היבטים לשוניים בפרשת עקב סט
דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי משמעות בפרשת עקב ובהפטרה ובראשון של ראה
יתם א ָֹ֑תם :מוטעם מרכא-טיפחא ולא טיפחא-מרכא
וּשׁ ַמ ְר ֶ֥תּם וַ ֲף ִשׂ ֶ֖
ז יב ְ
ז יג וַ ֲא ֵ֣ה ְ ָ֔ך  :העמדה קלה בוא "ו למנוע הבלעת האל "ף החטופה  ,הטעמה משנית בה "א ,והבי"ת
אחריה בשווא נע ַ :ווֲ -אא ֵההְ -בב ָךך .וּ ֵ֣ה ַר ְ ֶ֖  :כ"ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי ֶ֥ .לתת ָֽלְך ׃ טעם נסוג
אחור ללמ"ד
ז טז נ ֵ֣הֹתן ָ֔ךלְך :אין טעם נסוג אחור לנו"ן
ז כד וְ ַ ֲא ַ ְ תּ :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף
ז כה וְ ל ַק ְחתּ ָ֔ךלְך :תיבת וְ ל ַק ְחתּ במלרע ואין טעם נסוג אחור ,כנ"ל בהמשך הפסוק ִתּוּ ֵ֣הָקשׁ ָ֔ךבּוֹ
ח א ֲא ֶ֨שׁר א ֹנ ִ ִ֧ י ְמ ַצוְּ ָ֛ ַ יֶּ֖ וֹם ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַל ֲף ָ֑שׂוֹת  :יש להאיץ את קריאת תיבת ַ יֶּ֖ וֹם המוטעמת
בטפחא ,מפסיק עיקרי  ,להסמיכה לתיבה שלפניה שלא יישמע כאילו התביר מפסיק גדול ממנו :

ֲא ֶ֨שׁר א ֹנ ִ ִ֧ י ְמ ַצוְּ ָ֛ ַ יֶּ֖ וֹם ִ -תּ ְשׁ ְמרוּן ַל ֲף ָ֑שׂוֹת
וֹלי ְ ָ֝ך  :כ"ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף ֱ .אֹל ָ֛ י ָ֛ז  :שני תבירים מתרדפיםַ .ף ְֹת ָ֝ך  :דגש
חב ִ

חזק בנו"ן ,מלשון עינוי ,כן הדבר גם בהמשך הפרק פס' טז
ח ג ַ ָֽו יְ ַף ְ ָ֘ך היו"ד בשוא נח לא בפתח; הנו"ן דגושה ,ובשוא נע .מלשון עינוי.
ח ה יְ יַ ֵ֣ה ֶ֥ ר :יו"ד ראשונה בשווא נע ,יו"ד שנייה בפתחְ .מיַ ְ ָֽר ׃ כ"ף סופית דגושה
ח ז ַנ ֲח ֵ֣הלי ָ֔ךמיִ ם :טעם נסוג אחור לנו"ן .הנו"ן במונח והמילה איננה מוקפת
ח ט ָֽתּ ֹא ַ ל-בּהּ :געיה בתי"ו .לֹא-ת ְח ַ ֶ֥סר ֶ֖כֹּל ָ֑בּהּ :טעם טפחא בתיבת ֶ֖כֹּל
ח י וְ א ַ ְל ֶ֖תּ וְ שׂ ָ֑ ְףתּ וּ ֵ֣ה ַר ְ תּ :הראשונה במלרע והשנייה במלעיל עקב ההפסק  ,והשלישית שוב
מלרע .נ ַָֽתןָֽ -לְך׃ געיה בנו"ן
ח יא ִ שּׁמר :במלעיל
וֹלי ְ ָ֝ך  :כ"ף ראשונה בשווא נע
ח טו ַ ֶ֨ ִ
יט ְ ֶ֖  :געיה בטי "ת,
ח טז ַ ַ ֲא ִֶ֨ ְל ֶ֥  :הטעמה משנית בקדמא בכ "ף והלמ "ד אחריה בשווא נע ְ .ל ֵ֣ה ִ ָֽ
והבי"ת אחריה בשווא נע
ח יז ֶ֥ףשׂ ִ ֶ֖לי :טעם נסוג אחור לעי"ן
ח יט וְ ִ ְשׁ ַתּ ֲחִוית :אף על פי שהוא ו' ההיפוך הטעם נשאר בו'.
ט ג וְ ַ ָֽ ֲא ַ ְ תּם :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף החטופה
ט ה וּ ְ י ֹשׁר :הבי"ת בשווא נח
ט י ְבּא ְצ ַבּע :במלרע
ט יד וְ ָֽא ֱףשׂ  :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן החטופה
ט טז ו ֵ֣הֵ֗ארא :במלעיל
ט כא ל ַק ְח ִתּיָ֘ך  :במלעיל
ט כה ֵ֣האת ַא ְרבּ ִ ֶ֥ףים :את במונח ולא במקף
ט כו ְבּג ְ ָ֑ל  :הגימ"ל בקמץ קטן
י א ְפּסלְ -ל ָ֞ך  :הסמ"ך בקמץ קטן ויש להיזהר לא להדביק את התיבות
תּ  :הוא"ו בשווא נע
י ב וְ א ְ ֹ
י ה וַ ִיּ ְ יוּ ָ֔ךשׁם :טעם נסוג אחור ליו"ד הראשונה
י ו נ ְֶ֥ס ָ֛ףוּ :הטעמה משנית בנו"ן
י ז ַנ ֲֶ֥ח ֵ֣הלי ָֽמיִ ם׃ טעם נסוג אחור לנו"ן ,תיבת ַנ ֲֶ֥ח ֵ֣הלי מוטעמת במרכא במדויקים
י יא וְ י ֹאוּ וְ יִ ְָֽירשׁוּ :בשתי התיבות ,הוא"ו בשווא נע (לשון עתיד)
1

י יז וַ ֲא ֵ֣הֹנֶ֖י :האל"ף מנוקדת בחטף ויש להשמיעהva’adone 1
י יח ֶ֥לתת לֶ֖ וֹ :טעם נסוג אחור ללמ"ד הראשונה
י יט וַ ֲא ַ ְ ֶ֖תּם :העמדה קלה בוא"ו למנוע הבלעת האל"ף החטופה
יא ד ְבּר ְ ֶ֖ץם :הרי"ש הקמץ קטן
שׂ  :את במקף ולא בתביר.
יא ז את-כּלַ -מ ֲף ֵ֣ה ֶ֥
2
יא י וְ ִ ְשׁ ִ ֶָ֥קית :במלעיל .
וּלף ְ ָ֔ך וֹ :הלמ"ד בשווא נח והעי"ן בקמץ חטוף  ,יש להקפיד על קריאת העי "ן ,החלפתה
יא יג ְ
באל"ף משנה את משמעות הכתוב
יא יז וְ ח ֶ֨ר ַאפָ֝ -ך ' :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע חו"ח 'וְב ָךח ַורף'
יא טז ֶ֥פּן יִ ְץ ֶ֖תּ  :מוטעם במרכא טיפחא ,כך במדויקים
יא כא נִ ְשׁ ַ ִ֧בּע :יש להקפיד על קריאת העי"ן ,החלפתה בה"א משנה את משמעות הכתוב
וּל ְ ק  ָֽ -וֹ׃ ללא געיא בוי"ו החיבור ,השווא בלמ"ד נח ,כמובן .הבי"ת במילה השנייה ללא
יא כב ְ
דגש

כמה דקדוקים בפרשת "והיה אם שמע":
ולף ו :הע' בקמץ חטוף  ,המילה ולף ו שייכת לקטע שלפניה  ,ולכן לא להפריד בין אל י ם
ם.
ובין ולף ו ,ולא להדביק ולף ו עם ל ל
ונתתּי ( )X2ואסץתּ :שתיהן במלרע
ִ
ץן יִ ץת  :הי' צריכה להישמע ולא להיקרא כא' ,ולא לבלוע איתה את הנ'ֶּ :פ ִנ ְבפ ֶּתה.
ועבד ֶּתם משתבש  .מי שאינו מבחין בין ד ' דגושה לרפויה
ֶּ
וע ְ תּם הד' בשוא נח  ,ולכן הקורא
עלול להתקשות לקרוא אותה נח ה ,וגם עלול להבליע אותה בת ' שלאחריה .לכן ,או ילמד את
לשונו לקרוא ד ' רפויה כדינה [ thבאנגלית במילה  ,]theאו ילמד את לשונו לקרוא ד ' לפני ת '
דגושה ושתיהן תשמענה.
ולמ ְ תּם :הערה כנ"ל כמו וע תם.
וָּֽ ְ שׁ ְ ְבּ ֶ֖  :הב' אחרי הו' היא בשוא נח אע"פ שיש געיא לפניה.
הפטרת פרשת עקב ישעיהו מט יד –נא ג:
וּמ ֲח ִרי ַ ֶ֖ יִ ְך :החי"ת חטופה ולא בשווא נח
מט יז ַ
מט יח ֻכּ ֶ֖לּם נִ ְק ְבּצוּ ָֽ אוּ -לְָ֑ך :טעם טפחא בתיבת ֻכּ ֶ֖לּם .נִ ְק ְבּצוּ ָֽ אוּ  :לא להוסיף ו "ו לפני
הבי"תַ .3חי-אנִ י :במלעיל .וָּֽ ְת ַק ְשּׁ ִ ֶ֖רים :געיה בוא"ו אך התי"ו אחריה בשווא נח
מט יט ח ְר ַֹתיִ ְך :החי"ת בקמץ קטןֵ֣ .התּ ְצ ִרי :הצד"י בשווא נע
מט כ גְּ שׁ ֶ֥ ִ -לּי :דגש חזק בלמ"ד מדין דחיק
מט כא י ַָֽל ִ -לי :געיה ביו"דֵ֣ .האי ֶֹ֥ץ  :במלרע
שׂאנ ׃ ׂשי"ן שמאלית
מט כב ִתּ ָֽ
מט כג א ְֹמ ֵ֗ ַניִ ְך :המ"ם בשווא נע .יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ָ֔ךלְך :טעם נסוג אחור לתי"ו .וְ י ַ ַף ְתּ :העי"ן בפתח
מט כו וְ ַ ֲא ַ ְל ִ ִ֤תּי :העמדה קלה בה "א למנוע הבלעת האל "ף החטופה  ,ובמלרע .וְ ף ִ ֶ֖סיס דּמם
יִ ְשׁכּ ָ֑רוּן :טעם טפחא בתיבת וְ ף ִ ֶ֖סיס ,תיבת יִ ְשׁכּ ָ֑רוּן במלרע
1

כאן אין הכלל "מש"ה מוציא וכל"ב מכניס" מתקיים
2
כאן יש עבר פשוט ,לא וי"ו ההיפוך אלא וי"ו החיבור
3
עלול להיגרם עקב סיום הברת אּו במילה הראשונה ,להוסיף "וי"ו החיבור" דמיוני.

2

נ ד נ ִַ֤תן ִלי :טעם נסוג אחור לנו"ן הראשונה
נ ה פּ ַ ָֽתחִ -לי :הגעיה בתי"ו ולא בפ"א
נ ז יַ ֲףזרָ֔ -ך ִלי :הזי"ן בקמץ קטן ,כן הדבר בהמשך בפס' ט
4
יּ ַָ֑ח  :טעם נסוג אחור לנו"ן
נ ח ַנ ַף ְמ
נ יא ֶ֥קֹ ְ ֵ֣החי ֵ֣ה ֶ֖אשׁ :טעם נסוג אחור לקו"ף
נא א ֶ֥ר ֹ ְ ֵ֣הץי ֶ֖צ ק :טעם נסוג אחור לרי"שֻ .ח ַצּ ְ ָ֔ךתּם ...נֻ ַקּ ְר ָֽתּם׃ שתיהם במלרע
נא ב וַ ֲא ֲר ֵ֣ה ֶ֖ וּ וְ ַא ְר ֵ֣ה ָֽבּ וּ ׃ בתיבה הראשונה הוא "ו בפתח והרי "ש בשווא נע ובשנייה הוא "ו
בשווא.5
נא ג יִ ֵ֣הצא ָ֔ך הּ :טעם נסוג אחור למ"ם
ראשון של פרשת ראה:
גּוֹים :געיה בעי"ן ,יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע 'עבדו שמה גוים'
יב ב ָֽף ְ וּ-שׁם ַ ִֵ֗
יב ו ַמ ְף ְשׂר ֹ ֵ֣התי ָ֔ך ם :העי"ן בשווא נח והׂשי"ן אחריה בשווא נע
יב ז ֵ֣הבּ ַר ְ ֶ֖  :הכ"ף הראשונה בשווא נח למרות הקושי
ישׁ ְ תּםָֽ -בּ ַטח׃ געיה בוא"ו
יב י ִ ָֽו ַ

4

בודדים המקרים במקרא בהם הטעם נסוג אחור שתי הברות (כמו בשירת הים 'נערמו מים')
5
זו וא"ו החיבור ,ולכן אין היא בקמץ.

3

