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  סטֻּחַקת היבטים לשוניים בפרשת 
  

 ת ובהפטרה ובראשון של בלק ַּקדקדוקי מילים בפרשת ֻח

ה .ו בשווא נע"וא: ְוִיְק֣חּו יט ב   .א רפויה"הפ :ֵאֶלי֩� ָֿפָר֨

סיט ז  א ֶאל. וכן בפסוק י, ת בסגול ולא בצירי"הבי :ְוִכֶּב֨ ֹ֣ ר ָיב ַּמֲחֶנ֑ה-ְוַאַח֖ טעם טפחא בתיבת : ַהֽ

ר   ְוַאַח֖

י ַּבּ֧יֹום ֞בֹו-ִיְתַחָּטא ֣הּוא יט יב י ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛ ר ַהְּׁשִביִע֖ יש לעמוד מעט אחר קריאת  :ִיְטָה֑

י  אחרת מתקבלת , להדגיש את העובדה כי ההפסק העיקרי בתיבה זו ולא בתיבת התבירַהְּׁשִביִע֖

יַהְּׁש ַּבּ֧יֹום ֞בֹו-ִיְתַחָּטא ֣הּוא :משמעות שאינה נכונה וכן הדבר גם בחצי השני של הפסוק  ִליִׁש֛

י  ּוַבּ֥יֹום ר ְוִאם-ַהְּׁשִביִע֖ א- ִיְטָה֑ ֹ֨ א ל י ַּבּ֧יֹום ִיְתַחָּט֝ י ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛ א- ַהְּׁשִביִע֖ ֹ֥ ר  ל   ִיְטָהֽ

ֶהליט יד   ת בשווא"הבי: ְּבֹא֑

ֲחַלליט טז  ֶר֙ב-ַּבֽ   ת הראשונה"געיה בבי :ֶח֙

יּויט יח  ם-ָהֽ ֶצ֙ם. א"געיה בה: ָׁש֑ הבית פתוחה ַּבֶע֙
ל1   ת לציין מיודע"ה בביהעמדה קל : ֶבָחָל֔

ה-ָּכל כ א ֵעָד֤   הטעמה כפולה על תיבה אחת: ָה֨

ִים-ְולֹא כ ב ָיה ַמ֖   א הראשונה"טעם נסוג אחור לה :ָה֥

ה כ ד   וכן הדבר גם בפסוק הבא, ם רפויה"ומ, במלרע :ְוָלָמ֤

עכ ה   .ש קמוצה"רי: ָהָר֖

  במלרע : ְוִהְׁשִקיָת֥כ ח

  ש אחת לתוך השנייה"להבליע רייש להיזהר לא , במלרע :ָר֥בּו-ֲאֶׁשר כ יג

ְתנּו׃ כ יד   ו שלאחריה בשווא נח"ולכן התי, ף הקמוצה"הטעמה באל ְמָצָאֽ

;. ן בשווא נח"העי :ָּנ֣א-ַנְעְּבָרה כ יז ֶל; ֵנֵל֗ ֶר; ַהֶּמ֣    כך ההטעמה על פי רוב הדפוסים :ֶּד֧

ְמִסָּל֣ה כ יט   .ם בשווא נע ללא דגש"ת והמ"געיה בבי :ַּבֽ

ֶח֙םכא א   כן הדבר בהמשך בפסוק כג, במלעיל : ַוִּיָּל֙

ב כא ד   . וכתר ארם צובא, בן אשרכן הדבר לפי , ת הראשונה רפה"הבי :ִלְסבֹ֖

ָצה .ף אינה נשמע"האל : ֵּבא@ִקים֘כא ה    2ף מלעיל"הטעם בקו :ָק֔

ח כא ו ל .ן בפתח ולא בשווא"השי :ַוְיַׁשַּל֨ ד הדגושה "ק חסר וכך גם היום בחיר"המ׃ ִמִּיְׂשָרֵאֽ

  ריהשלאח
ר כא ז   ו בשווא נע"הוא, במלרע :ְוָיֵס֥

ֶמׁש׃  כא יא ח ַהָּׁשֽ א שבראש התיבה "יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע שההִמִּמְזַר֖

  השנייה תשתייך לסוף התיבה הקודמת
 ַּיֲח֗נּו כא יג    3לא בגרשיים, בטעם רביע :ַוֽ

רכא יד    .ם בפתח"המ: ֵיָֽאַמ֔

ֶבתכא טו    . קמץלא ב, ד בשוא"הלמ: ְלֶׁש֣

ים כא יח   ן שמאלית"ׂשי :ָׂשִר֗

ָפה כא כ   במלעיל :ְוִנְׁש ָק֖

ה כא כב   ן בשווא נח"העי :ֶאְעְּבָר֣

  .כן הדבר גם בהפטרה, א בשווא נח"והה, ד מוטעמת וקמוצה בקמץ רחב"היו :ָיְ֑הָצה כא כג

                                                 
  .ן"א הידיעה לפני עי"אופייני לה 1
  ).הווה(י עובר לזמן בינוני "המטעים בצד 2
  52' עמ "....צ והנוסח"כא"עיין  3
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ים כא ל א. ן בפתח"הנו: ַוַּנִּׁש֣   ת בשווא נע"הדל׃ ֵמיְדָבֽ

ר-ֶאת כא לב   ווא נחן בש"העי :ַיְעֵז֔

י ֲאֶׁשר-ַוּ֖יֹוֶרׁש ֶאת כא לב ם-ָהֱאֹמִר֥    4ַוּ֖יֹוֶרׁשהטפחא בתיבת ׃ ָׁשֽ

        
        ::::הפטרת חקת שופטים יאהפטרת חקת שופטים יאהפטרת חקת שופטים יאהפטרת חקת שופטים יא

        
אְמרּו לֹ֙ו ב ֹ֤   ד"טעם נסוג אחור ליו :ַוּי

  .מלרע: ְוִנְלַחְמָּת֖ ....ְוָהַלְכָּת֣ח 

ם ז ָּתה. במלרע :ָּבאֶת֤     מלרעַעָּת֙הבפסוק הבא  ,מלעיל :ַע֔

  בניגוד לפסוק כז. יא בצירית וה"הטעם בחי :ְלִהָּלֵח֙םט 

  ן החטופה"ת למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בבי :ַּבֲעלֹו֣תֹו יג

יטז  ם ִּכ֖ ִים ַּבֲעלֹוָת֣ יטעם טפחא בתיבת : ִמִּמְצָר֑  ִּכ֖
ר-ֶאל יז רובין  ֱא֨דֹום פסק בין תיבות :ֶמֶל֩; ֱא֨דֹום ׀ ֵלאֹמ֝   ן בשווא נח"העי :ָּנ֣א- ֶאְעְּבָרה.ֵלאֹמ֝

   קטןך בקמץ"הסמ : ַוָּיָ֝סביח

י' ֨ה כא ל-ֱא@ֵהֽ   יש לשים לב לקושי המתעורר בקריאת תיבות אלו וטעמיהן :ִיְׂשָרֵא֝

ֶחם כז י ְלִהָּל֣   ד וכן הדבר בהמשך בפסוק לב"טעם נסוג אחור ללמ :ִּב֑
  

        ::::ראשון של בלק במדבר כבראשון של בלק במדבר כבראשון של בלק במדבר כבראשון של בלק במדבר כב
  
ה ד ת ֶי֣ ֶרק ַהָּׂשֶד֑ תטעם טפחא בתיבת  :ֵא֖   ֵא֖

תֹוָרהה   במלעיל, ו"ההטעמה בתי, א"הטעם מימין לפ : ְּפ֠

ָרה .ף משנה את משמעות הכתוב"ן כמו אל"הקורא את העי :ְוַעָּת֩ה ו י-ָאֽ  .ף"העמדה קלה באל :ִּל֝

ּנּו   ש בשווא נע ולא בחטף"הרי :ַוֲאָגְרֶׁש֖

ָבה יא   ף"העמדה קלה בקו :ִּלי֙-ָקֽ

אֶמר ֱא@ִהי֙ם ֶאל יב ֹ֤ ם-ַוּי  רבים הקוראים המתבלבלים, יש לשים לב לטעמים בפסוק זה :ִּבְלָע֔

קוטע את דברי הבורא אל בלעם , 5הדבר נובע מכך שהאתנח. טפחא כבר בתחילתו-וקוראים מרכא

א :באמצע ומחלק את הדיבור לשניים ֹ֥ ; ל ם ֵתֵל֖ א ִעָּמֶה֑ ֹ֤ ם-ֶאת ָתֹא֙ר ל    ָהָע֔
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