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  פרשת ואתחנן
  

  הערות בקריאת שמע
  

להל� מספר הערות בשתי הפרשיות 
 לפי נושאי�, �����ש"הראשונות של ק

  .)'דגשי� וכו, טעמי�, שואי�, הפסקי�(
 

  :הפסקי�
  
בפסוק הראשו� יש להפסיק כל שתי  •

ל" �����מילי� ע ישרא� 
ינו יי , שמ 
, אלה
 ד יי ש� כבוד , ברו!"אבל . "� אח�
 ,ההפסק הוא שונה" לעול� ועד, לכותומ

ואי� " ברו!"וצרי! להפסיק לאחר מילת 
 ".ש�"להפסיק אחר מילת 

י מצוך� היו
ם" • ר אנכ� , אש�
ך�על ם היו�ם"וכ�  "לבב� 
, מצוה אתכ

ה א� לא יפסיק במילת  – "לאהב�
לבב! �ישמע שרק היו� יהיו על" היו�"

  .ורק היו� לאהבה
  

  :שואי�
  
שלא יניח הנד ולא ל "כבר הזהירונו רז •

 שי�להניע את השוא שב – "ְשַמע" כשאומרלכ� יש להקפיד  	����יניד הנח
מפני שבא ע "לכו נעבה הוא שוא שה

ואי! , )יתה כסגוליוהג(בראש מילה 
ויעבור על דברי ) כשוא נח(ו יניח$

 ?ש"רבותינו כבר במילה הראשונה של ק
הבית השניה בשוא  – "בכל�ְלָבְבָך" •

אחר תנועה גדולה מפני שבאה ל 
����נע
דהיינו קמ& רחב שהרי בא מעמיד (

 ."ְּבָשְדָך"וכ� דלת של  ,)אחריו

                                                 
325����������������������! #"$������%�'&("*)+"*"$��,-
326�/.0�����"1&("2 #3��4&5"*�6����,87/�2�9��"$�4�:�2�/.

�������%�/� &("���27<;#,=&("*�6���>,?,-���27/��7+, �6�>@A�/�
"��+,�B��0&(;C�6,?�"#���D,��"*�FE*"��G�6"*���>,?�DH+"���I��J.?"*�/BLK
,FE*"��M�/.A��G.���,LE$)+�(���! N"*�0�O&P;N��3����,Q�0�+,��#RN,Q�
�(�27+�6,-

327�/B?�0�S����)��,T&0�U�0,1�03:�*�0�$.V�0"��W@M
�0)>�Q.0;-

328�,J"$���+7X�%�Y&5"2 C�2�+@6.6,U�$,�B��Z�+�+)/�0�$.?�["0"*�\@M
�0�/B?�+,]"���7Q�(�2�/"��%�L.0 #,J&0�<.?�,6�5�0�B��5B��^7

.6�*,��^@� �.��*���X,A7/�*�� 'H>��+�>�+�^,?"2 N�(,_��"*�+,��`�! CB�B
7�+,G�>����)a&("*�67/��7<B6,b��)�7/;* 0�/���M.7/�2�+�<�<��@?�c�$,?"��- "$�D&("*,6"$;NBd��"$�0,?)��+�e.0E��/Bd���$.?�/��,d�! $�%�+�f.?�];-E*,?)LE$��"$I+ #�L�67/��7/B6,Z�+�+,]��1��B�.^����V��%���gE*"*"2�

RC)��Y&5"�7+�*B?�h $�:��0,� C�Z�.?�/��"$�PE��,�.U�6"��XK%�/�����G�
RM.GE#��"��;Mh,MiRN�h.6B-kj 

ָך"בטע� מפסיק השוא הופ! לסגול כמו  • ָך", "על�ְלָבֶב� ָך", "ְדָגֶנ&   ."ְוִיְצָהֶר�
בלשו� יחיד הוא  "ֶיְדֶכם�על"דלת של 

נראה , בשוא נח וא� היה בשוא נע
 .כאומר בלשו� רבי�

בשוא נע מפני שבא  הואו – "ְמָצְּוָך" •
 .באות דגושה

ובית של  "ּוְלָעְבד*"למד של  •
 l�m�nודומיה� בשוא נח "ּוְבָשְכְּבָך"

  ).הג� שהואו מועמדת(לספרדי� 
 

  :טעמי�
  
, םוקשרת , ודברת
 , םושננת+ , הבת& וא+  • , כלת
 וא� , ספת+ וא� , יתת� ונ� , םוכתבת�  , םחוית
 והשת� , ועבדתם0  ,םוסרת/  , םולמדת , ושמתם0 , םאבדת+ ו�  מפני ואו כול� מלרע  םת+ יורא

וצרי! להארי! בתנועה  l�lCoההיפו!
ובחלק ממילי� אלו יש ( ה�שלהאחרונה 

, )ג� העמדה קטנה קוד� לסו' המילה
מלעיל מפני שהוא בסו'  �  עתושב� אבל 
  .פסוק

 
  :דגשי�

  
היוד דגושה לאחר הא הידיעה  – "ַהּי*ם" •

, וא� תהיה רפה תהיה כהא התימא
דלת של את הש ידגיש להכיוצא בזה   ."ַהְּדָבִרים"

, "ואספת 4גנך", "ובלכתך 3דרך" • ד "בג – "וימי 3ניכם", "לא 6תן"
הבית הראשונה רפה  – "ּוְבָשְכְּבָך"  .י"ת בראש מילה רפי� לאחר אהו"כפ

והשניה דגושה דגש קל מפני שבאה 
 .לאחר שוא נח

 331יש לבטא את הדלת רפה – "אחד יי" •
מי שקשה ו. א להארי! בה"כ א"שאל

עליו יבטא את הדלת דגושה בדגש קל 
  l�l�m.ֶ*החָ ולא יאמר ֶא  בה אבל לא יארי!

                                                 
329p+qrs$tbu(v$s#wx?yzqAyuU{$v*v2|$p>yap>|Pq�}$u(~zsNx�|N���6u_�rw
�>~ryu�}�v*�[}$��~a}�v��/�6q6u[�r����O�t���O�~+�� r
330�(v��+tw���u���%t��}2�v*x?xG}#q6}�y�p'�<��q��6t�{#v*v2p� 
331q6�6t/�6xTy�pJ�(v*�6�}*u���u(���>tZ}!|#v*�tw+t]{�y>xAyU{$v*v2p

�>~Ow/s$tG��}�v*��}$qgy�pOx?�%�+x�}�u(}*s#w+xrq���t/�gy%p}�y>y>~�tG�
�6�+�%t�x��%�+xb��y>w+x�

332�q��5x?yaq?��}*v$}?�(v�����q6����uLxAy+q?~Du(v$}������Pv#qA���A|�}
��wX�(v��/��}$q�~��(v*v2|Nu�x_��}2w+��q_������w/v2pxAyG�(v���}��/u

x?v�yq� 



 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע על דקדוק לשומאמרי� 
 פרשת ואתחנ�

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  :אותיות נחות
  
המילה מתחילה  – "ִּכיֵמי", "ִויֵמי" •

בחיריק מלא והיוד שלאחריה נחה ואינה 
 .כלל נשמעת במבטא

במפיק ההא לכ� נרגשת  "את�יבולּה" •
  .במבטא

  
  :בליעת אותיות

  
יש  – "על�לבבך", "בכל�לבבך" •

 ,ויש להפריד בי� הדבקי�, "בָכְּלבבך"להזהר שלא תבלע למד אחת וישמע 
שיש  ניפמא� כי לא יפריד� יותר מדי 

ג "וכ� יש להזהר בכל כה .מק' ביניה�
שמילה מתחילה באותה אות כ

עשב "שמסתיימת קודמתה כמו 
או , "ואבדתם מהרה", �����"בשדך

ולא ( "אשר אנכי"שמתחילה באל' כמו 
, "ייאשר ", )תבלע האל'ו" אשָרנכי" , "ועצר את", "מטר ארצכם" , "ועבדתם אלהים אחרים" , "וקשרתם אתם", "ושמתם את"  ",+ת��ולמדֶת "ולא ( "ולמדתם אתם"

בגלל בליעת  התיו לשו� מ"וישמע ח
ג� לפני ואו שורוק בראש מילה ). האל'

 "אלהיכם ולעבדו"יש להזהר כגו� 
וכ� , ����C")עבדו�מ-ל�אלוקיכ"ולא (   ."בכל נפשכםבכל�לבבכם ּו"

בסידורי� חדשי� עושי� סימני� על 
ויפה ה� , האותיות העלולות להבלע

 .עושי�
שא� יהגה יש לבטא היטב את האות עי�  •

מלבד השיבוש שבדבר ג� אותה כאל' 
 "וכתבתם על"כמו , לבלוע אותהעלול 

השמים ", ")וכתבתַ,ל"שעלול להשמע ( לא  ועוד שא�"). השמִיַ,ל"ולא ( "על
יקפיד לבטא היטב את העי� הרי 

  .�����ו נשבה"יאמר ח" 'נשבע ה"שבמקו� 
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