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  היבטים לשוניים בפרשת שלח סט 
  

 רחובראשון של ֹק, דקדוקי קריאה בפרשת שלח ובהפטרה

י יג ג  ש קמוצה"הרי: ָראֵׁש֥

ִים יג ח ה ֶאְפָר֖   טפחא-מוטעם במרכא, בשונה מיתר השבטים :ְלַמֵּט֥

י-ֶּבן יג יד  ו בקמץ קטן"הוא׃ ָוְפִסֽ

טיג יט    ת דגושה"הבי: יםַהְּבַמֲחִנ֖ 1ם בשוא נח"א והמ"ללא געיא בה: ַהְמַע֥

ּה-ֲהֵיֽׁשיג כ    .ד בצירי לא בסגול"היו :ָּב֥

  ם בפתח"מ: ֲאִחיַמן֙יג כב 

  במלרע :ָּת֣רּו יג לב

ְתנּו-לּו יד ב   . 2ו בשווא נח למרות שקודם לה תנועה גדולה"התי׃ ָמֽ

ה יד ג   במלרע :ְוָלָמ֣

יְראּ֙ו- ַאליד ט   ש בשווא נע"הרי :ִּתֽ

ייד יג  יָת-ִּכֽ    ולא בצירי,ד בחיריק"הלמ :ֶהֱעִל֧

ה׀יד יד  ְנ֙+. ף בקמץ"אל :ִנְרָא֣ ן "והנו, ן החטופה"למנוע הבלעת העי, ו"העמדה קלה בוא :ַוֲעָנֽ

  השנייה בשווא נע
א יד כא   ו בשווא נע"הוא :ְוִיָּמֵל֥

ים יד כז   לשון תלונה ולא לשון לינהד בדגש חזק "הלמ :ַמִּליִנ֖

םיד כח ה ָלֶכֽ ן ֶאֱעֶׂש֥   ןֵּכ֖טעם טפחא בתיבת ׃  ֵּכ֖

  במלרע :ָחיּ֙ו יד לח

ינּו ֶאל יד מ   שתי תיבות רצופות מוטעמות בתביר :ַהָּמ֛קֹום-ְוָעִל֛

לּויד מד   א דגושה"ן בשווא נח והפ"העי : ַוַּיְעִּפ֕

ה טו יא   ד שלא יישמע כפתח"העמדה קלה ביו :ֵיָעֶׂש֗

ָכה-ַיֲעֶׂשה טו יג   ד"העמדה קלה ביו :ָּכ֖

ם .בחטףף ראשונה בשווא נע ולא "כ : ְּבֽתֹוְכֶכ֙םטו יד ֵתיֶכ֔ ש ולא "הטעמה משנית ברי :ְלדֹרֹ֣

  ת כפי שנוהגים בטעות כמה בעלי קריאה"בדל
  ף בקמץ קטן"והכ,  החטופהף"האללמנוע הבלעת , ת"העמדה קלה בבי :ַּבֲאָכְלֶכ֖ם טו יט

םטו כב ֵתיֶכֽ ֹ֖   3י מאיילה"ש ע"הטעמה משנית ברי׃  ְלדֹר

ְלָאה טו כג    4ד נח"השווא בלמ :ָוָה֖

הֶנטו כד    ן בשוא נח ויש להיזהר מהבלעת אות"הׂשי, ן שמאלית"ו רפויה כשי"לקוראים תי: ֶעְׂשָת֣

ם-ַעל טו כה    על אף הקושי, ל ראשונה בשווא נח"גימ׃ ִׁשְגָגָתֽ

>טו כח    . א לא במפיק"הה: ְּבֶחְטָא֥

ת טו לא ת ׀ ִּתָּכֵר֛ ּה. יש לעצור מעט בקריאתן, פסק בין התיבות :ִהָּכֵר֧ ה ָבֽ לה הראשונה במי ׃ֲעוָֹנ֥

  אין טעם נסוג אחור, עם זאת. ת רפויה"לכן במילה השנייה הבי, א ללא מפיק"הה
ְת֛נּו טו לח   ן הראשונה במרכא ולא בגעיא"הטעמה משנית בנו, במדויקים :ְוָנ֥

        
        ::::הפטרת שלח ביהושע בהפטרת שלח ביהושע בהפטרת שלח ביהושע בהפטרת שלח ביהושע ב

                                                 

  . א"ם תמיד נח ואין געיא בה"דיעה במילה המעט השוא במא הי"וגם כאשר היא ה, א השאלה"גם כאשר היא ה 1

 :כמו במגילת רות א ח לא חל" נע, שווא הבא אחרי תנועה גדולה"הכלל לפיו , היות והקמץ בא בהברה מוטעמת 2
ְבָנה  ֵלְ֣כָנה ּׁשֹ֔

  לא מפסיק, טעם מאיילה כעין טפחא אך משרת 3

 ראה הערה לעיל יד ב, על אף שקודם לו תנועה גדולה 4
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ר ב   .ם בפתח"ד בצירי והמ"יו: ַוֵּיָ֣אַמ֔

ָנה ה   5ף מלעיל"הטעם באל: ָא֥

  א ובמלעיל"מדה קלה בההע :ֶהֱעָלַ֣תםו 

ַּמְעְּב֑רֹות ז   ת אחריה בשווא נע"ן בשווא נח והבי"העי: ַהֽ

  במלרע :ִיְׁשָּכ֑בּון ח

סיא     ם דגושה ומוטעמת"המ :ַוִּיַּמ֣

ְבעּויב  ).קצת לא נוח לקריאה(ן "ת בשווא נע אך ההטעמה בנו"הבי, ן"העמדה קלה בשי :ָנ֥א- ִהָּׁשֽ
ם ַּגם ם-ַוֲעִׂשיֶת֨ ם בכל שאר המקורות, הכתרכך מוטעם בתוכנת  :ַאֶּת֨   .וכך יש לקרוא, בגרש, ַאֶּת֜

אְמרּויד  ֹ֧   ם בשווא נע"ד והמ"טעם נסוג אחור ליו :ַוּי

כּו טז ָרה ֵּל֔   .ן בחולם"השי :ׁ֣שֹוב .ד מדין אתי מרחיק"דגש חזק בלמ :ָהָה֣

אין לקרוא . ד אחריה אף היא בחירק ומודגשת בדגש חזק"ף בחירק חסר והיו"הקו :ְנִקִּי֣ם יז

נּו .וכן הדבר לאורך כל הפרק' איםנקי'   ן בשווא נח"העי׃ ִהְׁשַּבְעָּתֽ

ְהֶיה יט   ת מדין אתי מרחיק"ו ודגש חזק בבי"העמדה קלה בתי׃ ּֽבֹו-ִּתֽ

בּו-ַעד. ן בשוא נע"והשי, ד"טעם נסוג אחור ליו :ַוֵּיְׁ֤שבּו ָׁש֙ם כב   6מלעיל, ן"הטעם בשי: ָׁש֖

        
        ::::ראשון של קרחראשון של קרחראשון של קרחראשון של קרח

  
ְתַנְּׂש֖אּו טז ד   אחרת זה משנה את המשמעות, בשווא נען שמאלית "יׂש :ִּתֽ

לטז ה   ף"העמדה קלה באל :ֲ֘עָדתֹו-ָּכל- ְוֶאֽ

ׁשטז ז  ן ׀ ֵא֡   במונח ולא במקף ּוְת֣נּו :ּוְת֣נּו ָבֵה֣

טטז ט    .וכן הוסבר לעיל יג יט. כן הדבר גם בהמשך, ם רפויה ללא דגש ובשוא נח"המ :ַהְמַע֣

 

                                                                                                                                            

  )א"ף ובכתיב ה"בכתיב אל(ן מלרע והיא דגושה "לעומת זאת בלשון תחנונים הטעם בנו 5
ּזּוהשווה לפרשת שכם בראשית לד כט . הקורא מלרע עובר ללשון שבי, לשון ִׁשיבה 6   . ת" הטעם בביָׁש֖בּו ַוָּיבֹ֑


