
 גתשפ" כסלו        בס"ד

ְוהגייתםְהנכונהְשיבושיםְנפוציםְבתפילהְ–"ְת  ְש ְיבְ ש ְ"וְ 

                        .)עירובין, נ"ג, א'( נתקיימה תורתם בידם" לא – שלא הקפידו על לשונםנתקיימה תורתם בידם, בני גליל  שהקפידו על לשונםבני יהודה "
מגיל צעיר לא ניתן ש אפשר .בתפילהְשיבושיְהגייהְמרוביםקיימים , ואולם המציאות מראה שפוסחת על אף עדה אינהבתפילה נכונה ריאה הנחיצות בק
 ,אולי ,נולדהכך . כלשהו להגייה המדויקת או הסברסימון  ,לעיתים ,נעדרבסידורים  אולם גם, הממסד הלימודי/או מצד המשפחה ו על כךמספיק דגש 

  .(ס"ב-ס"א, רח חיים)או לחן ערוך'שו'זאת על אף הלכות מפורשות בנושא ב...הרגשה בקרב רבים כי "העיקר הכוונה"

ִמיַח" ולא הְ : "מ  תפילת העמידהב כגון, משנהְאתְהמשמעותשכן לעיתים , מאוד חשובה בתפילההקפדה על הגייה נכונה ה )שמשמעותה  'הָר אְ מ  'ָרה ַתצ 
ִית  : בקדישאו למשל  ארון מדבר?(, )וכי 'הארון'ולא " ןר  ה  י ַא פִ "ִמ  חזרת הש"ץ:או ב(, קללה ה" ולא עְ "ו             , )שמו של הקב"ה יתלה חס ושלום?( 'ויתלה'לֶּ

ם" ולא זְ : "ּובקריאת שמע או תֶּ ָאַהב  יש להגיד " למשל וכן, )לשכור מצוות?( 'כרתםשו'ַכר  ְו  אהבת את ה'(,  בעבררק אחרת יובן שולא במלעיל ) במלרע" ת  
ַבה ס ושלוםהקב"ה חוכי " )עבַ ש  ב"נִ  'ע'האות יש להדגיש את לדוגמא,  ,כןו שלא ) ם"עָ הָ  ּוא" ב"ַוִייר  לףאת האות "א בלועאו למשל לא ל ,(אצל מישהו? ִנש 

 . בתפילהְבאינספורְדוגמאות והלאה הלאה כךו ,(העם יורה על ה'מא יישמע ש

)שו"ע,  "יצא - ולא דקדק בהן באותיותיה, קראה "אף על פי שמצווה לדקדק ז נכון,א !?בצורה נכונה 'קריאתְשמע'לא קראנו את  מעולםש , למשל,יתכן

 הר הקדושהז  לשון . ת"כ( מצווה)החינוך ספר  גםהדגיש  ך, וכלדקדקראוי יש ולכתחילה מובחוסר דקדוק,  קרא בדיעבדהכוונה פה אם  ,ולםא ., א'(באו"ח, ס"

ל ָלה  ": עוד יותר חריפה ַקב ֵּ ַמע, ָלא מְּ ְּ ת ש  ִרי ַ אם שמרתם שלי לקרותה " אמר הקב"ה:  בכדי ולא ,א(ע"ק"י, מדרש רות, הר חדש, )זֹ " ִאי ָחַסר אֹות ַאַחת ִמק ְּ

   .י"ג, ב'(ברכות, ) "כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו"כי אף קיבלנו עצה טובה  ," )מדרש תנחומא, קדושים, ו'(כתיקנה, אף אני אשמור את שלכם

דוגמאות רבות  נןלציין, כי ישיש בתקווה להטמעת הדגשים במהלך תפילות השנה.  ,בתורהקוראיםְולְלחזניםבעיקרְְקריאתְחירוםְזוְמופנית
כאן המקום בהם נתקלים בתפילה. הרבים לשאר המקרים  להקישיעזרו אלו  בסיסיים עקרונותחלק מ, אולם בתקווה שפהמלהכניסן  ממני שנבצרמאוד 

 הבדליְמסורותלא ציינתי כן, -כמו. בהם ולהכריע ועל כן העדפתי לא להכניס ראשי בין הרים גדולים ,חלוקות, בהם הדעות כי ישנם עקרונות נוספיםלהעיר, 
ִביבין העדות  ְך)כגון בחזרת הש"ץ: נ  ִבי א  נּו ָלְך " :למשל, או אצל האשכנזים ֶאָךאצל הספרדים ונ  ַנח   וכן לא, אצל הספרדים(ַאָתה שְֶו אצל האשכנזים "ַאָתהשְ מוִדים א 
' יָךלֶּ 'א  את להגיד לכהנים שיסיימו  שאינם מחכים, או 'ָברּוְך ַאָתה'ברוכ'תה במקום שאומרים  כגון)שלעיתים גורמת לתקלות  החזניםתפילת  למהירות התייחסתי

עולים בקנה  לאְתמידש לדעת כי כללי ההגייה בתפילה בנוסף, י (.במילים אלו שהכהנים עושים הארוכה יותר תנועה האופקיתמילים קצרות יחסית ביחס ל, 'ָך'ל  -ו
דּו , כמו ב"דגש כלל ללאמופיעות חלקן  –בתפילה מתן דגש באותיות בכ"פ בתחילת מילה, בעוד ש)כמו למשל  אחד עם כללי הניקוד העברי יִליםכְ ָרק                              , ("א 

ְ .המבין בסוגיית הדקדוק וההגייה בתפילה או מומחה לשאול חכםכמובן יש  –או ספק שמתעורר  ,בכל שאלהככלל, בכל אופן,  .דבר עלול לבלבל קמעהלכן ה

ְְ:סוגיְשיבושיםְנפוציםְבתפילה10ְ-להלןְצורותְהגייהְנכונהְלְ–ְ'המצויְוהרצוי'

ַמע'ולכן בנע,ְהוגים כשווא  בתחילתְמילהשווא  :שוואים .1 , זאתו, (Shma) נחשווא כצליל של  ולא (maeSh) נעשווא כאת "ש"  בטאיש ל, 'לא  ָר ש  יִ  ש 

ְכנ"ל במילים: . "ע"אות והדגשת ה (מלרעכ)הטעמת סוף המילה תוך  אגב,  (.Brikhולא   hrikeBִריך )בְ (, vodKולא  vodeK) בודכְ (, kaTולא  kaeTַקע )ת 
       ,'קומומ ְִמ ' במילה, או למשל Kidshanu ולא shanueKidָשנּו יש לומר ד ְבמילה ִקילכן  ,נעכשווא כן באמצע מילה הוגים גם  דגושהשווא , כן-כמו

 :למקרים כגוןניתנה התייחסות א לשציינתי לעיל, כי בשל הדעות החלוקות יש לציין,   . Mimkomo ולא komoeMimיש לומר 
ָך,בְ ּו ,לכָ בְ ּו : נחשווא או  נע שווא הוא בתחילת מילה"ּו" שווא שמגיע אחרי אם  .א ת  כ  ָךבְ ּו ,ָךב  כ  שָ בְ ּו לֶּ  . םתָ ב  תַ כְ ּו ,םתָ ר  שַ ק ְּו ,קומֶּ
גול, )ַפָתח, אחרי תנועה קטנה שווא באות לא דגושהאם  .ב ָקָמץ ִקבּוץ ָקָטן, ִחיִריק סֶּ הַ מ ְבוָרך, הַ מ ְהַ : נח שווא או נע שווא הוא ָקָטן( ו  ְךיְ וַ , פ ָארמ ְֻשָבח ו   . ִהייְ וַ ַכּסּו, יְ , וַ ָברֶּ

חוָלם()ָקַמץ ָגדול, ִחיִריק  נועה גדולהאם שווא אחרי ת .ג י, שּורּוק ו  יר  א, צ  ְנו: נחְ שווא או נע שווא הוא ָמל  ְקָ ד  צִ , ָךבְ , טּויָךתֶּ א  ר   . ָךת 

ה לךד ְומי : מלעיל :מלרע+ְְהטעמתְמלעיל .2 ְהָ , ומֶּ ְלא , יָבהש   י נּויג  גִ ה ה  ינָ ב ְ , ה ליבָ א   ל  צ  ִצל  ְ, ב  ְא עָ ל  ַמע, ש   ַלל  ן,ה כ  ש   ְֻאמ  ְָאִבינּו ִני, א    .נּון לָ תַ נ ְ , ו  נּוב ְ ר חַ ב ְ , וַשעי ְ וַ  ,ָתהא  

ָאַהב   :מלרע ְו  ִדבַ  ,ת   ְר  ו  ִלי, יָךמֶּ ח  ַר  ּולְ כָ ,ְת   ְַהצ  ְקּו ,ה ָנאח    . (" ב"ו" השניחולםבהכנסת ספר תורה ובתשומת לב ל") ו על ארץד ְו, הפסוקי דזמרה(ב)ּו לה' ד ְהו ה ה',מ  

כָ  :הפרדתְאותיותְדבוקותְבמיליםְעוקבות .3 ָךלְלְ ב  תֶּ , ָבב  ַבד  ָרה, םְמ ְַוא  כ  ה  ְז  יָך, רְר  מֶּ ַמע, שְשְִֶאי, אָר ק  יִ וְוְ ינָ פָ ח  ִסיִיש  מוטְ  תאֶּ א, ל ְ לּוכ  ַשלַ , ובלְ   ל, עע  ָךחְ  חת    .ר נ 

  .רּוכ  ש ְִת  ולא רּוכ  זְ ן ִת עַ מַ ל  , רכישנו ולאיר כִ זְ נַ ו  , ףטו ולא ב , טודלקית ולאל דַ ַּגת  יִ  :האותיותְדומצלילְ .4

אַ ות הארץכלְ מ  מַ  ולאות הארץ כלְ מ  , מַ הארץ עַ קְֶור ולאץ רֶּ אָ ע הָ קְ ור, יםִמ עַ  חותפְ ִמש   ולא (בשווא) ַעִמים ותחפְ ִמש  ְ:בלבלמְיקודנ .5 אַ  ולאר חְ , ת              ר,חְֶת 

 . )בחולם( ולד  גְ ב ר  כ   ולא ()בקובוץ ולד  גֻּב ר  כ  , דודָ עת  נִ וְ  נּומ  ו קַ נח  נַ א  וְ  ולאד ודָ עת  נִ וְ  נּומ  ו ַק נח  נַ א  וְ , לּופְ נָ ו   ולא לּופְ נָ ו  

ִית  הארון,  ולארון הְ , אַ ִקירּו ולאּו א, ִקר  הת  כּול  מַ ולא  ּהת  כּול  מַ  כורים, ולאים ער  וכ :אותיותגייתְה .6 ִית   ולאָדר הְ ו   .ִיַרם ולאם עְ ִיר  , ויתלל ולאָלל הְ ויתדר, ו 

 :, כגוןהדעות חלוקותכאן לא ניתנה התייחסות למקרים בהם גם 

 (.?nuyEloheאו  Elohenu) 'נּויֱאלה  או ', (?yMaaseאו  Maase) 'יָךדֶּ יָ  יש  ע  מַ 'או  ,(?yneeBאו  eneB) 'לא  שָר יִ  ינ  ב  'כמו  :באות "י" באמצע/סוף מילה .א

גם אם יש להאריך הדעות חלוקות ה אולםאת האות "ח",  מעטיש להאריך , וח'(ו"ע, או"ח, ס"א, )שאין להאריך את האות "א" : שמע ישראל""ב 'אחד'במילה  .ב

 (. Thhhhh-ד-חחח-, לדוגמא: אTh'ד' רפויה, כמו  האותמשמע לעשות את  ,(שו"ע, או"ח, ס"א, ו')" דאת האות "

ה , (animBולא  animVים )נִ בְ ה א  ר  ּוְ:איְהדגשתְאותיות .7 אפְֶעוש  ָך )בְ(aPולא  aF) יָךנֶּ פְ י ש  ק  בַ מ  , (elePולא  eleF) לֶּ ִקי(, eBולא  eV רּוח     (. Kaולא  Khaִים )פַ כְ ְנ 

ֹלִהים ומרלמשל: יש ל ,שמות ה' לא מבטאים את ה"א"בבנוסף,  ל ְ, ֹלִהיםאְֶל  ְולאְל  ינּוכ  אְְֶולאְה  ינּוכ  ינּו ,ְכְ ֹלה  אְ  ולאדונ  ינּו. כ   דונ 

ת' ילִת פ   – ףנָ כָ ית הַ יצִ 'צִ  :פיסוקְנכוןְבמשפט .8 לֶּ כ  ת ילִת פ   ַהָכָנף – יתיצִ 'צִ  ולא ת  לֶּ כ   ולא' ָךתֶּ נָ מּוה אֶּ בָ ַר  –ה לָ מ  חֶּ ב  , 'י'עִ ש  יִ י ו  ִר או – ד ה'וִ דָ 'ל   ולאי', ִר או ה' – דוִ דָ ', 'ל  ת 

ָלה ַרָבה  מ  חֶּ ָך',  –'ב  מּוָנתֶּ ַבש ' ולא ךָ יעֶּ בִ ש  ש אַ בַ ד   –ר צּוִמ ּואֶּ ךָ  –ּוִמצּור ד  ִביעֶּ ָרח –ַצִדיק ַכָתָמר ' ולא 'חָר פ  ר יִ מָ תָ כַ  –יק ִד צַ ', 'ַאש    .'ִיפ 

נּוכ', (nenuaKhולא  nenuoKh) 'נּונ  ח', (ftaaShולא  tafoSh) 'ץרֶּ אָ הָ  הטָ פ  ש' ון:, כגם'ולְ 'חקמץ קטן הוגים כמו  :קמצים .9 ב  ר ת  פֶּ ס                  ,(tvenuaKולא  tvenuoK) 'ב 

יעְ ּול  'יש לומר לדוגמא,  בקדיש – מאידךאולם  מ    .בקמץ קטן ולא'ע' אות , עם קמץ ב'ל 

םחְ )אַ  'A' האות הוגים כמו חתְ פְ חטף  :(גרוניותבאותיות ) חטפים .10 כֶּ ַבב  י ל  תֶּ עְ וַ  ,וינָ נּוחְ תַ  ,ָשבותחְ ַרבות מַ , ר  תֶּ אְ וַ , םַבד  ְםַבד            , (שדֶּ ה ק  וָ אְ נָ , הּונ  מֶּ מ  ר  אְ וַ ,
טָ ) 'O' האות הוגים כמו ץמְ קְ  חטף ָךעְ , פָ ָרההְ ּוב  צֶּ ) 'E' האות הוגים כמו ולגסְֶוחטף  ,(יִר צְ , הַ ָדםקְ , לֶּ יאְ ו  הֶּ  וף,סאְ תֶּ ו   ,יםנִ מָ אְ נֶּ , ָצא    .(תָ ר  זַ חְ הֶּ שֶּ , נּותָ ייִ חְ הֶּ , שֶּ ִבירעְ ו 

 )משנה תורה  "אינה תפילה –ינה בכוונה כל תפילה שא" שכן כגריסה בעלמא,רק התפילה שלא תהא  ,בתפילה הכוונהבסוגיית אותנו גם יחזקו אלו  גשיםשד מי ייתן

)ברכות,  דנו בגמרא כן, -כמו. (2)"חידושי רבינו חיים הלוי", עמ'  פירושְהמיליםאחת הכוונות בתפילה היא כוונת הרב סולובייצ'יק שוחידש  ד', ט"ו(,, אהבה, תפילה, לרמב"ם

י ָאָדם"  :בפסוקמה הפירוש  ו', ע"ב( נֵּ ו ת ִלבְּ ֻרם ֻזל   תפילה"כגון : ורש"י פירש"אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהן",  וענו)תהילים, י"ב, ט'(, "כ ְּ
  .)שו"ע, או"ח, צ"ח, א'( "המתפלל צריך שיכוון בלבו פרוש המילות שמוציא בשפתיו"ש להלכה פסק מרן בשולחן ערוךמכל מקום,  שעולה למעלה".

 שנזכה לראות משיח צדקנו בקרוב וגאולה שלמה!    בתפילה, יראת שמיים ודרך ארץ. נאותהספק שכוונה בתפילה תוביל גם כן להתנהגות בכלל אין כך או כך, 
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