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  פרשת מקץ
  

  המשרת לתבירו שוא נח ושוא נע
  

ר הרב יוס� "בקונטרס כללי הקריאה של מו
כתב בעניי�  ,ד"א אות יו"ה שליטעזרא זליכ

 :השוא הנח לאחר תנועה קטנה וזה לשונו
ישנ� , יש מנהגי� שוני� ���והנה בחיריק

ח מהגרוניות ,אפילו אותיות ה ���המניעי�
בר� רוב " יהְה יִ ", "יהְה ִת ", "יתְח ִמ "כמו 

  .ל"עכ' הספרדי� אינ� מניעי� אות� וכו
במילי�  השואוכבר הוכיחו המדקדקי� ש

ל להוסי� "נח וא� אני הקט� נהוא  אלו
חסר אפילו �ולהוכיח שהשוא לאחר חיריק

ע� מעמיד הוא נח מהכלל של המשרתי� 
המשרתי� "כפי שהסברתי במאמר , לתביר

שא� יבוא הטע� , על פרשת ויצא" למלכי�
אז , המשרת שתי הברות או יותר לפני התביר

יהיה המשרת שלו דרגא וא� לא אז יהיה 
והנה שוא נע . דרגאולא ) מרכא(מארי& 

והחטפי� נחשבי� כל אחד כהברה שלימה 
 שח� נַ יְ ) דרגא(ש נח� �כי"לכ� , ���לעניי� זה

בא בדרגא כי נחשב ) טו,בראשית מד( ")תביר(
והנו�  ���להברה אחת" שחֵ נַ יְ "השוא ביוד של 

הפתוחה להברה נוספת והרי שישנ� שתי 
את ולכ� משרת , הברות בי� המשרת לתביר

  .אהטע� דרגהתביר 
& בא דרגא "בחמישה עשר מקומות בתנ

ונמנו (כמשרת לתביר במקו� מארי& 
ומה�  )ה"במשפטי הטעמי� להרוו

)" תביר( 	��הי� הְ י� ) דרגא( וואברהם הי� "
 ")תביר( הי� הְ ִת� ) דרגא( אל� "וכ� ) יח,יח(
 וא� היה השוא שלאחר חיריק). לג,ויקרא ז(

הרי שלא הוצרכו אלו  שוא נעע� מעמיד 
י� להיות יוצאי� מ� הכלל שהיו יִ נַ ְש הַ 

נחשבי� ע� החיריק לשתי הברות ומ� הדי� 
אלא ודאי . הוא שישרת הדרגא לפני התביר

השוא הוא נח  ע� מעמידשג� לאחר חיריק 
ולכ� נחשב להברה אחת ע� החיריק שלפניו 
והיה ראוי לבוא במארי& א� לא שיצא מ� 

  .הכלל
ה אשר יֶ הְ ֶא� "ומכא� הערה לאומרי� 

בשוא נע שיש לה� ) די,שמות ג( "היֶ הְ ֶא� 

                                                 
83
������
�������������
��������! "���#�%$&�('�)��*)+��,-%�/.0� 1�+2/��'�
3 14657�%89;:
84�=<�)���,>59
85����5"
?�@)A'�B+<6����
��"�C<D�E%FG'��H�%�(�,>'�
��I�#,KJ()+,L�0)���#,@�+
M��%�N�/�K�%O��)P�FQ'+�@
��"�C<6�P�(,�,K�"J=
L,>@RS)+,T"%�#)��?)��(�U)+.0�"2V���#,@��
W
��
�Q�(%�"���9
86
�4U���=5X����<��"�Y$+�7�=����Z�#����)�59
87
+���(
��[)��%
\�"����5���5����]'�<N)��%
&)���,>
RK�!�K'�) T"%�#)��N�>�%�
��^T"%�(FI���(,_�+
`
��
`��5"�"�#$���(�'�
9

א� כ� מניעי�  אלא ,להניח הנח ולא להניעו
  .שביד� מסורת ברורהפ "ע
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�קמה
a�a
  חטו�הקמ� הו רחבה 

  
  �  הרחבהקמ�  :)(( צי�ישנ� שני סוגי קמ

 ונקרא) *( הוא התנועה הגדולה של הפתחש
, במבטא רק שהוא ארו& יותר a�bכמותו

�שהוא  � )b�dקמ� קט�( b�cוהקמ� החטו
ונקרא כמותו ) +(התנועה הקטנה של החול� 

 היות. במבטא יותרומהיר רק שהוא קצר 
שני סוגי הקמצי� הללו נכתבי� בדיוק ו

צריכי� אנחנו לדעת כיצד , b�eאותו דבר
  .ניה�יבחי� בלה

למביני דקדוק אפשר לומר שכל קמ� בהברה 
 �סגורה שאינה מוטעמת הוא קמ� חטו

אוי לפרש את אבל מ� הר, והשאר קמ� רחב
הדברי� ג� לאחרי� באמצעות הכללי� 

  .שנתנו לנו המדקדקי� הראשוני�
כל קמ� שאחריו שוא או דגש ללא טע� או 

הוא קמ� חטו�  b�fבאות הקמוצהמעמיד 
ויקרא פרעה "לדוגמא . והשאר קמ� רחב

ְפַנת פענח ויתן�שם לו �יוסף ָצ�
ְסַנת�את קמצי� אלו ה� ) מה,מא( g�h"ָא�

למרות השוא שאחריה�  ולא חטופי�רחבי� 
אבל א� לא  ,מפני המעמיד המפריד ביניה�

היה קמ� קמ� ה אז ביניה�היה מעמיד 
 "בני ָךים ָיְחנְ אלה"ביוד של חטו� כמו 

  ).כט,מג(
 "ְמָרה נפשיָש� " מכא� נלמד שהשי� של

שאומרי� " תפלה לדוד"בש) ב,תהלי� פו(
מפני בקמ� רחב  היא �לפני שיר של יו� 
ויש חולקי� וסוברי� ( g�iהמעמיד אשר בה
" ָשְמָרה והצילה"מ "מ) g�jשאי� ש� מעמיד

 ודאי בקמ� חטו�ברכת השני� השי� שבב
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פ "והלשו� מיוסד ע, שאינה יוצאת מ� הכלל
 תהלי�( "נפשי והצילני ָׁשְמָר"ה"הפסוק 

תהלי� ( "ישי�ָּכּלו תפלות דוד בן"  .)כ,הכ
חטו� בגלל הדגש בלמד בכ� הקמ� ) כ,עב

' " למד שלה אבלשאחריו   "ּמה ידברָל
קמ� רחב אפילו שיש דגש וא בה) ז,מד(

הטע� ש(אחריו מפני הטע� שמפריד ביניה� 
למרות שבא לפניו כי הלמד מטעי� את יתיב 
 "אכל�ָכל�את"וכ� ) ז,מב( "אכל�ִלְשָבר"  ).Í�Îא בראש המילהובדרכו ל

שאחריה� מפני הקמצי� חטופי� ) מח,מא(
, �כתברק שלא נוהגי� ל י�נח י�יש שוא

אבל , אכל�ָכְל �את ,אכל�לשָבְר וכאילו כתוב  ל עצמותי תאמרנה" ) י,תהלי� לה( "ָכ�
הקמ� הוא רחב , חי�נשמת כלשאומרי� ב

טע� שמפריד שאי� מק� ביניה� ויש מפני 
וג� , Í�Ïבי� הקמ� לשוא שבלמד  "א�לךאחטָ "וכ� ) טו,מד( "המעשה�ָמה"

רחב מפני הוא הקמ� )יא,תהלי� קיט(
 שאי�ונמצא נחה ) הא או אל�(אות שאחריה 
יּכִ "וג�  .הקמ�אחר שוא נח ל ת�ִל+  "י ָׁש�

הוא בקמ� רחב מפני ) כה,בראשית ד(
  Í�Í.המעמיד שאחרי הקמ�

כמו (מנחי עי� הפועל  'וכדו כל ַוָיָק� ַוָיָשבוכ� 
או מהשורשי� , )שוב, קו�השורשי� 
לאחר  )סבבַוָיָסב משורש כמו (הכפולי� 

קמ� הראשו� רחב והקמ� ה, �"אותיות אית
כי הרי ה� כאילו כתובי�  .חטו� ÐDÑ�Ñהשני
כ& שהברת הקמ� השני שבה� , ַוָיָסְב , ַוָיָקְ� 

  .מסתיימת בשוא נח ואי� ש� הטע�
בעבור יהיה הדבר קל לזכור נתנו 

או " ח� שמ&"סימ� לכללי� אלו המדקדקי� 
יזוק חשל  יבותתאשי שה� ר" חשמנ&"
בה� , י�פולכחי עי� והנ, ק�מ, ואש, )דגש(

�  .הקמ� הוא חטו
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