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        טטטטהיבטים לשוניים בפרשת בשלח סהיבטים לשוניים בפרשת בשלח סהיבטים לשוניים בפרשת בשלח סהיבטים לשוניים בפרשת בשלח ס
  

  דקדוקי קריאה בפרשת בשלח ובהפטרה ובראשון של יתרו

  ְוִחַּזְקִּתי ְוַהֲאַזְנָּת ְוָׁשַמְרָּת ּוָמַׁשְכָּת ְוָלַקְחָּת ּוָמַׁשְכִּתי : ו ההיפוך לעתיד עשתה אותן מלרע"מילים שו
ב׃ יג יח    .במלרע: ַוַּיֵּס֨

םיג יט    .עליתם-וה, ן החטופה שלאחריה"למנוע הבלעת העיא "העמדה בה: ְוַהֲעִליֶת֧

בּו ְוַיֲֽחנּ֙ויד ב     1ף בשוא נח"הכ ִנְכ֥חֹו .לשון עתיד, ו שוואית"וא: ְוָיֻׁש֗

ה ְּבַפְרעֹ֙היד ד  ן-ַוַּיֲעׂשּו .2"אותיות צבותות"ת נותר במקומו מדין "דגש קל בבי :ְוִאָּכְבָד֤ ללא ) סוף פסוק(בטעם סילוק ׃ ֵכֽ

  . בטעם טיפחאויעשוולא לקרוא , על הקורא להתכונן ולהתאמן. פניול) טרחא(הכנת טיפחא 

ריד ו    .ף בשוא נח לא בחטף סגול"האל: ַוֶּיְאסֹ֖

יְראּ֙ויד י    .מי שקורא בשוא נח מחליף למשמעות ראייה. ש הוא נע"ד בחירק מלא והשוא ברי"היו: ַוִּיֽ

נּויד יב  נּוג וכן בהמשך הפרשה טז .  ולא בחולם3ם בשורק"המ :ִמֻּמֵת֖    מּוֵת֤

  .יש לקרא בהעמדה קלה שם, ו" געיה בתי׃ַּתֲחִרֽׁשּוןיד יד 

אּויד יז    .ף בדגש קל"ת שלאחר הכ"הבי: ְּבִרְכּ֖בֹו. ו החיבור ולשון עתיד"וא, ו בשווא"הוא: ְוָיבֹ֖

ָהםיד כד    .א בקמץ קטן"הה: ַוָּי֕

 ְיַנֲהֵג֖הּויד כה    .ֲהגהו-ויַנ: יש לקרא, ובהעמדה קלה בגלל הגעיה במקוםן בפתח "נו, פ שהיא אחרי געיא"ד בשווא נח אע"יו: ַוֽ

בּויד כו   ו החיבור ולשון עתיד"וא, ו בשווא"וא: ְוָיֻׁש֤

        
יש , ככלל. גם לפני השירה יש סיומי פסוקים מעין אלו, יש פסוקים המנונגים כולם או חלקם במנגינה מיוחדת: שירת היםשירת היםשירת היםשירת הים

להלן רשימת הפסוקים או חלקי פסוקים שאינם . 4'שיש בהם שם הלקרוא במנגינת שירת הים פסוקים או חלקי פסוקים 
  :עונים על הכלל הזה

ִיםיד כט , יד כב ה ָלֶה֙ם ְוַהַּמ֤ יִמיָנ֖ם חֹוָמ֔ ם ִמֽ   יש לקרא במנגינת מיוחדת: ּוִמְּׂשמֹאָלֽ

מֹוטו יז  מֹ֙ו ְּתִבֵא֗ יש לנגן את חציו , ומתולע, מוזכר בו' אין שרים במנגינה מיוחדת את חציו הראשון למרות ששם ה :ְוִתָּטֵע֙

ׁשהשני     ִמְּקָד֕

ד' ֥הטו יח  ם ָוֶעֽ  .קוראים במנגינה מיוחדת למרות היותו קצר :׀ ִיְמ֖?< ְלעָֹל֥

ירּו טו כא ֙ה ִׁש֤ י' ַלֽ ה-ִּכֽ ה ָּגָא֔  שירת הנשים: ָגֹא֣

  

יטו א  ה-ִּכֽ ה ָּגָא֔ ההגימל במילה :ָגֹא֣ ' ג זה חוזר על עצמו בפסחרי, הוא אחד מארבעת החריגים בשירת הים. 5 דגושה ָּגָא֔

 .כא
יטו ב  ְנהּו). קטן(ן בקמץ חטוף "העי: ָעִּז֤   .'וארְמֶמּנּו' לקרא אין, א"ן בשווא נח ואחריה ה" הנו׃ַוֲארְֹמֶמֽ

  .בחולם לא בשורק י"הצד :ִבְמצֹו֖?ת. ֻימו-יש לקרא יכְס, ד בשורק"יו, ך בשווא נח"סמ: ְיַכְסֻי֑מּוטו ה 

יטו ו  ר וכן בהמשך פסוק יא ף כאן"האל: ֶנְאָּדִר֖   .בשוא נח ולא בחטף סגול ֶנְאָּד֣

                                                 
1
. מכל מקום רבים מתקשים לקוראו נח, ואף על פי שהזכרנו כמה פעמים שהוא נח". שוא דומות"ף רפויה נוצר כאן "ת ככ"הבעיה היא למבטאים חי 

  .ף בשוא נח"אם בקריאת הכ, ת גרונית כדין"נראה שכאן צריך להתאמץ לקרוא נכונה אם במבטא חי
2
 .כלל זה אינו מתקיים בכל הצירופים,  והראשונה מביניהם מנוקדת בשוואשתי אותיות ממוצא זהה 
3
 .הצורה הדקדוקית של המילה אינה מושפעת מכתיב מקראי חסר או מלא, תנועה גדולה 
 2וכן את ". לא כולל את ויושע אלא רק מויאמינו בה, לקרא את כל הפסוקים בשירה במנגינה מיוחדת: ישנו מנהג אחר הרווח בירושלים והוא 4

  .מה)ו(הפסוקים של והמים להם ח
  
5
  .ל דגושה לרפויה"במבטא רוב העדות כיום אין הבדל בין גימ 
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ִיםטו ח     .ן"הטעם נסוג לנו :ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔

ְללּ֙וטו י    6ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף"למ :ָצֽ

ָכהטו יא  י ָּכֹמ֖ ֶלא׃. ף בתחילת המילה הוא חריג"הדגש בכ: ִמ֥ ֵׂשה ֶפֽ ֹ֥   .א רפויה"ן בצירי והפ"ן השי" הטעם נסוג לעיע

ְלָּת-םַעטו יג    .ן דגושה בשוא נע"ן בקמץ חטוף הזי"העי :ְבָעְּזF֖. ל דגושה"הגימ :֣זּוָּגָא֑

  .ּון-וכן בשאר המילים הנגמרות ב. ן מלרע"הטעם בזי :ִיְרָּג֑זּוןטו יד 

ֶבן ִיְּד֣מּו. 7ת בשוא נע בגלל הדגש"הדלי: ִיְּד֣מּוטו טז    .ף דגושה באופן חריג"הכ :ָּכָא֑
  ה לתפארת הקריאהף דגוש"הקו: ִ֕מְּקGָשטו יז 

  .ף דגושה"ת אחרי הכ"הבי: ְּבִרְכּ֤בֹוטו יט 

עטו כב  ְצאּו- ְולֹא. במלרע: ַוַּיַּס֨   .ם"טעם נסוג אחור למ: ָמ֥

אטו כג  ּה-ָקָרֽ   .ף"ש ולא בקו"ברי) מתג(הגעיא  :ְׁשָמ֖

י טז ד   ן ראשונה בשווא נח"נו, על אף הקושי: ִהְנִנ֨

ינּוטז ז    .בדיל בינו לבין לשון לינהד לה"ו פתוחה ודגש חזק בלמ"תי: ַתִּל֖

יו-ֲאֶׁשרטז ח  ם ָעָל֑ ם ַמִּליִנ֖   .מרכא טפחא אתנחתא: ַאֶּת֥

 ןטז י    ת להדגשת הסגל המורה על מיודע"העמדה קלה בבי: ֶּבָעָנֽ

לטז יג   ת בפתח בשונה מהפסוק הבא שם היא בקמץ" הטי:ַהַּט֔

רטז יד ק ַּכְּכֹפ֖   .ו להקפיד להפריד בין המיליםעלי, ף בקריאתו"ף לכ"למי שאינו מבחין בין קו:  ַּד֥

הטז טו    ָאְכ֑לֹובדומה לו גם בהמשך , ף בקמץ קטן"האל׃ ְלָאְכָלֽ

  .ן בשווא נח"העי: ֶהְעִּדי֙ףטז יח 

ׁשטז כ   . ף בפתח" למרות האתנח האל:ַוִּיְבַא֑

ףטז כג  עֵֹד֔   . 8מלרע: ָה֣

ְיָתה ּֽבֹו-לֹאטז כד    .ת מדין אתי מרחיק"א ודגש חזק בבי"טעם נסוג אחור לה: ָה֥

ְהֶיהטז כו  א ִיֽ ֹ֥ ת ל י ַׁשָּב֖ ְהֶיהבתיבת ', בו-לא יהיה; וביום השביעי שבת'צריך להישמע : ּֽבֹו-ּוַבּ֧יֹום ַהְּׁשִביִע֛ ד "געיה ביוּֽבֹו -ִיֽ

 הראשונה

יׁש-ַאלטז כט   .ד"טעם מרכא נסוג אחור ליו: ֵיֵ֥צא ִא֛

 .ן בשווא נח"העי: ְוַטְע֖מֹוטז לא 

יָת ּבֹ֙ויז ה   .ת מדין אתי מרחיק"דגש חזק בבי: ִהִּכ֤

 ן ראשונה בשווא נח"נו, על אף הקושי :ִהְנִנ֣ייז ו 

ֶחםיז ח    .במלעיל: ַוִּיָּל֥

ַמריז י   ף בגלל הגעיה שם"העמדה קלה באל :לֹ֙ו-ָאֽ

                                                                                                                                                                                
ים׃ 6 ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ� עֹוֶפ� � ַּכֽ ְללּו ים  :לפי חלוקת הטעמים יש כאן שתי יחידות ָצֽ ִים ַאִּדיִרֽ ֶרת ְּבַמ� עֹוֶפ� ֲללּו� ַּכֽ במים  אחרי ואין לעשותָצֽ

 .וכן בקריאת שירת הים כל יום בתפילה, כעופרת ר אחריהפסק גדול יותר מאש
7
 .הקורא ִיְדמּו בשוא נח ללא דגש מחליף ללשון דמיון במקום לשון דממה 
8
 . משתבש-האומר עֶֹדף מלעיל . גם בלשון הדיבור כך נכון 
9
  .ן בקמץ חטוף ושוא נח הוא במשמע ציווי"ָׁשְפָטה שי 
10
  .הבליע כאן אותך עלול ל"ו רפויה כסמ"מי שקורא תי 
  
11
  ).הערת אוריאל פרנק! (ד משנה למשמע לחם לאכילה"מי שמטעים בלמ 
12
 .י מחברת התיגאן וכן בהרבה חומשים שלנו"בתורה קדומה מסומן בחטף פתח עפ 
13
 . ה נסתרת ממקורות מדויקים"המצאת רוו 
14
 !.שושיב' וחומש איש מצליח וסידורי איש מצליח ועבודת ה" תיקון", וכן בכל מקום 
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 ::::ה ה ה ה ----הפטרה בשלח שופטים דהפטרה בשלח שופטים דהפטרה בשלח שופטים דהפטרה בשלח שופטים ד
 

הד     .9הקורא נח משנה משמעות, א בשווא נע"הפ: ׁשְֹפָט֥

ֶבת ַּתַחתה  ֶמר-יֹוֶׁש֨   ת-ת ת-ת: יש להקפיד על הפרדת שלושת המילים: ֹּת֝

יְסָר֙א-ֶאת' ז   . בשווא נע 10ך"הסמ: ִסֽ

ז ָלט  יםחֶ֣חֶ֣חֶֶ֣חָ֣א֖   11ת"הטעם בחי :ם ְׁשָעִר֑

היח  ה..... סּוָר֧ ֱהָלה. במלרע: סּוָר֥   א"ף ולא בה"טעם זקף באל: ָהֹא֔

אטכא   ף נחה"האל: ַּבָּל֔

ֶל<כג  ין ֶמֽ ת ָיִב֣ ַען-ֵא֖ תטעם טפחא בתיבה : ְּכָנ֑ ין ֶמֶל<וכן הדבר בפסוק הבא , ֵא֖ ל ָיִב֣ ַען-ַע֖ ל  טעם טפחא בתיבה ְּכָנ֑ ַע֖
ֶל<ובהמשך  ין ֶמֽ ת ָיִב֣ ַען-ֵא֖ ת טפחא על ְּכָנ֑  .ֵא֖

ָׁשה. ת בנע"ן בשווא נח והדל"העי: ְּבַצְעְּדF֙ה ד  פּו. במלעיל: ָרָע֔ ִים׃. מלעיל ָנָט֑  .ן" לנו טעם נסוג אחורָנְ֥טפּו ָמֽ

 ש בקמץ וכן הוא בהמשך הפסוק"קמץ והרי-ף בחטף"האל: ֳאָר֑חֹותו 

י עּוִרי֙ יב  ה. הזוג הראשון במלרע והשני במלעיל: ֥עּוִרי ֖עּוִרי; עּוִר֤   12ן בשווא נע"ו השרוקה והשי"געיה בוי: ּֽוְׁשֵב֥

 .ש אחריה בשווא נח"ן בקמץ קטן והרי"שי:  ָׁשְרָׁש֙םיד 

ב-ִחְקֵקיטו    . ף בשוא נח"הקו, שיעל אף הקו׃ ֵלֽ

ים. ד בחולם מלא"דגש חזק ביו, ן בחירק חסר"נו, ף בחטף קמץ"אל: ֳאִנּ֑יֹותיז  רבים של ָים , ם"ד בפתח דגש חזק במ"יו :ַיִּמ֔

 .ולא של יֹום
יל     .ו ובשווא נע"דגש חזק בוא: ְלַצְּואֵר֥

 

 :ראשון של יתרוראשון של יתרוראשון של יתרוראשון של יתרו
 

  .'נוכריאה' לקרא אין, ד ותחתיה קמץ"חזק ביודגש , ש בחירק חסר"הרי, ן בקמץ חטוף"נו: ָנְכִרָּיֽהג 

ר-ֶאלה     13לא במתיגה זקף, ת ברביע"הבי :ַהִּמְדָּב֗

ֱהָלה׃ז    . 14ף"פ באל" טעם סוָהאֹֽ

ַתםח    .במלעיל: ְמָצָא֣

 .ת בשוא נח ודגש"ת בפתח והדלי"החי :ַוִּיַ֣חְּדט 

ֶחם-ֶלֱאָכליב     .פ שהן מוקפות" אעויש להפריד בין המילים, ף בקמץ חטוף"כ, ד"געיה בלמ: ֶל֛

  


