היבטים לשוניים בפרשת צו סט
גם השנה יש כינוס בית ועד לשוחרי לשון הקודש בואו בהמונים והזמינו חברים!
דקדוקי מילים בפרשה ובהפטרה ובראשון של שמיני.
וּקד ֽבּוֹ :הטעם נסוג לת"ו.
מוֹק ָ ֨דֿה :אין מפיק בה"א֥ .תּ ַ
וב ְ
וּמ ְכנְ ֵסיַ -ב ֘ד :העמדה קלה במ"ם
ו ג ִֽ
וּקד-בּ ֙וֹ :העמדה קלה בתי"ו
ו ה ֽתּ ַ
ו ח וְ ִה ְק ִ ֣טיר ַה ִמּזְ ֵ֗בּ ַח בשאר מקומות :וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה.
אכ ֔ ֶלנָּ ה :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהספרים.
ו יא ֽי ֹ ְ
שׂה ,המפסיק בטעות בתיבת ֻמ ְר ֶבּ ֶ֣כת משבש
יאנָּ ה :טעם טפחא בתיבת ֵתּ ָע ֶ ֖
ו יד ַ ֽעלַ -מ ֲח ַ֗בת ַבּ ֶ ֛שּׁ ֶמן ֵתּ ָע ֶ ֖שׂה ֻמ ְר ֶבּ ֶ֣כת ְתּ ִב ֶ ֑
את משמעות הפסוק
ו טו ָתּ ְק ָ ֽטר׃ התי"ו בקמץ קטן
אכ ֶל֑נָּ ה :געיה בה"א והמ"ם אחריה בשווא נע ,אין לקרא חטף פתח במ"ם ובכ"ף בהתאמה ,אלא שווא נע
ו יט ַ ֽה ְמ ַח ֵ ֥טּא י ֹ ְ
וכן הוא בהמשך ז ג ַ ֽה ְמ ַכ ֶ ֥סּה ועוד.1
ו כ י ֶ ִ֤זּה ִמ ָדּ ָמ ֙הּ ַעלַ -ה ֶ֔בּגֶ ד ֲא ֶשׁ ֙ר י ֶ ִ֣זּה :בשתי הפעמים היו"ד בחירק והקורא בפתח משנה משמעות
ז ח ֶאת֣ -עֹ ַלת ִ ֑אישׁ :טעם נסוג אחור לעי"ן
ז ט ֵ ֽתּ ָא ֶפ ֙ה :העמדה קלה בתי"ו להדגשת הצירי שלא יישמע משקל פעיל .ומטעם זה להיזהר לא להבליע את הקמץ באל"ף.
ז יח ֧ל ֹא יֵ ָח ֵ ֛שׁב ֖לוֹ ִפּגּ֣ וּל ִי ְֽה ֶי֑ה :יש להחיש את קריאת תיבת ֖לוֹ להסמיכה לתיבה שלפניה שיישמע :לא יחשב לו ,פגול
יהיה ולא :לא יחשב ,לו פגול יהיה
ז לו ָמ ְשׁ ֣חוֹ :המ"ם בקמץ קטן
פּד :האלף בשווא נח ויש לעצור מעט בקריאת המילה הבאה.
ח ז וַ יֶּ ְא ֥ ֹ
ח לג ְמ ֔ל ֹאת :האלף אינה נקראת ,כאילו כתוב ' ְמלֹת'
הפטרת שבת הגדול מלאכי ג ד-כד:

יתי; וְ ִד ַבּ ְר ָתּ וְ ָא ַמ ְר ָתּ
מילים שו"ו ההיפוך לעתיד עשתה למלרע )גם בהפטרת עולותיכם( :וְ ָק ַר ְב ִתּי וְ גָ ַע ְר ִתּי וְ ָח ַמ ְל ִתּי וְ ִה ֵכּ ִ
וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי
וּב ְמ ָנ ֲ֣א ֔ ִפים :תיבה ראשונה ,געיה בה"א ועם זאת המ"ם בשווא נח ,2תיבה שנייה ,אין געיה בה"א והמ"ם
ים ַ
ה ַ ֽבּ ְמ ַכ ְשּׁ ִפ ֙
בשווא נח
ח ְק ַ ֽב ֲענ֑ וָּך :געיה בבי"ת ,יש לקרא בהעמדה קלה שם למנוע הבלעת העי"ן
יא ָ ֽבּא ֵֹ֔כל :במלרע
יג ָ ֽחזְ ֥קוּ :געיה בחי"ת בקמץ רחב והזי"ן בשווא נע
 1לא כל שווא הבא אחרי תנועה קטנה וגעיה לצדה הופך אוטומטית לשווא נע! ועיין הערה הבאה.
 2ר"מ ברויאר בסוף התנ"ך מוסד הרב קוק עמ' תד אמצע פסקה ראשונה" :אם התבה מוטעמת בטעם מפסיק ,הרי הגעיא היא ע"פ רוב כבדה סדירה
והשוא שלאחריה הוא שוא נח .אולם אם התבה מוטעמת במשרת הרי טיב הגעיא אינו ברור ברוב כתבי היד העתיקים .אך בנוסח הכתר אפשר
להבחין :אם הגעיא סמוכה לחטף פתח הרי זו געית ה"א והשוא שלאחריה הוא נע; ואם הגעיא סמוכה לשוא פשוט הרי זו געיא כבדה סדירה והשוא
שלאחריה הוא נח" .כללים אלה אינם מוחלטים לגמרי ,אבל בנוסח הנביאים שרובם ככולם נשתמרו בכא"צ יש לנו הכרעה .כאן ַ ֽבּ ְמ ַכ ְשּׁ ִפ ֙ים בטעם
פשטא מפסיק ולכן השוא נח.
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יז וְ ָ ֣היוּ ֗ ִלי :טעם נסוג אחור לה"א
שׁע :הלמ"ד בשוא ,לא בקמץ.
יח ַצ ִ ֖דּיק ְל ָר ָ ֑
יז כג ֵא ִל ָיּ֣ה :ואין לקרא כאן אליהו!
ראשון של שמיני:
ט ד נִ ְר ָ ֥אה :האל"ף בקמץ.
ט ו וְ יֵ ָ ֥רא :הוא"ו בשווא נע ולא בפתח
ַיְח ֵטהוּ!
ט טו ַ ֽו י ְַח ְטּ ֵ ֖אהוּ :הטי"ת בשוא נע בגלל הדגש .לא ו ַ
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