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         סטסטסטסטהיבטים לשוניים בפרשת משפטים היבטים לשוניים בפרשת משפטים היבטים לשוניים בפרשת משפטים היבטים לשוניים בפרשת משפטים 
        

 ְוָאַיְבִּתי ְוַצְרִּתי ְוָאַסְפָּת ְוָחַדְלָּת ְוָׁשַמְעִּתי ְוָהַרְגִּתי ְוָנַתָּתה: ו ההיפוך מעבר לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שוי

 ְוָנַתָּת ְוָלַקְחָּת ְוַׁשִּתי ְוָנַחְלָּת ְוָׁשַלְחִּתי ְוָנַתִּתי ְוַהֹּמִתי ַוֲהִסרִֹתי

 

וֹכא ד וֹ. הקורא נח משבש את המשמעות, ד בשווא נע"ולמ 1ד"געיה ביו:  ְוָיְֽלָדה־֥לֿ   .ד רפויה" הלמ־֥לֿ

עכא ו    .2ךא משבש את המשמעות עד כדי גיחו"הקורא בה, ן בסוף מילה"יש להשמיע את העי: ְוָרַצ֨

ה- ִאםכא ח א : כתיב. שלא יישמע מלשון ראייה, ן"להקפיד על קריאת העי: ָרָע֞ ֹ֥   . 3֥לֹו: קריל

ָּנהכא ט    .א"אין מפיק בה. אין לבטא שווא במקומו, ד בחירק מלא"היו: ִייָעֶד֑

הכא יא    ! י בשוא נע לא לקרוא ְוָיָצא"הצד: ְוָיְצָא֥

יכא יב    .הקורא מלעיל משנה משמעות. ו מלרע"הטעם בתי: ְוַׂשְמִּת֤

תכא טו יו ְוִאּ֖מֹו ֥מֹות יּוָמֽ ה ָאִב֛ להסמיכּה לתיבה ' ואמו'יש להחיש את קריאת התיבה , רית בטפחא׃ ההפסקה העיק ּוַמֵּכ֥

יׁש ַעל-ְוִכישלפניה וכן הדבר בפסוק יד  ד ִא֛ ה-ָיִז֥ הּו ְלָהְר֣גֹו ְבָעְרָמ֑ ת וכן הוא בהמשך יז ֵרֵע֖ יו ְוִאּ֖מֹו ֥מֹות יּוָמֽ ה ָאִב֛         ּוַמֵּכ֥
  יָאהְּכִו :לא. ד בדגש חזק מנוקדת בקמץ"יו, ו בחירק חסר"הוא: ְּכִוָּי֙הכא כה 

ח ֝הּואכא כט  ן "ל שהוא שם תואר לשור ולא תאור פעולה בעבר שאז הניקוד היה צריך להיות נו"דגש חזק בגימ: ׁשֹו֩ר ַנָּג֨

  . 4ָנַגח: ל"ל בפתח וללא דגש חזק בגימ"בקמץ וגימ
ֶׂשה ּֽלֹוכא לא    ד מדין אתי מרחיק"ן ודגש חזק בלמ"׃ טעם נסוג אחור לעיֵיָע֥

ַפל כא לג ָּמה-ְוָנֽ  ן"ה בנוגעי: ָׁש֥

ילה  כא ף ֽׁשֹור-ְוִכֽ יׁש-ִיֹּג֧  וכן צריך בדרגאבדרגאבדרגאבדרגא, , , , ברויאר ואחריםברויאר ואחריםברויאר ואחריםברויאר ואחרים, יגף מוטעמת במרכא-תיבת וכי, לפי קורן ותורה קדומה: ִא֛

  . 5לקרוא
ה-ַעלכב ח    ן שמאלית"שי: ַׂשְלָמ֝

ים כב יט    ! לא בצירי. ד בקמץ"הלמָלֱא<ִה֖

  הוא הדבר בהמשךמלשון ענוי וכן , ן"׃ יש להקפיד על הדגש בנוְתַעּֽנּוןכב כא 

יכב כו    הקורא במלעיל משנה משמעות! במלרע: ְוָׁשַמְעִּת֖

ֶׁשת-ַאלכג א   במלעיל: ָּת֤

רכג ג    'ֶּתַדר'אין לקרא , כפת אחרי שווא נח"ת בדגש קל מדין בגד"א בשווא נח והדל"הה: ֶתְהַּד֖

   ָך – ִיְב – אֹ: יש לקרא, ת בשווא נח"ובי) חסר(ד בחירק קטן "יו, ף בחולם"אל: אִֹיְבB֛כג ד 

ים׃ כג ח י ַצִּדי ִקֽ ף ִּדְבֵר֥ ים ִויַסֵּל֖ ַח֙ד ְיַעֵּו֣ר ִּפְקִח֔ י ַהּׁשֹ֙ ַחד ְיַעֵּו֙ר ֵעיֵנ֣י  להיזהר מהפסוק המקביל דברים טז יט ִּכ֤ י ַהּׁשֹ֗ ִּכ֣

                                                 
ידידנו אורי . ד"שם אין געיא ביו, אילן-אני בדרך כלל מעתיק את המילים מהפסוק על ניקודן וטעמיהן מתוכנת כתר בר 1

  .ל.א. פ ברויאר שמוסיף געיות במקום הראוי להן גם אם אינן בכתר או בלנינגרד"הוסיף געיא זו ע
  ינם מבחינים בין קמץ לפתחמי שא 2
י הארכה קלה בקריאת "בחלק הדקדוק מציין המחבר כי בעדה התימנית נוהגים להבדיל בין השניים ע, בספר תורה קדומה 3

   .ע בפרשתנו אומר שאין הבחנה" ראב.ף"י האל"שהצליל נחתך ע, לו לעומת לא
או : ה"קדמא ואזלא א: לרֹב מוכר בשמו המשובש" (ש֝רא ג֨ קדמ֩תלישא קטנה"כבר דננו סביב הנושא של צירוף הטעמים  4

ח: במקרה שלנו, לפעמים כך ולפעמים כך, ובכן? האם הקדמא קרובה יותר לתלישא או לגרש, .)ל.א. ש֜א גר֨אזל  - ׁשֹור� ַנָּג�

ּוא   .ה�
 לבין הברת על פי כללי משרתי התביר היה ראוי להיות מוטעם במרכא שהרי הברה אחת בלבד מפרידה בין הברת התביר 5

. וכאן אחד מהם,  שיש שלושה עשר חריגים92' מ ברויאר עמ"עיין בספר טעמי המקרא של ר: ה"א. יׁשִ֛א-ֽׁשֹורף ֧יּגִֹ-ְוִכֽי: משרתו
מה גם שהדרגא הוא המקובל והמרכא נראה . לברויאר אינה בין כוחות שווים) היידנהיים(וכבר הבהרנו שמחלוקת בין קורן 

  .ל.א. בדרגא] העולה בדיוקו על קורן שיצא לאור כעשר שנים אחריו[ג "ירושלים תשיך "גם בתנ. כהגהה מסברא
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ם י ַצִּדי ִקֽ ף ִּדְבֵר֥ ים ִויַסֵּל֖   ֲחָכִמ֔
ִים-ִּכיכג טו  אָת ִמִּמְצָר֑   ֖בֹו -ִּכיהטפחא בתיבה  :֖בֹו ָיָצ֣

  .א דגושה"ף בקמץ קטן והפ"האל: ְּפBְּ֥בָאְסכג טז 

יֲאB֔כג כ     ֲאָך-ֲהִבי-ְוַל: יש לקרא. ת בגלל המונח"העמדה קלה בבי, ד בפתח"געיה בלמ, ו בשווא נע"וא: ְוַלֲהִב֣

. א החטופה למנוע הבלעתה"ו המורה על העמדה קלה ומאפשר הגיה נכונה של הה"געיה מתחת לוא:  ֶוֱהִביֲאB֗כג כג

יוְוִהְכַחְד פ ללא משרתים או "התיבה מוטעמת בטעם סו, ת שלאחריה"ף בשווא נח על אף הקושי בקריאת החי"הכ: ִּתֽ

  א כאילו מוטעמת בטפחא"מפסיקים לפניה ואין להאריך בה
םכג כד  ָעְבֵד֔   ן בקמץ קטן"העי, ו בקמץ גדול"תי: ָתֽ

יכג כה    א"ו למנוע הבלעת הה"געיה בוא, במלרע: ַוֲהִסרִֹת֥

  .ו"ם הטעם בתי"דגש חזק במ, )אין לקרא שם פתח(ו בשווא נע "וא: ֹּמִת֙יְוַה כג כז

הכג כט    .ת מלרע" הטעם בביְוַרָּב֥

םכג לב    'וֵללֹהיהם'לקרא , ף"אין להשמיע את האל: ְוֵלא<ֵהיֶה֖

ֶצם כד י   ף בשווא נח"הכ: ּוְכֶע֥

ם-ֶוְהֵיהכד יב    א בשווא נח"הה: ָׁש֑

  
        ::::הפטרת שקלים מלכים ב יבהפטרת שקלים מלכים ב יבהפטרת שקלים מלכים ב יבהפטרת שקלים מלכים ב יב

  
   [6]ד בקמץ"ת בשווא נח והיו"הבי :הִצְבָי֖ב 

ֶסף ַנְפׁ֖שֹותה  א-ֲאֶׁשר. )ולא להיפך כחלק מהחומשים(מרכא טיפחא  :ֶּכ֥   במקף ולא בקדמא :יּוָב֤

ד י ף בחטף פתח"האל :ֲא֣רֹון ֶאָח֔
[7]

ְתנּו.  ָּמה-ְוָנֽ   ן הראשונה"געיה בנו :ָׁש֤

ן יב ְמֻתָּכ֔ ם בשווא נע ולא בחטף"המ :ַהֽ
[8]

   

L. ְלַחֵּז֖קטפחא בתיבה  :'֑ה-ֶדק ֵּביתֶּב֣-ְלַחֵּז֖ק ֶאת יג   .א אינה במפיק"ת בקמץ קטן הה"׃ החיְלָחְז ָקֽ

ה יד   ד מפני הגעיה שם"העמדה קלה ביו :ֵיָעֶׂש֝

  
        ::::ראשון של תרומהראשון של תרומהראשון של תרומהראשון של תרומה

  
ֶסףכה ג  ב ָוֶכ֖ ם  :ה' יש להקפיד על הפרדת התיבות וכן בהמשך פס :ָזָה֥ ת |ֵאיִל֧ ים ְועֹרֹ֥ ים| ְמָאָּדִמ֛    ְּתָחִׁש֖
יםְמכה ה    ף בקמץ חטוף"האל: ָאָּדִמ֛

יכה ח  ׂשּו ִל֖   ן"טעם מרכא נסוג אחור לעי: ְוָע֥

הכה י    ם להבדילו משפחה עברית"ף פתוחה ודגש חזק במ"אל: ְוַאָּמ֤

ְקָּת ּ֗לֹוכה יב    ד"י ודגש חזק בלמ"טעם מונח נסוג אחור לצד :ְוָיַצ֣

ןכה יד  ת ָהָארֹ֑ ל ַצְלעֹ֣ לטפחא בתיבה  :ַע֖   ַע֖

ר ֶאכה טז  יBֲאֶׁש֥ ן ֵאֶלֽ ר אין לסיים ׃ ֵּת֖ יB-ֲאֶׁש֖ ן ֵאֶלֽ    ֶאֵּת֥

 

        
  

                                                                                                                                                                                
  . כבר ראיתי משתבשים בשם זה לקרוא ְצִבָּיה [6]
  
  וכן בפסוק המקביל בדברי הימים ב כד ח [7]

  .ם בכתר ארם צובא אינו מותיר ספק שיש לקרוא בשווא נע" החטף במ[8]


