
 ואתחנן –ויבינו במקרא 
 

ה  -ג,כז  ָחה ּוְרֵא֣ ָנה ּוִמְזָר֖ ָנה ְוֵתיָמ֥ א ֵעיֶנ֛י� ָיָּ֧מה ְוָצֹפ֛ ה ְוָׂש֥ אׁש ַהִּפְסָּג֗ ֹ֣ ה | ר ר ֶאת-ִּכי ְבֵעיֶנ֑י�ֲעֵל֣ ֲעֹב֖ א ַתֽ ֹ֥ ה - ל ן ַהֶּזֽ  ַהַּיְרֵּד֥
שהוא לא איך יתן את ההפסקה העיקרית בפס' בתיבת 'בעיניך' ששם האתנח, שלולי זה ישמע מקריאתו שה' ית' מצווה את משה רבינו ע"ה שהוא יראה בעיניו 

 שהוא לא יעבור את הירדן. בנימוק ,הארץציווהו הי"ת לראות את והאמת ש, עובר את הירדן

ה -ד,א  ע ֶאל ְוַעָּת֣ ל ְׁשַמ֤ ְח֗יּו ּוָבאֶת֙ם -ֻחִּקי֙ם ְוֶאלהַֽ -ִיְׂשָרֵא֗ ַען ִּתֽ ֲעׂ֑שֹות ְלַמ֣ ם ַלֽ ד ֶאְתֶכ֖ י ְמַלֵּמ֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ים ֲאֶׁש֧ םַהִּמְׁשָּפִט֔ יִרְׁשֶּת֣ ר ְיהֹ -ֶאת ִוֽ ֶרץ ֲאֶׁש֧ ם -ָהָא֔ ֵתיֶכ֖ י ֲאֹבֽ ָו֛ה ֱא�ֵה֥
ם ן ָלֶכֽ  ֹנֵת֥

 הכתוב. יזהר לבטאות את העי"ן כראוי, והקוראה כאל"ף משנה משמעות 

ֲעַבְדֶּתם -ד,כח  י -ַוֽ ה ְיֵד֣ ֲעֵׂש֖ ים ַמֽ ם ֱא�ִה֔ םָׁש֣ א ָאָד֑ ֹֽ ר ל ֶבן ֲאֶׁש֤ ץ ָוֶא֔ ןִיְראּו֙ן -ֵע֣ א ְיִריֻחֽ ֹ֥ אְכ֖לּון ְול ֹֽ א י ֹ֥ א ִיְׁשְמ֔עּון ְול ֹ֣  ְול
 ועבדתם' לבטאות העי"ן שהקוראה באל"ף משנה את התוכחה לברכה, וכמו כן יזהר לא לבלוע הדל"ת אך כמדומה שבזה אין שינוי משמעות. | יפסיק'יזהר בתיבת  

 שאלהים הם מעשה ידי אדם וגם מעשה עץ ואבן. בתיבת 'אדם' בכדי שיובן ש'עץ ואבן' הוא תיאור האלהים שיעבדו ולא 

ם ֶאת -ד,כט  ם ִמָּׁש֛ י -ְיהֹ -ּוִבַּקְׁשֶּת֥ אָת ִּכ֣ י� ּוָמָצ֑ ּנּוָו֥ה ֱא�ֶה֖ ְב�֖ -ְּבָכל ִתְדְרֶׁש֔ �-ּוְבָכל ְלָבֽ  ַנְפֶׁשֽ
יפריד מעט בין התיבות 'על לבבך' וכמו שהזהירו על זה  יזהר להדגיש הנו"ן שבתיבת 'תדרשנו', שללא דגש פירושו תדרוש אותנו ובדגש פירושו תדרוש אותו.|

 .1בגמ' ברכות לגבי תיבות אלו בק"ש

ע ָע֩ם  - ד,לג ַמ֥ ר ִמּתֹו�-֨קֹול אֱ ֲהָׁש֣ ים ְמַדֵּב֧ ֲאֶׁשר-�ִה֜ ׁש ַּכֽ ִחי-ָהֵא֛ ה ַוֶּיֽ ְעָּת ַאָּת֖  ָׁשַמ֥
 ות ולבלוע את העי"ן. בתיבות 'השמע עם' מחמת נגינת התלשא ישנה מכשלה מצויה לחבר את התיב

ים  - ד,לח ֲעֻצִמ֛ ים ַוֽ ם ְּגֹדִל֧ יׁש ּגֹוִי֛ ֶתת ִמְּמ�֖ ְלהֹוִר֗ יֲא֗� ָלֽ ֲהִבֽ ה -ְל֧� ֶאת-ִמָּפֶנ֑י� ַלֽ ה ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽ ֲחָל֖ ם ַנֽ  ַאְרָצ֛
ועצומים ממך, ולא שהמכוון הוא להוריש ממך את הגויים הגדלים יזהר להפסיק בתיבת 'ממך' יותר ממה שהפסיק בתיבת 'ועצמים' בכדי שיובן שהכוונה גדולים 

 והעצמים. ומחמת נגינת הדרגא תביר הרבה נכשלים בזה.

ֹבָת֘  -ד,לט  ֲהֵׁשֽ  ַדְעָּת֣ ַהּ֗יֹום ַוֽ י ְיהֹ ְלָבֶב֒� -ֶאלְוָיֽ אֱ -ִּכ֤ ַעל ְוַעל-ָו֙ה ֣הּוא ָהֽ ִים ִמַּמ֔ ים ַּבָּׁשַמ֣ ֶרץ -�ִה֔ ַחתָהָא֖ ין  ִמָּת֑  ֽעֹודֵא֖
יזהר מאוד לתת את ההפסקה העיקרית בפס' בתיבת 'מתחת' כדין האתנח, שלא ישמע חלילה שה' |  .לבבך' וכעין מש"כ לעיל בסמוךיפריד מעט בין התיבות 'אל 

לוה רק בשמים ממעל -"ה אהוא האלוקים רק בשמים, והמשך הפס' בא רק לומר שבארץ אין עוד כמוהו, וחלילה יכולים לצאת מזה שתי טעויות נוראות א. שהקב
זה הפס' מעיד כטענת הכופרים הקדמונים. ב. שרק בארץ אין עוד אך בשמים חלילה להפך. אלא כוונת הפס' היא שה' הוא האלוקים גם בשמים וגם בארץ, וחוץ מ

 ח'.   שאין עוד כמוהו כלל בשום מקום, וזה יובן רק אם יפסיק כדין כנ"ל. ויש ליזהר בזה מאוד גם 'בעלינו לשב

יְרׁ֨שּו - ד,מז ֶל�- ַאְר֜צֹו ְוֶאת-ֶאת ַוִּיֽ ֶרץ | ֣עֹוג ֶמֽ ֶמׁש-ֶא֣ ח ָׁשֽ ן ִמְזַר֖ ֶבר ַהַּיְרֵּד֑ ר ְּבֵע֣ י ֲאֶׁש֖ ֱאֹמִר֔ י ָהֽ ן ְׁשֵנ֙י ַמְלֵכ֣  ַהָּבָׁש֗
נותן העמדה בחיריק ממילא השוא שברי"ש יהא נח, ואז בתיבת 'ויירשו' יזהר להטעים את החיריק כדין חיריק מלא וממילא השוא שברי"ש יהא שוא נע. ואם אינו  

 יובן מקריאתו שיעשו את ארצו רשה [מלשון רש].

א ֶאת - ה,ג ֹ֣ ת ְיהֹ -ל ינּו ָּכַר֥ ה -ָו֖ה ֶאת -ֲאֹבֵת֔ ֶּלה ֹפ֛ ְחנּו ֵא֥ נּו ֲאַנ֨ י ִאָּת֔ את ִּכ֣ ֹ֑ ית ַהּז ֣ ים ַהּ֖יֹוםַהְּברִ נּו ַחִּיֽ  ֻּכָּל֥
תר ממה שהפסיק בתיבת 'פה', שכן פירוש הפס' הוא שה' כרת את הברית אתנו שהם אלה שהיום פה, וכלנו חיים ולא שכלנו חיים יזהר להפסיק בתיבת 'היום' יו

 היום.

א - ה,ט ֹֽ א -ל ֹ֣ ם ְול ֲחֶו֥ה ָלֶה֖ םִתְׁשַּתֽ ָעְבֵד֑ י ְיהֹ  ָתֽ ֹנִכ֞ י ָאֽ ֵקד ֲעֹ֨ון ָא֧בֹות ַעל-ִּכ֣ א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ י֙� ֵא֣ ים-ָו֤ה ֱא�ֶה֨ ים ְוַעל-ְוַעל ָּבִנ֛ י-ִׁשֵּלִׁש֥ ְנָאֽ ים ְלֹׂשֽ  ִרֵּבִע֖
 |  .2שמע חלילה שישנו ציווי לא לאבד אותםיבתיבת 'תעבדם' יזהר מאוד לבטאות את העי"ן, שלולי זה 

ת ָּכל -ה,כח  י� ֵא֧ ה ֵאֶל֗ ֲאַדְּבָר֣ ד ִעָּמִד֒י ַוֽ ה ֹּפ֘ה ֲעֹמ֣ ים -ְוַאָּת֗ ֻחִּק֥ יםַהִּמְצָו֛ה ְוַהֽ ּה ְוַהִּמְׁשָּפִט֖ ם ְלִרְׁשָּתֽ ן ָלֶה֖ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ר ָאֽ ֶרץ ֲאֶׁש֧ ם ְוָעׂ֣שּו ָבָא֔ ר ְּתַלְּמֵד֑  ֲאֶׁש֣
 שיובן ש'אשר תלמדם' מסב גם על 'המצוה'.יפסיק בתיבת 'המשפטים' יותר ממה שהפסיק בתיבת 'המצוה', בכדי 

 . 1יזהר בכל מה שהזהירו הפוס' בק"ש,ועי' הע'  - פרשת שמע -ו,ד 

י ֵא֥  -ו,טו  ן-ֹהָו֥ה אֱ - יְ  ַקָּנ֛אל -ִּכ֣ � ֶּפֽ י� ְּבִקְרֶּב֑ ֱחֶרה ַאף-�ֶה֖ ה-ֹהָו֤ה אֱ - יְ -ֶיֽ֠ ֲאָדָמֽ ל ְּפֵנ֥י ָהֽ יְד֔� ֵמַע֖ � ְוִהְׁשִמ֣ י֙� ָּב֔  �ֶה֨
 ועל., שיובן שהוא שם תואר ולא פידגיש הנו"ן שב'קנא'

נּו יְ   -ו,כד  ֲעׂשֹו֙ת ֶאת-ַוְיַצֵּו֣ ה ַלֽ ה ֶאת -ָּכל-ֹהָו֗ ֶּלה ְלִיְרָא֖ ים ָהֵא֔ ֻחִּק֣ ינּו - אֱ ֹהָו֣ה -יְ -ַהֽ נּ֙ו �ֵה֑ ה -ָּכלְל֥טֹוב ָל֨ נּו ְּכַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ים ְלַחֹּיֵת֖  ַהָּיִמ֔
אי רק על ציווי יזהר להפסיק בתיבת 'אלוקינו' יותר ממה שהפסיק בתיבת 'האלה' כמשפט האתנח שמפסיק יותר מזקף, שלולי זה יובן שהנימוק 'לטוב לנו וגו' ק

 כל החקים האלה'.ציווי 'לעשות את על היראה ובאמת הוא מסב גם 
י -ז,ד  יר ֶאת-ִּכֽ ה ַאף-ָיִס֤ ים ְוָחָר֤ ֑ ים ֲאֵחרִ ְב֖דּו ֱא�ִה֣ י ְוָעֽ ֲחַר֔ ַאֽ ר-יְ -ִּבְנ֙� ֵמֽ יְד֖� ַמֵהֽ ם ְוִהְׁשִמֽ  ֹהָו֙ה ָּבֶכ֔

וכמו שהזהירו בזה  ,אף' . | יזהר להפריד מעט בין התיבות 'וחרהעל איבוד הע"זחלילה כועס ' יתברך כאילו הישמע כאל"ף אם יקרא , שעבדו''ובטא העי"ן שבי
 "ש.בק

 

 
הרפיית הדגוש ולהפך, אך  ואמנם שם נפסק שאם לא דקדק באותיותיה בדיעבד יצא, אך רבינו יונה שם פירש ש'לא דקדק' הנאמר במשנה שיצא, קאי רק על הנחת הנע ולהפך ו 1

ק"ש ה"ט) והחינוך (מצוה תכ) פסקו להדיא שיצא ההפרדה בין הדבקים אינה כלולה בדברי המשנה, וממילא לדבריו אין לנו מקור שהמחבר את הדבקים יצא, אך הרמב"ם (פ"ב מ
, שכן בק"ש בדיעבד יצא ואילו בקה"ת פסק  יש לדקדק יותר בקריאת התורה מאשר בקריאת שמעגם בכה"ג וכ"נ מסתמות דברי מרן (ר"ס סב), ומ"מ יש לציין שלדעת הרמב"ם  
' הסברא בזה שהקורא בתורה וטועה משריש את הטעות בציבור רח"ל בשונה מהקורא ק"ש שלגרמיה הרמב"ם (פי"ב מתפילה) שאפ' אם טעה בדקדקוק את אחת מחזירין אותו. ולכא

 הוא דעבד.    
 להישמעהדבר  יכול  ש  לחומר הדברנלע"ד    שבלשון אבידה משתמשים בפועל יוצא רק בבניין כבד, מ"מ  ,לפי הדקדוק אין לומר כךידי"נ הרה"ג אריאל רחמים שליט"א העירני שו  2
 גם באופן כזה.ולהזהיר ליזהר יש  כפירהכ



ם ִמָּכל -ז,ז  ֻרְּבֶכ֞ א ֵמֽ ֹ֣ ק יְ -ל ים ָחַׁש֧ ַעִּמ֗ י-ָהֽ ם ִּכֽ ר ָּבֶכ֑ ם ַוִּיְבַח֣ ם ַהְמעַ֖ -ֹהָו֛ה ָּבֶכ֖ ים-ט ִמָּכלַאֶּת֥ ַעִּמֽ  ָהֽ
 ט' הוא שינוי משמעות.שאם יקרא 'המַ  ,יזהר לבטאות העי"ן שב'המעט'

 מ,כו –ישעיה מ,א  –נחמו נחמו עמי מפטירין 
 

ֶר� ְיה   -מ,ג  ר ַּפּ֖נּו ֶּד֣ א ַּבִּמְדָּב֕ ה ֵלא ַיְּׁשרּו֙ ָו֑ה -֣קֹול קֹוֵר֔ ה ְמִסָּל֖ ינּו  -ָּבֲעָרָב֔  �ֵהֽ
 בתיבת 'ישרו' יזהר להדגיש השי"ן וממילא להניע השוא, בכדי שיובן שהוא ציווי ולא לשון עבר. 

ל –מ,יא  א ָע֖לֹות ְיַנֵהֽ ים ּוְבֵחי֖קֹו ִיָּׂש֑ ץ ְטָלִא֔ ה ִּבְזֹרעֹ֙ו ְיַקֵּב֣  ְּכֹרֶע֙ה ֶעְד֣רֹו ִיְרֶע֔
 ת הכתוב.יזהר בפס' זה לבטאות העי"ן, שברב תיבותיו הקוראה כאל"ף משנה ממשמעו

י -מ,יג  ן ֶאת-ִמֽ ּנּו-ְיה ֖רּוחַ -ִתֵּכ֥ יׁש ֲעָצ֖תֹו יֹוִדיֶעֽ  ָו֑ה ְוִא֥
| בתיבת 'יודיענו' ידגיש הנו"ן, בכדי שיובן שיודיע אותו ולא יודיע אותנו וכ"ה  3.יזהר מאוד להפסיק בתיבת 'רוח', בכדי שיובן ששם הוי"ה הוא התשובה לשאלה

 ת 'ירקענו'.בפס' הבא וכעי"ז בפס' יט' בתיב
ר  -מ,טז  י ָּבֵע֑ ין ֵּד֖ ה  ְוַחָּי֔תֹוּוְלָב֕נֹון ֵא֥ י עֹוָלֽ ין ֵּד֖  ֵא֥

 .שלו' 4לדתמיבתיבת 'וחיתו' ידגיש היו"ד שללא דגש פירושו '
א -ָמ֨רֹום ֵעיֵניֶכ֤ם ּוְראּ֙ו ִמי-ְׂשאּו -מ,כו  ֹ֥ יׁש ל ַח ִא֖ יץ ֹּכ֔ ב אֹוִני֙ם ְוַאִּמ֣ א ֵמֹר֤ ם ִיְקָר֔ ם ְלֻכָּל֙ם ְּבֵׁש֣ ר ְצָבָא֑ יא ְבִמְסָּפ֖ ֶּלה ַהּמֹוִצ֥ א ֵא֔ רָבָר֣  ֶנְעָּדֽ

 כתוב.בתיבת 'נעדר' העי"ן בשוא נח ולא בסגול, ויבטא העי"ן שהקוראה כאל"ף משנה ממשמעות ה
 

 קריאה למנחה של שבת
 

ם ְוָׁשַמ֩ר ְיהֹ   -ז,יב   ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ם ַוֽ ֶּלה ּוְׁשַמְרֶּת֥ ת ַהִּמְׁשָּפִטי֙ם ָהֵא֔ ֶקב ִּתְׁשְמ֗עּון ֵא֤ ה אֱ -ְוָהָי֣ה | ֵע֣ ת-ָו֨ י� ְל֗� ֶאֽ ר  -ַהְּבִרי֙ת ְוֶאת-�ֶה֜ ֶסד ֲאֶׁש֥ עַהֶח֔ י�  ִנְׁשַּב֖ ֲאֹבֶתֽ  ַלֽ
 . ז,חו ולקמן ו,יח יזהר להדגיש העי"ן שבתיבת 'נשבע' שלא יהא כמגדף חלילה, וכמו שהזהירו בזה בק"ש וכ"ה בפס' הבא

ה אֱ -ְוָנַׁשל֩ יְ  -ז,כב  י� ֶאת - ֹהָו֨ ט - �ֶה֜ ט ְמָע֑ ל ִמָּפֶנ֖י� ְמַע֣ ם ָהֵא֛ ם ַהּגֹוִי֥ א תּוַכ֙ל ַּכ�ָת֣ ֹ֤ רל י� - ֶּפן ַמֵה֔ ה ָעֶל֖ ה  ַחַּי֥תִּתְרֶּב֥  ַהָּׂשֶדֽ
 | בתיבת 'חית' ידגיש היו"ד שללא דגש פירושו 'מילדת השדה'.   בתיבת 'מהר' יבטא הה"א שלא ישנה משמעות. 

א  -ז,כו  ֹֽ יא ֽתֹוֵעָב֙ה ֶאל-ְול ץ | -ָתִב֤ הּו ַׁשֵּק֧ ֶרם ָּכֹמ֑ יָת ֵח֖ � ְוָהִי֥ ּנּוֵּביֶת֔ ב |  ְּתַׁשְּקֶצ֛ ּנּוְוַתֵע֥ ַתֲעֶב֖ ֶרם ֽהּוא-ִּכי ְּתֽ  ֵח֥
 ידגיש הנו"ן, שברפה פירושו על עצמינו, והוא בכלל מקלל הציבור ב"מ, וכבר הזהירונו שברית כרותה לשפתיים. 

י ְמַצְּו֛� ַהּמִ -ָּכל -ח,א  ֹנִכ֧ ר ָאֽ ה ֲאֶׁש֨ ם ֶאת ַהּ֖יֹוםְצָו֗ יִרְׁשֶּת֣ ם ּוָבאֶת֙ם ִוֽ ְח֜יּון ּוְרִביֶת֗ ַען ִּתֽ ֲעׂ֑שֹות ְלַמ֨ ֶרץ ֲאֶׁשר-ִּתְׁשְמ֣רּון ַלֽ ע-ָהָא֔ ם-ְיהֹ   ִנְׁשַּב֥ ֵתיֶכֽ ֲאֹבֽ    ָו֖ה ַלֽ
יובן שרק היום תשמרון לעשות ולא מחר. וכמו שהזהיר כעי"ז בק"ש  יזהר להפסיק בתיבת 'היום' יותר ממה שהפסיק בתיבת 'מצוך', שחלילה לא 

 בפס' 'אשר אנכי מצוך היום על לבבך'. 

ַכְרָּת֣ ֶאת  -ח,ב   יְכ֜� יְ -ָּכל-ְוָזֽ ר הֹוִלֽ ֶר� ֲאֶׁש֨ ַען  -ֹהָו֧ה אֱ -ַהֶּד֗ ר ְלַמ֨ ים ָׁשָנ֖ה ַּבִּמְדָּב֑ י� ֶז֛ה ַאְרָּבִע֥ ְת�֜ �ֶה֛ ְת֗� ָלדַ֜   ַעֹּנֽ ר (מצותו)  -ַעת ֶאתְלַנֹּסֽ ְב֛� ֲהִתְׁשֹמ֥ ר ִּבְלָבֽ ֲאֶׁש֧
יו ִאם א -ִמְצֹוָת֖ ֹֽ  ל

 ידגש הנו"ן שבתיבת 'ענתך' שיובן שהוא מלשון עינוי ולא מלשון עניית תשובה, וכעי"ז בפס' הבא בתיבת 'ויענך'.  

אַכל -ח,ט  א ְבִמְסֵּכנֻ֙ת ּתֹֽ ֹ֤ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש֨ א -ֶא֗ ֹֽ ֶחם ל ּה ֶל֔ ר - ָּב֣ ב ְנֽחֶׁשת לּכֹ֖ ֶתְחַס֥ יָה ַּתְחֹצ֥ ֲהָרֶר֖ ל ּוֵמֽ ר ֲאָבֶנ֣יָה ַבְרֶז֔ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ּה ֶא֚  ָּב֑
 בה' הוא שם עצם, ופשוט שהמכוון הוא לא תחסר כל, בה.    -בה' כאילו 'כל-יפסיק בתיבת 'כל', והרבה טועים לקרוא 'לא תחסר, כל 

 עמיםטמיזה בר
ר יְ  -ה,ד  ים ִּדֶּב֨ ים | ְּבָפִנ֗ ׁש-ָּפִנ֣ ר ִמּ֥תֹו� ָהֵאֽ ם ָּבָה֖  ֹהָו֧ה ִעָּמֶכ֛

, וכמו שדרש ר' יהושע בן  ה' עמהםבדבור    ] יבת 'עמכם'ת וכחים בפס' בהנ היתה לעם ישראל [ששבירה  לרמוז    'שבור'ושו  תביר פירו  , 'עמכם' בתביר
 . כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראלשבה, ו) (שיר   'נפשי יצאה בדברו'  מהפס'  )פח:לוי בגמ' שבת ( 

ם יְ  -ז,ב  א -ֹהָו֧ה אֱ -ּוְנָתָנ֞ ֹֽ ם ל ֲחִרי֙ם ֹאָת֔ ם ַּתֽ ֲחֵר֤ ם ַהֽ י� ְלָפֶנ֖י� ְוִהִּכיָת֑ ם ִתכְ - �ֶה֛ א ְתָחֵּנֽ ֹ֥ ית ְול ֖ ם ְּברִ ת ָלֶה֛  ֹר֥
לרמוז   ,ושו שבורתביר פירו , . | 'להם' בתבירבספר יהושע תוארהארץ כמשיהיו בנתינת בהרעמת שני גרשין לרמוז על הניסים והנפלאות  ונתנם''

 .  )פ"ט (  יהושעספר  ואר בהגבעונים כמתואלו  –יהיו חלק מהם שכן נכרות אתם ברית אכן  ששלם,  ם' לא יהיהשה'לה
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