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        בהר בחקתי סט בהר בחקתי סט בהר בחקתי סט בהר בחקתי סט היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת היבטים לשוניים בפרשת 
 : ו ההיפוך לעתיד הפכתן למלרע"מילים שוי

   ְוָנַתִּתי  ְוַהֲעַבְרָּת  ְוָסַפְרָּת   ְוָאַסְפָּת ְוָאַמְרָּת -בפרשת בהר 

ַּלְכִּתי  ְוִהְתַה  ְוִהְׁשַּבִּתי ְוִהְפֵריִתי ְוִהְרֵּביִתי ַוֲהִקיֹמִתי  ְוָנַתִּתי ְוַהֲעַבְרָּת -בפרשת בחקתי 
  )פסוק כה( ְוֵהֵבאִתי   ְוִהֵּכיִתי   ְוָהַלְכִּתי   ְוִהְׁשַלְחִּתי  ְוָׁשַבְרִּתי  ְוָיַסְפִּתי ְוִהְפַקְדִּתי
   ְוָׁשַמְטָּתה  ְוָזַכְרִּתי   ַוֲהִריקִֹתי  ַוֲהִׁשּמֹוִתי  ְוִהְכַרִּתי ְוִהְׁשַמְדִּתי

  

י-ְוֶאת  כה ה  .קריאה ולכן השוא נען לתפארת ה" דגש חזק בנו:ִעְּנֵב֥

הכה ו (. ף בקמץ קטן"האל:  ְלָאְכָל֔ יְר֙(. ְל֖(טעם טפחא בתיבת : ְל֖( ּוְלַעְבְּד֣( ְוַלֲאָמֶת֑ : ְוִלְׂשִכֽ

י: יש לקרא. ש בשווא נע"הרי, ף"געיה בכ ְב֔(: דין דומה בנוגע לתיבה הבאה. ְר֙(-ְוִלְׂשִכֽ    1ּוְלתֹוָׁש֣

ְבֶהְמְּת֔(כה ז    .ד"מתיגה בלמ: ְוִל֨

תכה ח    .ת בשוא נע"הבי) פעמיים( :ַׁשְּבֹת֣

 ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי:  ֶּבָעׂ֖שֹורכה ט

טכה טז    2ן"יש להקפיד על קריאת העי:  ְמעֹ֣

יִתיכה כא    ו בסוף התיבה"תי:  ְוָעָׂש֙ת.ו ההיפוך לעתיד"פ שיש בה וי"אע, מלעיל, ו"הטעם בוי: ְוִצִּו֤

ם כה כב  ן-ִמןַוֲאַכְלֶּת֖ ה ָיָׁש֑ ם תיבת : ַהְּתבּוָא֣   בטפחאַוֲאַכְלֶּת֖

ף- ֶאתכה כז עֵֹד֔ ַכר. 3א ובמלרע"העמדה קלה בה: ָה֣  ם"געיה במ: ֑לֹו-ָמֽ

אכה כח  ֹֽ ם ל ה-ְוִא֨ ְצָא֝ םטעם קדמא על תיבת : ָמֽ   4'לא מצאה-ואם'אין לקרוא , ְוִא֨

את- ַעדכה ל ֹ֣   'ְמלֹת': יש לקרוא, ף אינה נשמעת כלל"ד בחולם והאל"למ: ְמל

םכה לב כל  ם ַלְלִוִּיֽ   ד בשוא נח" בפסוקים כאן ובכל מקום הלמ:ַהְלִוִּי֔

הכה לד    5ן בשווא נע"ו והשי"געיה תחת הוי:  ּֽוְׂשֵד֛

ָטהכה לה    ת מדין אתי מרחיק"ן ודגש חזק בבי"טעם נסוג אחור לזי: ְוֶהֱחַז֣ ְקָּת ּ֔בֹו. במלעיל: ּוָמ֥

ת כה לז   בשונה מאחרים אשר הטעימו זקף בלבד) ןדרב(ף במתיגה "האל: ַּכְסְּפ֔(-ֶא֨

ַדת כה לט    ת"׃ טעם נסוג אחור לביֲעבֹ֥

  ֖הּואטעם טפחא בתיבת : ֖הּוא ּוָבָנ֣יו ִעּ֑מֹו  כה מא

ְהיּו כה מד  ?-ִיֽ   ד הראשונה בגלל הגעיה שם"העמדה קלה ביו: ָל֑

ם   כה מו ֵחיֶכ֤   ף"הטעמה משנית באל: ּוְבַא֨

ְכרֹו  כה נ   .ף נע"עם זאת השוא בכ, ם"טעם נסוג אחור למ: ִהָּמ֣

ּֽנּו-לֹא  כה נג ֶר? ִיְרֶּד֥   'אותיות צבותות'ת נותר במקומו מדין "דגש קל בבי: ְּבֶפ֖

ֶרבכו ז    ד להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בלמ׃ ֶלָחֽ

אין לחוש לחלק מהדפוסים שניקדו שם חטף וכן הוא , ף ראשונה בשווא נע"כ: ְּבתֹוְכֶכ֑םכו יא 

  הדבר בהמשך
ְהיּוכו יב י- ִּתֽ   ו"געיה בתי: ִל֥

   6ם ראשונה בשווא נע"מ׃  ֽקֹוְמִמּֽיּותכו יג

                                                 
1
  .יש מתבלבלים, ו החיבור"בפסוקים אלה להיזהר בניקוד הנכון של וי 
2
  'מאות השנים'להשתבש לעלול , ת נכונה"במיוחד לאלו שאינם הוגים גם את הטי 
3
  .בלשון הדיבור השתבש למלעיל 
4
המשתבשים בדבר קוראים כך מפני שקיימת נטייה טבעית לנסות ולאזן את מספר ההברות שמשני צדי היחידה  

על מיקומו של , דין דומה לגבי הערותינו לעיתים קרובות). 3-3" (אה-צ-מ"לעומת " לא-אם-ו: "המורכבת מאזלא וגרש
  .אתנחתא-מת מונחהטפחא לעו

5
  החטף המופיע בחלק מהדפוסים הובא על מנת לחזק את הקביעה בנוגע לטיבו של השווא 
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את-ֶאֱעֶׂשהכו טז  ֹ֣   ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל: ּז

ּמּוכו כב   מלשון שממה, ם בדגש חזק"המ:  ְוָנַׁש֖

ֶב֙רכו כה  ְחִּתי ֶד֙    .7ואין מרכא בהברה האחרונהד "טעם נסוג אחור ללמ: ְוִׁשַּל֤

ָאפּו  כוכו  אך ההטעמה היא , על האות הראשונה, טעם תלישא מונח במקומו הטבעי, מלרע: ְו֠

  בהברה האחרונה
ה כו לא  י. ת בקמץ קטן"החי: ָחְרָּב֔   לשון שממה, ם"דגש חזק המ: ַוֲהִׁשּמֹוִת֖

ְמ֤מּו  כו לב   )ראה הערה לעיל כו יג(ם ראשונה בשווא נע ולא בחטף "מ: ְוָׁשֽ

יָה  כו לד ה. ת בשווא נע"יב: ַׁשְּבֹתֶת֗ כן . ם"דגש חזק במ, ן"א בקמץ קטן עקב הדגש בשי"ה: ָהַּׁשָּמ֔

  א בסוף המילה אינו במפיק"ה. הדבר גם בפסוק הבא
ם כו לו ֶר֙?.  בזקף ולא ברביע:ָּבֶכ֔ אִתי ֹמ֙ ת ואין מרכא בהברה "טעם נסוג אחור לבי: ְוֵהֵב֤

ֶרב-ְמֻנַֽסת. במלרע: ְוָנ֧סּו . האחרונה   יש לקרוא בהעמדה קלה שם, ן"געיה בנו: ֶח֛

ִין  כו לז   ף לקמץ"טעם אתנח האריך את תנועת האל: ָא֑

י-ַאףכו מא    . ברביע לא בגרשיים:ֲאִנ֗

ֶרץ כו מג   שּמה-בוה: יש לקרוא, א"ת בקמץ קטן ושווא נח בה"הבי: ָּבְהַׁשָּמ֙ה. במלעיל:  ְוִת֣

את-ַּגם-ְוַאף כו מד ֹ֠   מוקפת ולא במונח ְוַאף תיבת : ז

יםֵל  כו מה   ף אינה נשמעת כלל"האל: אJ ִק֖

ם ִמֶּבן  כז ה ׁש-ְוִא֨ תחזור על ' הדבקים'תופעה זו של , יש להיזהר לא להדביק את התיבות: ָחֵמ֝

ים. עצמה מספר פעמים בפסוקים הבאים ים ְׁשָקִל֑ ר ֶעְׂשִר֣ יש להאיץ מעט את : ְוָהָי֧ה ֶעְרְּכ֛( ַהָּזָכ֖

רקריאת התיבה  ' הזכר עשרים שקלים, והיה ערכך'ה שלא יישמע  להסמיכה לתיבה שלפניַהָּזָכ֖

ר 'אלא  ים-ְוָהָי֧ה ֶעְרְּכ֛( ַהָּזָכ֖ ים ְׁשָקִל֑   ' ֶעְׂשִר֣

ֱעִמידֹ֙ו  כז ח י?... ְוֶהֽ ן החטופה וכן הדבר גם "א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה: ְוֶהֱעִר֥

  בהמשך
ְהֶיה כז ט  ֶדׁש-ִיֽ   ד הראשונה"געיה ביו׃ ּקֹֽ

ּנ כז י א ַיֲחִליֶפ֗ ֹ֣ ָיה. ברביע ולא בזקף: ּול א הראשונה בגלל "העמדה קלה בה: ֥הּוא ּוְתמּוָר֖תֹו-ְוָהֽ

יש להקפיד לבטא את השורק בתחילת התיבה השנייה שלא ייבלע בתוך סוף התיבה , הגעיה שם
  לג' נכון הדבר גם בהמשך בפס, הקודמת

ָיה ֽלֹו כז טו    א הראשונה"טעם נסוג אחור לה׃ ְוָה֥

ר-ֲאֶׁשרכז כו    .  מוקפת לא בקדמאֲאֶׁשר תיבת :ְיֻבַּכ֤

ֶרם-ָּכל-ַא?  כז כח   . במקף לא במונחַא? :ֵח֡

ם  כז כט   ת בחטף קמץ"ד בקמץ גדול והחי"היו: ָיֳחַר֛

ר-ְוָכל  כז ל ' מאסר'שלא יישמע , ן על אף שהיא בשווא נח"יש להקפיד לבטא את העי: ַמְעַׂש֨

  ב"וכיו
ע   כז לג   ד בקמץ"הלמ: ָלַר֖

   
        :::: יז יד יז יד יז יד יז יד––––ירמיהו טז יט ירמיהו טז יט ירמיהו טז יט ירמיהו טז יט הפטרת בחוקותי הפטרת בחוקותי הפטרת בחוקותי הפטרת בחוקותי 

   
ריז ב ל ְּגָב֥עֹות ַהְּגבֹֽהֹות. ף השנייה דגושה אחרי שוא נח"הכ : ִּכְזּכֹ֤ לטעם טפחא בתיבת ׃ ַע֖   ַע֖

היז ד  י֙(. ת בשווא נח על אף הקושי"הטי: ְוָׁשַמְטָּת֗ א למנוע הבלעת "העמדה קלה בה: ְוַהֲעַבְדִּת֙

  .ת בשוא נח"הדלי. ן החטופה"העי

                                                                                                                                            
6
ולא ,  וכך יש לנהוג-מטרת החטף באותיות שאינן גרוניות היא להורות על קריאה בשווא נע , שיש לו חריגים, ככלל 

  .לחטף עצמו ועיין הערה קודמת
7

אבל . ולכן הוסיפו מרכא בהברה האחרונה, החליטו שאין כאן מלעיל מוחלטש) ך קורן"ביניהם תנ(יש חומשים  
   . ללא מרכא בסוףבמדויקים שלנו הוא מלעיל

8
  ).בסוף ברכת המזון(יש סידורים שהשתבשו בזה  



3 

 

ייז ו    ד"טעם נסוג אחור ליו: ֑טֹובָי֣בֹוא -ִּכֽ

  8ת בפתח" הטיִמְבַטֽחֹו׃יז ז 

יו.ת פתוחה"הבי: יּוַב֙ל- ְוַעליז ח ם-ִּכי. ן הראשונה בקמץ רחב"השי : ָׁשָרָׁש֔ טעם נסוג : ָי֣בֹא חֹ֔

  ד"אחור ליו
ֶׂשה. ל בפתח" הגימ: ָדַג֙ריז יא ֹ֥   ן"טעם נסוג אחור לעי: ע

   
        ::::ראשון של במדברראשון של במדברראשון של במדברראשון של במדבר

  
הא ז    ד שהיא אינה מנוקדת כלל"אין לבטא שווא תחת היו, רק מלאד בחי"הלמ: ִליהּוָד֕

ר א ח ָּׂששָכ֔   'ְלִיָּׂשָכר'יש לקרא  ְלִי֨

֥דּוא יח ְלֿ   ד בשווא נח"ד והלמ"געיה ביו:  ַוִּיְתַיֽ

        


