
 

 

  )טיוטא(השבוע � הקודש ע� דוגמאות מפרשת מאמרי� על דקדוק לשו
 לראש השנה

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

  לראש השנה
  

  וש� אדנותה "בניקוד ש� הויה 
  

ניקוד המילה ְלעָֹל� כמנוקד ה "בש� הויה 
 "זה�שמי ְלֹעָלם"כפי שרמוז בפסוק 

שאסור לנו להגות את  אאל) טו,שמות ג(
לכ�   �����ותיותיו דהיינו יקוקהש� הגדול בא

כשיבוא ש� הויה אנו מבטאי� במקומו ש� 
כאשר נשמר הניקוד של " ָני� ֲאדֹ" �����אדנות

האל" לא יכולה לבוא ש, ְלעָֹל� בשינוי קל
לכ� מחליפי� , כמו בלמד של לעול�בשוא נע 

  .בה את הניקוד לחט" פתח
דהיינו שצרי$ את ש� הש� יש לבטא מלרע 

והעושה מלעיל , אדנות להארי$ בנו� של ש�
. �����ומארי$ בדלת או באל" אינו אלא טועה

ק" למילה מחובר במ' ש� הוג� כאשר 
דברי� ( "יךאלהייבעיני "כגו� שאחריו 

  .יבוא מעמיד בנו� )ב,יז
רחב שלספרדי� �את הנו� יש לבטא בקמ'

, ��	��)מורחבת( מבטאה כמו פתח מוטעמת

�	��וא� יבוא בפתח הוא ש� חול.  

חֹול� , סגול�ד בחט"ש� ֱאלִֹקי� מנוק
  .וחיריק

ש� אלקי� יכול , בניגוד לש� הויה אדנות
לבוא בהטיות ואז ישתנה הניקוד בסופו כגו� 

  ".ֶאלֵֹקינ*"
ש� ככאשר יבוא ש� הויה שיש לבטאו 

אלקי� נהגו המדפיסי� לנקדו בניקוד ש� 
כדי " יי"ג� כאשר מדפיסי�  ,י�ִק לֹאֱ 

לכ� תראה  .להימנע מלכתוב ש� הויה
לש�  "ְייָ "ולש� אלוקות  "ֱייִ "סי� ודפב

ניקוד האדנות שניקדו אותו בשוא ובקמ' של 
  .ְלעָֹל� כדלעילהמקורי של 

ע� ש� אלוקות ) אדנות(כשיבוא ש� הויה 
כמו קוד� ) אדנות(ר יבוא ש� הויה "יחד עפ

וישנ� מקומות בה� יוקד� , ז,בתהלי� סט
  .כא,כמו בתהלי� סח ש� אלוקות

אדנות או אלקות או  הויהאשר יבוא ש� כ
 השימוש אחרי אחת מאותיות )חול' אפי(
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אשר ברך "תבוטא האל" כגו� ה "מש
לכ� ) א,דברי� לג( "יםאלהמשה איש הָ 
אול� , כדרכהשל ש� אלקות נקדו את האל" 

אז ב "וכלאותיות השימוש  לאחרא� יבואו 
כ� אי� לבטא אותה כש�  לע , האל" נחה

" ראש"שאי� מבטאי� את האל" של 
כדלעיל " יי"ג� המדפיסי�  ."ראשו�"ו

' לדוג. משמיטי� את ניקוד האות הראשונה הוא ההולך  יָ יוַ ", )ב,לא( "אמר אלי יָ יוַ "
ֹלִהים אוהשתחוית לֵ ") ח, לא( "לפניך
) כט,לג( "יָ יעם נושע ּבַ " ,)יז,ל( "אחרים

 ויההיוד והאל" בשמות הבדוגמאות אלו 
  .אלקי� אינ� מנוקדי� כללו )אדנות(

ואז ה� (ל בקמ' �� יבואו אותיות ב וא
לפני ש� אלקות ) בה�הא הידיעה  מבליעי�

זבח "אז כ� מבטאי� את האל" כגו� 
, )יט,שמות כב( "ים יחרםהִ ֹלאֱ לָ 
  ).ח,תהלי� פו( "ייים אלהאין�כמוך בָ "

הפטרת ( "אין בציון ייה" יוצאי� מ� הכלל
שש� האל" נחה כאילו ) יט,ירמיהו ח,ב"ת

אפילו שבאה לאחר הא של " יַהדֹנָ "כתוב 
 "תגמלו�זאת ייַה לְ "לעומת זאת . ה"מש

למרות שבאה  האל" מבוטאת) ו,דברי� לב(
כאילו  אתויש לבטא ז, ב"לאחר למד של וכל

שהלמד בשוא נח ותכופה " ַני�כתוב ַהְלֲאדֹ
 .למרות שנכתבת בתיבה נפרדתשלפניה להא 

) ג,תהלי� קלו( "י האדניםנֵ דֹ אָ הודו ַל! "ג� 
א יוצא מ� הכלל ומבטאי� בו את האל" הו

  .ב"למרות שבא לאחר למד של וכל


