
             סט סט סט סטחחחחנֹנֹנֹנֹהיבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת 
        

דקדוקי מילים מהם בעלי שינוי משמעות בקריאת התורה ובהפטרת פרשת נח ובקריאת שבת מנחה 
  לך-ושני וחמישי של לך

  
  :ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע' מלים שו

  .יִּתְרַכָז ְוָּתְפַסָא ְואָתָבי ּוִתֹמִקֲהַו

  
ְתַהֶּל� ו ט ַח-ִהֽ   ונהא הראש"געיה בה׃ ֹנֽ

יו יג   .יז'  בפס הדבר גםכן,  על אף הקושינחן ראשונה בשווא "נו:  ְוִהְנִנ֥

ְעָלה .1,ם אחריה בדגש חזק"ף בפתח והמ"האל: ַאָּמ֙ה ו טז ד ראשונה אינה דגושה והיא " למִמְלַמ֔

מנוקדת אף היא , ד"ו השנייה בחירק חסר ואחריה יו"התי: ַּתְחִּתִּי֛ם . וכן בכל המקרא, בשוא נח

  ְׁשִנִּי֥םדומה הדבר בתיבה הבאה .  ובדגש חזק2קבחיר

ים ו יז    כן הדבר גם בהמשך,יש להקפיד על הפרדת התיבות: ֣רּוַח ַחִּי֔

י- ְלַהֲחֽיֹות ו כ אּו ֵאֶל֖ ל ָיבֹ֥  ִים ִמּכֹ֛ ל ישנם קוראים המבלבלים מקרא זה לבין קודמו ׃ ְׁשַנ֧  ִים ִמּכֹ֛ ְׁשַנ֧
יא ֶאל � -ָּתִב֥ ת ִאָּת֑ ה ְלַהֲחיֹ֣   הבאה בקטע הראשון בלבד' איתך'יפים אחריו את התיבה ומוסַהֵּתָב֖

ה ו כא   .ף בקמץ קטן"האל׃ ְלָאְכָלֽ

ַּקחז ב    ו"געיה בתי :ְל֛--ִּתֽ

ת ז ד  ד בשווא נח"היו: ַהְיקּו֙ם-ָּכל-ֶאֽ

ַח ז ז ֹ֗   .המטעימים מלרע) כולל קורן(אין להשגיח בספרים . ד"טעם נסוג אחור ליו: ַוָּי֣בֹא נ

כן הדבר גם בהמשך , ד אחריה בשווא נע"ן בשווא נח והיו"העי, שני שוואים רצופים: ַמְעְיֹנ֙ת-ָּכל ז יא

  ח ב
ל ִצּ֥פֹור ָּכל ז יד  ף-ּכֹ֖ ל טעם טפחא בתיבת ׃ָּכָנֽ   ּכֹ֖

ָרם ז יז   ש בקמץ קטן"הרי: ַוָּת֖

ְב֛רּוז יט   ל"בגימשל מרכא הטעמה משנית :  ָּג֥

הז כב   ודעת להדגשת הסגול המורה על מי"העמדה קלה בבי:  ֶּבָחָרָב֖

ח ז כג ַמֿ ר׀ 3ם אינה דגושה"ד והמ"הטעם ביו :ַוִּי֝ מתרדפים " מונח לגרמיה"שני טעמי  :ַהְי֣קּום׀ ֲאֶׁש֣

ֶאר  .ם דגושה"והמ במלרע: ַוִּיָּמ֖חּו).  רצופים(   במלעיל: ַוִּיָּׁש֧

ּכּו ח א   ף אחריה דגושה"ן ימנית בחולם והכ"ׁשי: ַוָּיׁשֹ֖

  . ו" הטעם בתי:חַנָּתַוח ד 

ח ֶאת ח ז ב-ַוְיַׁשַּל֖ ח ֶאתוכן ח ' ְלַשֵּלח'מלשון : ָהעֵֹר֑ ח ָידֹ֙ו אך בהמשך טַהּיֹוָנ֖ה -ַוְיַׁשַּל֥ מלשון , ַוִּיְׁשַל֤

  'ִלְׁשלֹוח'
ח ח י   אין כאן לשון עבר, ד דגושה"ן בפתח והלמ"השי: ַׁשַּל֥

  ד שנייה דגושה אף היא ובקמץ"יו, ד ראשונה דגושה בחירק חסר"יו: ַוִּיָּיֶ֣חל ח יב

  כן הדבר גם בפסוק יד, ש אחריה בשווא נע"קמץ רחב והרית ב"החי: ָחְר֥בּו ח יג

ה ּוְבָכל ח יז ֶמׂש-ָּב֧עֹוף ּוַבְּבֵהָמ֛   שני תביר רצופים: ָהֶר֛

                                                 

  .י שמות ב ה"עיין רש  במשמעות של שפחהָאָמהבשונה מ, המקראכן הדבר בכל 1
 .כתיב מלא וחסר מקראי אינו קובע את המבנה הדקדוקי. ד הוא חירק מלא תנועה גדולה"החירק ביו: לציין 2
3
   עובר לבנין נפעל–ם דגושה "הקורא מלרע ומ 



ַח- ַוֵּיֵ֖צאח יח   . כטעם משנה4מאיילאד "ביו, תיבה אחת: ֹנ֑

אח כא  ֹֽ ִסף-ל   .ד בגעיא לא בטעם מונח" הלמ, מילים מוקפות:ֹא֠

ׂש ַעל ח יט ל רֹוֵמ֣ ֶרץ-ּכֹ֖ ל טפחא בתיבת טעם: ָהָא֑   ּכֹ֖

י ט ט   בשווא נח, על אף הקושי, ן ראשונה"נו: ִהְנִנ֥

 ןט יג   ת להדגשת הסגול המורה על מיודע וכן הדבר גם בהמשך הפרק"העמדה קלה בבי:  ֶּבָעָנ֑

יט יד ְנִנ֥   ן ראשונה בשווא נע" נו: ְּבַעֽ

יֶקץט כד ָׂשה ֖לֹו-ֲאֶׁשר .במלעיל:  ַוִּי֥   ן"טעם נסוג אחור לעי: ָע֥

םֱא ט כו   ד"טעם נסוג אחור ללמ: Gֵ֣הי ֵׁש֑

ְהיּ֙וט כט  ְיִה֙ינזים והספרדים כבספרים האש, כך הוא הנוסח בכל ספרי תימן:  ַוִּיֽ  נראה כי נוסח תימן .ַוֽ

  .5הוא הנכון אך יש לנהוג על פי מה שכתוב בספר התורה ממנו קוראים
ה י ג   במלרע׃ ְוֹתַגְרָמֽ

ן .בזקף לא ברביע :֔כּוׁש י ז    ת הראשונה בשווא נח"הדל, ף הקושיעל א׃ ּוְדָדֽ

  ין בציר" נו:ְוַכְלֵנ֑ה י י

הי יא    הדבר בהמשך וכן ן השניה בשוא נע"הנו: ִנ֣יְנֵו֔

ֶאתי יב ֶסן- ְוֽ    ....וכן צריכים לקרוא כך היא ההטעמה לפי ברויאר ותוכנת הכתר, זקף קטן: ֶר֔

יי יז    לא בקמץ, א בפתח"ה: ַהַעְר ִק֖

  .יםִא...ם ולא ִי: ..ד בחירק"את היו לקרוא :םִיבְֹצּוי יט 

  יִחֲ֖אבמילה ) טרחא( הטפחא :לדֹוָּגת ַהֶפי ֶיִחֲ֖אי כא 

  . בשוא נעת "י והבקמץ רחב רגילבאלא ) הנקרא כחולם(ן איננה בקמץ חטוף " הנו:הָלְבָנְויא ז 

ןי כה   ד בקמץ קטן"היו׃  ָיְקָטֽ

ֶּלה י לב   ם וזהו הנוסח הנכוןומה ואחריתורה קד, כן הדבר לפי ברויאר, בגרש: ּוֵמֵא֝

ֶדםיא ב ם ִמֶּק֑ י ְּבָנְסָע֣ יטעם טפחא בתיבת :  ַוְיִה֖ ם ַוֵּיְׁ֥שבּו .ַוְיִה֖  וכן בפסוק ד"טעם נסוג אחור ליו׃ ָׁשֽ

  .לא
ֶבן יא ג   ף בקמץ"האל: ְלָא֔

ֲעֶׂשהיא ד נּו- ְוַנֽ   ן בגלל הגעיה שם"העמדה קלה בנו: ָּל֖

  וראה בסגולאין לק, ת בשוא נח"דלי ה:מֹוַלְדּ֖תֹו יא כח

  
        ::::יייי----ישעהו נד אישעהו נד אישעהו נד אישעהו נד אנח נח נח נח הפטרת הפטרת הפטרת הפטרת 

  
יא  ָלה-לֹא. ש בקמץ קטן ובמלרע"הרי: ָרִּנ֥   .ת" הטעם בחי:ָח֔

ִכי-ַאלב    ן שמאלית"ׂשי: ַּתְחׂשֹ֑

  'ְנָשָמה'לשון שממה ולא רבים של , שוממות, ם"דגש חזק במ: ְנַׁשּ֖מֹותג 

יְרִא֙י- ַאלד   ש"ו ושווא נע ברי"געיה בתי: ִּתֽ

  י"ם נסוג אחור לצדטע: ַוֲע֥צּוַבת ֖רּוַחו 

                                                                                                                                                 
ַח-ַוֵּיֵ֖צא   ַחֹנ-אֵצֵּיַוח יח : מגליון נח סז 4  . אלא מאיילא) טרחא( אינו טפחא ויצא  הטעם במילה ֹנ֑
אבל נראה שלא היה פוסק כך לו , לדעת קסת הסופר מחזירים אותו.  בספר תורה אשכנזיויהיוויהיוויהיוויהיויש לדון אם הקורא קרא  5

  . ויהיוושיש עדות בישראל נוהגות כן לכתוב , ידע שכן הוא בכתר ארם צובא
6
 .הכוללת מקרים דומים במקרא' אוגירה'ילים בשם במחברת התיגאן של יהדות תימן היא נכללת ברשימת מ 
7
ולעומת זאת קוראים ; ת נשמעת אצלם כמו בסגול"ו ולכן הדלי"ת בשוא נח לפני תי"יש קוראים שמתקשים לקרוא דלי 

  ...ו בשוא נח"את התי



�-ּוִמְּגָערט     ן בקמץ קטן"העי׃ ָּבֽ

  האשכנזים ממשיכים. הספרדים ואשכנז מערב מסיימים כאן
  ד אחריה בדגש חזק"ן בחירק חסר והיו"הנו: ֲעִנָּי֥ה נד יא

ְדכֹ֙ד נד יב י ַּכֽ ף ראשונה בדגש קל על אף שהתיבה הקודמת מוטעמת בטעם משרת "כ: ְוַׂשְמִּת֤

  .)ף אחריה רפויה"פ שהכ"אע (ת בשווא נח"הדל. 6תוחהומסתיימת בהברה פ
ה נה ב   ן בקמץ קטן"הׂשי: ְלָׂשְבָע֑

  
        ::::ראשון של לך לךראשון של לך לךראשון של לך לךראשון של לך לך

  
ָּך. 7ו בשוא נע"ת בשוא נח והתי" הדלי:ּוִמּֽמֹוַלְדְּת֖- יב א   ף סופית דגושה"כ  ׃ַאְרֶאֽ

ֶעְׂש֙- יב ב ֶרְכ֔-. ן"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל: ְוֶאֽ אשונה בשווא נח למרות ף ר"כ: ַוֲאָב֣

  .א"א השואית נקראת בשוא נח כמו מפיק ה" הה:הֵיְה ֶו.הקושי

ְרָכ֙ה  יב ג י-ַוֲאָבֽ ְרֶכ֔ . ש בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"בשתי התיבות הרי: ְמָב֣

ה ת ָהֲאָדָמֽ ל ִמְׁשְּפחֹ֥ לטעם טפחא בתיבת ׃ ּכֹ֖   ּכֹ֖

ׁשּור ָרר ָרר ָרר ָרֲאֶׁש֣יב ה    .אותלהיזהר מהבלעת  :ָכ֔

ם ֽה .ו בדגש" והתינחן בשוא " העיקֵּתְעַּיַו יב ח א ְּבֵׁש֥ א טעם טפחא בתיבת ׃ 'ַוִּיְקָר֖ בניגוד ַוִּיְקָר֖

  )שמות לד ה (תישא-למקרא הדומה בפרשת כי
  במלרע: ְיַחּֽיּו יב יב

ְּת יב יג ִתי ָא֑ יַטב .ת"טעם נסוג אחור לחי: ֲאחֹ֣ י-ִיֽ    ד הראשונה"געיה ביו: ִל֣

 


