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    סטהיבטים לשוניים בפרשת תולדת
  

   ְוָיַׁשְבָּת  ּוָפַרְקָּת  ְוֵהֵבאִתי  ְוֵהֵבאָת  ְוָנַתִּתי  ְוִהְרֵּביִתי ַוֲהִקֹמִתי: ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שוי
 ְוָׁשַלְחִּתי

רכה כא  ֶתר לֹ֙ו. ן בשווא נח"העי: ַוֶּיְעַּת֨   .ן"הטעם בעי: ַוֵּיָע֤

ְצכה כב                                   י ראשונה בשווא נע ולא בחטף"צד: ֤צּוַוִּיְתרֹֽ

ׁש ֶאתכה כב  ֹ֥ ֶל& ִלְדר ֶל& טעם טפחא בתיבת ׃ 'ֽה-ַוֵּת֖   ַוֵּת֖

םכה כג  העיצורית ' יש להקפיד לבטא את הא. השימוש' ד בשווא נח וללא דגש אחר מ"בשתי התיבות הלמ: ּוְלֹא֙ם ִמְלֹא֣

  ן על הפרדת התיבותוכ) ּולֹו֙ם ִמלֹ֣ום: לא(

תכה כח  ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה֥ ב׃-ְוִרְב ָק֖ ה טעם טפחא בתיבת ַיֲעקֹֽ   ְוִרְב ָק֖

ִניכה ל  א-ַעל .ד בשווא נח"הלמ: ַהְלִעיֵט֤ ן ָקָרֽ   ש" הטעמה משנית בריְׁש֖מֹו ֱאֽדֹום׃-ֵּכ֥

בכה לא אֶמר ַיֲעקֹ֑ ֹ֖ ב הטעמים טפחא אתנח ובהמשך כה לג : ַוּי אֶמר ַיֲעקֹׄ ֹ֣   . רביע) שופר הולך(ח הטעמים מונ ַוּי
י-ְוָלָּמהכה לב  ה ִל֖ יטעם טפחא בתיבת : ֶּז֥ ָּמה ֶּזה: כאילו כתוב' זה'אין לצרף לה את המילה ,  בלבדִל֖ י-ְוָל֥   ִל֖

ְבָעה ִּלי֙כה לג  ע ֑לֹו.ת בשוא נע"הבי ,ן"טעם נסוג אחור לשי: ִהָּׁש֤   .הטעם לא נסוג:  ַוִּיָּׁשַב֖

ְׁשְּת ַוָּי֖ ָקם כה לד אַכל ַוֵּי֔ ֹ֣ & ַוּי   השני והאחרון במלרע, הראשון והשלישי במלעיל: ַוֵּיַל֑

ָּךכו ג    ף סופית דגושה "ש בשווא נע וכ"הרי: ַוֲאָבְרֶכ֑

יכו ה  י ְותֹורָֹתֽ י ֻחּקֹוַת֥   'חקותי'רבים הקוראים המשתבשים בסיום הקריאה וקוראים כאילו טעם טפחא בתיבת ׃ ִמְצוַֹת֖

ִתיכו ז   ט'  הדבר גם בהמשך בפס כן,מלעיל, ת"הטעם נסוג לחי:  ֲאחֹ֣
ְרכּו כו ח י ָאֽ י  המילה :֥לֹו-ִּכ֣ ְרכּויש להסדיר היטב את קריאת .  ואינה מוקפתמונחבטעם ִּכ֣ ש בשווא נע "כאשר הרי֥לֹו -ָאֽ

  ד"וההטעמה בלמ
  . 1ו" הטעם בתי:ְוֵהֵבאָת֥כו י 
֥אּו כו יד   .ן רפה ובשוא נח"הנו: ַוְיַקְנֿ

קכו כב    במלרע: ֖בּוָר. ן בשווא נח"העי: ַוַּיְעֵּת֣

ם- ַוֶּיטכו כה   .ד בסגול"היו: ָׁש֖

ה-ִאם כו כט ה. ן בצירי"הׂשי: ַּתֲעֵׂש֨ ה ַאָּת֥   ! ן"ף והשני בעי" הראשון באל:ַעָּת֖
אְמרּו ֖לֹוכו לב  ֹ֥   ד"טעם נסוג אחור ליו: ַוּי

ת-ְוֶאתכו לד  ְׂשַמ֔   .ן נע"ת בקמץ רחב והשוא בשי"הבי: ָּב֣
ַרתכו לה    ם "טעם נסוג אחור למ: ֹמ֣
ַָוִּתכז א  ין   ף כאילו היא זו שמנוקדת בסגול"אין לבטא את הכ, א בסגול"ף בשווא נח ואחריה ה"הכ: ְכֶה֥

  .ף הראשונה בשוא נח וכן הדבר בפסוק כה"הכ, על אף הקושי: ְּתָבֶרְכB֥כז ד 

הכז ז    ף הראשונה בשוא נח"הכ: ַוֲאָבֶרְכָכ֛

  ף הראשונה בשוא נח"הכ: ְיָבֶרְכB֖כז י 

  .ו אחריה דגושה"ן בשוא נח והתי"העי: ַעִּכְמַתְעֵּת֑כז יב 

  ד הראשונה בשוא נח"הלמ, על אף הקושי: ִקְלָלְתB֖כז יג 

ִּני. 2ף נח"והשוא בכ) קטן(ף בקמץ חטוף "האל: ְוָאְכָל֙הכז יט  " ברך"ש של "לפי שיטתנו יש לקרוא כל השואים ברי: ְּתָבְרַכ֥

  .בשוא נע ולא בחטף פתח
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  .ו ההיפוך"י והתרגום אין זה וי"לפי רש 
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ְׁשB֖כז כא    ן אחריה בשווא נע" והשי.3ם בקיבוץ"געיה במ: ַוֲאֻמֽ

ְכָל֙ה  כז כה ָׁשה ִּל֙י ְוֹאֽ טעם נסוג אחור : ֦לֹו ַוָּיֵ֧בא. 4והמשמעות שונה. בשווא נע' בחולם והכ' כאן הא, בשונה מלעיל יט :ַהִּג֤

  ד"ליו
י-ּוְׁשָקהכז כו    . 5ן בשוא נח"השי: ִּל֖

הכז כז  יַח ָׂשֶד֔   ש התיבה השנייהא הידיעה ברא"יש להיזהר לא להוסיף ה: ְּכֵר֣

ֵבאכז לג  י ַוָּי֨ הּו. ד הראשונה" הטעם נסוג ליו:ִל֝   . ץ"ו בקמ"הוי: ָוֲאָבֲרֵכ֑
ִני֙כז לו   ַּיְעְקֵב֙   פתחחטף ש לא ב"פתח וכן בשוא נח ולא ב" העי:ַוֽ

הכז מה    במלרע:  ָלָמ֥
&כח ד    ְלB֖ טעם טפחא בתיבת : ְלB֖ ּוְלַזְרֲעB֣ ִאָּת֑

  ולא בפתחם בקמץ " המ:ָמֲחַל֣ת׀כח ט 
  

        :::: ב ז ב ז ב ז ב ז––––מלאכי א א מלאכי א א מלאכי א א מלאכי א א , , , , הפטרת תלדותהפטרת תלדותהפטרת תלדותהפטרת תלדות
  

ִני א ו   יד' וכן הדבר גם בפס 6ָאִנ֩י במלעיל וכן הדבר גם בהמשך הפסוק: ָא֣

ם א ז    יג' בן הדבר גם בהמשך פס, ם בקמץ קטן"המ: ֶּבֱאָמְרֶכ֕

  יש לשים לב לשילוב המעט נדיר של פשטא ולאחריו יתיב: ֚אֹו ֲהִיְרְצB֙ א ח

יָחֵּנ֑נּו א ט ְיָתה .ת בקמץ קטן"החי: ִוֽ את ָה֣ ֹ֔   א הראשונה"טעם נסוג אחור לה: ּז

ר א י ין. ו החיבור מנוקדת בשווא"וא: ְוִיְסֹּג֣ י-ֵאֽ   ף"אין להטעים את האל, ד"הטעם בלמ: ִל֨

ת א יד י .ם בקמץ קטן"המ: ָמְׁשָח֖ א ּוְׁשִמ֖ ם נֹוָר֥ יטעם טפחא בתיבת ׃ ַבּגֹוִיֽ  ּוְׁשִמ֖

י ב ג יִתֽ   ש"ור לריטעם נסוג אח: ְוֵזִר֤

ת ב ד את ַהִּמְצָו֣ה ֵא֖ ֹ֑ ת טעם טפחא בתיבת: ַהּז  ֵא֖

ה ב ו יו ִנְמָצ֣א-לֹא ְוַעְוָל֖ הטעם טפחא בתיבת  :ִבְׂשָפָת֑  ְוַעְוָל֖

 
        ::::ראשון של ויצאראשון של ויצאראשון של ויצאראשון של ויצא

  

  ְוַׁשְבִּתי   ּוָפַרְצָּת: ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שו
יו כח יא   ף חטופה "ם בשוא והאל"המ: ְמַרֲאׁשָֹת֑

ר ח ידכ   ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בכ: ַּכֲעַפ֣

ת ֲאֶׁשר .ת בשוא נח"והבי) קטן(ן בקמץ חטוף "הזי: ֶאֱעָזְבB֔ כח טו &-ֵא֥ ְרִּתי ָלֽ יש להקפיד על מיקום הטעמים ׃ ִּדַּב֖

&ולהימנע מקריאה  ְרִּתי ָלֽ ר ִּדַּב֥ ת ֲאֶׁש֖   ֵא֥
֒כח טז  אֶמר. שלא יהא כאילו מדובר על לימוד משנה, ן"יש להקפיד על קריאת הדגש שבשי: ִמְּׁשָנתֹו ֹ֕   .ג ולא ברביע" בזק:ַוּי

ַתן כח כ י-ְוָנֽ   ן"געיה בנו: ִל֥

יםכח כא    .ף כלל אינה נשמעת"האל׃ ֵלאRִהֽ

& כח כב ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ רטעם טפחא בתיבת ׃ ַעֵּׂש֖ &אין לחוש לאותם ספרים אשר הטעימו בטעות , ַעֵּׂש֖ ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֖   ַעֵּׂש֥
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  הקורא בקמץ רחב ובשוא נע משנה משמעות 
3
ִני֙ ן הייתה צריכה להדגש כמו "ולכן השי, ש.ש.כי יש כאן שורש כפולים מ, תנועה גדולה או קטנהב ם"המיש לדון אם   אלא שמשום ; בפסוק יבְיֻמֵּׁש֙

 יש כנראה ראיה ,במציאות הגעיא כאן במקום שהיה צריך להיות דגש. נו מחליטים שהוא שוא נחלולא הגעיא היי. מה נפל כאן הדגש ונוספה געיא
   .שהשוא נע

4
  .ץ"תבנו בחטף קמ ָּכ  כרנוָז: ק ד"כ מגן אברהם אורח חיים סימן תקפב ס"עיין במש 
5
 .   יש שוא ללא געיאצצצצ""""כאכאכאכאוכל שכן לאור העדות שב. ך קורן"אין להשגיח בחטף בתנ 
6
  הייתה מנוקדת בחטף פתחלולא כן , ף מעיד על כך כי הטעם באות זו"ה התלישא אינו מראה את מקום ההטעמה אבל הקמץ שבאלבמקרה ז 
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