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 הקדמה 

. היה בקיא בחכמת הדקדוק ופעל בכל כוחו להנחיל שהרה"ג הר' יוסף עזרא זליכה שליט"אידוע 
ע"י שיעורים באין ספור מקומות. זכיתי ולמדתי  לציבור הרחב את כללי הקריאה וכללי הדקדוק

ועוד  שי-ברי על המנחתוחכמה זו אצל הרב שליט"א ועוד שאלתיו שאלות רבות במסורה כפי ע
 כץ.-יתי אברך בכולל שלו בפרדסיחיבורים בזמן שה

הרב. איתי מהערותיו של כתוב ספר את אשר נמצא -נתבקשתי ע"י הרב א. מועלם להעלות עלי
הערותיו משקפות בעיקר את המסורת של יהודי בבל בקריאת התורה ובהרבה פעמים מסורתם 

ואת מקומם תופסים מסורות כחות של רוב ככל הספרדים. מכיוון שמסורות אלו הולכות ונש
נראה לענ"ד שיהיה תועלת בהוצאת רשימות אלו  ,חדשים מרחוק באואחרות, ו"תיקונים" 

 מבחינת "תכתב זאת לדור אחרון" )תהלים קב,יט(.

בהפניות היטב ן עיייש ל לאשורן וזאת למיודעי שהנכתב הוא בקיצור נמרץ וכדי להבין את ההערות
 .מתחילהבור בראש הד

ד נוספו לחוברת חלקים נוספים העושקים בעניינים אחרים הקשורים בקריאת התורה ע"פ עו
 מסורת יהודי בבל.

בכל רמ"ח אבריו ושס"ה  לימהשאה והקב"ה רפלו ישלח ש ,למו"ר לימהשאה ואסיים בברכת רפו
 גידיו, ונזכה להנות שוב מזיו תורתו.
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 מסורת יהודי בבל בקריאת התורה

 פרשת בראשית

 " ֶֹ֙רץ ֶּ֤א ָהָאָ֨ ְדש  עמ"ש,  –)א,יא(  "ֶשאֶּדָ֔ ַתִֽ

 .ולא ברביעקטן -מרו בזקףומנהגינו לא

 "יל ָ֔ ְלַהְבּד  מנהגינו עמ"ש,  –)א,יח(  "וִֽ

ואינו דומה  1בשוא לבדו לאמר את הואו

 2פתח.-בחטף זין)ב,יב( שה ב"הַ ז  "ול

 "ת וא ְפָרִֽ מנהגינו שהעולה  -)ב,יד(  "הָ֥

השני גומר פה ואין מפסיקים בפסוק 

ים" ִֽ ו ֱאֹלה  ת  ח א  י־ָלַקָ֥ ִֽ )ה,כד(  "כ 

שום שהיה קל שנחשב לפורענות לחנוך מ
 בדעתו לשוב ולהרשיע.

 "ּה ּה וְלָשְמָרִֽ  ,מ"שע -)ב,טו(  "ְלָעְבָד 

כמו  ,אותה במפיק האו קוראים חנואנ
 בכל הספרים.

 "ָנה אְכֶלָ֔ ָצבוןֹ֙ ת ִֽ בספר  -)ג,יז(  "ְבע 

הו"ד כתב שהכף בחטף פתח,  וית חןל
כל לשון הוא שבאצלנו והכלל  .מ"שב

כפולים יש להשמיט את באכילה וברכה ו
לנה בשוא נע לכן יש לקרוא תאכ  הפתח 
 בכף.

 "  עמ"ש וסלת למנחה,  -)ד,כג(  "ז  ֵָ֖נהַהא

פתח -קוראים אותה האלף בחטףנו אנח
 והנון דגושה.

 פרשת נח

 " ַֹ֙ח ֶַּ֤סר נ ָ֨ ומנהגנו בשני עמ"ש,  –)ח,יג(  "ַוָי

פשטין משום שצריך להחשיב את הואו 

 3.ח"ו  -של הפתח הגנובה כאילו כתוב "נו  
 "ן א וְדָדִֽ ואו שורוק בראש  -)י,ז(  "ְשָבָ֥

דומות בהשוא שאחריה נח וגם ומילה 

ֹ֣י"כמו  ו  ן")דברים לג,ח(,  "וְלל   "וְלָלָב 
 למרות הקושי. 4,)בראשית כט,טז(

                                                 
וכן הביאו המנחת שי במאמר המאריך בתירוץ  1

 החקירה השלישית.
 ודלא כחומש חורב בכל כהאי גוונא. 2
 וע"ע בדברי "פרשה מפורשה" כאן ובהרבה מקומות. 3
 .כללי הקריאה כלל ט 4

 פרשת לך לך

 "יָך כוונתו עמ"ש.  –)יב,ג(  "ְמָבְֹ֣רֶכָ֔

שברוב הספרים הוא בשוא לבדו שכן 
צריך לקרותן כשוא נע ולא בחטף, וכן 
נהגו רוב הספרדים. אולם יש לציין 

לשון ושהמ"ש מדבר על לשון אכילה 
הדומות שסימנם ברכה ועל שתי אותיות 

ושבר בריחיה" )איכה ב,ט( אולם  אבד"
פתח -במקומות אחרים כשמופיע חטף

ז  "שלא כדינו כגון  ש  ")ב,יב(,  "ַהִּ֛בוִֽ הוִֽ ִּ֛  "ד 
צ  ")ויקרא כה,לד(  ִֽ יי  ִֽ )כא,ו(  "ַחק־ל 

 .פתח ולא בשוא נע-ודומיהם הוא בחטף
והתוניסאים למשל אומרים  הכורדים

פתח בדומות ולשון ברכה -בחטף
אכילה. ור' אהרן בן אשר כתב בכולם ו

פתח והם הבינו שכתב כך כי כך -חטף
 5.לבטאצריך 

 פרשת וירא

 " ִֽ ֹ֣ה נ ָ ֶנ יה  ַנַ֗ ד  סלת עיין  –)יט,ב(  "א־א 

 .. ומנהגנו "נא" רפהלר' לחה"ב למנחה
ש בתנ"ך קורן "הנה" מלרע ולא "ומ

למה  -קשה  ,מוקפת ונון "נא" דגושה
ק ולא א דחיאין פה להרי תדגש הנון 

 .מרחיק-אתי

 "ָרה ע  א צ ִֽ וט ָבָ֥ עמ"ש  –)יט,כד(  "ְול 

מנהגנו ו. וסלת למנחהלחה"ב דף סא 
 שמילת "צערה"כמו המ"ש כרוב העולם 

דלא כהרב  מלעיל ללא העמדה בריש
גם  כן מרו. ומימלא חייבים ללחה"ב

ת מ)כד,סז( המוטע "הֹ֙ לָ הֱ "הא ָ֨ במילת 

בתרי פשטין שהיא לכו"ע מלעיל גמור 
העמדה נוספת למרות החטף, ולא ללא 

ָנִֽה"דומה למילה  ולא קשה מדוע  ."ַפֶּדֹ֣

 נחטפה העין שי"ל כדי להקל על הלשון. 

 "י ִֽ ַחק־ל  צ  ִֽ פתח -הצדי בחטף –)כא,ו(  "י 

שרק בלשון אכילה  וולא בשוא לבד

                                                 
 .שיעור בכללי הקריאהבהרב  5
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