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        היבטים לשוניים בפרשת בראשית סטהיבטים לשוניים בפרשת בראשית סטהיבטים לשוניים בפרשת בראשית סטהיבטים לשוניים בפרשת בראשית סט
        

  . כאן ועתה כמדומה אין צורך בזה. בראשית שנות סז וסח הוקדמו כמה מילים

באין שאלות והערות . נציין שאני עדיין רואה את עיקר תפקידי בריכוז הערות ושאלות מכלל הקוראים והצגתם לדיון

  . אני מנסה להציג דיונים משלי, מהקוראים

        
 ְיִהי   . ד בשוא נח"היו,  אם יש געיה בין אם אין בין–ַוֽ

י ֑אֹור  א ג   .  המילים אינן מוקפותְיִה֣

ְיָלה א ה ָרא ָל֑  ף"טעם נסוג אחור לקו: ָק֣

ִיםא ו     ד קמוצה"הלמ׃ ָלָמֽ

יַע  א ז ל ָלָר ִק֑   . להזהר מהבלעת אות  ֵמַע֣

 ְיִהי א ט ן-ַוֽ  ְיִהיאין טעם טיפחא בתיבה . סוף פסוק בלבדמוטעמת בטעם , )סוף פסוק(תיבה בודדת בתחום הסילוק ׃ ֵכֽ כן . ַוֽ

  .הדבר גם בהמשך הפרק
ים א י   כב' כן הדבר גם בהמשך פס. 'ים'רבים של , ם אחריה בדגש חזק"ד בפתח ולכן המ"היו: ַיִּמ֑

א א יא ְדֵׁש֤ ֗. ת בשווא נח"ו והדל"געיה בתי: ַּתֽ ֶׂשה ְּפִרי֙. ברביע ולא בזקףת"הדלי: ֶׁשאּׄדֶ ֹ֤ וכן , ן"ג אחור לעיטעם נסו:  ע

ֶׂשהבהמשך הפסוק  ֹֽ י-ע א הראשון אתי "בשני המקרים דגש חזק בפ. ן מפני געיה"יש להעמיד קלות את קריאת העי, ְּפִר֛

  והשני מדין דחיק, מרחיק
ילא יח     1ד בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"געיה בשורק והלמ: ּֽוְלַהְבִּד֔

ֶר-א כב    הדבר בכל המקראבמלעיל וכן:  ַוְיָב֧

ְיתֹוא כד  ֶרץ-ְוַחֽ   ת"געיה בחי: ֶא֖

הא כט   הבא' כן הדבר גם בפס, ף אחריה בשווא נח"ף בקמץ קטן והכ"האל׃  ְלָאְכָלֽ

י א לא   א הידיעה"היחיד מבין ששת ימי הבריאה בה׃ ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ

   3במלרעהמילה  ו2ד בשוא נח"היו ַוְיֻכּ֛לּו ב א

  ת אחריה רפויה"קמוצה והבין "השי, לשון עבר: ָׁשַב֙תב ג 

םב ד  ְרָא֑   .ְּבִהָּבָרם וכן לקמן ה ג: לא, ש בשוא נע" הרי:ְּבִהָּבֽ

ח .יט' נכון הדבר גם בהמשך פס, במלעיל: ַוִּייֶצ֩ר ב ז    במלרע: ַוִּיַּפ֥

ֶדן-ַּגןב ח    .במקף ולא במרכא  -ַּגן  :ְּבֵע֖

ב ב יב   ן בשווא נע "געיה תחת השורק והזי: ּֽוְזַה֛

ּה ְלָעְבָד֖ב טו   . בשתיהן במפיקא"ן בקמץ קטן הה"ן והשי"העי׃ ּה ּוְלָׁשְמָרֽ

  ף בקמץ קטן"הכ: ֲאָכְל֥< ב יז

  ד דגש חזק מדין דחיק"בלמ, ן בחטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל: ּ֥לֹו- ֶאֱעֶׂשהב יח

  ד דגושה"היו. לא ַמִאיְקָרא. ד" להיזהר מהבלעת היו:֑לֹו-ִּיְקָרא-ַמהב יט 

ֶזרָמ-לֹאב כא ' בר א ֵע֖   ם"אין טעם נסוג אחור למ: ָצ֥

ת .במלעיל:  ַוִּיֶב֩ןב כב ע-ֶאֽ   במלרע: ַהֵּצָל֛

א ב כג ו שבסוף התיבה הראשונה עומדת בראש התיבה "יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע שהתי: ְלזֹא֙ת ִיָּקֵר֣

                                                 
 לא להורות על הנעת השווא ולא על קריאת החטף עצמוהחטף פתח המופיע בכמה דפוסים אינו א 1
2
ל :וכן בהמשך קידוש ליל שבת  ֶרך . ַוְיַכ֤ ׁש. ַוְיָב֤    ְ ַוְיַקֵּד֖
3
 .משום מה בקידוש ובתפילה אפשר לשמוע קוראים אותה מלעיל 
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ֳקָחה .השנייה את-ֻלֽ ֹֽ שווא נע על אף שהרבה דפוסים ניקדוה ף אחריה ב"הקו, ד מפני הגעיה ובשרוק"העמדה קלה בלמ׃ ּז

  ן מדין דחיק"דגש חזק בזי, 4בחטף קמץ
יׁש-ַיֲֽעָזב ב כד   ן בקמץ קטן"ן החטופה והזי"ד למנוע הבלעת העי"העמדה קלה ביו: ִא֔

יםב כה   ש לפניה בשורק"ם על אף שהרי"דגש חזק במ:  ֲערּוִּמ֔

  . אין טיפחא במילה הראשונה; ת בטעם זה בלבדומוטעמ) פ"סו(תיבה יחידה בתחום הסילוק ׃ ְּתֻמֽתּון-ֶּפן ג ג

ים .ק מלאד בחיר"א בשווא נח ואחריה יו"הה: ִוְהִייֶת֙ם .ף בקמץ קטן"הכ: ֲאָכְלֶכ֣ם ג ה אHִה֔ כאילו , ף אינה נשמעת"האל: ֵּכֽ

  'ֵּכלֹוִהים, 'כתוב
ּה-ַּגם ג ו   קריאה ללא מפיק יש בה כדי לשבש את משמעות הכתוב, א"מפיק בה: ְלִאיָׁש֛

ּנּו-ֲאָכל  יאג   ף בקמץ קטן" הכ:ִמֶּמ֖

ְתָנה ג יב י-ָנֽ   ד מדין דחיק"ן הראשונה ודגש חזק בלמ"געיה בנו: ִּל֥

ִני ג יג   ן ימנית"ׁשי: ִהִּׁשיַא֖

-- ִיְמָׁשל.י דגושה והשוא נע" הצד ִעְּצבֹוֵנ֣ -ג טז   ן בקמץ קטן"השי׃ ָּבֽ

י  ג יז   .ונחבמקף ולא במָׁשַמְעָּת֘ -ִּכֽ

ֶחם ג יט אַכל ֶל֔ ֹ֣ י .ו"טעם נסוג אחור לתי :5ּת ָּתה-ִּכֽ ר ַא֔ ָּתהתיבת : ָעָפ֣ ף בפתח ואין טעם נסוג אחור " במלעיל והאלַא֔

רבתיבת    ָעָפ֣

  ף בקמץ קטן"הכ: ָּכְת֥נֹות ג כא

אן ד ב ֹ֔ ֵעה צ   ש"טעם נסוג אחור לרי: רֹ֣

  ן בקמץ קטן"השי׃ ּֽבֹו-ִּתְמָׁשל ד ז

ָּתהד יא ה ָא֣רּור ָא֑   ף ובמלעיל"ני באלהש, ן ובמלרע"הראשון בעי:  ְוַעָּת֖

ִין-ָּכל ד טו ג ַק֔   אין טעם נסוג אחור: הֵֹר֣

ִיןד טז   ד"טעם נסוג אחור ליו:  ַוֵּיֵ֥צא ַק֖

יר ד יז ֶנה ִע֔ ם ְּב֥נֹו ֲחֽנֹו- .ת"טעם נסוג אחור לבי: ּבֹ֣ םתיבת בטעם טפחא ׃ ְּכֵׁש֖   ְּכֵׁש֖

ֲחנֹו֙- ד יח   ד בפתח"הלמ: ַלֽ

ח ד יט  ַּקֽ   ד "געיה ביו: ֥לֹו-ַוִּיֽ

ִיןּ֣ת- ֶאתד כב   ו השנייה"טעם נסוג אחור לתי: ּוַבל ַק֔

  ף בשווא נח"האל: ַהְאֵזָּ֖נה ד כג

֠ה ה כט ּה .יש לקרוא קודם את הגרשיים ואחריו את התלישא, שני טעמים באותה תיבה: ֶז֞ ְרָר֖   ש ראשונה בשווא נע"רי: ֵאֽ

ם ֶאת-ֶאת ה לב ם ְוֶאת-ֵׁש֖ ם-ֶאתטעם טפחא על תיבת ׃ ָיֶֽפת-ָח֥   ֵׁש֖

   6ל פתוחה" הגימםּגַּ֖גַּ֖גַַּ֖גְּ֖בַׁשו ג 

ן ו ט ָצא ֵח֖   ם"טעם נסוג אחור למ: ָמ֥

  
        :::: מג י מג י מג י מג י––––הפטרת בראשית ישעיהו מב ה הפטרת בראשית ישעיהו מב ה הפטרת בראשית ישעיהו מב ה הפטרת בראשית ישעיהו מב ה 

  
  

                                                                                                                                                                                
4
  ! טועה–כמו פתח ' כמו חולם ואת הקמץ בח' מי שיקרא את הק 
5
 .ים ָלֶחםרבים משתבשים בציטוט הפסוק ואומר 
6
  . קורא מילה משוללת הבנה–מי שקורא בקמץ  
  . מ ברויאר הוא טעם לגרמיה" הרי לדעת ר–במקומות אחרים במקרא שיש בהם פסק לפני רביע  7
8
  לא ייתכן שוא נע לפני שוא או חטף 
9
  .י שמות ב ה"עיין רש, בשונה מָאָמה במשמעות של שפחה, כן הדבר בכל המקרא 
10
  .כתיב מלא וחסר מקראי אינו קובע את המבנה הדקדוקי. ד הוא חירק מלא תנועה גדולה"והחירק בי: לציין 
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ל ׀ ֗המב ה    . 7  אין כאן מונח לגרמיה אלא פסק לפני רביע'ָהֵא֣

ע מב ה   במלרע: רַֹק֥

  .ש בשוא נח"והרי, י"קמץ קטן בצד: ְוֶאָּצְר֗< מב ו

ַח ֵעיַנ֣ ִים ִעְו֑רֹותמב ז ַחם טפחא בתיבת טע:  ִלְפקֹ֖ ֶׁש- . ו רפויה בשוא נח"הוי:  ִעְו֑רֹות.ִלְפקֹ֖ ֹֽ ְׁשֵבי ח ֹ֥ טעם נסוג אחור ׃ י

  ן בשוא נע"עם זאת השי, ד הראשונה"ליו
ַלע מב יא ְׁשֵבי ֶס֔ ֹ֣   ן בשוא נע" עם זאת השיד הראשונה"טעם נסוג אחור ליו: י

ם מב יד   ן ימנית דגושה מנוקדת בחולם חסר"ׁשי: ֶאּׁשֹ֥

ֲעמב טז   ן החטופה"ם למנוע הבלעת העי"העמדה קלה במ: ַקִּׁשי֙ם ּוַמֽ

יםמב יח    א בפתח" ההְוַהִעְוִר֖

יר מב כא   ף בשווא נח"האל׃ ְוַיְאִּדֽ

י מב כב אּו .ת ראשונה בשווא נח על אף הקושי"בי: ּוְבָבֵּת֥ ב .א בקמץ קטן"הה: ָהְחָּב֑   .ן פתוחה" שי׃ָהַׁשֽ

ים מב כד   ן ראשונה בשווא נע"זי: ְלבְֹזִז֖

הּומב כה   א החטופה"ד למנוע הבלעת הה"העמדה קלה בלמ:  ַוְּתַלֲהֵט֤

ה מג א    8ש בפתח לא בשוא" הריּבַֹרֲא֣<  ;בגרשיים לא ברביע ְוַעָּת֞

ָּתה-ִלימג ב    במלעיל׃ ָאֽ

  ף רפויה ובקמץ קטן"כ: ָכְפְר֙< מג ג

ָּךמג ה   ף סופית דגושה"כ׃  ֲאַקְּבֶצֽ

ְספּ֙ו מג ט קּו ְוִיְׁשְמ֖עּו ְויֹאְמ֥רּו ן הדבר גם בהמשך הפסוקכ, ו החיבור בשווא נע"וא: ְוֵיָאֽ   ְוִיְצָּד֔

ל-לֹא מג י   ן"טעם נסוג אחור לנו: ֣נֹוַצר ֵא֔

  
        ::::ראשון של פרשת נחראשון של פרשת נחראשון של פרשת נחראשון של פרשת נח

  
ְתַהֶּל- ו ט ַח-ִהֽ   א הראשונה"׃ געיה בהֹנֽ

י ו יג   .יז' ן ראשונה בשווא נח על אף הקושי וכן בפס"נו: ְוִהְנִנ֥

מנוקדת אף היא , ד"ו השנייה בחירק חסר ואחריה יו"התי: ַּתְחִּתִּי֛ם. 9יה בדגש חזקם אחר"ף בפתח והמ"האל: ַאָּמ֙ה ו טז

  ְׁשִנִּי֥םדומה הדבר בתיבה הבאה . ובדגש חזק 10בחירק

ים ו יז   יש להקפיד על הפרדת התיבות: ֣רּוַח ַחִּי֔

י ו יח    .ו ההיפוך לעתיד"שתיהן מלרע עקב וי: ּוָבאָת֙... ַוֲהִקֹמִת֥

ל ָי ו כ  ִים ִמּכֹ֛ י< ְלַהֲחֽיֹותְׁשַנ֧ אּו ֵאֶל֖ יא ֶאל׃ ישנם קוראים המבלבלים מקרא זה לבין קודמו בֹ֥ ל ָּתִב֥  ִים ִמּכֹ֛ ה -ְׁשַנ֧ ַהֵּתָב֖
 - ת ִאָּת֑   הבאה בקטע הראשון בלבד' איתך'ומוסיפים אחריו את התיבה ְלַהֲחיֹ֣

ה ו כא   ף בקמץ קטן"׃ האלְלָאְכָלֽ

        
  

  

  

  

 


