היבטים לשוניים בפרשת חֻ ַּקת סט
דקדוקי מילים בפרשת ֻחּקַ ת ובהפטרה ובראשון של בלק
יט ב וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו בשווא נעֵ .א ֶליָך֩ ָפֿ ָ ֨רה :הפ"א רפויה.
יָב ֹא ֶאלֽ ַ -ה ַמּ ֲח ֶנ֑ה :טעם טפחא בתיבת
יט ז וְ ִכ ֶ֨בּס :הבי"ת בסגול ולא בצירי ,וכן בפסוק י .וְ ַא ַ ֖חר ֣

וְ ַא ַ ֖חר
יעי יִ ְט ָ ֑הר :יש לעמוד מעט אחר קריאת
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
יט יב ֣הוּא יִ ְת ַח ָטּא֞ -בוֹ ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
יעי להדגיש את העובדה כי ההפסק העיקרי בתיבה זו ולא בתיבת התביר ,אחרת מתקבלת
ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי
משמעות שאינה נכונה וכן הדבר גם בחצי השני של הפסוק֣ :הוּא יִ ְת ַח ָטּא֞ -בוֹ ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛

יעי ֥ -ל ֹא יִ ְט ָ ֽהר
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
יעי  -יִ ְט ָ ֑הר וְ ִאם֨ -ל ֹא יִ ְת ַח ָ֝טּא ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ַ
א ֶהל :הבי"ת בשווא
יט יד ְבּ ֑ ֹ
יט טז ַ ֽבּ ֲח ַללֶ֙ -ח ֶר ֙ב :געיה בבי"ת הראשונה
1
שׁם :געיה בה"אַ .בּ ֙ ֶע ֶצ ֙ם הבית פתוחה ֶב ָח ֔ ָלל :העמדה קלה בבי"ת לציין מיודע
יט יח ָ ֽהיוּ֑ ָ -
כ א ָכּלָ֨ -ה ֵע ָ ֤דה :הטעמה כפולה על תיבה אחת
כ ב וְ לֹא֥ ָ -היָ ה ַ ֖מיִ ם :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
כ ד וְ ָל ָ ֤מה :במלרע ,ומ"ם רפויה ,וכן הדבר גם בפסוק הבא
כ ה ָה ָ ֖רע :רי"ש קמוצה.
ית :במלרע
כ ח וְ ִה ְשׁ ִק ָ ֥
כ יג ֲא ֶשׁרָ -ר ֥בוּ :במלרע ,יש להיזהר לא להבליע רי"ש אחת לתוך השנייה
כ יד ְמ ָצ ָ ֽא ְתנוּ׃ הטעמה באל"ף הקמוצה ,ולכן התי"ו שלאחריה בשווא נח
מּ ֶלְך נֵ ֗ ֵלְך :כך ההטעמה על פי רוב הדפוסים
כ יז נַ ְע ְבּ ָרהָ -נּ֣א :העי"ן בשווא נח֧ ֶ .דּ ֶרְך ַה ֶ ֣
כ יט ַ ֽבּ ְמ ִס ָלּ֣ה :געיה בבי"ת והמ"ם בשווא נע ללא דגש.
כא א וַ יִּ ָ ֙לּ ֶח ֙ם :במלעיל ,כן הדבר בהמשך בפסוק כג
כא ד ִל ְס ֖בֹב :הבי"ת הראשונה רפה ,כן הדבר לפי בן אשר ,וכתר ארם צובא.
2
אֹלקים֘ :האל"ף אינה נשמע֔ ָ .ק ָצה :הטעם בקו"ף מלעיל
כא ה ֵבּ ִ
כא ו וַ יְ ַשׁ ֨ ַלּח :השי"ן בפתח ולא בשוואִ .מיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ המ"ם בחירק חסר וכך גם היו"ד הדגושה
שלאחריה
כא ז וְ יָ ֵ ֥סר :במלרע ,הוא"ו בשווא נע
שּׁ ֶמשׁ׃ יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע שהה"א שבראש התיבה
כא יא ִמ ִמּזְ ַ ֖רח ַה ָ ֽ
השנייה תשתייך לסוף התיבה הקודמת
3
כא יג ַ ֽו יַּ ֲחנ֗ וּ :בטעם רביע ,לא בגרשיים
כא יד ֵי ָֽא ַ֔מר :המ"ם בפתח.
שׁ ֶבת :הלמ"ד בשוא ,לא בקמץ.
כא טו ְל ֶ ֣
כא יח ָשׂ ִ ֗רים :שׂי"ן שמאלית
כא כ וְ נִ ְשׁ ָ ֖ק ָפה :במלעיל
כא כב ֶא ְע ְבּ ָ ֣רה :העי"ן בשווא נח
כא כג ָי ְ֑ה ָצה :היו"ד מוטעמת וקמוצה בקמץ רחב ,והה"א בשווא נח ,כן הדבר גם בהפטרה.
 1אופייני לה"א הידיעה לפני עי"ן.
2
המטעים בצד"י עובר לזמן בינוני )הווה(.
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1

שּׁים :הנו"ן בפתחֵ .מ ְיד ָ ֽבא׃ הדל"ת בשווא נע
כא ל וַ נַּ ִ ֣
כא לב ֶאת-יַ ְע ֵ֔זר :העי"ן בשווא נח
4
כא לב וַ יּ֖ ֶוֹרשׁ ֶאתָ -ה ֱאמ ִ ֹ֥רי ֲא ֶשׁרֽ ָ -שׁם׃ הטפחא בתיבת וַ יּ֖ ֶוֹרשׁ
הפטרת חקת שופטים יא:
אמרוּ לוֹ֙  :טעם נסוג אחור ליו"ד
ב וַ ֤יּ ֹ ְ
ח וְ ָה ַל ְכ ָ ֣תּ ....וְ נִ ְל ַח ְמ ָ ֖תּ :מלרע.
אתם :במלרעַ ֔ .ע ָתּה :מלעיל ,בפסוק הבא ַע ָתּ ֙ה מלרע
ז ָבּ ֶ ֤
ט ְל ִה ָלּ ֵח ֙ם :הטעם בחי"ת והיא בצירי .בניגוד לפסוק כז
לוֹתוֹ :העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה
יג ַבּ ֲע ֣
לוֹתם ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם :טעם טפחא בתיבת ִ ֖כּי
טז ִ ֖כּי ַבּ ֲע ָ ֣
מרֶ .א ְע ְבּ ָרהָ -נּ֣א :העי"ן בשווא נח
מר :פסק בין תיבות ֱא ֨דוֹם ובין ֵלא ֝ ֹ
יז ֶאלֶ -מ ֶלְך֩ ֱא ֨דוֹם ׀ ֵלא ֝ ֹ
יח וַ ָיּ ָ֝סב :הסמ"ך בקמץ קטן
ֹלהי-יִ ְשׂ ָר ֵ֝אל :יש לשים לב לקושי המתעורר בקריאת תיבות אלו וטעמיהן
כא ֨ה' ֱא ֵ ֽ
כז ְל ִה ָלּ ֶ֣חם ִ ֑בּי :טעם נסוג אחור ללמ"ד וכן הדבר בהמשך בפסוק לב
ראשון של בלק במדבר כב:

ד ֵ ֖את ֶי ֣ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את
תוֹרה :הטעם מימין לפ"א ,ההטעמה בתי"ו ,במלעיל
ה ֠ ְפּ ָ
ו וְ ַע ָתּ ֩ה :הקורא את העי"ן כמו אל"ף משנה את משמעות הכתובֽ ָ .א ָרהִ֝ -לּי :העמדה קלה באל"ף.
שׁנּוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
וַ ֲאגָ ְר ֶ ֖
לּי :העמדה קלה בקו"ף
יא ָ ֽק ָבה֙ ִ -
ים ֶאלִ -בּ ְל ֔ ָעם :יש לשים לב לטעמים בפסוק זה ,רבים הקוראים המתבלבלים
ֹלה ֙
אמר ֱא ִ
יב וַ ֤יּ ֹ ֶ
וקוראים מרכא-טפחא כבר בתחילתו .הדבר נובע מכך שהאתנח ,5קוטע את דברי הבורא אל בלעם
באמצע ומחלק את הדיבור לשניים֥ :ל ֹא ֵת ֵלְ֖ך ִע ָמּ ֶ ֑הם ֤ל ֹא ָתא ֹ֙ר ֶאתָ -ה ֔ ָעם

 4בניגוד לתורה קדומה הסובר כי טעם זה יבוא על תיבת 'האמרי'
 5א"ה :הוסבר כמה פעמים שהפתיחה של הפסוק היא לפני האתנח .והאתנח חוצה את החלק העיקרי של הפסוק כלומר את דברי
ה' אל בלעם.
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