היבטים לשוניים בפרשת ּ ֹבא סט

דקדוקי קריאה בפרשת בֹא ובהפטרה ובראשון של בשלח
י א ִה ְכ ַבּ ְ֤ד ִתּי :הדלי"ת בשוא נחִ .שׁ ִ ֛תי :התי"ו רפויה ומוטעמת.
י ג ֵל ָע ֹ֖נת :הלמ"ד בצירי העי"ן קמוצה והנו"ן רפויה .לא ַל ֲענוֹת ולא ְל ַענּוֹתַ .שׁ ַ ֥לּח :שי"ן פתוחה ולמ"ד דגושה ציווי פיעל ,לא
ָשׁ ַלח עבר קל.
1
וּמלוּ.
וּמ ְל ֨אוּ :הלמ"ד בשוא נע  ,האל"ף צריכה להישמע :לא ָ
יו ָ
וּב ְב ָק ֵ ֙ר ֙נוּ :שלושה מקרים בהם יש להקפיד על הפרדה בין תנועת
אנ֤נוּ ִ
נוֹתנוּ ְבּצ ֹ ֵ
וּב ְב ֵ֝
וּבזְ ֵק ֵנ֖ינוּ נֵ ֵלְ֑ך ְבּ ָב ֨ ֵנינוּ ִ
י ט ִבּנְ ָע ֵ ֥רינוּ ִ
השורק הסוגרת תיבה ופותחת את התיבה שלאחריה ,בשלושתם טעמים משרתים מחברים ביניהם֥ ִ .כּי ַחג֖ -ה' :טעם מרכא
על תבית ִ ֥כּי בלבד ,אין לצרף לה את התיבה הבאה אחריה
שׁים :הקו"ף רפויה 2ובשוא נח .וַ יְ ָ ֣ג ֶרשׁ :הטעם בגימ"ל מלעיל.
י יא ְמ ַב ְֿק ִ ֑
אכל֙  :וא"ו החיבור מנוקדת בשווא נע
י יב וְ ַי ַ֖על ...וְ י ֹ ַ
י יג וַ ֗ה' :האל"ף של שם ה' אינה נשמעת ,כאילו כתוב ַודֹנָי.
י יד לֹאָ֨ -היָ ה ֵכ֤ן :הטעם בה"א מלעיל .יִ ְֽהיֶ הֽ ֵ -כּן׃ דגש חזק בכ"ף מדין דחיק.
את֙י :החית פתוחה ,הטי"ת דגושה הטעם בתי"ו.
אתי :החי"ת קמוצה ,הטי"ת רפויה ,הטעם בטי"ת .י יז ַח ָטּ ִ
י טז ָח ָ ֿ֛ט ִ
י יז וְ ַה ְע ִ ֖תּירוּ :על אף הקושי ,העי"ן בשווא נח וכן הדבר גם בהמשך עם שורש זה להטיותיו
יהי ֖ח ֹ ֶשְׁך הטעם נסוג לוי"ו .היו"ד אינה נקראת .הקורא וִ יְ ִהי משתבש .וְ יָ ֵ ֖משׁ :הוא"ו בשווא נע לא בפתח ,מלרע
י כא ִ ֥ו ִ
י כג ָ ֥היָ ה ֖אוֹר :טעם מרכא נסוג אחור לה"א הראשונה.
יא ב וְ יִ ְשׁ ֲא ֞לוּ :וא"ו החיבור בשווא נע ,לשון עתיד
יְתה :מרכא בה"א כטעם משנה
יא ו וְ ָ ֥ה ָ ֛
יא ז ֶי ֱֽח ַרץֶ ֙ -כּ ֶל ֙ב :געיה ביו"ד
יא ח ָבּ ֳח ִריֽ ָ -אף׃ הבי"ת בקמץ גדול
יב ג ֶבּ ָע ֖שׂ ֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע .וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו החיבור בשווא נע ,לשון עתיד
יב ז וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ :מרכא בנו"ן כטעם משנהַ .ה ָבּ ִ֣֔תּים :דגש חזק בתי"ו) 3אחד מן היוצאים מן הכלל( ,יש להטעים מעט את הבי"ת
בגלל המונח על אף האי נוחות שבדבר.
יב יא וְ ָ֮כ ָכ ֘ה :הטעם בכ"ף הראשונה מלעיל .כדי למנוע טעות סומנה זרקא בכמה חומשים גם בכ"ף.
יב יד ְתּ ָח ֻגּֽהוּ׃ החי"ת בקמץ חטוף )קטן(.
יִּשׂ ָר ֵ֔אל :היו"ד בחירק ודגש חזק ,אין לקרוא מיאישראל
יב טו ִמ ְ
שׂה ֵ ...י ָא ֵכ֣ל :היו"ד בצירי וגעיה אחריו המורה על העמדה שלא יישמע 'יַעשה' וישנה משמעות.
יב טז לֹא-יֵ ָע ֶ ֣
4
יב כא ִ ֽמ ְשׁ ֗כוּ :למרות הגעיא במ"ם ,השי"ן בשוא נח .
שׁר ַבּ ָ ֑סּף :מוטעם באתנח ,הסמך קמוצה.
יב כב ֲא ֶשׁרַ -בּ ַסּ ֒ף :מוטעם בסגול ,הסמ"ך פתוחהֲ .א ֶ ֣
יב כז ְבּנָ גְ ֥פּוֹ  :הנו"ן בקמץ קטן ,גימ"ל בשווא נח ופ"ה בדגש קל.
 1לא הוספה כאן געיא במ"ם ,כיון שהמילים על ניקודיהן וטעמיהן לקוחים מתוכנת הכתר ,ושם ממעטים בציון געיות כגון זו.
 2יש קלדנים/ות "מחמירים" להוסיף דגשים גם במקומות מיותרים....
 3ברור שהדגש בתי"ו אינו סוגר את ההברה במילה ָב ִתּים ,כי הקמץ כאן הוא רחב! ואכמ"ל .א.ל.
4
למרות שכך צריך לקרוא ,אין תמימות דעים בדבר וישנם מקורות הטוענים שהשווא כאן הוא נע ,אבל בכללים שאנו הולכים לפיהם ,אפשר לקבוע
שהשוא הוא נח.

1

יב לז ֵמ ַר ְע ְמ ֵ ֖סס :רי"ש פתוחה והעי"ן בשוא נח.
מץ :תיבות ִ ֣כּי ו֣ -ל ֹא במונח ,אין לקראתן כאילו הן מוקפותְ .ל ִה ְת ַמ ְה ֵ֔מ ַהּ :כל אותיות הה"א מבוטאות.
יב לט ִ ֣כּי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑
הה"א האמצעית ,נקראת כמפיק בסוף מילה .הה"א האחרונה בפתח גנובה ,כלומר אל"ף בקרב האשכנזים ,או יו"ד לפי עדות
המזרח ,בפתח לפני הה"א המופקת :אַהּ או יַהּ.
יב מא ָי ְ֥צ ֛אוּ :מרכא ביו"ד כטעם משנה
אכל ֽבּוֹ׃ טעם נסוג אחור ליו"ד
יב מג-מה מט לֹא֥ -י ֹ ַ
֣שׂה ֶפ ַס ֘ח :טעם נסוג אחור לעי"ן
יב מח וְ ָע ָ
יג ה ָל ֶ֣תת ֔ ָלְך :טעם נסוג אחור ללמ"ד.
הפטרת בא ירמיה מו
יג ֶ ֽאלְ -יִר ְמ ָי֖הוּ :על אף המנהג הרווח לקרוא את המ"ם בחירק ,יש לבטא שווא נע מתחת למ"ם והיו"ד אחריה קמוצה.5
אצּ ֙ר 6געיה בבי"ת ובמלרע.
וּכ ְד ֶר ַ
ָל ֗בוֹא :הלמ"ד בקמ"ץ .נְ ֽב ַ
מל :על אף הקושי ,הכ"ף הראשונה
וּכ ַכ ְר ֶ ֖
מו יח ֶבּ ָה ִ ֔רים :העמדה קלה בבי"ת המנוקדת בסגול )ראה לעיל יב ג 'בעשור'(ְ .
בשוא נח.
מּה :מלשון שממה ,שי"ן בפתח ויש להקפיד על דגש חזק במ"ם ,הטעם במ"ם.
יט ְל ַשׁ ָ ֣
7
בּוּ :מילה זו היא מלרע בכל המקרא.
מו כג ָכּ ְר ֤תוּ :הכ"ף בקמץ רחב והרי"ש אחריה בשווא נע ַי ְע ָר ֙הּ :העי"ן בשווא נחַ .ר ֙
מו כה ִהנְ ִנ֤י :על אף הקושי ,נו"ן ראשונה בשווא נח ,כן הדבר גם בהמשך פס' כז
ראשון של בשלח
יג יח ׃ וַ יַּ ֵ֨סּב :במלרע.
יתם :העמדה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה שלאחריה ,וה-עליתם.
יג יט וְ ַה ֲע ִל ֶ ֧
8
יָשׁבוּ וְ ַי ֲֽח ֙נוּ :וא"ו שוואית ,לשון עתיד .נִ ְכ ֥חוֹ :הכ"ף בשוא נח .
יד ב וְ ֻ֗
9
יד ד וְ ִא ָכּ ְב ָ ֤דה ְבּ ַפ ְרע ֹ֙ה :דגש קל בבי"ת נותר במקומו מדין "אותיות צבותות " וַ יַּ ֲעשׂוּֽ ֵ -כן׃ סילוק )סוף פסוק( ללא הכנת
טיפחא )טרחא( לפניו .על הקורא להתכונן ולהתאמן ,ולא לקרוא ויעשו בטעם טיפחא.
יד ו וַ יֶּ ְא ֖סֹר האל"ף בשוא נח לא בחטף סגול.

חלקיָּהו או
ִ
 5בהגייה הקדומה של שווא נע הנהוגה עדיין אצל התימנים שוא נע לפני יו"ד נקראת כעין חטף חירק )!( ,אבל לא כמו החירק בקו"ף של
חזקיָּהו וכדומה שגורר אחריו יו"ד דגושה
ִ
נבוכדראצר ברי"ש.
ֶ
 6בעוד במלכים ובשאר ספרים נקרא נבוכדנֶצר בנו"ן – ,בירמיה וביחזקאל נקרא
 7יש מחלוקת אם הכ"ף בקמץ חטוף והרי"ש בשוא נח ,או הכ"ף בקמץ רחב והרי"ש בשוא נע .הרד"ק מכריע שהכ"ף בקמץ רחב וממילא השוא הוא
נע .גם בתנ"ך ברויאר הוסיף געיא בכ"ף שאינה בכתב היד.
 8הבעיה היא למבטאים חי"ת ככ"ף רפויה נוצר כאן "שוא דומות" .ואף על פי שהזכרנו כמה פעמים שהוא נח ,מכל מקום רבים מתקשים לקוראו נח.
נראה שכאן צריך להתאמץ לקרוא נכונה אם במבטא חי"ת גרונית כדין ,אם בקריאת הכ"ף בשוא נח .ומה טוב בשניהם כאחד.
 9שתי אותיות בגד"כפת ממוצא זהה והראשונה מביניהם מנוקדת בשווא ,כלל זה אינו מתקיים בכל הצירופים .ויש לו תנאים נוספים.
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