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   היבטים לשוניים בפרשת צו סט 
  !גם השנה יש כינוס בית ועד לשוחרי לשון הקודש בואו בהמונים והזמינו חברים

  
  . דקדוקי מילים בפרשה ובהפטרה ובראשון של שמיני

  
�ו ב    .ו"הטעם נסוג לת: ּ֥תּוַקד ּֽבֹו. א"אין מפיק בה :מֹוְקָד֨

ְכְנֵסיו ג   ם"העמדה קלה במ :ַב֘ד-ּוִמֽ

  ו"העמדה קלה בתי :ֹ֙וּב-ּֽתּוַקדו ה 

יר ַהִּמְזֵּב֗ו ח     .ָחהָחהָחהָחהְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּב: בשאר מקומות חַחַחַַחְוִהְקִט֣

ָּנהו יא  אְכֶל֔ ֹֽ   .ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהספרים"הכ :י

לו יד  ָּנה-ַעֽ ֶכת ְּתִביֶא֑ ה ֻמְרֶּב֣ ֶמן ֵּתָעֶׂש֖ ת ַּבֶּׁש֛ הטעם טפחא בתיבת  :ַמֲחַב֗ ֶכת ת המפסיק בטעות בתיב, ֵּתָעֶׂש֖ משבש ֻמְרֶּב֣

  את משמעות הפסוק
רו טו    ו בקמץ קטן"התי׃ ָּתְקָטֽ

ָּנהו יט  א יֹאְכֶל֑ ְמַחֵּט֥ אלא שווא נע , ף בהתאמה"ם ובכ"אין לקרא חטף פתח במ, ם אחריה בשווא נע"א והמ"געיה בה :ַהֽ

הוכן הוא בהמשך ז ג  ְמַכֶּס֥   . 1ועוד ַהֽ

ֶגד ֲאֶׁש֙ר ִיֶּז֣-ה ִמָּדָמּ֙ה ַעלִיֶּזִ֤יֶּזִ֤יֶּזִ֤יֶּז֤ו כ   ד בחירק והקורא בפתח משנה משמעות"בשתי הפעמים היו: הַהֶּב֔

יׁש-ֶאתז ח  ַלת ִא֑   ן"טעם נסוג אחור לעי :עֹ֣

ָאֶפ֙הז ט    .ף"ומטעם זה להיזהר לא להבליע את הקמץ באל. ו להדגשת הצירי שלא יישמע משקל פעיל"העמדה קלה בתי :ֵּתֽ

ְהֶי֑ה ז יח ב ֖לֹו ִּפּ֣גּול ִיֽ א ֵיָחֵׁש֛ ֹ֧ פגול , לא יחשב לו: להסמיכה לתיבה שלפניה שיישמע֖לֹו את תיבת יש להחיש את קרי :ל
  לו פגול יהיה, לא יחשב: ולא יהיה

  ם בקמץ קטן"המ :ָמְׁש֣חֹוז לו 

דח ז    .האלף בשווא נח ויש לעצור מעט בקריאת המילה הבאה :ַוֶּיְאֹּפ֥

אתח לג  ֹ֔   'ְמלֹת'כאילו כתוב , האלף אינה נקראת :ְמל

  

        ::::כדכדכדכד----דדדדהפטרת שבת הגדול מלאכי ג הפטרת שבת הגדול מלאכי ג הפטרת שבת הגדול מלאכי ג הפטרת שבת הגדול מלאכי ג 
  

 ְוָאַמְרָּת ְוִדַּבְרָּת ;ְוִהֵּכיִתי ְוָחַמְלִּתי ְוָגַעְרִּתי  ְוָקַרְבִּתי):גם בהפטרת עולותיכם(ו ההיפוך לעתיד עשתה למלרע "מילים שו

   ְוִהְׁשַּבִּתי

  
יםה  ְמַכְּׁשִפי֙ם ּוַבְמָנֲ֣אִפ֔ ם "א והמ"עיה בהאין ג, תיבה שנייה, 2נחם בשווא "א ועם זאת המ"געיה בה, תיבה ראשונה :ַּבֽ

  בשווא נח
ֲע֑נּוGח    ן"יש לקרא בהעמדה קלה שם למנוע הבלעת העי, ת"געיה בבי :ְקַבֽ

ליא  ֹאֵכ֔   במלרע :ָּבֽ

ְז֥קּויג   ן בשווא נע"ת בקמץ רחב והזי"געיה בחי :ָחֽ

                                                 

 .ועיין הערה הבאה! לא כל שווא הבא אחרי תנועה קטנה וגעיה לצדה הופך אוטומטית לשווא נע 1
פ רוב כבדה סדירה "הרי הגעיא היא ע, אם התבה מוטעמת בטעם מפסיק: " ראשונהתד אמצע פסקה' ך מוסד הרב קוק עמ"מ ברויאר בסוף התנ"ר 2

אך בנוסח הכתר אפשר . אולם אם התבה מוטעמת במשרת הרי טיב הגעיא אינו ברור ברוב כתבי היד העתיקים. שוא נחשוא נחשוא נחשוא נחוהשוא שלאחריה הוא 
ואם הגעיא סמוכה לשוא פשוט הרי זו געיא כבדה סדירה והשוא ; א והשוא שלאחריה הוא נע"אם הגעיא סמוכה לחטף פתח הרי זו געית ה: להבחין

ְמַכְּׁשִפי֙ם  כאן. צ יש לנו הכרעה"אבל בנוסח הנביאים שרובם ככולם נשתמרו בכא, כללים אלה אינם מוחלטים לגמרי". הוא נחהוא נחהוא נחהוא נחשלאחריה  בטעם  ַּבֽ
 . השוא נחהשוא נחהשוא נחהשוא נח ולכן מפסיקמפסיקמפסיקמפסיקפשטא 

  



 2

ייז  יּו ִל֗   א"טעם נסוג אחור לה :ְוָה֣

עיח  יק ְלָרָׁש֑   .לא בקמץ, ד בשוא"הלמ: ַצִּד֖

  !ואין לקרא כאן אליהו :ֵאִלָּי֣היז כג 

  

        ::::ראשון של שמיניראשון של שמיניראשון של שמיניראשון של שמיני
  

ה ט ד   .ף בקמץ"האל :ִנְרָא֥

אט ו    ו בשווא נע ולא בפתח"הוא :ְוֵיָר֥

הּוט טו   ְיַחְּטֵא֖   !לא ַוְיַחֵטהּו. ת בשוא נע בגלל הדגש"הטי: ַוֽ

  


