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  פרשת וישב
  

  אל� נחה נסתרת
א ַפְרֹעה "   ְּבע�ד ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ִיּׂש�

יְבָך ַעל�ַּכֶּנָך  � ) יג,מ( "ֶאת�רֹאֶׁשָך ַוֲהִׁש�
כמו " ראש�"אי� מבטאי� את האל� של 

של ו" ישא"שאי� מבטאי� את האל� של 
 ונקראת אל� זו נחה. ודומיה�" ִראשו�"
  ���.)שאינה נשמעת( נסתרת )שאי� בה ניקוד(

וגמליהם ֹנְשִאים ְנכֹאת וצרי "בפסוק  מבוטאת " ִאי�ְש נֹ"של האל� ) כו,לז(" ולט
" אתכֹנְ "מפני שיש בה ניקוד ואילו האל� של 

  .דלא מבוטאת מפני שאי� בה ניקו
ראּו יְ "רבי� טועי� ומבטאי� את האל� של  שאומרי� ) י,תהלי� לד( "קדושיו ייאת 

ואל� של , המזו� שבנוסח אשכנז� בסו� ברכת ואל� של ) ז ועוד,במדבר כו( "הראובני" תהלי� ( "והוא יענם יי�ֹקִראים אל"
שאי� הדבר כ� אלא  ���בקבלת שבת) ו,צט

 �שהשורוק שיי� " הר%בני"ו" ְיר%" לומרצרי
ש שהחיריק שיי� לרי" קורי�"לריש וכ� 

 �  .כללוקוראי� אות� כאילו אי� בה� אל
היא ִנְּפָלאת " לומרכמו כ� בהלל יש  בלי לבטא את ) כג,תהלי� קיח( "בעינינו

�) ו,תהלי� קטז( "יישומר ְפָתאִים ". האל
שבברכי  "מבין ֳעָפאִים יתנו קול" וג�

היוד בחיריק חסר , )יב,תהלי� קד(נפשי 
ש בשיר השירי� יוכ�  .והאל� שלפניה נחה

 אל� נחהב) ד,ג( "יויאתִ בֵ הֲ שֶ �דעַ "לומר 
שהאל� בה " הבאתי"כמו במילה , נסתרת

  .היא נחה ולא נשמעת
א� תבוא , בלשונות של אדנות ואלוקות

ב תהיה האל� "לפניה� אחת מאותיות וכל
אי� " לומרנחה לכ� בסו� תפילת שחרית יש 

ינו נודה אלהנודה לֵ ...אדנינוינו אי� �ַ אלה�ֵ 
מ ישנ� "מ. בלי לבטא את האל�  "נוַלאדני
� שבעה מקומות היוצאי� מ� הכלל "בתנ

פ "אע" אדנות"בה� האל� נשמעת בלשו� 
כמו , ב באה לפניה"שאחת מאותיות וכל מצרים והאופה �חטא משקה מלך" הודו ַלֲאֹדֵני " וכ�) א,מ( "ַלֲאֹדֵניֶהם   ).ב,תהלי� קלז( "ָהֲאֹדִנים
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או  "נבוכדֶראּצר"בנביא מופיע הש� 
לדוגמא בהפטרת פרשת ( "אּצרנֶ נבוכד"

ע� דגש בצדי לאחר אל� ) יג,בירמיהו מו, בא
כדינו לאחר סגול שהיא תנועה , נחה נסתרת

ואי� האל� הנחה מחשיבה את , קטנה
שיש  אלא התנועה שלפניה לתנועה גדולה

  .132להתיחס לאל� כאילו איננה כתובה כלל
ִאי באל� א� אומרי� חשמונָ , הנסי��בעל
והוא תואר לכבוד או כינוי למשפחתו (יריק ח

והוא (אל� נחה שהאו ) כמו אית� האזרחי
היא מחלוקת ) ינאי, ש� פרטי כמו נהוראי

ד "קדומה בי� הפרי חדש לספר בר� יצחק הו
והב� איש חי שנה . א"י להרחיד"בברכ

�ת רב"ה ובשו"ראשונה פרשת וישב אות כ
ח "א פסק כפר"ח סימ� ל"ד חאו"פעלי� ח

ת זבחי "א מנוגד למנהג בגדד שהביא שווהו
ונחלקו בדבר אחרוני . ד"ג סימ� צ"צדק ח

י בחזו� עבדיה חנוכה "א הגרע"זמנינו שליט
תורה �מאזוז בחוברת אור מ"והגר' ד� ר

   1�4.ג"ב סימ� ל"כסליו תשנ
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