
 בשלח – ויבינו במקרא 
� -יד,ה   ָ֠הֵפ֠ ם ַוֵּיֽ ח ָהָע֑ י ָבַר֖ ִים ִּכ֥ ֶל� ִמְצַר֔ ֲעָבָדי֙ו ֶאלַוּיַֻּג֙ד ְלֶמ֣ ה ַוֽ ב ַּפְרֹע֤ אְמרּ֙ו ַמה- ְלַב֨ ֹֽ ם ַוּי י- ָהָע֔ ינּו ִּכֽ את ָעִׂש֔ ֹ֣ ְחנּו ֶאת-ּז ל - ִׁשַּל֥ נּוִיְׂשָרֵא֖ ָעְבֵדֽ  ֵמֽ

 יזהר לבטאות היטב העי"ן שבתיבת 'מעבדנו' שהקוראה כאל"ף משנה משמעות לגמרי. 

ר  -יד,ו  ח עִ - ִרְכּ֑בֹו ְוֶאת-ֶאת  ַוֶּיְאֹס֖  ּֽמֹו ַעּ֖מֹו ָלַק֥

 אין בזה שינוי משמעות. בשוא נח ולא בסגול ומ"מ  האל"ף שבתיבת 'ויאסר'

י -יד,י  יב ַוִּיְׂשאּ֩ו ְבֵנֽ ֑ ה ִהְקרִ ל ֶאת- ּוַפְרֹע֖ ם  - ִיְׂשָרֵא֨ ֲחֵריֶה֗ ַע ַאֽ ִים | ֹנֵס֣ ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַר֣ יֵניֶה֜ יְראּו֙ ֵעֽ י ַוִּיֽ ד ַוִּיְצֲע֥קּו ְבֵנֽ ל ֶאל-ְמֹא֔ ה ה-יְ -ִיְׂשָרֵא֖  ָֹוֽ

 וממילא יניע את השוא שברי"ש דאי לאו הכי ישמע מלשון ראיה. וכ"ה לקמן לא. ,וייראו' כדין חיריק מלא'יזהר להטעים את היו"ד שבתיבת  

ה ֶאל  -יד,יג   אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ְתַיְּצ֗בּו -ָהָע֘ם ַאל -ַוּי אּ֒ו ִהֽ ת יְ - ֶאתּוְראּ֙ו ִּתיָר֒ ה ֲאֶׁשרהֹ -ְיׁשּוַע֣ ם ֶאת -ָו֔ ר ְרִאיֶת֤ י ֲאֶׁש֨ ם ַהּ֑יֹום ִּכ֗ ה ָלֶכ֖ ֲעֶׂש֥ פּו -ַיֽ א ֹתִס֛ ֹ֥ ִי֙ם ַהּ֔יֹום ל ִמְצַר֨

ם ם -֖עֹוד ַעד  ִלְרֹאָת֥  עֹוָלֽ

 ון 'יריה'. לשל הוא שינוי משמעות  טעות השניהיזהר לא לבלוע האל"ף שבתיבות 'וראו' ו'לראותם' שלא יקרא ּורּו / ִלרֹוָתם, וב

ֹ֤ וַ  -יד,טו  קִּת ַמה־  הֶׁש֔ הָו֙ה ֶאל־מֹ -יְ   אֶמרּי י   ְצַע֖ לְׂש ֵני־יִ ּבְ ֶאל־ רַּדּבֵ֥ ֵאָל֑  ּוע ָּסֽ ְויִ  ָרֵא֖
, ואכן  . | כמדומה שנפוץ לומר 'ויסעו' עם פתח בוא"ו1משנה משמעות ללשון 'יציקה' בנקבה לכא' ', שאז ַצק'ּתִ 'תצעק' שלא יקרא -יבטא העי"ן שב 

כ"ה בשאר הפעמים שמובאת מילה זו בפרשתינו (יג,כ טו,א יז,א ועוד ששם הסמ"ך בשוא וכאן בקמץ) אך יש לשים לב שכאן הוא"ו בשוא, והטועה  
 משנה משמעות לעבר. 

י   - בטו,  ְיִהי-יָ֔ ְוִזְמָר֙ת ָעִּז֤ ה ֶז֤ה אֵ - ּה ַוֽ יׁשּוָע֑ י ִלֽ הּו אֱ -ִל֖ אֲ -ִל֙י ְוַאְנֵו֔ י ַוֽ י ָאִב֖ ְנהּו�ֵה֥ ְמֶמֽ  ֹרֽ

  ', ש'זמרת' שלנו הוא ה ו פירוש "אאך לת  , לפרש"י שכ"ה  הגםשמדברים על זמרת ה', ו יובן מקריאתו ל"ה'וזמרת' כמשפט הפשטא, וא -יפסיק ב
     שהוא תנא. 2יש לנקוט כהתרגום  רש"יו  ת"אומסתבר שבמח' המשמעות,  השינונמצא ש

ה  - טו,ד ת ַּפְרֹע֛ יו ֻטְּב֥עּו ְבַים   ְוֵחי֖לֹוַמְרְּכֹב֥ ִלָׁש֖ ר ָׁשֽ ה ַבָּי֑ם ּוִמְבַח֥  ֽסּוף-ָיָר֣

 יזהר להפסיק בתיבת 'וחילו' יותר ממה שהפסיק בתיבת 'פרעה' בכדי שיובן שגם 'מרכבות פרעה' 'ירה בים' ולא רק 'חילו'. 

ת ְיַכְסֻי֑מּו -טו,ה   ְר֥דּו ְּתֹהֹמ֖ ֶבן -ְּכמֹו ִבְמצֹו֖�ת ָיֽ  ָאֽ

 גם הצד"י בחולם ולא בשורוק, והרבה מאוד נכשלים בזה, ומ"מ אין בזה שינוי משמעות.   –במצולות 

ִים ִנְּצ֥בּו ְכמֹו -טו,ח  י֙� ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔ ת ְּבֶלב ֵנ֖ד-ּוְב֤רּוַח ַאֶּפ֨ ְפ֥אּו ְתֹהֹמ֖ ים ָקֽ ְזִל֑ ם -ֹנֽ  ָיֽ

 . כמו 'נד' הנוזלים נצבו, וכונת המקרא היא ש]נצב [ולא פורש מי  נזלים שלנצבו כמו נד ששמע  טרחא, ואל"ה י כמשפט ה 'נד'   -ב יפסיק 

ל ְזֽרֹוֲע֖�    -טו,טז  ַחד ִּבְגֹד֥ ָת֙ה ָוַפ֔ ם ֵאיָמ֨ ל ֲעֵליֶה֤ ֶבן ַעד ִיְּד֣מּוִּתֹּפ֨ ר ַעְּמ֙� ְיהֹ - ָּכָא֑ ֲעֹב֤ ד -ַיֽ ה ַעֽ ר ַעם -ָו֔ ֲעֹב֖ יתָ -ַיֽ  ֥זּו ָקִנֽ

 . יזהר להדגיש הדל"ת שבתיבת 'ידמו' וממילא להניע השוא, דאל"ה יובן מקריאתו שהוא מלשון דמיון ולא מלשון דממה

אֶמר ְיה - טז,ד  ֹ֤ ֶחם ִמן - ֶאלָֹוה֙ -ַוּי ם ֶל֖ יר ָלֶכ֛ י ַמְמִט֥ ְנִנ֨ ה ִהֽ ְקטּ֙ו ְּדַבר -ֹמֶׁש֔ ם ְוָלֽ א ָהָע֤ ִים ְוָיָצ֨ ַען -ַהָּׁשָמ֑ ּנּו֣יֹום ְּביֹו֔מֹו ְלַמ֧ י ִאם ֲאַנֶּס֛ � ְּבֽתֹוָרִת֖ א - ֲהֵיֵל֥ ֹֽ  ל

 ע כאילו ישנם שתי רשויות. שברפה פירושה 'אנסה אותנו' וח"ו ישמ , הנו"ן [השניה] שבתיבת 'אנסנו'את יזהר מאוד להדגיש 

ר ִצָּו֥ה יְ  -טז,לד   ֲאֶׁש֛ ה -הָֹו֖ה ֶאל- ַּכֽ הּוֹמֶׁש֑ ֶרת  ַוַּיִּניֵח֧ ֵעֻד֖ת ְלִמְׁשָמֽ ן ִלְפֵנ֥י ָהֽ ֲהֹר֛  ַאֽ

 .3יזהר להדגיש הנו"ן שבתיבת 'ויניחהו' דאל"ה יובן שהוא מלשון 'עזיבה' ולא מלשון 'שימה'

 

 
ק כתובבשמואל (ב יג,ט) ואמנם  1 יו ַוִּתֹצ֣ ׁשוכמו ' ,בחולם, מ"מ כמדומה שייתכן אף בקמץ ְלָפָנ֔ �ִאם־' כתוב בקהלת (יא,י)הגם ש(משלי כג,לב)  'ִיָּׁש� ְּכָנָח֣ אך לרגילים  '.ַהָּנָחׁש ִיֹּש֥

 להבחין בין קמץ לפתח תהיה זו הצלה בזה.
 ון רש"י לחלוק.  ותכהלא  מעולם  ודאי שם  , ועליהםיש להדגיש שכל הנ"מ בין רש"י לת"א הוא רק לענין דיעבד, אך לכתחילה לכ"ע יש להפסיק מעט שכן מורים הטעמים לכשעצמ  2
 .   , אך נכון לדעת המ"ב כמו שנהגו לחוש לו בברכת התפיליןסי' כה ובאחרונים שם לגבי הדגש שבברכת להניח תפילין אמנם נחלקו בזה הפוס', עי בב"י או"ח  3



 פרק העד סוף  ,האשכנזים מתחילים בשופטים ד,ד והספרדים מתחילים ה,א - בשירת דבורה  מפטירין

ֶׁשת -ד,כא  ל ֵאֽ ח ָיֵע֣ ֶבר ֶאת-ַוִּתַּק֣ ֶׂשם ֶאת-ֶח֠ ֶהל ַוָּת֧ ד ָהֹא֜ ע ֶאת-ְיַת֨ אט ַוִּתְתַק֤ ּה ַוָּת֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַּבָּל֔ ֶבת ְּבָיָד֗ ֶרץ ְוֽהּוא ַהָּיֵת֙ד ְּבַרָּק֔תֹו ַוִּתְצַנ֖ח-ַהַּמֶּק֣ ם -ָּבָא֑ תִנְרָּד֥  ַוָּיַ֖עף ַוָּיֹמֽ

 ומ"מ בשניהם אין שינוי משמעות.   'וימת' המ"ם בחולם ולא בקובוץ.  . |'ויעף' העי"ן בפתח ולא בחולם

ים  ִיְבַחר֙  -ה,ח  ז   4ֱא�ִה֣ ים ָא֖ םֲחָדִׁש֔  ן ִאם  ָלֶח֣ ים ָמֵג֤ ֑ ַמח-ְׁשָערִ  ָרֶא֙ה ָוֹר֔ ל  ֵיֽ ֶלף ְּבִיְׂשָרֵאֽ ים ֶא֖  ְּבַאְרָּבִע֥

  את יפסיק בתיבת 'יבחר' כמשפט הפשטא, ולולי ההפסקה יוכל להתפרש שהאלהים החדשים הוא יבחר, וכאן כוונת המקרא שכשישראל יבחר 
רק במלרע מובן  משמעות ש'לחם' מלרע, ולכא' הוא שינוי האלהים החדשים, כמבואר במפרשים, וחסרון ה'את' יובן רק ע"י ההפסקה הנדרשת.|  

 מלחמה ולא מאפה.   אהוש

ב  -ה,כח  ה ַוְּתַיֵּב֛ ׁש ִרְכּבֹ֙ו ָל֔בֹוא ַמּ֣דּוַע  ְּבַע֩ד ַהַחּ֨לֹון ִנְׁשְקָפ֧ ֶאְׁשָנ֑ב ַמּ֗דּוַע ֹּבֵׁש֤ ד ָהֽ א ְּבַע֣ יְסָר֖ ם ִסֽ ֱח֔רּוֵא֥ יו ֶאֽ י ַמְרְּכבֹוָתֽ  ַּפֲעֵמ֖

   שינוי משמעות. גול והחי"ת בחטף סגול ולא כמדובר כיום, ומ"מ כמדומה שאין בזהס'אחרו' האלף ב
 למנחה של שבת

ן  -יח,ה  א ִיְת֨רֹו ֹחֵת֥ ֹ֞ ה ּוָבָנ֥יו ְוִאְׁשּ֖תֹו ֶאלַוָּיב ל-ֹמֶׁש֛ ה ֶא֨ ר-ֹמֶׁש֑ אֱ  ֹחֶנ֥ה֛הּוא -ֲאֶׁשר ַהִּמְדָּב֔ ר ָהֽ ם ַה֥ ים-ָׁש֖  �ִהֽ

  ושם הביאו נוסחא נוספת שהוא בזקף  5בתנ"ך קורן [ואחריו נגררו רב החומשים] היא בזקף קטון ובאי"מ היא ברביע  מח',  יש הטעמת 'המדבר'ב
 , ומ"מ אין בזה שינוי משמעות. 7. | 'חנה' מלרע ולא מלעיל כמתבקש 6זה שינוי משמעות כל גדול, ומ"מ פשוט שאין ב 

אֶמ֙ר ֶאל  -יח,ו  ֹ֨ י� -ַוּי א ֵאֶל֑ ֶתְנ֥� ִיְת֖רֹו ָּב֣ י ֹחֽ ה ֲאִנ֛ ְׁשְּת�֔ ֹמֶׁש֔ ּה  ְוִא֨  ּוְׁשֵנ֥י ָבֶנ֖יָה ִעָּמֽ

כאילו ה'עמה' זו משהי אחרת ובאמת    , 'עמה'  תיובן שגם אשתו נמצא   ובלא"ה 'ואשתך' כמשפט הזקף, על אף הקושי להפסיק לאחר האתנח,    -יפסיק ב 
 ולכן מוכרחים להפסיק כנ"ל כדין.   ,'עמה' היא היא 'אשתך'

 רמזים בטעמים
ת יְ  -טז,ח  ה ְּבֵת֣ אֶמר מֶׁש֗ ֹ֣ ַע יְ ֹהָוה֩ -ַוּי ַע ִּבְׁשֹמ֤ ֶק֙ר ִלְׂשֹּב֔ ֶחם ַּבֹּב֨ ל ְוֶל֤ ֱאֹכ֗ ר ֶלֽ ֶרב ָּבָׂש֣ ם ָּבֶע֜ א־- ָלֶכ֨ ֹֽ ה ל יו ְוַנְ֣חנּו ָמ֔ ם ָעָל֑ ם ַמִּליִנ֖ ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ֵתיֶכ֔ ֹהָו֙ה ֶאת־ְּתֻלֹּנ֣

י ַעל־יְ  ם ִּכ֥ ֵתיֶכ֖ ינּו ְתֻלֹּנֽ ה -ָעֵל֥  ֹהָוֽ

תהיה לכם   נתינה הזולרמז שה  ,אתנחניתן משא"כ בשביעה מהלחם  , כלומר להוריד מעצמם  ,צטרכו לרבוץישכדי לאכול את הבשר  , 'לאכל' ברביע
והלחם ששאלו כהוגן הגיע להם   ,, לרמז מה שאמרו חז"ל [ביומא עה. והובא ברש"י כאן] שבשר ששאלו שלא כהוגן הגיע להם שלא כהוגןבנחת

 יבוא להם בצורה נוחה. כהוגן. וכן נרמז לקמן יא שתיבת לחם באתנח שהלחם  

 

 
 .כהרגלי במקף תיוובן מכוונת הפס' ולכן לא חילק כמ ולא קודש, כאן הוא חול 4
האשכנזים  נקרא בפימה שלימדני מו"ר המדקדק המפורסם הרה"ג אליהו לוין שליט"א ששם טעם זה במקורו הוא רביע וכמו שנהגו הספרדים לקרותו, ומה ש אגב אבוא אעי'ר 5

וכמו 'אריא הוא דרביע , רובץ ירושות פביע' בארמיר'[שהקורא רובץ בקולו בתיבה זו  ,ולמנגינה שהמקור שם זה הוא מו,  4, שאין כל קשר בין טעם זה למס' טעות'רביעי' הוא 
 . ומשמעות זו אינה נמצאת כלל בשם 'רביעי' עליה']

הזקף לסוף פס' טרחא שהיא בתיקו"ס אי"מ כתבו להקשות על הנוסחא שהיא בזקף, איך יבוא בשם העצם [מדבר] טעם מפסיק כזקף ולאחריו יבוא התואר [אשר הוא וכו'] ובין  6
לק"מ שכל שאחר כך בא מפסיק יותר גדול [ואצלינו הוא סוף פס'] אנו משייכים את כל  קושייתם וק אני מלהכריע בין הגירסאות, אך מ"מ לעד"ן דמפסיקה פחות מזקף, ואמנם רח

ל  למה שלפני הזקף, וכמו שמצינו במגילת אסתר (ב,ו)  לאחר הזקף  הנאמר ֶל� ָּבֶבֽ ר ֶמ֥ ה ְנבּוַכְדֶנַּצ֖ ר ֶהְגָל֔ שהתיבות 'נבוכדנצר מלך בבל' הם כעין ביאור של תיבת 'הגלה' ואע"פ כן   ,ֲאֶׁש֣
 .אצלנובאה בזקף קטון ותיבת 'נבוכדנצר' שלאחריה בטרחא בדיוק כמו  תיבת 'הגלה'

 ., ובפרט שנסוג אחור שבו רבו היוצאים מן הכללב כללי הדקדוק הם רק על דרך הרבהוא יוצא מן הכלל ללא סיבה, וכבר כתבו גדולי המדקדקים שרכמדומה שו 7
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