היבטים לשוניים בפרשת בהעלֹתך סט
דקדוקי קריאה בפרשת בהע ֹלתך ובהפטרה ובראשון של שלח
מילים שוי"ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע :וְ ָא ַמ ְר ָתּ וְ ִט ַה ְר ָתּ וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ וְ ִה ְק ַה ְל ָתּ וְ ַה ֲע ַמ ְד ָתּ

וְ ֵהנַ ְפ ָתּ וְ ִה ְב ַדּ ְל ָתּ וְ יָ ַר ְד ִתּי וְ ִד ַבּ ְר ִתּי וְ ָא ַצ ְל ִתּי וְ ַשׂ ְמ ִתּי
ח ב ְבּ ַה ֲעֹלֽ ְת ָ֙ך :העמדה קלה בה"א ובלמ"ד והתי"ו בשוא נע ,יש לקרא :בה-עלֹ-תך
ח ו ַה ְלוִ ִ֔יּם :הלמ"ד בשווא נח לאורך כל הפרק ולאורך כל המקרא כולו
ח יג וְ ַ ֽה ֲע ַמ ְד ָ֙תּ :העמדה קלה בה"א
ח יד וְ ָ ֥היוּ ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א
כן :העמדה קלה באל"ף והחי"ת אחריה חטופה ולא בשווא נח
ח טו וְ ַ ֽא ֲח ֵרי֙ ֵ -
1
ח יח ָו ֶֽא ַ ֖קּח ֶאתַ -ה ְלוִ יִּ ֑ם :כך היא ההטעמה לפי ר"מ ברויאר וחורב וכן רוב המקורות  .בתוכנת
הכתרָ :ו ֶֽא ַקּ ֙ח ֶאתַ -ה ְלוִ ִ֔יּם
ח כד ִל ְצ ֣בֿ ֹא :הבי"ת רפויה.
ח כה ִמ ְצּ ָ ֣בא :הצד"י בדגש חזק ובשווא נע
ט ב וְ יַ ֲע ֧שׂוּ :הוא"ו בשווא נע ,וא"ו החיבור בלשון עתידֶ .אתַ -ה ָ ֖פּ ַסח :הפ"א קמוצה על אף שאינה
מוטעמת באחד המפסיקים העיקריים )הקיסרים :אתנח או סו"פ(
וּכ ָכלִ -מ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו :כ"ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי
טג ְ
ט ח וְ ֶא ְשׁ ְמ ֔ ָעה :המ"ם בשווא נע ובמלרעַ .מהְֿ -י ַצֶוּ֥ה :היו"ד רפויה ללא דגש במדויקים.
ט י ִכּי-יִ ְה ֶיֽהָ -ט ֵ ֣מא ׀ :תיבת יִ ְהיֶ ֽה מוקפת ולא במונחָ .ל ֡ ֶנ ֶפשׁ :הלמ"ד בקמץ ,לא בשוא .וְ ָ ֥ע ָשׂה
ֶ ֖פ ַסח :טעם נסוג אחור לעי"ן ,כן הדבר גם בהמשך פס' יד
ט טו ְכּ ַמ ְר ֵאה֖ ֵ -אשׁ :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ט יז יִ ְשׁ ָכּןָ -שׁ ֙ם :הכ"ף בקמץ קטן
וּב ַה ֲא ִ ֧ריְך :הבי"ת בשווא נח והעמדה קלה בה"א ,יש לקרוא וב-ה-אריך
ט יט ְ
טּה ְבנֵ יָ -ג֑ד :היחיד שמוטעם טפחא-מונח-אתנחתא
י כ וְ ַעלְ -צ ָ ֖בא ַמ ֵ ֣
י לד ְבּנָ ְס ָ ֖עם :הנו"ן בקמץ קטן
2
קוּמה :במלרע
י לה ָ ֣
שׁוּבה :במלרעֽ ִ .ר ֲב ֖בוֹת :כאן המקום היחיד בתורה שהבי"ת בשוא נע )בכל מקרה לא בחטף!(
י לו ָ ֣
בשאר המקומות – בשווא נח.
אכל :במלעיל
יא א וַ ִיּ ַ֣חר :במלעיל .וַ ֖תּ ֹ ַ
אס ְפ ֻס ֙ף :האל"ף אינה נשמעת
יא ד וְ ָ ֽה ַ
יא ו ִבּ ְל ִ ֖תּי ֶאלַ -ה ָ ֥מּן ֵע ֵינֽינוּ׃ יש להקפיד ,כבכל מקום אחר במקרא ,על קריאת העי"ן ,אחרת זה
משנה את המשמעות .כן הדבר גם בפסוק הבא וְ ֵעינ֖ וֹ ,שאז יש בכך כדי לשוות משמעות הפוכה.3
יא ח ָשׁטוּ֩  :במלרע .4בחלק מהדפוסים ,תלישא נוספת מעל השי"ן לסימון מלעילַ .ט ְע ֔מוֹ :העי"ן
בשווא נח ,אין לבטא אותה כאילו היא מנוקדת בפתח או בחטף פתח
יא יא ָל ָ ֤מה ֲה ֵרע ָֹ֙ת ְל ַע ְב ֶ ֔דָּך וְ ָל ָ֛מּה לֹאָ -מ ָ ֥צ ִתי ֵ ֖חן ְבּ ֵע ֶינ֑יָך :תיבת ָל ָ ֤מה הראשונה מלרע והמ"ם
רפויה; השנייה ,מלעיל והמ"ם דגושה.5
1

לנינגרד ובריטיש פשטא וזקף; ששון ,ששון 1ונציה :טיפחא ואתנח.
2
התיבה שלאחריה פותחת באות גרונית )שם אדנות( והיא זו "שמושכת" אליה את ההטעמה של תיבה זו למלרע
שׁוּבה
במקום מלעיל ,כנ"ל לגבי ָ ֣
3
על פי תורה קדומה ההטעמה צ"ל ִבּ ְל ִ ֥תּי ֶאלַ -ה ָ ֖מּן ֵע ֵינֽינוּ
 4זו הכרעה קשה .אבל נדמה שכן מפורש במנחת שי ,אף שמביא את אור תורה המפקפק ,אבל גם הוא מוכן "לקבל
אם זו קבלה".

1

יא טו ַא ְתּ֣ -ע ֹ ֶשׂה ֗ ִלּי :טעם נסוג אחור לעי"ןָ .ה ְר ֵג֤נִ י :הה"א בקמץ קטן
יא יז וְ יָ ַר ְד ִ֗תּי וְ ִד ַבּ ְר ִ ֣תּי וְ ָא ַצ ְל ִ֗תּי וְ ַשׂ ְמ ִ ֣תּי :כולם במלרע!
אמר :כך היא ההטעמה הנכונה.6
יא יח וְ ֶאלָ -ה ֨ ָעם תּ ֹ ַ֝
יא כ ְלזָ ָ ֑רא :במלרע
יא כד וַ יֵּ ֵצ֣א מ ֶֹ֔שׁה :תיבת מ ֶֹ֔שׁה בזקף ולא ברביע
אצל :במלעיל האל"ף אינה נשמעת.
יא כה וַ ָ֗יּ ֶ
7
א ֱה ָלה :ההטעמה באל"ף! אין לחוש לגרסתו של "איש מצליח"
יא כו ָה ֑ ֹ
יא כז וַ יַּ ֵגּ֥ד :במלרע
יא כח ִמ ְבּ ֻח ָ ֖ריו :הבי"ת בשווא נע .המנקד בפתח משנה משמעות.
יא כט ַ ֽה ְמ ַק ֵנּ֥א :המ"ם בשווא נע ,החטף המופיע בחלק מהדפוסים אינו אלא להורות על הנעת
השווא
ם :יש להקפיד על הפרדת התיבות ,בתיבת ַשׂ ְלוִ ים֘ השֹי"ן שמאלית
יא לא וַ ָיּ֣ גָ ז ַשׂ ְלוִ ים֘ ִמןַ -היָּ ֒
ובפתח ולא שוואית
יב ב ֲה ֖ל ֹא גַּ ם֣ ָ -בּנוּ ִד ֵ ֑בּר :טעם טפחא בתיבת ֲה ֖ל ֹא
וּמ ְר ֶא ֙ה ,שם האל"ף בסגול
יב ו ַבּ ַמּ ְר ָא ֙ה :האל"ף קמוצה בניגוד לפסוק ח ַ
יב ח ְל ַד ֵ ֖בּר ְבּ ַע ְב ִ ֥דּי ְבמ ֶ ֹֽשׁה׃ טעם טפחא בתיבת ְל ַד ֵ ֖בּר
יב ט וַ יִּ ַֽחר֧ ַ -אף :העמדה קלה ביו"ד .וַ יֵּ ַ ֽלְך׃ במלרע
שׁת :במלרע
יב יא ָת ֵ ֤
יה :בפשטא ,לא בקדמא
יב יד וְ ָא ִ֙ב ָ֙
יב טו ַעדֵ -ה ָא ֵ ֖סף :במקף לא במרכא
הפטרת בהעלתך זכריה ב יד – ד ז
ב יד ָר ִ ֥נּי :הרי"ש בקמץ חטוף )קטן( ,הטעם בנו"ן מלרעִ .הנְ נִ י :הנו"ן בשוא נח.
ב טו וְ ָשׁ ַכנְ ִ ֥תּי :מלרע .וְ ָ ֥היוּ ִ ֖לי :טעם נסוג אחור לה"א .וְ יָ ַ ֕ד ַע ְתּ :העי"ן בפתח.
וּב ַ ֥חר :אין טעם נסוג אחור.
ב טז ָ
מר ֶאתֲ -ח ֵצ ָ ֑רי :טעם טפחא במילה וְ ַג֖םַ .מ ְה ְל ִ֔כים :הה"ה והלמ"ד בשוא :הראשון,
ג ז וְ ַג֖ם ִתּ ְשׁ ֣ ֹ
בה"ה ,נח )נשמעת כה"א במפיק( ,והשני ,בלמ"ד ,נע.
ד א ְכּ ִ ֖אישׁ ֲא ֶשׁר-יֵ ֥עוֹר ִמ ְשּׁנָ ֽתוֹ :טפחא במילה ְכּ ִ ֖אישׁ ובמילה ִמ ְשּׁנָ ֽתוֹ דגש חזק בשי"ן )מלשון
שינה(.
ד ב וְ גֻ ָלּהּ :במפיק.
ד ז ֵ ֥חן ֵ ֖חן׃ אין פסק בין התיבות
ראשון של שלח
אשׁי :הרי"ש קמוצה
יג ג ָר ֵ ֥
יג ח ְל ַמ ֵ ֥טּה ֶא ְפ ָ ֖ריִ ם :מוטעם במרכא-טפחא
יג יד ֶבּן-וָ ְפ ִ ֽסי׃ הוא"ו בקמץ קטן
כ ֲה ֵיֽשׁ֥ ָ -בּהּ :היו"ד בצירי ולא בסגול

 5הלמה הראשון מחובר בטעם מחבר לאות גרונית שמושכת את הטעם למלרע )השווה י לה-ו( ,השני מתנהג כמלת
ָל ָמּה רגילה.
אמר ברשימות "מאורות-נתן" מצוין שבכא"צ ההטעמה היא וְ ֶאל-
 6לפי סימנים ואחרים ההטעמה היא וְ ֶאלָ -ה ָ ֣עם תּ ֹ ַ֗
אמר.
ָה ֨ ָעם תּ ֹ ַ֝
 7בעניין זה הרחבנו בעבר .די לציין שאין שום ספר בעולם שמסמן אתנח בלמ"ד!
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