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                סטסטסטסט היבטים לשוניים בפרשת יתרוהיבטים לשוניים בפרשת יתרוהיבטים לשוניים בפרשת יתרוהיבטים לשוניים בפרשת יתרו
        

  .'נוכריאה'אין לקרא , ד ותחתיה קמץ"דגש חזק ביו, ש בחירק חסר"הרי, ן בקמץ חטוף"נו: ָנְכִרָּיֽהג 

ר-ֶאלה  לא במתיגה זקף, ת ברביע"הבי :ַהִּמְדָּב֗
1

   

ֱהָלה׃ז  ף"פ באל" טעם סוָהאֹֽ
2

 .  

ַתםח    .במלעיל: ְמָצָא֣

  .ת בשוא נח ודגש"ת בפתח והדלי"החי :ַוִּיַ֣חְּדט 

  במלרע: ָז֖דּו יח יא

ֶחם-ֶלֱאָכליב   .פ שהן מוקפות"ויש להפריד בין המילים אע, ף בקמץ חטוף"כ, ד"געיה בלמ: ֶל֛

ייח טז  ַפְטִּת֔   ת בשווא נח על אף הקושי שבקריאה עקב דמיון הצלילים"טי: ְוָׁש֣

ּהיח כ    . ד ועם זה השוא נע"טעם נסוג אחור ליו: ֵיְ֣לכּו ָב֔

ַצעׂשֹ֣יח כא   ן בשווא נע"ן בחולם חסר והנו"השי, ן"טעם נסוג אחור לשי: ְנֵאי ָב֑

  ף בקמף קטן"הכ, במלרע: ְוָיָכְלָּת֖יח כג 

  .א בשורק"הפ, במלרע: ִיְׁשּפּו֥טּויח כו 

ַחןיט ב  ם-ַוִּיֽ  ד"געיה ביו: ָׁש֥

 .ל בצירי"הגימ: ְוַתֵּג֖ידיט ג 

יֶתםיט ה   ד"למיש להדגיש את ה: ְסֻגָּל֙ה. במלעיל: ִוְהִי֨

ְהיּויט ו  י-ִּתֽ  ו"געיה בתי: ִל֛

ריט י  ם ַהּ֖יֹום ּוָמָח֑ היט יג .  מרכא טפחא אתנח-ההטעמה היא , על פי ברויאר ורב הספרים אשר בידינו: ְוִקַּדְׁשָּת֥ ד "יו: ִיָּיֶר֔

 ד שניה בקמץ ובדגש חזק"יו, ראשונה בחיריק חסר

יו ֖היט יח  ד ָעָל֛ ר ָיַר֥ ׁש' ֲאֶׁש֨ ן. 3 באש–' להקפיד על הפרדת ה: ָּבֵא֑  )תורה קדומה(פועל בעבר , מנוקד קמץ ופתח: ָעַׁש֣

דיט יט  ? ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑ ?טעם טפחא בתיבה : הֹוֵל֖  הֹוֵל֖

ם-ִיְפָרץ-ֶּפןיט כד   ש בקמץ קטן"הרי׃ ָּבֽ

 

 עשרת הדברותעשרת הדברותעשרת הדברותעשרת הדברות

  

ית: בטעם תחתון יםבמונח  ִמֵּב֣ יָּפ-ַעל הפסוק הראשון מסתיים בתחילת הדיבר השני בתיבה, באתנח ֲעָבִד֑ ֽ   ָנַ

ית: בטעם עליון ים במרכא  ִמֵּב֥ אין להשגיח על אותם הוצאות אשר צירפו את . סח הנכון לטעם עליוןובסילוק וזהו הנֲעָבִדֽ

הדיבר הראשון והשני אל פסוק אחד ארוך
4

א -הפסוק השני מתחיל ב.  ֹ֣ י וטעם אתנח בתיבת ְלB֩-ִיְהֶיֽה ל כך יוצא . ְלׂשְֹנָא֑

  .שכל דיבר נתון בפסוק נפרד
  .עבדיםאין להשגיח כלל על הרביע שיש בקורן במילה , כמו כן

  
א. ן בקמץ קטן"ו בקמץ רחב והעי"התי: ָתָעְבֵד֒םכ ה  ן להבדיל לשון קנאה מלשון "ף פתוחה ויש להדגיש את הנו"קו: ַקָּנ֔

ֶׂשה. קנין ֹ֤   ן"טעם נסוג אחור לעי: ְוע

  

                                                 
1
  .ה נסתרת ממקורות מדויקים"המצאת רוו 
2
  !.שיבשו' וחומש איש מצליח וסידורי איש מצליח ועבודת ה" תיקון", וכן בכל מקום 
3
  .כך שיישמע קרוב יותר לתיבה הקודמת' החיש את קריאת שם היש ל 
4
מקור השיבוש כנראה בכך שחלק מהדפוסים וכתבי היד הטעימו הטעמה כפולה על גבי אותו טקסט וכך נוצר קושי לזהות את ההטעמה המיועדת  

  לכל חלוקה
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 פסוק

 טעם תחתון טעם עליון

יָת ָֿכל ט ךְָ֒מַלא-ְוָעִׂש֣ יָת : ְכֶּתֽ ף " הכ-בטעם משרת ְוָעׂ֣שִ

  רפויהָכלבתיבת 

יָת ָּכל B-ְוָעׂ֖שִ יָת: ְמַלאְכֶתֽ ף " הכ- בטעם מפסיק ְוָעִׂש֖

  דגושהָּכלבתיבת 

גם , וין רפויות"הת: לֹא Jְִרָצח לֹא Jְִנָאף לֹא Jְִגֹנב וין דגושות"התי: לֹא ִּתְרָצח לֹא ִּתְנָאף לֹא ִּתְגֹנב יג

  .ף בקמץ"י והאל"צדכאן ה

  פתח , שווא, פתח, שווא: ו החיבור מנוקדת"וא:  ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹוכ יד

ים ֶּפן-ְוַאלכ טז  נּו ֱאKִה֖ ר ִעָּמ֛ ים ׃ יש להחיש את קריאת התיבהָנֽמּות-ְיַדֵּב֥   להסמיכה לתיבה הקודמת ֱאKִה֖

ֶס֙ף ֱאKֵ֤היכ כ    . ד"טעם נסוג אחור ללמ: ֶכ֙

ה-לֹא כ כ   .ל הקמוצה"ו בחירק חסר ודגש חזק בגימ"התי: ִתָּגֶל֥

  
        ::::וווו----ט הט הט הט ה, , , ,  ז ו ז ו ז ו ז ו----הפטרה בישעיהו ו א הפטרה בישעיהו ו א הפטרה בישעיהו ו א הפטרה בישעיהו ו א 

  

יוו א  ים ְוׁשּוָל֖ ל-ֶאת ְמֵלִא֥ יו׃ טעם טפחא בתיבת ַהֵהיָכֽ   ְוׁשּוָל֖
  ם להבדיל מלשון שפחה"ידגיש את המ: ַאּ֣מֹות ו ד

י ֶאתו ה  ֶל?-ִּכ֗ יהמילה : ַהֶּמ֛ כך הדבר במדויקים, ק מוטעמת ברביע טעם מפסיִּכ֗
5

  ולא בדרגא, 

ה. ן בקמץ קטן"העי: ַוָּיָ֣עף ו ו הא דגוש"הפ: ִרְצָּפ֑
6
ִים   ְלַקַח֔   .ף בפתח" הקו:ְּבֶמ֨

  ד בפתח לא בחירק "היו, במלרע: ַוַּיַּג֣עו ז 

נּו-ֵיֶֽל? ו ח   ד"געיה ביו: ָל֑

בו י  ָפא ֽלֹו. ו החיבור בקמץ" וי:ָוָׁש֖   ש"טעם נסוג אחור לרי׃ ְוָר֥

  במלרע: ָׁש֨אּו-םִאו יא 

הו יב    .ת מלרע"הטעם בבי :ְוַרָּב֥

הו יג  ִרָּי֔ ָבה .ד בקמץ ודגש חזק"יו, ק חסרש בחיר"רי: ֲעִׂש֣   . 7ן מלעיל"הטעם בשי: ְוָׁש֖

ָחהז ב    ).הווה(ן מלעיל הקורא מלרע משנה לזמן בינוני "הטעם בנו: ָנ֥

ר ָיׁ֣שּוב ְּבֶנ֑ Bז ג  רהטפחא בתיבת, כך צריך לקרוא, אף על פי שהטעם מפסיק בתוך השם: ּוְׁשָא֖    ּוְׁשָא֖

רז ד    .ם בסגול"ן והמ"בשאר מקומות הטעם בשי, ם בצירי"והמ, כאן המקום היחיד המוטעם מלרע :ִהָּׁשֵמ֨

ל׃-ֶּבןז ו  ְבַאֽ   ת אחריה בשווא נע"ת בקמץ רחב והבי"הטי ָטֽ

הט ו  הקרי : ְלַם ְרֵּב֨   ְלַמְרֵּב֨

  
        ::::ראשון של משפטיםראשון של משפטיםראשון של משפטיםראשון של משפטים

  
ֹכא ד ו הקורא נח משבש את המשמעות, ד בשווא נע"ד ולמ" געיה ביו: ְוָיְֽלָדה־֥לֿ

8
וֹ .   .ד רפויה"הלמ: ־֥לֿ

עכא ו    א משבש את המשמעות עד כדי גיחוך"הקורא בה, ן בסוף מילה"יש להשמיע את העי: ְוָרַצ֨

ה- ִאםכא ח א :כתיב. שלא יישמע מלשון ראייה, ן"להקפיד על קריאת העי: ָרָע֞ ֹ֥ 9֥לֹו :קרי ל
  

                                                                                                                                                                                
5
  צ לנינגרד וקסוטו"כא 
6
  .א רפויה"כשמדובר על רצפת הבית הפ 
7
  ).אני ואתה( לעתיד משנה למלרע רק מדבר ונוכח ו ההיפוך"וי 
8

פ "ידידנו אורי הוסיף געיא זו ע. ד"שם אין געיא ביו, אילן-אני בדרך כלל מעתיק את המילים מהפסוק על ניקודן וטעמיהן מתוכנת כתר בר: ה"א 
  .ל.א. ברויאר שמוסיף געיות במקום הראוי להן גם אם אינן בכתר או בלנינגרד

9
שהצליל , י הארכה קלה בקריאת לו לעומת לא"בחלק הדקדוק מציין המחבר כי בעדה התימנית נוהגים להבדיל בין השניים ע, קדומהבספר תורה  

 .לנו הבחנה זו איננה מוכרת. ף"י האל"נחתך ע

 



 3

  .א" אין מפיק בה.אין לבטא שווא במקומו, ד בחירק מלא"היו: ָּנהִייָעֶד֑כא ט 

יכא יב    .ו מלרע" הטעם בתי:ְוַׂשְמִּת֤

תכא טו יו ְוִאּ֖מֹו ֥מֹות יּוָמֽ ה ָאִב֛ להסמיכּה לתיבה ְוִאּ֖מֹו יש להחיש את קריאת התיבה , ההפסקה העיקרית בטפחא׃  ּוַמֵּכ֥

יׁש ַע-ְוִכישלפניה וכן הדבר בפסוק יד  ד ִא֛ ה-לָיִז֥ הּו ְלָהְר֣גֹו ְבָעְרָמ֑ תוכן הוא בהמשך יז  ֵרֵע֖ יו ְוִאּ֖מֹו ֥מֹות יּוָמֽ ה ָאִב֛   ּוַמֵּכ֥

  
        

  מאורות נתן עדות על נוסח כתר ארם צובא בפרשת יתרו

  


