
בן-דודאלישר

וקמץ(חסר)חולםחילופי

בלשוןשונות.הגיותלשתיפנים,לשתיהמשתמעסימןהואהקמץסימן

וישגדול"."קמץזההלוארוב,על-פי aנהגההקמץבישראלהיוםהנוהגת

 ,ז:~?כב?ץiךשו,כגוןחולם,מקורוקטןקמץקטן"."קמץהואס,נהגהשהוא

rכ~ירר-~~ o ·ל~ :ו)נמ,ישעיהניבא .~ץכמ.ר?תות,ש:ךש,שיסודם ,ז:ר~ 1' ~

המקףאילולאשכן , ol ,kol ~ weקוראיםאנו .הן-~ O:;כ~יץך?ל-rכזקדו

אמריבבפסוקאבלכ-ל-ל.הואהמלהושורשכ·ל,הניקודהיהשמשמאל

שורשוהזהך?ל . al ~ weקוראיםאנוכאן .~.ךץ Q ר~~~'#לישך?ל :ישעיה

ק-ו-ם.נ-ו-ח,ששורשםם, ?jךח, Jךעל-דרךוהואכ-ו-ל,

קטןבקמץהמתחלף(חסר)חולםא.

ךנוזלים א~~-ל~ ם~~-ק~~:קיקוראים:אנוויקראפרשתשלבהפטרה

אפשרולעתים ,,גמ,דניש' ז:יtז~~~-ל~ו~ך?נ:וי~ל-זך~:זרוחי~צ·ק~ץנ"ה z-ל~

הנכונההקריאה .ם~~-קז~הניקודהיהמשל , aq mayim ~~ eהוגיםלשמוע

שלהשנייהבמחציתשכתובכדרך , oq mayim :o ~~ eבתנועתהיאהלוא

ךעו~נכהכתוב:נוראיםימיםשלהעמידהבתפילתרוחי.זtצ.קהפסוק:
ובסוף . p!ha ~ tiqpoשהנכוןבזמן ,סי~-ץ~ i7ז;רקוראים:וישץ-~יס, ?fjנ,

(לג,ישעיהואבל ;~ annenu :aבתנועתי:יגנ,שריםישמלכנו""אבינותפילת

שכן ,)~ onnenu (סבתנועתהוגיםשהיועליהםחזקהג)קכג,(תה'וזריזב)

חן.הזההפו~לשליסודו

(כגון:מוטעםכשהואאלאקיוםלואיוחסרחולםלמדים:כמציכן

קטן.לקמץנהפךוהחולםמתקצרת Oתנועתהחולם,מןהטעםד!י .,ר·~~~
 > . . .> .ל > . .

 ז:ו;נא~-ר~~!ה' .'ן:Jץ~ג-ת~!~מר-ןע ?~ ~,~~!ה'ז-ח:קנא>תה'סימנך

ההברהאלהחולםמןהטעםשירדמפניאי-~פשר,*~ץfמך:זובו~:ז.

ואיבדשמשמאלולמלההפו~לשהוקףאי-אפשר, ז:ו;נא~-ר-מiץ!*האחרונה.

זו;ין"לכ.לא:ג,קח'וסימנךאי-אפשר.*~כ·ל-ןע :ען·ל~~וכןטעמו.את
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 . >קטן.לקמץהחולםהפךלמקףסמוך ."ץ~,ח·ל~לךע.ת
תטעםובירידתקךש,חץ?ם:בתחוםתמצאחפוג!ל,בתחוםשראינוכדרך

< < . 
מלחבזת.וכיוצא ו~~! ,ה~"גוכן .קטןקמץד~ו, ?iאלא*קןשו,לא

שתיחיומשלשמשמאלח,במלחונתגלעתטעמתאיבדתלשמאלההמוקפת

 .גדולתאחתמלחהמלים

מקףבאמתי . oוהגייתוקטןקמץהריהומקףשמשמאלוקמץהכלל:זה

בחברתהשמאליתחמלתכשטעםרובפיעלבמקראןמלחשלמשמאלח

 :דוגמאותכמתוהריקל,שבבנייןבפוג!לביותרניכרהדברהראשונה.

(איוביהרג·כעש" :השלישית)תשורשבאותהנגמריםפעלים(שלעתידב ) 1 (
-:rז-יי-

סח,(תת'!ע,,קס·לנוכד),ב,(בר'!ע,זב·~ישכ)יט,(שמ"ב~ב·לי Q !·ל~ ,)בה,

יד),כ,ד(איוב י~~-ל?' ?i ~ ,)זמא,(תת'נן }t ·ץ, ?i ~ ,)דה,(תת' r:~ךג!ן·ו ,)כ

 .)אמב,(יש'~נ;ו,קן·בו ,)גקל,(תה'ז:ו~,קר·~ה ,)זמג,(יח' ם~-,~~~

נא),מ,ד(יש'וח ttז~ר· ,)גמ,ג;לח,(איוב~זר·וא :זכרלויציוב ) 2 (

 ,,אי,דב'א;ל,דנשמ' r:ל·ו v ~ ,,ט ,יחנשו''?נ1י·וא ,,איא,נשמ"א:קןת·לנו

 .לז)לז,(תה'~,קר·נכם ,)גלז,(תת'ךץ.~-,~~

 ,)חכב,(שמ"אב;ג:;כןת·~~י ,)וג;יט,(יח'ךף.?\·ףן?\ל :עלופה-שםב ) 3 (

לא;לו,(בר'ל~גי-<??ד·ו;יודהכיפורים),יוםשלהיום(קדושתךלr,ני,ל·בו

(איוב~ןו·!זכד ,)הטו,(שמ"בןב·~יש ?jב;ג ,ט) ,לח(בר'?נכו·זדעמג),א,דהווא

 .)היח,(יש':קנכם·~ןחיב)ט;ו;כב,(יח'~~ן·ןםל~~ן ,)זלח,

דבריםבמהגדול.קמץ , aהנהגהקמץגםקלבנייןשלבעתידותמצא

(בעיקר ל!ג~~על·דרך , aבתנועת(ובציווי)בעתידהנוטיםבפעליםאמוריםן

פ~ק. ryשלבמצבוחםגרוני)השלישיאוהשנישעיצורםופעליםמצבפועלי

אחדותדוגמאותחנהקץ?ר. (iשלבמצבפתחהריפ~ק ryשלזהקמץכנגד

נא),מא,(בר'ץ ?j י~!~נ:יחלח~ר 1$ ?דען ryי ttו~ך :פ~ק ryשלזהלקמץ

ךהיא ,)חכג,(שמ'ח z;נ:ולאךש"זכדיא),לא,טז;טז,(דב' ר,י~!~ר 1$~~קום

מא).י,ד(כמ' ח?~"לא

תסמוךחולם)(שמקורוקטןלקמץחץ?םמתחוםדוגמאותכמתוכעת

תכתיב:חקרי.כך-יאכב,(מש'\?סר·ו.בכד),יב,(שמ' r:ליכק·ולמקף:

ע,ד(תה' ץ,ע•ן~?'1:בכג),ל,(שמ',קר·ןרור ,)! ehor lev :oבתנועתקראטהור.

 ,~ל~ם ?iאחרות:גרסאותי;טו,(מלווב ם~-ל~.?ן ,)אנו,(יש'(!ז-לנוע.יר ,)ה

j? ~ובכולם .ם~-לj? :ךאq0 vol 'am (, ל-םכנ~ ...~נכם-ל~~י~~:)' 'ו-הכ,(בר(. 
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ם,·?א ,ש·א~על-דרךוהואל,.ב ,?jצורתוהלואנסמך"קבל"השםכשאיו

qהוגיםהכול'ןב.ן. 0 val 'am , המילונים.לתוךופיעפעהזההשיבושחדראף

בערךהזההלשוןצירוףאתהביאוכנענישלמילונווגםאבן-שושןמילון

j?, ~גדול,קמץניקודהת 11ביכביכול ,לq0 val , קבלהשםמשקלהיהמשל

גדול.קמץשקמצםארוכה aתנועתבעלי ,ר~~.קבכב, ,ר ?j ~השמותכמשקל

תל-(שירים,ע.ןה"~ל ,?jסרים~ל ,?i "שפייטזוסמן,עזראגםבדברונכשל

שגםע.ןה",ל.ב j2סריםל·ב j?,11 :והנכון .אבן-שושן)לפי , 117 'עמתשכ"ח,אביב

ל·ב ,?jקהל,ל·ב 12מעתה:אמורהאחרונה.בהברהטעמם"עדה"גםרים""ה

 ,קהלקבולחסר-ניקוד:ובכתיבס,תנועתהלעולםבי"ת ,)ם!(-ל~ ,?j(או ם!(

וי"ו.מלאעם,קבול

גדולבקמץהמתחלף(חסר)חולםב.

עתההשיטה.מוחלפתוהנהלמקף.סמוךקטןלקמץההופךחולםראינו

ספ~ק.שלבמעמדכשהחולםאימתייוגדול.לקמץהנהפךחולםנראה

1 • j? /טןi? '?ו 

ושלושיא)יט,בר'(כגוןןנ1ד·~דולטן ?j ~לשוןפעמיםתשעבמקראתמצא

~~דולפעמיםשלוש-אלוכנגדיז).א,דב'(כגון;,~דולטן ?j (!פעמים

לשונותטו).לא,(דת"ב ו?' ?i '!;,~דולאחתופעםה)א,אס'(כגון ו?' ?jןנ!ד-

לא-~זדטו~~דולטן, ?jך~ד-~~דול~~דול, ו?' R ~ך~ד-~דול, ו?' R ~מעיו

החזקיםובמפסיקיםבלב.דהמפסיקיםהמקראבטעמימצוי ו?' ?iתמצא.

\ןן. ?jלעולם-"קיסרים")(הנקראיםובסוף-פסוקבאתנחתאביותר,

גדולקמץשאיןיז),נא,(דה"ביו J ~ק\כן :חולםתנועתוהואאףהנסמך

בהפסק.אלאבא

z . א.רב/ארב
:• T ••• 

ךב.למו-~ ה?~~ וב~.? ,)חלז,(איוב בך.~-,מ~זכ~הבנכבראהכתוביםעל-פי

מילוניםהביאוגדול,בהפסקספ~קשלקמץמנוקדיםש~קרו ,מ)לח,(איוב

רי.rובוהשמותבאובמקרא.~.ךבשאיואף-על-פיב,.ך~וקונקורדנציות

היחידצורתשאיןללמדנו,ו)ז,(תו' ם~ך~~ ,)זט,(יד'~ךבוהקנייןכינוי

א:ךב.אלא~.ךבבהפסקשלא
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מכמ"ר/מכמר . 3
 ...ו •ו-

:קתוא?ל-חוצותב;~ראש וב,;:~·~ופו~ג~דבהפסק:אלאמצוי~~וקראין

קמא,(תה'ך~ע.ים~~~מןיו~~לווזימר:המלךזריזבא .)כנא,(יש'~~וקר

 .)ר"ו,~מ(או ר"מ~~אלא ר?י~~ההפסקצורתשליסודהשאיןוידענו ,)י

4 • ~ V! ת?ק/~ i?V! ת?< 
~ץנ"~טי?נ:רי-ר~יז):(נח,ישעיהושבנבואת?ת ?i?V ~ההפסקצורתהדיןהוא

בצורת?ת ?i?V ~?השםשלמשקלואתתוליךאיו .ת? ?i?V ~?ה Rו~ןי Rל

ג:יל-\?ינ:רי Jןמשקלו:לקבועהואמוסמךלבדוהנסמךהשםורקההפסק,

יג).נא,נמל"ב ב~י:r~~יתק?ת !V ~-תt::וןי?רון.שי Rת tt q~רו·~ל

s . סך/סך
T 

ו::tדדם~זזר"ב~t::ו~יג~~יג!ליןו::tץנ°~;יהו::tז:קןה~~לה :הפייטןאמר
המילוניםבמקרא.אחלואיולכאורה~זז .)ה ,מב '(תהז!,להיםג.!ד-~ית

 ) Baethgen (בטגןשלהשערתואתאניורואה .זוןאוץוןבערךהביאוהו

שלההפסקצורתאלאגזזשאיןגזניוס-בול,שלהמקראבמילוןהמובאת

ב~חיבכתובכגוןהוא,המקדשלביתכינויסךזהלפי ,ה?~ומשמעוס,ד

~ח.ת~בו ,~~ב!r:ימ"סירמיהו:וקונן .)ג 1ער(תה';~~יוןוי?עוותוסןכו ס.ל~~;

ן: p\ ~תרגום .מקדשיהביתהכתובים:בשניהתרגום .)ו ,ב(איכה~דו"מ

 ,ה?~צל,כלומרטללא,

ע"ז/עז . 6
T 

סמוךלבניויעקבשאמר ז!(הצורהאתהדקדוקספריהביאוכבר

הזה ז!(אבלע"ז.שלכהפסק ,)גמט,(בר' ז!(ך?,זןרת ttץ.נ"?,זןרלמיתתו:

טעמיםשהוטעמוע"זבשמותבשישיםבטלוהואהוא,במקראיחידאי

 ז!(שםבדקדוקו ) Bergstrasser (ברגשטרסרויעלהוסיףחזקים.מפסיקים

שדס~;~ליגלקמץ:החולםהפךובהפסקז,"עאלא ז!(יסודושאיןאחד

ל~~זר. ז!(הזהבפסוקעמוסשהקביל ,)טה,(עמ'~בוא ר~~;נ;ו-ל!.{ך"ךש ז!(-ל!.ג

7 . Y/ /ךיווYi ר~ו
 ,)היז,נשמ"א.ים ?wi?.'?'iךיוו Yiןבחולם:נוטההשםובריבויבנסמך

זקףמוטעםהשםכתוביםבשני .)י,ד(נח'ןס~רי~יםיד),נו,(דה"בךינות /Yן
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ל~ים $t ·ת~~םtי,ךיוןל ?iץנ'ן~ :)"ךלמ"השנייה,הכתש~ןמפסיק(טעםקטון

(יש';~ראשד~שו~הךכו~ע ו!ר,~ה ?j~ןב~ל~'ש ,)היז,(שמ"א?ח'ץ:נתלים ?iץנ°
ובובשםבו-~ץiך~ו;:רץiך~ון,-הללוניקודיםשנייתקיימוכיצדיז).נט,

דיבור.שלבסופוו i ו,~דיבור.שלבתוכוtי,ןיוןאלאבטעםז
שבאאף·על·פיחולםהשםשנתנקזהכלל,מןיוצאאחתפעםרמצינו

לח).יז,נשמ"אן~ון YIא'תוב~ל~שפסוק:בסוף

 ץ~י:r!/!r;ופץ . 8

(יח'ן~עמותזrt:יפץסספץ :כגוןלעולם,חולםבתוכוובורדישלאשובר

יח-כא),נא,(תה'~ןקז;~ח.ינכr:יפץ~ז ...ה Jן~tיז.~חלא·נכr;ופץ:קיכג),יח,

קמץמנוקדתפ"אהאותדיבורשלבסופו .)זכה,(דב'ס~יש!r;ופץך~ם·לא

(תה' ץ~י:r!;:רסוס~~בוךתלא ,)גיג,(איוב ץ~י:r~ ל~-ל~ןהו;.וrככגון:(גדול),

 .)דח,ה;ג,ז:ב,(שה"ש ץ~י:r~~~ד ה~וr~ס·ת~ ...~ם·[ו;נה·]ככע.ירו ,)יקמז,

מעיוהמוטעמת,בהברהחולםתמצאלאבהפסקבריבוי:הדיןהוא

*!r;קןבותקמץ:אלא ,וצפו!r:ךד~ת~ןרשוןיוםיוםןאוכ:וילא),סח,(תה' וצ~י
*!r;ופצוןישעיהניבאלא .)בנח,(יש' ןו~~י:r!ז.tלהיםקך~ת ... ןו~~י:r!ןן~י

קמוצה.פ"א ,ןו§~י:r!אלא~ןרשון,שאמרכדרך

 ףן?'!/ף'ר?'! . 9

ל~ד ף'ר?'! 1 ,)גז,(תה'ג~ץJי:ק~ך~ה ף'ר?'!·ו~כגון:חולם,דיבורשלבראשו

כז).מט,(בר' ףן?'!ז~ב ו~~?l;ב(גדול):קמץהדיבורבסוףיא).א,(עמ'~פר

 ד~! /!ש'ן . 10

יא).י,(קח';~לוא·לrכ'ש,סוס'ש ן'ש!·ם~חולם:הרידיבורשלבראשו

 ד~!?ויכש~םריתו ,)ככג,(דב' ד~!~ר $t;יל-ן~ר"ץ:נהי Jקמץ:דיבורשלבסופו

לב).כג,(מש'

השםאתגםשראינוכדרךבחולםנוטההמושאכינוילושסבורהפועל

על•דרךהרי!~קנו .)ח Iיקח' (!~קנובחירק:ולאבפתחלאבחולם,נוטה

ואילו!גף. ,ר'מ!ז!מןשנגזרו ,)ינו,(שמ"א ונ~~!לו),כט;נא,(שמ'ץנו;כןנו'~

לסנו !V !נא),טו,(דב'ב:וז,סנולאקמץ:המושאבכינויעושה ל~~~התבנית

 .)היח,(שמ"א
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~?לנ:וי~כ'לנ:וי/ . 11

לנרי'~כ ר~$:ז~ י~$:ז 1כאחד:וספ~קסק~ראחדבדיבוראבינויעקבאמר

יד).מג,(בר'~?לנ:וי

ד/~ד wשד/ . 12

לעולםחולם/קמץ)שמות(מכללהנסמךשםכילדעת,tיראינוקודם

ואפשר, .םי'~ i2ץ' i2ךיון !Vן ,ב~י:r~~ית~ז1קות~ויו,ק,טןכגון:חולם,ניקודו

חילופישלזהבפרקטמון~דומשמעםהנסמכיםשדשלושהפשר

וץנ~ע.~םנ:די{קולו;ןג:~ןטז),ס,(יש'נ:דיוקיו;נל:;<יםןשדהם:אלוחולם/קמץ.

לאהנסמך~ד .)טכ,ד(איוב~תום~שד!~זלויא),סר,(יש'נכ?ז::יו;ניtי~שד
. . 
נוכל .,גהואיכהד wיכוצו~ם-נכ~יםאלא:מצאתילאבמקרא.מצאתי

ביותרחזקמפסיקטעםמוטעםשאינומו?רתשד;-נסמךלשחזר:אפוא

-w ;בקמץ. ,ד~ראויקיסר)ובמפסיקביותרחזקובהפסקד

דברסוף

ס.תנועתהגייתעלשומרכלומרקטן,קמץלהיותההופךחולםראינו

ארוכה. aתנועתנהגהכלומרגדול,קמץלהיותההופךחולםוראינו

ובתרשים:

0 

I \ 
v 

0 a ... ... 

משמאלו,למקףשסמוךקמץזהובכללחולם,שמקורוקמץביניהםןמה
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