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 סט ראההיבטים לשוניים בפרשת 

 
ֹׁפטיםמשמעות בפרשת  דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי  ראה ובהפטרה ובראשון של ש 

 :ללא ציון הפסוקים, ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע' רשימת המילים שו
ְוָיַשְבָת ּוִבַףְרָת ְוָדַרְשָת ְוָחַקְרָת ְוָנַתָתה ְוָאַכְלָת ְוָשַמְחָת ְוָאַמְרָת ְוָזַבְחָת ְוָשַמְףָת ְוָיַרְשָת 

ַבְטָת ּוָמַשְלָת ְוָזַכְרָת ְוָלַקְחָת ּוִבַ ְלָת   ְוָשַמְרָת  ְוָשַאְלָת ְוָשַרְ ָת ְוַ ְרָת ְוָהַלְכָת ְוִהַ ְחָת ְוַהףֲע

 .חלקם מופיעים יותר מפעם אחת
טז )ְוָזַבְחָת ֶפַסח  (יד כו)ּוָבאָת ְוָףִשיָת ְוָאַכְלָת ָ ם  :ההיפוך נשארו מלעיל' מקומות שלמרות ו

 . ּוָ ִניָת ְוָהִייָת ( ב

 
תיא כז  ה-ֶאֶֽ  הפסוק פותח באתנח אין כאן הכנה של טפחא :ַהְּבָרָכָ֑

יםיא כט   ן כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"אין דגש בזי :ְגִרז ִִֿ֔

ְבדּו יב ב ם-ָףֶֽ ם ַהגֹוִיִ֗ שלא יישמע , א"להקפיד על הפרדת התיבות והגיית ההיש , ן"געיה בעי :ָשָ֣

 'עבדו שמה גוים'
ם יב ו ֵתיֶכִֿ֔ ָֹ֣  יא' כן הדבר בהמשך פס, ן אחריה בשווא נע"ן בשווא נח והׂשי"העי :ַמְףְשר

 ף הראשונה בשווא נח למרות הקושי"הכ :ֵּבַרְכ ָ֖ך  יב ז

יַשְבֶתם יב י ַטח-ִוֶֽ  ו"געיה בוא׃ ֶּבֶֽ

ֶמר יב יג  1כן הדבר גם בהמשך, ם סגולה"ומבמלעיל  :ִהָ ָ֣

י  יב יד ה עֹֹלֶתָ֑ ֶלָ֣ ם ַתףֲע םטעם טפחא בתיבת  :ָשָ֖ך  ף סופית דגושה"כ׃ ְמַ ֶּוֶֽ  ָ . ָשָ֖ך

ַתןיב טו  ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק "הכ :יֹאְכֶלִֿ֔ ּו. ן הראשונה"געיה בנו :ְל ָ֖ך -ָנֶֽ

 בדומה לו גם בהמשך הפרק, מהדפוסים
ֶרץ -ַףליב טז  ִיםָהָאָ֥  ִתְשְפֶכָ֖ך ּוטעם טפחא בתיבת ׃ ִתְשְפֶכָ֖ך ּו ַּכָּמֶֽ

ריב יז   לא בפתח, ן בשווא נח"העי :ַמְףַשַ֤

תיב כ   3בשוא נע' בחולם ולכן הכ' הא :ֹאְכָלה 2ד בשווא נע"הלמ: ְגֺבְל ָ֘ך -ֶאֶֽ

אָת יב כו   במלעיל :ּוָבִֿ֔

 ף סופית דגושה"כ :ְמַ ֶּוָ֑  ָ . לשון ציווי, במלרע :ְוָשַמְףָתִ֗ יב כח 

ם ִמָפֶנָ֑י יב ל  י ִהָ ְמָדָ֣ ֵרָ֖ך יטעם טפחא בתיבת  :ַאחֲע ֵרָ֖ך ם. ַאחֲע  כך גם בהמשך, ף נחה"האל :ֵלאֹלֵהיֶהֶ֝

םיג ג   ן אחריה בקמץ קטן"ן בקמץ גדול והעי"הנו׃ ְוָנָףְבֵדֶֽ

םיג ד  ִיְשֶכַ֤  'האישכם'אין לקרוא , ד בחירק"היו :הֲע

ְהֶיה. ד מרכא כטעם משנה וכן בפסוק טז"ביו :ָיָ֥ ְד ָ֛ך יג י  ֹו-ִתֶֽ ת מדין "ו ודגש חזק בבי"געיה בתי :ּבָ֥

 דחיק
ּוןיג יב   במלרע  :ְוִיֶֽ ָראָ֑

ייג יד  ַףל֙ל -ְּבֵנֶֽ ד אחריה בדגש חזק ומנוקדת "ד הראשונה מנוקדת בחירק חסר ולכן היו"הלמ :ְבִלַ ֙ל

 ד"ד לבין צליל היו"יש להבחין בין תנועת הלמ, בפתח
בכל . ן"שמאלית צריכים להיזהר לא להבליע את הׂשי 'ו רפויה כׂש"הקוראים תי :ֶנֶףְשָתהיג טו 

 ן בשוא נח"מקרה הׂשי
י-ֶאתיג טז  ְשֵבָ֛ך ָֹ֥ ּה ְוֶאת. ד מרכא כטעם משנה"ביו :י ם ֹאָתָ֧ ֵרֵ֨ ֶשר-ָּכל-ַהחֲע ּה ְוֶאת-אֲע ּה -ָּבָ֛ך ְּבֶהְמָתָ֖ך

ֶרב-ְלִ י ּה-ְוֶאת'יש להאיץ מעט את קריאת תיבת ׃ ָחֶֽ להסמיכה , המוטעמת בטפחא 'ְּבֶהְמָתָ֖ך
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 .שינוי משמעותם צרויה בחשש "הקורא מלרע ומ 
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אינו " חסרות ויתרות"אבל צויין כאן כמה פעמים שכתיב חריג במקרא , (קיבוץ)ת בתנועה קטנה "למראית עיין הבי 
ת כי יש "לא צוינה כאן געיא בבי(. כמו במילה גבול)לכן התנועה כאן היא תנועת שורק גדולה . משנה את הדקדוק

 . ף באות הנסמכת"געיא באל
3

 .יהפוך לשם עצם או לציווי( מדבר)ובמקום פועל בעתיד , נח ישמע כאלו מנוקד בקמץ קטןאם יקרא בשוא  
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ּה ְוֶאתניה שהרי זהו המפסיק העיקרי לתיבה שלפ ם ֹאָתָ֧ ֵרֵ֨ ֶשר-ָּכל-ַהחֲע ּה ְוֶאת-אֲע ּה -ָּבָ֛ך --ְּבֶהְמָתָ֖ך
ֶרב-ְלִ י -   4ָחֶֽ

שיג יז   . 5קדמא ואזלא כן צריך להטעים ולא במונח רביעי :ְוָשַרְ ָתֵ֨ ָבֵאֶ֝

ַתןיג יח   ן הראשונה"געיה בנו :ְל ַ֤ -ְוָנֶֽ

היד א   ף בקמץ קטן"הקו :ָקְרָחָ֛ך

יםיד ד   ב-יש להיזהר מפני שיכול האותיות ש :ְכָשִבָ֖ך

יןיד י  ר ֵאֶֽ ֶשָ֧ ֹו-אֲע ר תיבת  :לָ֛ך ֶשָ֧   6דרגא לפני תביר-מוטעמת בדרגא בניגוד לכללי מרכאאֲע

 
 יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקרא שלפנינו לבין המקבילה בויקרא יא

 
ד אחריה "חסר והיו ן בחירק"הנו, ן אחריה בקמץ קטן"א בקמץ רחב והעי"הה׃ ְוָהָףְזִנָ ֶֽהיד יב 

 קמוצה ובדגש חזק
 ש"ת במקום רי"בדל, עוף זה בספר ויקרא מכונה דאה :ְוָהָרָאה֙ל יד יג 

ת ָּכליד יד  ֹו-ְוֵאָ֥ ב ְלִמינֶֽ ו החיבור לפני "שם אין וא, יש להיזהר מהמקרא הדומה בספר ויקרא׃ עֵֹרָ֖ך

 'את'תיבת 
ֹוס-ֶאתיד טז   המקביל בויקראו החיבור בניגוד לפסוק "אין כאן וא :ַהּכָ֥

תיד יז  ָמה-ְוֶאֶֽ  !במלעיל :ָהָרָחָ֖ך

ּו יד כא אְכלָ֣ ֶֹֽ א ת ָֹ֣ א :ל ָֹ֣ רבמונח ולא במקף  ל י .בפתח ד"הלמ :ַלֵגֵ֨  בשוא' הל :ְלָנְכִרִֿ֔

ריד כג   ן בשווא נח"העי :ַמְףַשַ֤

ֹ֒ו  יד כד  ף בצירי"ן בשוא והאל"הׂשי :ְשֵאתֹו

 הדבר גם בהמשך הפרקכן . על אף הקושי, ף ראשונה בשווא נח"כ :ְיָבֶרְכ ָ֖ך  

ךָך ו :ְּבָיָ֣ ְד ִֿ֔  יד כה  ף"ת בשוא נע לא בסגול והטעם בכ"הדלי. לא בידֶד
ְשָאְל ָ֖ך יד כו  ם. ד בשוא נע"ף בקמץ רחב והלמ"האל. ו"געיה בתי :ִתֶֽ ְלָת ָ ִ֗ טעם נסוג אחור  :ְוָאַכָ֣

 ן מדין אתי מרחיק"ף ודגש חזק בשי"לכ
אטו ב  ֶֹֽ ש-ל ַֹ֤  ן שמאלית"ׂשי :ִיג

ְהֶיהטו ד   ת מדין דחיק"ד הראשונה ודגש חזק בבי"געיה ביו :ְּב ָ֖ך -ִיֶֽ

ַבְטָת  טו ו  ת בשווא "הטי, ועל אף הקושי, ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה :ְוַהףֲע

 נח
 א דגושה"הפ :ִתְקֹפץ֙ל טו ז 

הטו ט  ה ֵףיְנ ִ֗ . ש אחריה בשווא נע"ף בקמץ רחב והרי"הקו :ָקְרָבָ֣ כבכל מקום , להקפידיש  :ְוָרָףָ֣

 משבש את משמעות הכתוב, ן שאם לא כן"על קריאת העי, אחר במקרא
ִנֶ ָ֛ך  טו יא  ד "ן בחיריק חסר ולכן היו"הנו, ן החטופה"ד למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בלמ :ַלףֲע

-לְל ו :ן אחריה בשווא נע"ד בחולם והנו"היו, ת בשווא נח"ד וגם הבי"הלמ :ּוְלֶאְביְֹנ ָ֖ך . אחריה דגושה

ך-אבְל   יֹנְל
ְד ָ֖ך טו יב  ָבֶֽ  יח' כן הדבר גם בהמשך פס, ת"ת בקמץ גדול ושווא נע בדל"הבי :ַוףֲע

 ד אחריה דגושה ומנוקדת אף היא בחירק חסר"ם בחירק חסר והיו"המ :ּוִמִ ְקֶבָ֑ טו יד 

ְב ֙ל טו טז  ֵהֶֽ  ת בשווא נע"הבי :אֲע

ֶשהטו יז  ן-ַתףֲע  דחיקף מדין "ו ודגש חזק בכ"העמדה קלה בתי׃ ֵּכֶֽ

 ף בשווא נע ולא בחטף פתח"הכ :תֹאְכֶל֙ל ּו֙ל טו כ 

                                                           
 הערה זו מיועדת בעיקר לבעלי הקריאה האשכנזים 4
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 כן הוא בכל המקורות חוץ מהמנחת שי 
 :י תורה קדומה"עפ. דרגא תבוא כאשר ישנן לפחות שתי הברות המפרידות בין הברת התביר לבין הברת המשרת 6

יןאֲע  ר ֵאֶֽ ֹו-ֶשָ֥  לָ֛ך
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 ת קמוצה"הבי :ִתְזָּבֶחִֿ֔ ּוטו כא 

ַסחטז א  יָת ֶפִֿ֔ ר א בדגש חזק מדין אתי מרחיק"הפ :ְוָףִשָ֣ ֶשר־ִיְבַחָ֣ ֶשרתיבת : ַּבָּמקֹום֙ל אֲע  אֲע
 מוקפת ולא במונח

ַסחטז ב  ְחָת ֶפָ֛ך  ת"טעם נסוג אחור לבי :ְוָזַבָ֥

אַכלטז ג  ֶֹֽ יו-ת  ו מפני הגעיה שם"יש להעמיד קלות את קריאת התי: ָףָלָ֥

ְךטז ה  ן ָלֶֽ  ן"אין טעם נסוג אחור לנו, ו"הטעמה בתי׃ ֹנֵתָ֥

ֹוטז ו  ן ְשמִֿ֔ ם ְלַשֵּכָ֣ םתיבת  :ָשָ֛ך אין להסמיכה לתיבה שלפניה בזקף בשונה מקודמו יד , בתביר ָשָ֛ך

ֹו ָשםֹ֒ו כב  ן ְשמָ֣  ְלַשֵּכָ֣

ָגְרְנ ָ֖ך טז יג  ְסְפ ִֿ֔ ִמֶֽ  ל בקמץ קטן"ף וגם הגימ"האלגם  :ְּבָאֵ֨

ְת ֙ל טז טו  ל ְתבּוָאֶֽ  ף בחולם ולא בקמץ קטן"בכל במהפך ולא במקף ולכן הכ :ְּבכַֹ֤

ה ָכלטז טז   (לא קורן אך יש חומשים)בקדמא ואזלא ולא בתלישה  :ְזכּוְר ֶ֝ -ֵיָרֶאֵ֨

ַתןטז יז  ְך-ָנֶֽ  ן"געיה בנו׃ ָלֶֽ

 
 :נה ה –הפטרת ראה ישעיהו נד יא 

 
ִנָ ָ֥ה נד יא  ד אחריה בדגש חזק"ן בחירק חסר והיו"הנו :ףֲע

ְדכֹד֙ל  נד יב י ַּכֶֽ ף ראשונה בדגש קל על אף שהתיבה הקודמת מוטעמת בטעם משרת "כ :ְוַשְמִתַ֤

 ף אחריה רפויה"פ שהכ"ת בשווא נח אע"הדל. 7ומסתיימת בהברה פתוחה
ה נה ב  ן בקמץ קטן"הׂשי :ְלָשְבָףָ֑

 
 :ראשון של פרשת שופטים

 
ים טז יח ים שְֹ ִטָ֣ ֶתן. ת בשווא נע"א והטי"הפ :ְושְֹטִרִ֗  ו הראשונה"געיה בתי :ְל ֙ל -ִתֶֽ

ְך טז כ ן ָלֶֽ  כן הדבר גם בהמשך יז ב, אין טעם נסוג אחור׃ ֹנֵתָ֥

ֶשהטז כא  ְך-ַתףֲע  ד מדין דחיק"ו ודגש חזק בלמ"העמדה קלה בתי׃ ָּלֶֽ

ע יז א ר ָרָ֑ ל ָּדָבָ֣ לטעם טפחא בתיבת  :ּכָֹ֖ך  בין שתי התיבות הנותרותיש להקפיד על הפרדת , ּכָֹ֖ך

ַגד יז ד  א"געיה בה :ְל ָ֖ך -ְוֺהֶֽ

ְהֶיה יז ז ֹו-ִתֶֽ  ת מדין דחיק"ו ודגש חזק בבי"העמדה קלה בתי :ּבַ֤

ַגע יז ח  ד קמוצה"הלמ :ָלֶנִֿ֔

ר הָ֑  יז י ר ִיְבַחָ֣ ֶשָ֖ך רטעם טפחא בתיבת  :'אֲע ֶשָ֖ך  אֲע

ֶרת ָשם֙ל  יז יב   .ן הראשונה"טעם נסוג אחור לשי :ְלָשַ֤

 

                                                           
7

 .הכוללת מקרים דומים במקרא' אוגירה'במחברת התיגאן של יהדות תימן היא נכללת ברשימת מילים בשם  
 


