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לרוב  -) לו,י( "ת אלפי ישראלבֹ בְ ִר "  

א "הספרדים הבית הראשונה בשוא לבדו וי
הוא בשוא לאומרים ש, פתח-שהוא בחטף

צריך עיון אם השוא הוא נע באשר הוא שוא 
או שהוא שוא  ,הדומותמן  נהראשוה אותב

חיריק  -נח מפני שבא לאחר תנועה קטנה 
  .חסר

וזאת לדעת כי הכלל של הדומות לא מופיע 
ולמעשה מוכרח הוא  ,ראשוניםמדקדקים הב

מפני שקשה לבטא בשוא נח בלי שתבלע 
 אלא .האות השוואית באות הדומה לה

שידוע לנו שלפחות חלקם היו מבוטאים 
והם "ק על הפסוק "כשוא נח כמו שכתב הרד

שהשוא ) יז,דברים לג( "ת אפריםב�בְ ִר 
בבל לבטא שוא ודי היומנהג  .���בבית הוא נח

מפני  "ְבב�ת אפריםִרֽ "וכן  ,"ְללּוָיּההַֽ "זה כשוא נע אם יבוא מעמיד לפניו כמו 
פ "אע שמסורת בידם שיש מעמיד בריש

ק מפני שתמיד הולכים אחרי "שהוא נגד הרד
אבל היכן שאין מעמיד לפני השוא . המסורת
בשוא נח ונכללים בזה גם  לומרמנהגם  אגן  ְךֵר ְר שָ ", )כד,ו( "וישמרך יי ָךכְ ֶר בָ יְ "
ינטו ־כי", )ג,ז שיר השירים( "הסהר

צריך ו ,ועוד )ד,ירמיהו ו( "ערב־ילֵ לְ צִ 
 תת השואימאוד להזהר שלא תבלע האו

ולמי שקשה לו ודאי עדיף . באות הדומה לה
שההכרח , ולא יבלע אותיות עשיבטא בשוא נ

שהאותיות חשובות יותר מן ו לא יגונה
וממילא מנהג רוב הספרדים להניע , הניקוד

אולם גם הם . את השוא בדומות בכל גוונא
ֹ בְ ּו"יודו בפסוקים  , )פט,ז( "א משהב

 "םתָ גָ גְ שִ ־על"וכן ) ג,ט( "משפטיו־לכָ כְ ּו"
שורוק בראש -כי ואו ,שהשוא נח) כה,טו(

תחליף לשוא  אלא מילה אינה תנועה גדולה
ואין בכוחו , שהיה אמור לבוא בואו החיבור

אשכנזים הוא נע חלק מן ול. להניע את השוא
  .גם אם לא יבואו אותיות הדומות
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