות נחטפת ואז היא נחה ואם 

ומה שכתב  . שקבלנו נקודה מכמואז היא נדה ואין לשנות בקריאתה  י"ציר
ו לא מן השם הוא זה שגם כשהוא "שהוא מניד אותה כדי שלא תראה וי

ו ולכן אין לשנות קריאת  "ת ולא וי"שתראה בי בעניןחוטף אותה יכול לחטפה 
ד של ישראל בהא לא איירי  "שיטעים יו ולעניןשום אות מכמות שהוא נקוד 

: להטעימהדמי  דשפירם ומודה הוא "הרמב
)סאבית יוסף אורח חיים סימן (•



)1897־1825(בר  זליגמןיצחק 

.ברדלהיים רוו״ההמשיך את בית הדפוס של •
.הוציא לאור את הסידור עבודת ישראל•
.על טעמי אמ״ת" תורת אמת"כתב את הספר •
.ההדיר את דקדוקי הטעמים המיוחס לבן אשר•







)זמן רס״ג) (10מאה (אהרן בן אשר 





)1983־1906(נחמיה אלוני 

يجتمعانالساكنان ال •
ל׳ הקודש תקבוץ בין שתי חונות: תלמידי מנחם•
תלמידי מנחם לא טענו על הנחת הנע אלא בראש תיבה או חטפים•
בין שני נחים ולא קבצנו בין שלוש  ] בעברית[מפני שקיבצו : הכוזרי•

ותחילת מה שיפסיד במקצר השיר עניין הדחק תנועות אלא על ידי 
'  ואכלה' 'אוכלה'ויניח המלעיל והמלרע וישוב , אלה השני נחים

  ]ושמתי[' תי]מ[ש'וכן יהיה . 'אוֶמר'ו' אוֵמר'ו, ואמרו' ָאמרו'ו, שווה
.על מה שיש ביניהם מן ההפרש העבר והעתיד, שווה









בבין שדי ולמה מכרתני צמיתות למעבידי חנותךידידי השכחת 
וסיני וסין עדי ושעיר והר פארן הלוא אז בארץ לא זרועה רדפתיך

בי ואיך תחלוק עתה כבודי לבלעדי רצונךדודי והיה  לךוהיו 
דחויה אלי שעיר הדופה עדי קדר בחונה בכור יון מעונה בעול מדי

.אתנה דודי לךלי כי  תנה ֻעּזָךגואל ובלתי אסיר תקוה  בלתךהיש 

ברב פחד ואימה ואוֶדךכל נשמה  אלהי אגֶדלך
אכרע ואכף ראש וקומה לךצור לרומם  קהלךבעמדי תוך 



בין שני נחים ולא קבצנו בין שלוש תנועות  ] בעברית[מפני שקיבצו ): 1141־1075(הכוזרי 
הדחקאלא על ידי 
׳ אחרף מחרכה פי  ת׳לת׳הבין  יג׳מעוןלא  אלעבראניין):  1012־945((חיוג׳ רבי יהודה 
.אלמת׳לין אלתקאמן אחה״ע ומן  אלסאלמתה אלכלמה
העברים לא יחברו שלשה אותיות מתנועעות במלה אחת  ): 1167־1092( ראב״עתרגום 

.ודגש חוץ אם יהיה שם אות אחה״ע או שני אותיות כפולות יחברו שואשאין שם 
העבריים לא יקבצו בלשונם  שלוש תנועות  ): 1080־1020( ג׳יקטיליהתרגום ר׳ משה אבן 

זו אחר זו עד שיפסיק אות נחה ביניהם כי אם במלה שבתוכה אחת מאותיות אחה״ע או שתי  
שאלה ארבע אותיות אחה״ע נעות  , יאסף, יהרג, יחלף, כמו יעמד", אותיות דומות זו לזו

ואילו היתה במקומם אות אחרת היתה נחה כמו ישמר ישמע והיה הנח מפסיק בין  , בחטף
וכן שיהיו שתי אותיות דומות כמו קללת רבבות שהלמד והבית הראשונות פתוחות  . התנועות
נחה ומפסקת   שואהתנועות אשר לפניהם ואחריהם ואילו היו משאר אותיות היתה  ונתקבצו

.בין התנועות כמו צדקת צדקות



תבירכללי משרתי 
יָךכגון ( געיה סדירהכללי  .֖אּוַאל־ּתֽירְ : יְִרָאהואף בלשון ). ֶאת־ּכל־אֹויְֶב֑

או  ) ב״א(אם ְליׂשראל , לגבי כתיבת תיבות כגון לישראל וב״נמחלוקת ב״א 
ההפרש גדול ופחות סביר שנפלה מחלוקת  לב״ננע  שואאם  ). ב״נ(ִליׂשראל 

המוקף   Yמקפידים על העיצור  לב״א, המחלוקת טבעית, נח השואאך אם , בזה
הם  לב״נואילו , )חירקנע לפני י׳ נקרא כעין  שואכי (לפניו ולאחריו  Iמתנועת 

.ארוכה אחת Iמתכווצים לתנועת 
 שואמדוע רק בהם מסמנים חטף אם כל : ׳הניקוד בגרוניות ובאות רדרך 

? צֲעקה אם גם ָצְדקה נקרא ָצֲדקה/כגון מדוע מנקדים צֲחקה? אחר ת״ג נע
?)צפנת, כנ״ל אסנת(מדוע מנוקד ָמֲחלת אם גם בְשמת נקרא בֲשמת 



:מאידך
  שואמינה אם גם  הנפקאולמה . בלי געיה, כלומר בתנועה קטנה, "חטף"מכנה תיבות כגון ֳשְמרה ֳזְכרה  המסרה

? שאחר ת״ג נח
ֲזַלת" ׳ האזינו בפנוקד  ופרקוביץבששון וכן  אר״צבכתר  ד  ּכֽי־ָא֣ " יָ֔
שאחריה   לת״גאבל נסוג , )פרט לפעלים בעבר עם ו׳ ההיפוך(הטעם נסוג להברה סגורה אין : טעםנסיגת כללי 
".כוכבי אור"כגון , שוא

בתנאי  , געיה קלה באה בהברה הפתוחה הקרובה לטעם: נע שהשואאם נאמר הכלל פשוט , :הקלההגעיה כללי 
אז צריך לנסח שבאה בהברה  , נח שהשואאבל אם נאמר . נע לכל הפחות שואשיש בינה לבין הטעם חציצה של 

וראיה לשיטה  , חציצהאו בהברה סגורה עם ת״ג גם בלי כל , פתוחה הסמוכה לטעם עם חציצה של תנועה לפחות
ים שבא ש״ה  ּת֔ נע   שואאע״פ שאין כל חציצה של ) כלומר שההברה היתה ראויה לגעיה קלה(זו מהתיבה הּב֣

בתיבה מוקפת שבאה גם בהברה סגורה לכל  בת״גוכן ראיה מכללי געיה קלה , וההברה סגורה לכל הדעות
ֶפץ, ּבֽית־לאכגון , הדעות ין־ֵח֤ .ֵאֽ
ר, ִיֽפָגׁשָך: הכללישנם כמה יוצאים מן : הכבדה הסדירההגעיה  יָך, ּבְֽלָבְבָך֛  ֶאת־ֲאׁש֧ ועוד ׄד (׃ ַלֲעׂשֹֽתֹו ָבְבָך֖ ּוִבֽלְ  ּבִפ֥

ל, ) בדה״יואׄ ּבֽלבבך בנביאים  ֹ֛ ר ּוְבכ .ּתֽׁשָאְלָך֖  ֲאׁש֥
Φινεεςפינחס : תרגומים לשמות פרטים Phinees ,צקלג Siceleg ,Σεκελαγ/Σεκελακ /Σικελεγ , בשמת
Βασεμμαθ Basemath 



66 וטיקןספרא  כת״י



)2020־1919(פרופ׳ יהושע בלאו



מתוך הקובץ משאת אהרן





מתוך ספרו תורת ההגה והצורות של לשון המקרא









תורת הקורא פרשת חיי שרה גליון

?האם דבריו צודקים



נח שוא
תודה על ההקשבה


