ישר אל בן-דוד

חילופי חולם )חסר( וקמץ

סימן הקמץ הוא סימן המשתמע לשתי פנים ,לשתי הגיות שונות.

בלשון

הנוהגת היום בישראל הקמץ נהגה  aעל-פי רוב ,הלוא זה "קמץ גדול" .ויש

שהוא נהגה ס ,הוא "קמץ קטן" .קמץ קטן מקורו חולם ,כגון ץiךשו, ,ז?~:כב?

'1

~ ,ז:ר~ שיסודם ש:ךש? ,תות~ ,ץכמ.ר  .ניבא ישעיה נמ ,ו( :

אנו קוראים

ך?לr-כזקדו ;:כ~יץ . Oהן~-

,we~ol ,kol

o

·ל~ ~~-ר rכ~יר

שכן אילולא המקף

שמשמאל היה הניקוד כ·ל ,ושורש המלה הוא כ-ל-ל .אבל בפסוק יב אמר

ישעיה  :ך?ל ~'#ליש ר~~ .~ Qךץ  .כאן אנו קוראים

.we~al

ך?ל הזה שורשו

J

כ-ו-ל ,והוא על-דרך ך ח ,ך ? jם ,ששורשם נ-ו-ח ,ק-ו-ם.

א .חולם )חסר( המתחלף בקמץ קטן

בהפטרה של פרשת ויקרא אנו קוראים: :קי ם~~-ק~~ א~~-ל~ ךנוזלים
ל~~ zץנ"ה ~צ·ק רוחי ~ל-זך~:ז ו~ך?נ:וי ז:יtז~~~-ל~ ניש' מ,ד ,,ג ולעתים אפשרלשמוע הוגים  ,e~~ aq mayimמשל היה הניקוד ם~~-קז~  .הקריאה הנכונה

הלוא היא בתנועת :o

 ,e~~ oq mayimכדרך שכתוב במחצית השנייה של

הפסוק :זtצ.ק רוחי .בתפילת העמידה של ימים נוראים כתוב :ךעו~נכה
נfj? ,ץ~-יס ,ויש קוראים :ז;ר , i7סי~-ץ~ בזמן שהנכון .tiqpo ~ p!ha
תפילת "אבינו מלכנו" יש שרים י:יגנ ,בתנועת  ~; annenu :aאבל ישעיהו )לג,
ב( וזריז )תה' קכג ,ג( חזקה עליהם שהיו הוגים בתנועת ס )  ~(,onnenuשכן
ובסוף

יסודו של הפו~ל הזה חן.
כמציכן למדים:

חולם חסר איו לו קיום אלא כשהוא מוטעם )כגון:

,.ר·~~~ ד!י הטעם מן החולם ,תנועת
< .
.
סימנך תה' קנא< ז-ח :ה' ~~? !~~,
ובו~:ז.

O

ל

מתקצרת והחולם נהפך לקמץ קטן.
<. .

.

.

<

-ןע !~מר '.ןJ:ץ~ג-ת~ ה' ז:ו;נא~-ר~~!

*~ץfמך:ז אי~-פשר ,מפני שירד הטעם מן החולם אל ההברה

האחרונה .ז:ו;נא~-ר-מiץ!* אי-אפשר ,שהוקף הפו~ל למלה שמשמאלו ואיבד

את טעמו .וכן :ען·ל~~ *~כ·ל-ןע אי-אפשר .וסימנך קח' ג ,א" :לכ.ל זו;ין

יח ל ו פ י ח ו ל ם ו ק מ ץ

ךע.ת ".ץ~,ח·ל~ל סמוך למקף הפך החולם לקמץ קטן.

ן
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<.

כדרך שראינו בתחום חפוג!ל ,תמצא בתחום חץ?ם :קךש ,ובירידת תטעם

<

.

<

לא *קןשו ,אלא ?iד~ו ,קמץ קטן  .וכן ,ה~"ג ו~~! וכיוצא בזת .מלח
המוקפת לשמאלה איבדת טעמת ונתגלעת במלח שמשמאלח ,משל חיו שתי
המלים מלח אחת גדולת .
זה הכלל :קמץ שמשמאלו מקף הריהו קמץ קטן והגייתו  .oמתי בא מקף
משמאלח של מלח במקראן על פי רוב כשטעם חמלת השמאלית בחברת
הראשונה .הדבר ניכר ביותר בפוג!ל שבבניין קל ,והרי כמת דוגמאות :

)(1

יהרג·כעש" )איוב
ב עתיד )של פעלים הנגמרים באות תשורש השלישית( :
- : -ייr

ז

ה(, ,ב !·ל~~Qב·לי )שמ"ב יט ,כ( !ע,זב·~יש )בר' ב ,כד(! ,ע,,קס·לנו )תת' סח,
(,כ

~ךג!ן·ו:r

)תת' ה(, ,ד ~?· iץ t{ ,נן )תת' מא(, ,ז ~ ? iי~~-ל?' )איוב כ,ד יד(,

ם~) ~~~,-יח' מג(, ,ז ז:ו~,קר·~ה )תה' קל(, ,ג ~נ;ו,קן·בו )יש' מב(. ,א

)(2

ב ציו וי

~זר·וא )איוב לח ,ג; מ(, ,ג ז~ר·  ttוח )יש' מ,ד נא(,

ל זכר :

:קןת·לנו נשמ"א יא,

,,א '?נ1י·וא נשו' יח,, ,ט ~ vל·ו:r

נשמ' ל,ד א; דב' י,, ,א

~.~~,-ךץ )תת' לז(, ,ג ~,קר·נכם )תה' לז ,לז( .
?\·ףן?\ל.ךף )יח' יט ,ג;

) (3ב שם  -ה פ ו על :

(,ו ב;ג;:כןת·~~י )שמ"א כב(, ,ח

ךל,rני,ל·בו )קדושת היום של יום הכיפורים( ,ל~גי??>-ד·ו;יוד )בר' לו ,לא;
דהווא א ,מג(? ,נכו·זדע )בר' לח  ,ט(  ,ב;ג ?jןב·~יש )שמ"ב טו(, ,ה ~ןו·!זכד )איוב

לח(, ,ז ל~~ן ~~ן·ןם )יח' כב ,ו; ט; יב( :קנכם·~ןח )יש' יח(. ,ה
תמצא בעתידו של בניין קל גם קמץ הנהגה  ,aקמץ גדול .במה דברים
אמוריםן בפעלים הנוטים בעתיד )ובציווי( בתנועת  ,aעל·דרך ל!ג~~ )בעיקר

פועלי מצב ופעלים שעיצורם השני או השלישי גרוני( וחם במצב של ryפ~ק.
כנגד קמץ זה של  ryפ~ק הרי פתח במצב של ) iקץ?ר .חנה דוגמאות אחדות

לקמץ זה של  ryפ~ק:

ו~ך  ttי ryן דע ?~1$ר ~נ:יחלח י~! ? jץ )בר' מא ,נא(,

~~קום ~1$ר ר,י~! )דב' טז ,טז; לא ,יא( ,ךש"זכד לא נ:ו ;zח )שמ' כג(, ,ח ךהיא
לא ח?~" )כמ' י,ד מא(.
וכעת כמת דוגמאות מתחום חץ?ם לקמץ קטן )שמקורו חולם( תסמוך

למקף:

ליכק·ו:r

)שמ' יב ,כד(?\ ,סר·ו.ב )מש' כב ,יא

טהור .קרא בתנועת

!(,ehor lev :o

-

כך חקרי .תכתיב:

,קר·ןרור )שמ' ל ,כג( ,ץ,ע•ן~?':1ב )תה' ע,ד

(,ה ע.יר )!ז-לנו )יש' נו(, ,א ם~-ל~?.ן )מלווב טו ,י; גרסאות אחרות~ i? :ל~ם ,

?. jם~-ל~ ובכולם ?jךאvol 'am :

0

~ (, qנכם-ל~~י ...

')~~:ל-םכנ~ )בר' כ(. ,ו-ה
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ישראל בן  -דוד

כשאיו השם "קבל" נסמך הלוא צורתו  j?,ב.ל ,והוא על-דרך ,ש·א~ ?א·ם,

'ןב.ן .הכול הוגים  ,q 0 val 'amאף חדר השיבוש הזה ופיעפע לתוך המילונים.
מילון אבן-שושן וגם מילונו של כנעני הביאו את צירוף הלשון הזה בערך
, j?,ל~ כביכול בי 11ת ניקודה קמץ גדול ,q 0 val ,משל היה משקל השם קבל
כמשקל השמות ~ ? jר . ,קבכב, ,ר~~ בעלי תנועת  aארוכה שקמצם קמץ גדול.
ונכשל בדבר גם עזרא זוסמן ,שפייט "~ i?,ל סרים ~ j?,ל ע.ןה" )שירים ,תל-
אביב תשכ"ח ,עמ '

,117

לפי אבן-שושן(  .והנכון  j?, 11 :ב·ל סרים  j2ב.ל ע.ןה" ,שגם

"ה רים" גם "עדה" טעמם בהברה האחרונה .אמור מעתה:

12

ב·ל קהל j?, ,ב·ל

ם!) )או (, j?,ם!)-ל~ בי"ת לעולם תנועתה ס ,ובכתיב חסר-ניקוד :קבול קהל ,
קבול עם ,מלא וי"ו.

ב .חולם )חסר( המתחלף בקמץ גדול

ראינו חולם ההופך לקמץ קטן סמוך למקף .והנה מוחלפת השיטה .עתה
נראה חולם הנהפך לקמץ גדול .אימתייו כשהחולם במעמד של ספ~ק.

 j? •1טן i?/ו?'
תמצא במקרא תשע פעמים לשון ~ ? jטן ןנ1ד·~דול )כגון בר' יט ,יא( ושלוש

פעמים )!? jטן ;~,דול )כגון דב' א ,יז(.

כנגד אלו

-

שלוש פעמים ~~דול

ןנ!ד j? -ו?' )כגון אס' א ,ה( ופעם אחת ;~,דול '!? iו?' )דת"ב לא ,טו( .לשונות

מעיו ~ Rו?' ך~ד~-דול R~ ,ו?' ~~דול~~ ,דול ך~ד j?-טן~~ ,דול ~זדטו  -לא
תמצא.

?i

ו?' מצוי בטעמי המקרא המפסיקים בלב.ד ובמפסיקים החזקים

ביותר ,באתנחתא ובסוף-פסוק )הנקראים "קיסרים"(

-

לעולם ?\ jןן.

J

הנסמך אף הוא תנועתו חולם  :ק\כן ~ יו )דה"ב נא ,יז( ,שאין קמץ גדול
בא אלא בהפסק.

.z

א.רב/ארב
•:

••• T

על-פי הכתובים בנכברא זכ~ה בך,-~.מ~ )איוב לז(, ,ח וב~ ?.ה?~~ למו.~-ךב
)איוב לח ,מ(  ,ש~קרו מנוקדים קמץ של ספ~ק בהפסק גדול ,הביאו מילונים

וקונקורדנציות ~.ך ב ,אף-על-פי שאיו ~.ךב במקרא.

באו השמות rובו.רי

כינוי הקניין ~ךבו )יד' ט(, ,ז ם~ך~~ )תו' ז ,ו( ללמדנו ,שאין צורת היחיד
שלא בהפסק ~.ךב אלא א:ךב.

חילופי חולם וקמץ

.3

ן

15

מכמ"ר/מכמר
...
•
ו

ו

אין ~~וקר מצוי אלא בהפסק~ :ג~ד ~ופו ·וב ~:;,ב;~ראש ?ל-חוצות :קתוא
~~וקר )יש' נא(. ,כ בא זריז המלך וזימר~~ :לו ~~~מןיו ך~ע.ים )תה' קמא,
(,י וידענו שאין יסודה של צורת ההפסק ר?י~~ אלא ר"מ~~ )או ו~,מ"(.ר

/~ V!~ •4ת?ק!?i?Vת

<

הוא הדין צורת ההפסק ~?? i?Vת שבנבואת ישעיהו )נח ,יז( :ר~-י?נ:רי ~ץנ"~ט

לRי ו~ן Rה ~?

?. i?Vת?

איו תוליך את משקלו של השם

~?

?? i?Vת בצורת

ההפסק ,ורק השם הנסמך לבדו מוסמך הוא לקבוע משקלו:

 ttת  Rי ש.י?רון ~-ת::tון! Vק?ת ~ית ב~י ~r:נמל"ב נא ,יג(.

~רו·~ל q
.s

J

ן \?ינ:רי ג:יל-

סך/סך
T

אמר הפייטן :

~~לה וt::ז:קןה ןוt::ץנ;~°יה ג!לי ג~~י ~י ב~::tו"ר ~זז וt::דדם

ג!.ד~-ית ז!,להים )תה ' מב (. ,ה ~זז לכאורה איו לו אח במקרא .המילונים

הביאוהו בערך ץון או זון  .ורואה אני את השערתו של בטגן )(Baethgen
המובאת במילון המקרא של גזניוס-בול ,שאין גזז אלא צורת ההפסק של
ס,ד ומשמעו ,ה?~ לפי זה סך כינוי לבית המקדש הוא ,כגון בכתוב ב~חי

ס.ל~~; סןכו וי?עוותו ;~~יון )תה' ער(. 1ג וקונן ירמיהו :ב!:rימ"ס ~ ~~,בו ~ח.ת
מ"~דו )איכה ב (. ,ו

התרגום בשני הכתובים :בית מקדשיה  .תרגום ~  \pן:

טללא ,כלומר צל, ,ה?~
 .6ע"ז/עז
T

כבר הביאו ספרי הדקדוק את הצורה ז!) שאמר יעקב לבניו סמוך

למיתתו:

?,זןר ץ.נ" ttת ך?,זןר ז!) )בר' מט(, ,ג כהפסק של ע"ז.

אבל ז!) הזה

יחידאי במקרא הוא ,והוא בטל בשישים בשמות ע"ז שהוטעמו טעמים
מפסיקים חזקים .הוסיף על י ו ברגשטרסר

)(Bergstrasser

בדקדוקו שם ז!)

אחד שאין יסודו ז!) אלא ע"ז ,ובהפסק הפך החולם לקמץ:

ס~;~ליג שד

ז!)-ל!.ג ךש"ך ר~~;נ;ו-ל!~ }.בוא )עמ' ה(, ,ט שהקביל עמוס בפסוק הזה ז!) ל~~זר.

 Y/ .7ךיוו Yi/ר~ו
בנסמך ובריבוי השם נוטה בחולם:

ן Yiךיוו ?.wi?.'?'iים נשמ"א יז(, ,ה

ן Y/ךינות )דה"ב נו ,יד( ,ןס~רי~ים )נח' ,ד (.י בשני כתובים השם מוטעם זקף
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קטון )טעם מפסיק ש~ן הכת השנייה"(: ,ךלמ" ן~'ץנ ?iל tי,ךיון ·ת~~ם  t$ל~ים

ץנ i? °לים ?ח'ץ:נת )שמ"א יז(, ,ה ב~ל~'ש ~ן ? jה ו!ר ~,ךכו~ע ~שו~ה ;~ראשד )יש'
נט ,יז( .כיצד יתקיימו שני ניקודים הללו :; -רץiך~ון~ ,ץiך~ו  -בו בשם ובו
בטעםז אלא tי,ןיון בתוכו של דיבור .ו ~,ו בסופו של דיבור.

i

רמצינו פעם אחת יוצא מן הכלל ,שנתנקז השם חולם אף·על·פי שבא

בסוף פסוק :ב~ל~ש א'תו  YIן~ון נשמ"א יז ,לח(.

!;rופץ ץ~י/!r:

.8

בר אשו של די בור ו בתוכו חולם לעולם ,כגון  :סספץ ז:rtיפץ מות ן~ע )יח'
יח ,כג(: ,קי לא·נכ;rופץ ז~.ח

ן~tיJה...

~ז נכ:rיפץ ז;~ח.י ~ןק )תה' נא ,יח-כא(,

ך~ם·לא !;rופץ ס~יש )דב' כה(. ,ז בסופו של דיבור האות פ"א מנוקדת קמץ

)גדול( ,כגון :ןהו;.וrכ ל~-ל~ ץ~י) ~r:איוב יג(, ,ג לא ~~בוךת ;:רסוס ץ~י) !r:תה'
קמז(, ,י

~ם·]ו;נה·[ככע.ירו ...

הוא הדין בריבוי:

ה~ו~rס·ת~ ~ד ץ~י) ~~r:שה"ש ב ,ז :ג ,ה; ח(. ,ד

בהפסק לא תמצא חולם בהברה המוטעמת ,מעיו

,וצפו; *!rאלא קמץ :קןבות וצ~י) !r:תה' סח ,לא( ,ןאוכ:וי יום יום ~ןרשון ךד~ת
ןן~י ןו~~י ... !r:קך~ת זt.להים ןו~~י) !r:יש' נח(. ,ב לא ניבא ישעיה *!;rופצון

כדרך שאמר ~ןרשון ,אלא ,ןו§~י !r:פ"א קמוצה.
ףן?'!/ף'ר?'!

.9

בראשו של דיבור חולם ,כגון :ף'ר?'!·ו~ :ק~ך~ה ג~ץJי )תה' ז(, ,ג  1ף'ר?'! ל~ד

~פר )עמ' א ,יא( .בסוף הדיבור קמץ )גדול( :ו~~?;lב ז~ב ףן?'! )בר' מט ,כז(.

.10

!ש'ן  /ד~!

בראשו של דיבור הרי חולם:

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

בסופו של דיבור קמץ"J :ץ:נהי ;יל-ן~ר ~t$ר ד~! )דב' כג(, ,כ ~םריתו ?ויכש ד~!
)מש' כג ,לב(.

הפועל שסבור לו כינוי המושא נוטה בחולם כדרך שראינו גם את השם

נוטה בחולם ,לא בפתח ולא בחירק:

!~קנו )

קח' י (. Iח !~קנו הרי על•דרך

~'ץנו;כןנו )שמ' נא ,כט; לו( ,ונ~~! )שמ"א נו(, ,י שנגזרו מן ,ר'מ!ז! !גף .ואילו

התבנית ל~~~ עושה בכינוי המושא קמץ :לא ב:וז,סנו )דב' טו,
)שמ"א יח(. ,ה

נא(V!! ,

לסנו

חילופי חולם וקמץ
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~ .11כ'לנ:וי?~/לנ:וי
אמר יעקב אבינו בדיבור אחד סק~ר וספ~ק כאחד 1 :י~:$ז ר~:$ז~ ~כ'לנרי
~?לנ:וי )בר' מג ,יד(.

w

.

 12שד /ד~/ד
קודם tיראינו לדעת ,כי שם הנסמך )מכלל שמות חולם/קמץ( לעולם

ניקודו חולם ,כגון :ק,טן ~ויו~ ,ז1קות ~ית ,ב~י ~r:ן! Vךיון  i2ץ'.i2םי'~ ואפשר,
פשר

הנסמכים

שלושה שד

טמון

ומשמעם ~ד

בפרק

זה

של

חילופי

חולם/קמץ .אלו הם :ןשד ו;נל>;:ים נ:דיוקי )יש' ס ,טז( ,לו;ןג~:ן נ:די}קו וץנ~ע~.ם

~שד נכ?ז::יו;ניtי )יש' סר ,יא(~! ,זלו ~שד ~תום )איוב כ,ד (.ט ~ד הנסמך לא
.

מצאתי במקרא .לא מצאתי אלא~ :ם-נכ~ים
אפוא לשחזר :נסמך
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יכוצוw

ד ואיכה ה ,.ג נוכל

שד; מו?רת שאינו מוטעם טעם מפסיק חזק ביותר

ד; ובהפסק חזק ביותר ובמפסיק קיסר( ראוי ,ד~ בקמץ.

סוף דבר

ראינו חולם ההופך להיות קמץ קטן ,כלומר שומר על הגיית תנועת ס.

וראינו חולם ההופך להיות קמץ גדול ,כלומר נהגה תנועת  aארוכה.
ובתרשים:
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מה ביניהםן קמץ שמקורו חולם ,ובכלל זה קמץ שסמוך למקף משמאלו,

לעולם נהגה  .oזה כלל גדול התופס בכול .חולם ההופך לקמץ גדול ונהגה

a:

אין תופס אלא במיעוט שבמיעוט של מלים  .לא הובאו בזה אלא מקצת

אותן מלים מועטות ,נער יכתבו

I

שחל בהן חילופו של חולם לקמץ גדול,

לתנועת  aארוכה ,ולא מנינו אלפי המלים שלא נתקמץ חולמן וגם בהפסק
על כנו נשאר איתן.

שכן לא תמצא נתיבות הקשר/הפסק מעיו קול j? /ל,

ד'ב/ןב ,ח'ל Q/ל 9 ,קום j?9 /ם ,נ:דיררש/נ:דיןש! ,ו;נלד!/jו;נלז ,ז'$:סף/ז$:זןף.

