היבטים לשוניים בפרשת שמיני סט
דקדוקי מילים בפרשה ובהפטרה ובראשון של תזריע.
ט ד נִ ְר ָ ֥אה :האל"ף בקמץ.
ט ו וְ יֵ ָ ֥רא :הוא"ו בשווא נע ולא בפתח
1
ְח ֵטּהוּ .
ט טו ַ ֽו י ְַח ְטּ ֵ ֖אהוּ :הטי"ת בשוא נע בגלל הדגש .אין לקרוא ַוי ַ
ט כ וְ ַ ֽה ְמ ַכ ֶסּ ֙ה :המ"ם בשוא נע
אכל֙ הטעם בתי"ו מלעיל .וכן הוא בהמשך בפרק י ב
ט כד וַ ֵ ֤תּ ֵצא ֵא ֙שׁ :טעם נסוג אחור לתי"ו וכן הוא בהמשך בפרק י ב וַ ֙תּ ֹ ַ
י א וַ ַיּ ְק ִ ֝ריבוּ :עפ"י רוב ,מוטעם בגרש֦ .2ל ֹא ִצָוּ֖ה א ָ ֹֽתם׃ הלמ"ד במרכא כפולה.
3
י ד ֠ ִק ְר ֞בוּ :שני טעמים באותה תיבה ,יש לקרא קודם את הגרשיים ולאחר מכן את התלישא
שׁר ָשׂ ַ ֥רף ֽה'׃ כך היא ההטעמה ולא כקורן ואחרים
יכם :הרי"ש בקמץ גדולַ .אלִ -תּ ְפ ָ ֣רעוּ׀ :במונח לגרמיהֲ .4א ֶ ֖
אשׁ ֶ ֥
י ו ָ ֽר ֵ
אשר הטעימו מרכא-טפחא
י י וּֽ לֲ ַה ְב ִ ֔דּיל :בכ"י לנינגרד הלמ"ד הראשונה בחטף פתח להורות על הנעת השווא ולא על קריאת החטף עצמו.5
ֽיתי׃ הצד"י בקבוץ ,בפסוק יח
י יג ָח ְקָך֤ וְ ָחקָ -בּנֶ֙ ֙יָך :החי"ת בשני המקרים בקמץ קטן ,כן הדבר בפסוק הבאִ .כּיֵ -כ֖ן ֻצֵוּ ִ
הצד"י בחירק.
יטב ְבּ ֵע ֵינ֥י ֽה'׃ הה"א בפתח והיו"ד דגושה.6
י יט וְ ָא ַכ ְ֤ל ִתּי :במלעילַ .היִּ ַ ֖
יא ז וְ שׁ ַ ֹ֥סע ֶ֙שׁ ַס ֙ע :תיבה ראשונה במלרע ,אין טעם נסוג אחור .וְ ֖הוּא גֵּ ָ ֣רה ֽל ֹא-יִ ָגּ֑ר :טעם טפחא בתיבת וְ ֖הוּא
יַּמּים :היו"ד בקמץ ודגש חזק במ"ם הראשונה ,רבים של 'ים' להבדיל מרבים של 'יום' ,כן הדבר בפסוק י
יא ט ַבּ ִ ֛
יא יג ָה ָעזְ נִ יָּ ֽה׃ העי"ן בקמץ קטן
יא יח וְ ֶאתָ -ה ָר ָ ֽחם׃ במלרע
יא כב וְ ֶאתַ -ה ָסּ ְל ָ ֖עם :הסמ"ך בקמץ קטן
7
יא לב וְ ֣כֹל ֲא ֶשׁר-יִ פֹּלָ -ע ָליו֩  :כך היא ההטעמה ולא כקורן אשר הטעים מונח בתיבת ִיפֹּל
יא לה יֻ ָ ֖תּץ :קמץ בטיפחא.
יא לו ַמ ְע ָ ֥י ן :העי"ן בשווא נח
אוּ :התי"ו בחירק ולא בשווא ,משקל סביל )התפעל(
יא מג ִ ֽת ַטּ ְמּ ֙
הפטרת פרשת שמיני שמואל ב ו:
וּב ְמנַ ַענְ ִ ֖עים :הנו"ן השנייה בשווא נח .וּֽ ְב ֶצ ְל ֱצ ִ ֽלים׃ הבי"ת בשוא נח הצד"י השניה בשוא נע.8
ה ִ
אחז :במלעיל
ו וַ ֣יּ ֹ ֶ
 1או ַו ְי ַח ֵטּאוּ במבטא ה"ישראלי" שאינו מבחין בין אל"ף לה"א...
 2בתורה קדומה מוטעם בקדמא.
 3מקומה של תלישא גדולה הוא תמיד על האות הראשונה של המילה ,לכן לא הייתה אפשרות אחרת לסמן את הטעמים.
יהם ׀
 4יש מסתפקים במונח יחיד ואחריו פסק ואחריו רביע ,אם הוא פסק שאחרי טעם מחבר או לגרמיה ,שאז הוא מפסיק ,כמו בפרשת נשאְ :שׁנֵ ֶ ֣
ְמלֵ ִ֗אים .בתכנת הכתר הוצאת בר-אילן החליטו שהוא פסק )אפשר להבחין אם הפסק קרוב למילת המונח או רחוק ממנה( .ראה עוד בספר טעמי
המקרא של ר"מ ברויאר ז"ל .לפי הרב ברויאר ישנם עוד שני מקומות נוספים בתורה בהם ישנו פסק לאחר המונח וזה האחרון ,נחשב למונח לגרמיה
למרות שאין רביע לאחריו :בספר בראשית בפרשת תולדת 'את מחלת' ובויקרא בפרשת אמר 'אשר יוצק על ראשו'
 5לגבי קריאת השוא כבר צוין כמה פעמים שמי שרגיל לקרוא שוא נע כסגול )המנהג הרגיל( ,אין טעם שישנה לחטף פתח בלא-גרוניות.
 6כמשפט ה"א הידיעה ,אך לא כל המפרשים פירשו כך את הה"א .הפועל עם ה"א הידיעה צריך לבוא בזמן הווה )בינוני( ואין כן הדבר .ולכן קשה כאן
ההכרעה האם מדובר בה"א הידיעה או ה"א השאלה.
 7גם בסמנים תיבה זו משובשת על ידי מונח מיותר בתיבה ֲא ֶשׁר בנוסף לנאמר לעיל
 8היא מנוקדת בחטף סגול ,כנראה בהשפעת הסגול בצד"י הראשונה .במבטא הרגיל שלנו אין למעשה הבדל בין חטף סגול לשוא נע.
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יא וַ יְ ָ ֧ב ֶרְך :במלעיל ,וכן הוא כל 'ויברך' שבמקרא
כב וּנְ ַק ֹּ֤ל ִתי :מלעיל.
ח ְל ָד ִ ֗וד :כן צריך להיות עם למ"ד ,בחלק מהחומשים אין למ"ד.
יא וַ ֲהנִ י ֥חֹ ִתי :מלעיל.
טז וְ נֶ ְא ַ֨מן :האל"ף בשוא נח לא בחטף.
ראשון של תזריע:
יב ב וְ יָ ְל ָ ֖דה :אי הקפדה על השווא נע בלמ"ד משבשת את המשמעות .וְ ָ ֽט ְמ ָא ֙ה :המ"ם בשוא נע ,והאל"ף צריכה להשמע .לא
לקרוא וְ ָט ָמה .וכן בפסוק ה.
יְמי ָט ֳה ָ ֽרהּ׃ הה"א מופקת.
יב ד ִבּ ְד ֵ ֣מי ָט ֳה ָ ֑רֿה :אין מפיק בה"א֥ ֵ .
יב ה ַעלְ -דּ ֵ ֥מי ָט ֳה ָ ֽרֿה׃ אין מפיק בה"א.
ְמי ָט ֳה ָ ֗רהּ :הה"א מופקת.
וּב ְמ ֣ל ֹאת :הלמ"ד בחולם והאל"ף אינה מונעת .י ֵ ֣
יב ו ִ
יג ג ֑הוּא :יש לשים היטב בכל הפרשה מתי מנוקד הוּא ומתי מנוקד ִהוא!
וּשׂ ָע ָ ֖רֿה :אין מפיק בה"א.
יג ד ְ
שׂה :שׂי"ן שמאלית
יג ה לֹאָ -פ ָ ֥
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