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 סט אבות-כיהיבטים לשוניים בפרשת 
 

 תבוא ובהפטרה ובראשון של נצבים-כימשמעות בפרשת  דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי

רַק ְו ָל : ללא ציון הפסוקים, ההיפוך לעתיד הפכתם למלרע ו"ימילים שו כְו ָל   ְו ָל הָל ַק אתָל  ְו מְו ָל ּובָל שַק  ְו
שְו ָל  מַק אָל ה   ְו תַק ָל נָל מַק ְו ָל  ְו שָל בַק ְו ָל  ְו זָל דְו ָל  ְו ףְו ָל ּוץָל ַק מַק בְו ָל  ְו ָל תַק כָל דְו ָל  ְו שַק מֹמתָל  ְו רֵק הֲה שְו ָל  ַק מַק   ְו ָל

ּה :ההיפוך ו"ימילים שנשארו מלעיל למרות ו בְו ָל בָל יָל ַק יתָל   ְו נִנ ףָל יתָל   ְו שִנ ףָל יתָל   ְו נִנ יתָל  ּובָל הִנ ְו ִנ יתָל   ְו יִנ הָל   ְו

ם דְו ָל שָל בַק ףָל יתָל   ְו ףֲה ִנ הַק   ְו

 
ּנּונּו כו ו ףַק יְו  ד"והיאם יקרא את . בדגש לשון עינוי ן"ובפתח והנ ן"יבשוא ללא דגש והע ד"והי  ַק

בפתח משמעותו ענייה 
יתָל כו י  הִנ  ְו ַק ֲה ִנ  ( מקל)בזקף קטון בלבד ללא דרבן :  ְו

שכו יב  שֵק ףְו ר: לא. ן רפויה"ׂשי; ן בשוא נח"עי; ד בפתח"למ: לשים לב לניקוד:  ַקַ֠ ֵּׂ ש. ְלַעש   ַ֧ שַק ףְו : מַק

ן בשוא לא בחטף "העי
תכו יד  ֵ֑ מֵק שוא לא בקמץ ד ב"הלמ:  ְו

שְו ָל כו יז  מַק  אֱא ישְו ָ֣ך ף החטופה בדומה לו בהמשך יח "א למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בה: הֶה מִנ  אֱא  הֶה

יֹמתְו ַ֧ כו יט  הְו א בשווא נח "ד וה"געיה בלמ:  ְו ִנ 

ְךכז ב  ֵ֑ ן  ָל ָ֣ך אין טעם נסוג אחור : נֹמתֵק

ֵ֑ כז ג  שֶה בְו ףָל ן בקמץ קטן "העי: בְו

יתָל כז ו  ףֲה ִנ  הַק נוע הבלעת הגרונית החטופה שלאחריה א למ"העמדה קלה בה:  ְו

ם כז ז ֵ֑ ָ֣ך ְו ָל שָל כַק אָל ן מדין אתי מרחיק  "ף ודגש חזק בשי"טעם נסוג אחור לכ:  ְו

ֶ֥  ּכָל כז ט  אֵק  -אֶה שָל שְו ֶ֥  תיבה : יִנ ם. במרכא ולא במקף ובסגול ולא בציריאֶה ףָל  ָ֣ךיתָל   ְו יֵק הְו ד ללא "הלמ: נִנ

דגש אתי מרחיק 
הכז יב  יהּודָל  ן ְו . ו בחיריק מלא"הוא:  ִנ  מִנ  יָל נְו פ ּובִנ ֶ֥ יֹוסֵק ש  ְו שכָל  ּׂשָל ש ׃ טעם טפחא בתיבת יִנ שכָל  ּׂשָל יִנ   ְו

֛שּוכז יד  מְו ֶ֥ אָל ף במרכא כטעם משנה "האל:  ְו

ת כז טו ָ֣ך בַק ן בחטף פתח ולא בצירי "העי:  ֹוףֲה

םכז כא  ָ֣ך י ּדָל ֵ֑ ָרִנ ת בקמץ ולא בפתח "הדל: נָל

יכז כה  ֵ֑ ָרִנ ם נָל ָ֣ך דם בקמץ ולא בפתח  : ּדָל

צ-ףַק   ּכָל כח א  שֶה אָל  ֶ֥י הָל  ףַק   א בתיבת ׃ טעם טפחּגֹויֵק

כְו   כח ח  שַק ָ֣ך ף הראשונה בשווא נח "ת והכ"הטעמה משנית בבי: ּובֵק

עכח ט  בַק  ְך-נִנ  ְו ֵ֑ ן "געיה בנו:  ָל

ְך כח יא ת  ָל  תֶה ֶ֥ ד "׃ טעם נסוג אחור ללמ ָל

נְו כח יג  תָל בקמץ גדול ו "יהת: ּונְו

דְו   כח כ  מֶה שָל ד .ף סופית קמוצה"ם בסגול והכ"המ: הִנ ףַק דְו ָ֙ך - ְו בָל  קטןת בקמץ "הבי: אֲה

יםכח כז  טְו ֹמשִנ  ל ' יש לשים לב לכתיב וקרי וכן בהמשך בפס: ּובַק

שָ֙ך  כח כט ּוֵק ףִנ ם. לא בקמץ, א בפתח"הה: הַק  יִנ ַ֗ ֳהשַק ּצָל  א אחריה בחטף קמץ"י בקמץ גדול והה"הצד: בַק 

ֹמאכח ל  ֹו- ְו  ב בֵ֑ ָ֣ך אין טעם נסוג אחור : תֵק ֵק

ֹמאכח מא  ְך- ְו  ּו  ָל  יָ֣ך הְו אין טעם נסוג אחור : יִנ

שֵק  כח מב  יָל ד שנייה קמוצה "יו, ד ראשונה בשווא נע"וי: יְו

הכח מג  ףְו ָל ֵ֑ ה ּמָל ףְו ָל ָ֣ך ם שנייה בדגש חזק "ן בשווא נח ומ"העי: מַק

ֹוי כח מט י  ּג  ל מדין אתי מרחיק "דגש חזק בגימ: ףָל ֶהֶ֨

ֹמאכֵק  כח נה  בְו   . ף בצירי ולא בפתח"הכ: י כן , ת אחריה בשווא נח"ד בחירק חסר והבי"היו: אֹמיִנ
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ּה. כח נו הדבר גם בהמשך הפרק בִנ ָל  כן הדבר גם בפסוק הבא , ת ראשונה בשווא נח"׃ ביּובְו

יהָלָ֙ך  נֶהָ֙ך בָל  ּובְו

דכח נח  בָל  כְו ּנִנ ת הֶ֥ . ת בקמץ ולא בפתח"בי: הַק י ' אֵק  ֹלהֶה  ת׃ טעם טפחא בתיבת אֱא  אֵק 

יםכח נט  נִנ  מָל אֱא נֶה ים  ְו ֶ֥ ףִנ יִנ ם שָל ֳ  ָל יִנ ם׃ טעם טפחא בתיבת  ָל ֳ  ָל  1 ָל

ם כח סד דְו ָל שָלָ֝ בַקֶ֨ ףָל ן "ת ודגש חזק בשי"חור לביטעם נסוג א:  ְו

אכט ד  ֹמ  ּו-  םָ֙ך . במלרע: בָל   יכֶה תֵק מֹמ  ן שמאלית "ׂשי: שַק ְו

יכט ז  נִנ  שאּובֵק מנוקדת ' הר. ָלְראּוֵבִני: רבים משתבשים לקרוא מלה זו, בדרך כלל בגעיא ש"יהר:  ָל

 ָלרּוֵבִני: מילה זו נקראת. נחה כלומר איננה מנוקדת כלל ף"לבשורק והא
י  שִנ  נַק מְו  ם נע"במ ׃ השוואהַק 

ת ּכָל כט ח  ּון-אֵק  ש  ףֲה ש  ַק ֶ֥ ת׃ טעם טפחא בתיבת אֲה ֶה  אֵק 

 
: כב-הפטרת פרשת כי תבוא ישעיהו ס א

 
יא  ֹושִנ י א  ּומִנ שתיהן במלעיל : רֶ֥

דה  ֶ֥ במלרע : ּוץָל ַק

אּוו  בֹמֵ֑ א יָל ָ֣ך בָל שְו ם מִנ םטעם טפחא בתיבת : ֻּכּלָל   ֻּכּלָל 

ְך ז קּו  ָל  בְו ָ֣ך ּקָל ְך. אלא בשוו, ד בחירק חסר"היו, ף"טעם נסוג אחור לקו: יִנ ּונֶה תֵ֑ שְו ש בשווא נע "הרי: יְו ָל 

י ' כן הדבר גם בהמשך פס, במלעיל, ו"ההטעמה בתי
ְךָ֙ך יד  אּו  ָל שְו ָרָל  ף "טעם נסוג אחור לקו:  ְו

ףַק ְו  טז ַ֗ דַק יָל ן בפתח "העי:  ְו

פיז  סֶה יא כֶה  בִנ ָ֣ך ְך. ף הראשונה"טעם נסוג אחור לאל: אָל יִנ שַק  נֹמגְו ן שמאלית "ׂשי:  ְו

ֹמאיט  ה-  יֶה הְו ְך-יִנ  ה. הבא' בדומה לו בפס, הראשונהד "געיה ביו: ּלָלֶ֨ יָל הָל  ְך- ְו א הראשונה "געיה בה:  ָל 

צכ  שֶה ֵ֑ ָ֣ךישְו ּו אָל ש אחריה בשווא נע "הרי, ד המנוקדת בחיריק מלא"טעם נסוג אחור ליו: יִנ

 
: ראשון של נצבים

 
הכט יב  יֶה הְו ים. יח' בדומה לו בהמשך פס, ד הראשונה"געיה ביו :ּלְו ָ֙ך -יִנ  אֹלהִנ  ף כלל אינה "האל:  ֵק 

עת נשמ
הכט יד  ּ֛נּו ּפֹמ  ינֶה ש אֵק ֶ֥ ת אֲה ֶה אֵקֶ֨ היש להאיץ מעט את קריאת התיבה :  ְו   2להסמיכה לקודמתה ּפֹמ 

ןכט יט  ףְו ַקֶ֨ ה בֹוָ֙ך . ן בשווא נח"העי: יֶה קָל בְו שָל  ת השנייה מדין "דגש חזק בבי, ש"טעם נסוג אחור לרי:  ְו

אתי מרחיק 
תכט כב  כַקַ֞ ּפֵק הְו מַק   א בשווא נח"הה: ּכְו 

 

                                                           
 . כן הוא בכתר ארם צובא ובשני כתבי יד 1
אילו כתוב שלא יישמע כ, טפחא-על מנת למנוע שיבוש ההפסק בין המילים כתוצאה מצירוף הטעמים תביר 2

ּ֛נּו  ינֶה ש אֵק ֶ֥ ת אֲה ֶה אֵקֶ֨ ֹום  - ְו ּי  נּו הַק ֶ֥ ּמָל ה ףִנ  ּפֹמ 

 


