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  סטסטסטסט היבטים לשוניים בפרשת שמותהיבטים לשוניים בפרשת שמותהיבטים לשוניים בפרשת שמותהיבטים לשוניים בפרשת שמות

  

  דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בפרשת שמות ובראשון של וארא
  

ְוָלַקְחָּת ְוָׁשַפְכָּת  ְוָנַתִּתי  ְוִהֵּכיִתי  ְוָׁשַלְחִּתי  ּוָבאָת  ְוָאַסְפָּת   ְוָאַמְרִּתיו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע "מילים שו
 ְוִדַּבְרָּת ְרִּתי ְוִדַּב ְוהֹוֵריִתי  ְוַׂשְמָּת  

 
ר א ג   .ן השנייה כאילו אינה קיימת"השי, יש לקרוא ִיָּׂשָכר :ִיָּׂששָכ֥

הא י  ְתַחְּכָמ֖ ָבה ִנֽֿ  . 1ן רפויה"הנו :ָה֥

ס .לשון ִעּנּוי, ן"יש להדגיש את הנו: ַעֹּנ֖תֹוא יא  ן בשוא נח "במקומות האחרים העי. ם בשוא נח"ן בפתח והמ"העי: ַרַעְמֵסֽ

  .שוא נעם ב"והמ
ת א טו יח כ ְמַיְּלדֹ֖ ת  ַלֽ ְמַיְּלדֹ֔ ת  ַלֽ ְמַיְּלדֹ֑   . 2ד"ם נח למרות הגעיא בלמ"השוא במ: ַלֽ

ָיה א טז   .המילה כולה קמוצה. ד רפויה ללא דגש"ת והיו"הטעם בחי, מלעיל: ָוָחֽ

ָא יז  אן ָף נחה אינה נקראת כאילו כתוב "האל: ַוִּתיֶר֤ . ינה עובר למשמעות ראייהף ותְרֶא" מי שקורא את האלַוִּתיֶרן

ת ְמַיְּלדֹ֖ ְמַיְּלדֹ֙ת ַהֽ   .א"ם נח למרות הגעיא בה"השוא במ: ַהֽ

ֶדתא יט    .א"אין געיא בה, ם ללא דגש ובשוא נח"המ: ַהְמַיֶּל֖

   לא מבוטאת–השנייה נחה , ד הראשונה בצירי ולא בחירק"היו: ַוֵּי֥יֶטבא כ 

י א כא    ווא נח משבש את המשמעותהקורא בש, ש בשווא נע"הרי: ָיְר֥אּו-ִּכֽ

֒ב ג  ֶמא. א"אין דגש בפ, י דגושה ובשוא נע"הצד: ַהְּצִֿפינֹו ַבת ּגֹ֔ 7. ו הראשונה"טעם נסוג אחור לתי: ֵּת֣ ר ַוַּתְחְמָר֥ אין : ַבֵחָמ֖

  3ת אחריה רפה"א ולכן הבי"מפיק בה
ת ב ז    ).ף"אין לקרוא כאילו יש שם אל(וחולם ד אחריה בדגש חזק "ש בחירק חסר והיו"הרי ׃ָנְכִרָּיֽה כב   ָהִעְבִרּיֹ֑

ן ֶאתב ט  י ֶאֵּת֣ 9-ַוֲאִנ֖ יטעם טפחא בתיבת : ְׂשָכֵר֑   ַוֲאִנ֖

ִני֙ב יד    ).קטן(א השניה בקמץ חטוף "הה, ד ללא דגש בשוא נח"הלמ: ַהְלָהְרֵג֙

   4ף"ש בשוא נע לא בחט"הרי: ַוְיָגְרׁ֑שּום  ב יז

ֶחםב כ  אַכל ָלֽ ֹ֥   ד"טעם נסוג אחור ליו: ְוי

ם ֶאת-ֶאת כד ב ת-ַאְבָרָה֖ ק ְוֶאֽ ב-ִיְצָח֥   . 5פ"מרכא סו, על פי רב מוטעם טפחא ׃ַיֲעקֹֽ

ֵּיָראג ב    ש"ההטעמה ברי, במלרע: ַו֠

י-ֶאת ג ז  יו. ן"ן בחטף קמץ והטעם בנו"העי: ֳעִנ֥ ְגָׂש֔ -ֶאת בדומה לו גם בהמשך ה ו , ן שמאלית"ל בשווא נע והשֹי"הגימ: ֹנֽ
ים   ַהֹּנְגִׂש֣

  . 6ן בחטף"עי, א"געיה בה, ד שווא נח"למ, לתו-ע-ה-ול: ֘?תֹוּֽוְלַהֲעג ח 

ָאהג ט    .ת מלעיל לשון עבר"הטעם בבי: ָּב֣

ִכיג יא  ֹ֔   .ן בגלל ההפסק"הטעם בנו: ָאנ

ְמרּו ג יג י-ְוָאֽ   ף"געיה באל: ִל֣

                                                 
 . ואין בו די להדגיש,  געיאן"כאן יש בנו. האות הראשונה מודגשת רק כשהיא מוטעמת" אתי מרחיק"לפי כללי  1
  תד' ך ברויאר מוסד הרב קוק עמו"תנ 2
אֶמר  ח' בניגוד להמשך פס 3 ֹֽ ּה ַּבת-ַוּת ה-ָל֥    שאז המפיק סוגר את ההברה האחרונה של התיבה הראשונהַּפְרעֹ֖
4
  י לנינגרד אין געיא"גם בכ 

  .'יצחק-את'הטפחא בתיבת : "על פי תורה קדומה 5
 .ל.א. אבל זה מקום ראוי לגעיא בגלל החטף שאחריו וריחוקו מהטעם. לא סומנה געיא בהמשך, ו בראש המילה"מתג בוי-במילה זו כיון שיש געיא 6
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ה  ג טו ֒-תֹאַמ֘ר ֶאל-ּכֹֽ ה  :ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל  .במקף ולא במונח ּכֹֽ

ִעְבִרִּיי֙םג יח    'העברים'אין לקרוא , ד אחריה דגושה ובחיריק מלא"ש בחיריק חסר והיו"הרי: ָהֽ

יג כ  ה. 'וכד 7או סימנים" קורן"אין להשגיח בקמץ של . ו בפתח ולא בקמץ"הת: ִנְפְלֹאַת֔ ן "העי. עיין בפרשת ויחי: ֶאֱעֶׂש֖

  ! 8בחטף סגול ואין להשגיח בשוא של קורן והנגררים אחריו
ָעם ג כא    א הראשונה" בהגעיה: ַהֶּז֖ה-ָהֽ

ֵל֔כּוןג כב    מלרע : ֵתֽ

  . ד"הטעם נסוג ליו, המילים אינן מוקפות: ַוַּיֲ֣חֶזק ּ֔בֹו ד ד 

ֵבאד ו    א"געיה בה: ָנ֤א-ָהֽ

ָבהד ז    מלעיל:ָׁש֖

ר ד ט    .ד בשוא נח"יו: ַהְיֹא֔

ם ֶּפ֘ה ָלָאָד֒ם ד יא י ָׂש֣ את שתי התיבות אלא אין להחליף את המונח השני במקף ולחבר , מונח מונח זרקא סגול: ִמ֣

  .להרחיב
ָיה הּו֙אד טז  ְהֶיה. א הראשונה"טעם נסוג אחור לה: ְוָה֤ ים. ו"געיה בתי: ּ֥לֹו-ִּתֽ   ף כלל אינה נשמעת"׃ האלֵלא?ִהֽ

אד יח  ְלָכה ָּנ֗ מוטעמת ' נא'על פי רב תיבה . ד בשווא נע ולא בחטף"והלמ) לא מוקפת(ף במונח "טעם נסוג אחור לאל: ֵא֣

  . זקף, ורה קדומהעל פי ת, ברביע
יםד יט  ְמַבְקִׁש֖   ם בשווא נע"המ: ַהֽ

  )קל(ולא לשון עבר ) פיעל(לשון צווי , ד"יש להקפיד להדגיש את הלמ: ַׁשַּל֤חד כג 

ם-ֶאת ד לא    ָים-יש לקרא עֹוְנ. ד בקמץ"ן בשווא נח ויו"נו, ן בקמץ קטן"עי: ָעְנָי֔

אה ג    א נעד בשוו"ן והלמ"טעם נסוג אחור לנו: ֵנֲ֣לָכה ָּנ֡

 ד"במלרע ודגש חזק בלמ: ַּכּ֤לּוה יג 

  . ד מלעיל"הטעם ביו: ֵי֧ ֶרא ה כא

הה כב  ָּמה ֶּז֖ה; ם ללא דגש"הטעם במ, הראשון: ָלָמֿ֤  .ם דגושה"ד והמ"הטעם בלמ: ָל֥

ה ו א  משנה את המשמעות , ף במקומה"אלא שקריאה באל, ן"אולי זה טריוויאלי למדי לבקש להקפיד על קריאת העי: ַעָּת֣

  ...באופן מצמרר
  

        : : : : הפטרת שמותהפטרת שמותהפטרת שמותהפטרת שמות
  

 נוסח אשכנז ישעיה כז
תכז ז    .ף דגושה"א בפתח וכ" ה:ַהְּכַמַּכ֥

הכז ח  ּה. 9ך השנייה בשוא נע לא לקרותה כמו חולם"הסמ: ְּבַסאֳּסָא֖ ָח֣   .  ולכן היא בשוא נח10ד רפויה במדויקים"למה: ְּבַׁשְלֿ

ֶרץ כז יג  ים ְּבֶא֣   ".מארץ"לא : ְוַהִּנָּדִח֖

 .׃ לא ַּבָּידְּבָיֽד כח ב 

                                                                                                                                                                                
צ של ברויאר ובר אילן "בלא יודעים שהמהדורות על פי כא, ך קורן"רובם על פי תנ. נפוצים תיקוני סופרים וקוראים שונים, בתשובה לשאלה 7

כוונתי בו זמנית גם לסימנים ולעיתים גם לאיש " קורן"לכן כשאני כותב . וכמו שהוסבר כאן כבר כמה פעמים, ןמדויקים לאין ערוך יותר מקור
  . יש תיקון קוראים בהוצאת חורב לפי ברויאר".וכשל עוזר ונפל עזור: "ונתקיים בהם',  וכד מצליח

  .ראה בתחילת הגליון, ן בחטף סגול"יש עדּות לכך שבכתר העי 8
  ות גרוניות המנוקדות בחטף אשר הוסבר כבר בעברכדין אותי 9

  .ד"לא להשגיח בספרים ותיקוני קוראים למיניהם המדגישים את הלמ 10
  יש חומשים שהשתבשו 11
 .ש"אבל מילה זו מופיעה גם במקומות אחרים ושם הטעם הוא ברי,  כאן קשה לקבוע כי תלישא קטנה תמיד מסומנת באות האחרונה[ 12
אם הוא טועה אין . למעשה  צריך לברר לפני שמכבדים מישהו בברכות שהוא אומנם יאמרם נכונה, רכות משתבש לרוב בזהבבריתות מברך הב 13

  . להסס וצריכים לתקן אותו במקום



 3

ת כח ד   א"מפיק בה: ּהּ֙הּ֙הּ֙֙הְּכִבּכּוָר .11י השניה בפתח" הצד:ִציַצ֤

רכח ה    .ד בפתח לא בשוא"הלמ: ַלּיֹוֵׁש֙ב .ף קמוצה לא ְׁשֵאר"אל: ִלְׁשָא֖

ְעָרה כח ו    . נח לא בחטףן בשוא"׃ העיָׁשֽ

  .כולן מלרע: ָּפ֖קּו ָׁשגּ֙ו  ָּתעּ֙ו  ָׁש֨גּו  ָּת֑עּו  ָׁש֔גּו כח ז 

  
   נוסח עדות המזרח ירמיה א 

   שם חירקישם בשווא נע למרות מה שנהוג בקרב רוב האנשים לקרא כאילו "המ: ִיְרְמָי֖הּוא א 

  ם בקמץ קטן"המ ְלָמְלֽכֹו׃ א ב

הּ֙ו-ֶּבןא ג    ִצְדִקָּי֥הּונכון הדבר גם לגבי , דגושה וקמוצהד "ק חסר והיון בחיר"השי: יֹאִׁשָּי֙

  י בקמץ קטן"הצד: ֶאָּצְרQ֤ א ה

  . ף"ן ולא לקרותן כאל"לבטא את שתי ההאי: ֲאָהּ֙ה  א ו

  !ד בפתח לא בחירק"היו. במלרע: ַוַּיַּג֖עא ט 

יד. ו רפויה"בשתי המילים התי: ִלְנ֥תֹוׁש ְוִלְנ֖תֹוץ א י  א למנוע "ד קלות את קריאת ההד בשווא נח ויש להעמי"הלמ: ּוְלַהֲאִב֣

  אביד-ה-ול: ף החטופה"הבלעת האל
י-ַעלא יא    .ש בחירק ולא ְּדָבַרי"רי: ְּדָבִר֖

אּו  .ואפשר לבטאו כך, כבר אמרנו כמה פעמים שהשוא הוא נח: ִהְנִנ֣יא טו    .ת מלעיל"הטעם בבי: ּוָב֡

יםא טז    ף ֵללֹהים"יש לקרוא ללא אל: ֵלא?ִה֣

ר א יז  ָּך. ף בשווא נח"האל: ֶּתְאזֹ֣   ף סופית מודגשת"כ: ֲאַצֶּו֑

9-ְולֹאא יט    ף אחריה בשווא נע"ד והכ"טעם נסוג אחור ליו: ֣יּוְכלּו ָל֑

 ָקָראָת֩ ב ב   !12במלעיל: ְוֽ

מּו  .אינה נשמעת' ף של שם ה"האל, )רווח בין הדבקים(ד "להזהר מהבלעת למ: 'ִיְׂשָרֵא֙ל ַל֔ה ב ג    ף בשווא נח"האל: ֶיְאָׁש֔

  
  חזקאל טזתימנים י

9-לֹאטז ד  ת ָׁשֵּר֔   .ן דגושות"שתי הרישי. נקראים כחולם) קטנים(שני הקמצין בשתי המילים הם קמצים חטופים : ָכַּר֣

ַחְּת   .ת בפתח לא לקרוא ֻהְמַלְחְּת"החי: ֻהְמַל֔

ַמרטז ו  ַמר ָוֹא֥ 9 ָוֹא֤ ֶאְרֵא֔ ר ָוֽ   ...,13ף"ו קמוצה והטעם באל"בכולן וי: ָוֶאֱעבֹ֤

  
        ::::אראאראאראאראראשון של וראשון של וראשון של וראשון של ו

        
     והבאתי  ְוָלַקְחִּתי  ְוָגַאְלִּתי  ְוִהַּצְלִּתי ְוהֹוֵצאִתי  ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שו

א ו ג    .ש מלרע"הטעם ברי: ָוֵאָר֗

יםו ז    ף כלל אינה נשמעת"האל: ֵלא?ִה֑

 

 


