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  קרי וכתיב
  

ניקוד  אל ללאתנה לע� ישרינשבכתב התורה 
תנו כחלק ינ אלה ,ופיסוק טעמי� בתוכה

יחד ע�  פ הלכה למשה מסיני"מתורה שבע
מניי� לנו  ,שא� לא כ� .התורה שבכתב
לא תבשל "לב מהפסוק לאסור בשר בחָ  אולי מה שאסור ) כא,יד( "גדי ַבֲחֵלב אמו

 "וטמאה ְשֻבַעִים"ֶחֶלב וכ�  בשר זה לבשל 
ְבִעי� אולי תטמא היולדת ִש ) ה,ויקרא יב(

  ?יו�
לנו מקומות בה�  ובד בבד ע� הניקוד ניתנ

, ת"בסיש לקרוא באופ� השונה מ� הכתוב 
יש אבל ) כז,כח( "בעפלים" כתוב :לדוגמא
) ל,כח( "ישגלנה" וכ� ,"בטֹחרים"לקרוא 

) ז,כא( "לא שפכה" ."ישכבנה"יש לקרוא 
) פרק כב( "הנער", "לא שפכו"יש לקרוא 
  �����.�וכ� רבי "הנערה"יש לקרוא 

כתוב שעצ� העניי� שקוראי� שלא כמו 
בחומשי� מובא ג�  �����.קרי וכתיבנקרא 

את הכתיב בלא ניקוד ואת , הכתיב וג� הקרי
יש המדפיסי� אות� . הקרי ע� ניקוד

סמוכי� זה לזה ויש שאת הקרי מדפיסי� 
  .בצד הגליו�

כ אינו משנה את המילה "קרי וכתיב בד
פסוק כמו ב, לגמרי אלא רק את הניקוד שלה ) לח,ויקרא יא( "כי ֻיַתן מים על זרע"

מתאי� יותר " ית�"שהכתיב החסר של 
לניקוד ִיֵ)� שנחשב להיות הכתיב ויות� נחשב 

י "ע ואחרות נדרשותזו כפילות . להיות הקרי
לעומת זאת בפרשתינו בדוגמאות . ל"חז

  .דלעיל הקרי שונה ממש מ� הכתיב
ה כל תיבח"א ס"קמ' ח סי"ע או"שובומובא 

הלכה למשה מסיני שתהא , כתיבשהיא קרי ו
 .כמו שהיא בתורה ונקרית בעני� אחר תנכתב

בפני , ומעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה
ר "ר יצחק אבוהב והר"ה ,גדולי הדור

ר שמואל ואלאנסי בנו "אברה� ואלאנסי והר
ולא , והתרו בו שיקרא כפי המסורה, ל"ז

נה משוב. ונדוהו והורידוהו מהתיבה, רצה
ל "ר � כפי המסורה  :מבארז "ק כ"סבברורה 

הקבלה שקבלנו לקרותה ולא אזלינ� בתר 
דנקרא מסורת בעלמא א� (הכתיבה 
וליכא משו� איסור לקרות בתורה ) למסורת
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אפילו אות אחת שלא מ� הכתב דשאני הכא 
 .E�F�Fשכ* היא הלכה למשה מסיני

ר מקפידי� "שבעלי קריאה עפ תהילות לאלו
עמי� לא שמי� לב בפרט שלפ אעל הדבר אל

היכ� שההבדל בי� הקרי לכתיב הוא קט� 
מאוד ( "ִהיא"שצרי* לקרוא  "הוא"כגו� 
וג� קורה שהמפטיר לא בקי בהפטרה ). נפו+

בצד " לתיקו�"ובמרוצת הקריאה לא ש� לב 
אלו ג� " לתיקוני�"ויש לשי� לב , הד,

  .בקריאת התהלי�
סו, הפטרת ב :תונוספ ותדוגמאונחזור ל

ישעיהו ( "עוטנצר מ" הכתיב הוא ועהשב
  .כידוע "נצר מטעי"יש לקרוא ו )כא,ס

וכמו כ� ג� בהפטרת פרשת נצבי� 
) ט,ישעיהו סג( "צרתם לא צר בכל"

  .בואו "לו צר" הקרי הוא
 אה אי� להגות באותיותיו אל"ש� הויה ב

והרי  .E�F�Gהויהש� ב אדנות במקו� ולו כתיכא
E�F�H.הוא כקרי וכתיב

 

                                                 
377�(7�.'*/JI�K�'*���L'*�0������'1�.���=&.���('M�./9
378/1�	,/N������='*�0�*����&��%!��4/1�O!0���$#9
379'�7�P!0���$#./� �N
7'$�D8>�Q
'���K.KNK.<P!0����)N&.&9 


