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  תך סטהיבטים לשוניים בפרשת בהעלֹ
  

  תך ובהפטרה ובראשון של שלחדקדוקי קריאה בפרשת בהעֹל

 ְוַהֲעַמְדָּת ְוִהְקַהְלָּת ְוִהְקַרְבָּת ְוִטַהְרָּת  ְוָאַמְרָּת:ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע"מילים שוי

  ְמִּתי ְוַׂש ְוָאַצְלִּתי ְוִדַּבְרִּתי ְוָיַרְדִּתי ְוִהְבַּדְלָּת ְוֵהַנְפָּת

 

  תך -עלֹ-בה: יש לקרא, ו בשוא נע"ד והתי"א ובלמ"העמדה קלה בה :ְּבַהֲעֽ�ְת֙�ח ב 

ם ח ו   ד בשווא נח לאורך כל הפרק ולאורך כל המקרא כולו"הלמ :ַהְלִוִּי֔

ֲעַמְדָּת֙ ח יג   א"העמדה קלה בה :ְוַהֽ

יח יד יּו ִל֖         א"טעם נסוג אחור לה : ְוָה֥
ֲחֵרי ח טו   ת אחריה חטופה ולא בשווא נח"ף והחי" קלה באלהעמדה :ֵכן֙-ְוַאֽ

ח ֶאתח יח ֶאַּק֖ בתוכנת . 1מ ברויאר וחורב וכן רוב המקורות"ר כך היא ההטעמה לפי: ַהְלִוִּי֑ם- ָוֽ

ֶאַּק֙ח ֶאת: הכתר ם-ָוֽ   ַהְלִוִּי֔

א ח כד ֹ֣   .ת רפויה"הבי :ִלְצֿב

א ח כה   י בדגש חזק ובשווא נע"הצד :ִמְּצָב֣

ַסח-ֶאת .ו החיבור בלשון עתיד"וא, שווא נעו ב"הוא :ְוַיֲעׂ֧שּו ט ב א קמוצה על אף שאינה "הפ :ַהָּפ֖

  )פ"אתנח או סו: הקיסרים(מוטעמת באחד המפסיקים העיקריים 
יו-ּוְכָכלט ג    ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי"כ :ִמְׁשָּפָט֖

הט ח ה-ַמה. ם בשווא נע ובמלרע"המ : ְוֶאְׁשְמָע֔ ַצֶּו֥   .מדויקיםד רפויה ללא דגש ב"היו: ְיֿ

א-ִיְהֶיֽה-ִּכי ט י ֶפׁש. מוקפת ולא במונחִיְהֶיֽה תיבת  :׀ ָטֵמ֣ ָׂשה . לא בשוא, ד בקמץ"הלמ :ָלֶנ֡ ְוָע֥
ַסח   יד' כן הדבר גם בהמשך פס, ן"טעם נסוג אחור לעי :ֶפ֖

ׁש- ְּכַמְרֵאהט טו   יש להקפיד על הפרדת התיבות :ֵא֖

  ף בקמץ קטן"הכ :ָׁש֙ם-ִיְׁשָּכן ט יז

יט יט   אריך-ה-יש לקרוא וב, א"ת בשווא נח והעמדה קלה בה"הבי :9 ּוְבַהֲאִר֧

ה ְבֵני-ְוַעלי כ  א ַמֵּט֣   אתנחתא-מונח-היחיד שמוטעם טפחא :ָג֑ד-ְצָב֖

םי לד   ן בקמץ קטן"הנו : ְּבָנְסָע֖

הי לה    2במלרע : קּוָמ֣

הי לו  ֲב֖בֹות. במלרע :ׁשּוָב֣ !) חטףבכל מקרה לא ב(ת בשוא נע "כאן המקום היחיד בתורה שהבי: ִרֽ

  . בשווא נח–בשאר המקומות 
אַכל. במלעיל : ַוִּיַ֣חריא א ֹ֖   במלעיל :ַוּת

אַסְפֻס֙ף יא ד   ף אינה נשמעת"האל :ְוָהֽ

י ֶאל יא ו ן ֵעיֵנֽינּו-ִּבְלִּת֖ אחרת זה , ן"על קריאת העי, כבכל מקום אחר במקרא, יש להקפיד׃ ַהָּמ֥

   .3 בכך כדי לשוות משמעות הפוכהשאז יש, ְוֵעי֖נֹו כן הדבר גם בפסוק הבא. משנה את המשמעות

ן "העי :ַטְע֔מֹו .ן לסימון מלעיל"תלישא נוספת מעל השי, בחלק מהדפוסים. 4במלרע :ָׁשטּ֩ו יא ח

  אין לבטא אותה כאילו היא מנוקדת בפתח או בחטף פתח, בשווא נח
ָּמה לֹא יא יא � ְוָל֛ ה ֲהֵרעָֹת֙ ְלַעְבֶּד֔ ן ְּבֵעיֶנ֑י�-ָלָמ֤ ִתי ֵח֖ ה ָלתיבת  :ָמָצ֥ ם "הראשונה מלרע והמָמ֤

  . 5ם דגושה"מלעיל והמ, השנייה; רפויה

                                                 
 . טיפחא ואתנח: ונציה1ששון, ששון; לנינגרד ובריטיש פשטא וזקף 1
של תיבה זו למלרע  אליה את ההטעמה" שמושכת"והיא זו ) שם אדנות(אחריה פותחת באות גרונית התיבה של 2

הל לגבי "כנ, במקום מלעיל   ׁשּוָב֣
י ֶאלל "על פי תורה קדומה ההטעמה צ 3 ן ֵעיֵנֽינּו- ִּבְלִּת֥   ַהָּמ֖
לקבל "וא מוכן אבל גם ה, אף שמביא את אור תורה המפקפק, אבל נדמה שכן מפורש במנחת שי. זו הכרעה קשה 4

  ".אם זו קבלה



2 

 

י-ַאְּת יא טו ֶׂשה ִּל֗ ֹ֣ ִני .ן"טעם נסוג אחור לעי :ע   א בקמץ קטן"הה :ָהְרֵג֤

י יא יז י ְוַׂשְמִּת֣ י ְוָאַצְלִּת֗ י ְוִדַּבְרִּת֣   !כולם במלרע :ְוָיַרְדִּת֗

ר-ְוֶאל יא יח ם ּתֹאַמ֝   . 6כך היא ההטעמה הנכונה :ָהָע֨

א כיא    במלרע :ְלָזָר֑

ה ַוֵּיֵצ֣א יא כד התיבת  :מֶֹׁש֔   בזקף ולא ברביע מֶֹׁש֔

אֶצל יא כה   .ף אינה נשמעת"במלעיל האל :ַוָּי֗

ֱהָלה יא כו   7"איש מצליח"אין לחוש לגרסתו של ! ף"ההטעמה באל :ָהֹא֑

  במלרע : ַוַּיֵּג֥דיא כז

יויא כח   .המנקד בפתח משנה משמעות. ת בשווא נע"הבי : ִמְּבֻחָר֖

ְמַקֵּנ֥א א כטי החטף המופיע בחלק מהדפוסים אינו אלא להורות על הנעת , ם בשווא נע"המ :ַהֽ

  השווא 
ן שמאלית "השֹיַׂשְלִוים֘ בתיבת , יש להקפיד על הפרדת התיבות :ַהָּי֒ם-ַוָּי֣ ָגז ַׂשְלִוים֘ ִמן יא לא

  ובפתח ולא שוואית
א ַּגם יב ב ֹ֖ ר-ֲהל נּו ִדֵּב֑ אטעם טפחא בתיבת  :ָּב֣ ֹ֖   ֲהל

  ף בסגול"שם האל, ּוַמְרֶא֙ה ף קמוצה בניגוד לפסוק ח"האל :ַּבַּמְרָא֙ה ויב 

ה יב ח י ְבמֶֹׁשֽ ר ְּבַעְבִּד֥ רטעם טפחא בתיבת ׃ ְלַדֵּב֖   ְלַדֵּב֖

ַחר יב ט ף-ַוִּיֽ 9. ד"העמדה קלה ביו :ַא֧   במלרע׃ ַוֵּיַלֽ

תיא  יב   במלרע :ָתֵׁש֤

יָה֙ יב יד    לא בקדמא, בפשטא :ְוָאִב֙

ף-ַעדיב טו    במקף לא במרכא :ֵהָאֵס֖

  
         ד ז ד ז ד ז ד ז––––זכריה ב יד זכריה ב יד זכריה ב יד זכריה ב יד  הפטרת בהעלתךהפטרת בהעלתךהפטרת בהעלתךהפטרת בהעלתך

  
יב יד    .ן בשוא נח"הנו: ִהְנִני. ן מלרע"הטעם בנו, )קטן(ש בקמץ חטוף "הרי: ָרִּנ֥

יב טו  י. מלרע: ְוָׁשַכְנִּת֥ יּו ִל֖ ַעְּת. א"טעם נסוג אחור לה: ְוָה֥   .ן בפתח"העי: ְוָיַד֕

רב טז    .אין טעם נסוג אחור: ּוָבַח֥

י-ר ֶאתְוַג֖ם ִּתְׁשֹמ֣ג ז  ים. ְוַג֖םטעם טפחא במילה  :ֲחֵצָר֑ , הראשון: ד בשוא"ה והלמ"הה: ַמְהְלִכ֔

  .נע, ד"בלמ, והשני, )א במפיק"נשמעת כה(נח , ה"בה
יׁש ֲאֶׁשר ד א יׁש טפחא במילה  :ֵי֥עֹור ִמְּׁשָנֽתֹו-ְּכִא֖ מלשון (ן " דגש חזק בשיִמְּׁשָנֽתֹוובמילה ְּכִא֖

  ).שינה
  .במפיק: ְוֻגָּלּהד ב 

ן ןֵח֥ ד ז    אין פסק בין התיבות׃ֵח֖

  
  ראשון של שלחראשון של שלחראשון של שלחראשון של שלח

  
י יג ג   ש קמוצה"הרי :ָראֵׁש֥

ִים יג ח ה ֶאְפָר֖   טפחא-מוטעם במרכא :ְלַמֵּט֥

י-ֶּבן יג יד   ו בקמץ קטן"הוא׃ ָוְפִסֽ

ּה-ֲהֵיֽׁש כ   ד בצירי ולא בסגול"היו :ָּב֥

  

                                                                                                                                            
השני מתנהג כמלת , )ו-השווה י לה(הלמה הראשון מחובר בטעם מחבר לאות גרונית שמושכת את הטעם למלרע  5

 .ָלָּמה רגילה
ר - ְוֶאל לפי סימנים ואחרים ההטעמה היא 6 ם ּתֹאַמ֗ - ְוֶאלצ ההטעמה היא "מצוין שבכא" נתן- מאורות"ברשימות ָהָע֣

ר ם ּתֹאַמ֝    .ָהָע֨
  !ד"די לציין שאין שום ספר בעולם שמסמן אתנח בלמ. בעניין זה הרחבנו בעבר 7


