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  סט  בלקהיבטים לשוניים בפרשת 
  

  דקדוקי קריאה בפרשת בלק ובהפטרה ובראשון של פינחס

י ַרב כב ג י  טעם מונח בתיבת: ֑הּוא-ִּכ֣  .הבאה אחריהַרב  אין לצרף לה את התיבה, בלבדִּכ֣

הכב ד  ת ֶי֣ ֶרק ַהָּׂשֶד֑ תטעם טפחא בתיבת  :ֵא֖   ֵא֖

תֹוָרהכב ה   במלעיל, ו"הטעמה בתי : ְּפ֠

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

ּנּו. ף"באל   ש בשווא נע ולא בחטף"הרי :ַוֲאָגְרֶׁש֖

יכב ח    מלרע: ַוֲהִׁשבִֹת֤

ָבהכב יא    ף"העמדה קלה בקו :ִּלי֙-ָקֽ

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

קוטע את דברי הבורא אל בלעם , 1הדבר נובע מכך שהאתנח. טפחא כבר בתחילתו-וקוראים מרכא
א: באמצע ומחלק את הדיבור לשניים ֹ֥ 2 ל ם ֵתֵל֖ א ִעָּמֶה֑ ֹ֤ ם-ֶאת ָתֹא֙ר ל   ָהָע֔

אְמרּוכב טז  ֹ֣   ד"טעם נסוג אחור ליו :֗לֹו ַוּי

ָבהכב יז י- ָקֽ ה  כמו בפסוק יא, ף ולא מונח"מוקפות וגעיא בקו ִּל֔ העמדה (ף "נחץ באל :ֶאֱעֶׂש֑

  ן החטופה"למנוע הבלעת העי) קלה

ַחרכב כב  ף-ַוִּיֽ   כן הדבר גם בהמשך, ד מפני הגעיה שם"העמדה קלה ביו :ַא֣

ִני כב כח י ִהִּכיַת֔  .ו בפתח"התי: ִּכ֣

ןכב ל  ַהְסֵּכ֣   א הראשונה"געיה תחת הה :ַהֽ

יכב לו  א ִּכ֣   . ם אינן מוקפותהמילי, טעם מרכא במילה כי ָב֣

ם כב לז ֻאְמָנ֔   .בטעם זקף קטן :ַהֽ

ֵּנהכב לח  אִתי֙-ִהֽ   א הראשונה"געיה בה :ָב֙

הכג ג    .ש בצירי"הרי: ִיָּקֵר֤

ַהְרֵריכג ז  ֶדם-ֵמֽ   ש הראשונה בשווא נח"הרי, ועל אף הקושי, לכן. א"ם ולא בה"הגעיה במ :ֶק֔

  .דבר גם בפסוק כדכן ה, א בסגול"ולכן הה, המילים מוקפות: ָע֙ם-ֶהןכג ט 

י- ְוָקְבנֹוכג יג   ף בקמץ קטן"הקו :ִל֖

ה׃ כג טו  ֶרה ּכֹֽ   ף"טעם נסוג אחור לקוִאָּק֥

עכג יח    2אך ראוי יותר לקרותה בשווא נע, ן בחטף"רשאים לקרא את השי: ּֽוֲׁשָמ֔

ֶל2כג כא ת ֶמ֖   ש"אין טעם נסוג אחור לרי : ּוְתרּוַע֥

ַחׁ֙ש-לֹאכג כג  ַעל ֵאֽ-ַמה. במלעיל :ַנ֙   . 3א"טעם נסוג אחור לפל׃ ָּפ֖

יכג כד  ֶרף-ַעד .ף בפתח וכן הדבר בהמשך כד ט"הכ: ְוַכֲאִר֖ אַכל ֶט֔ ֹ֣   ד"טעם נסוג אחור ליו :י

ּנּוכג כה    ף בחטף קמץ"הקו :ִתֳּקֶב֑

תֹוכג כז    במלעיל :ְוַקּבֹ֥

ִין׃כד ג  ם ָהָעֽ   ן ימנית"ׁשי ְׁשֻת֥

  הגרוניות שלאחריהף בפתח ויש להיזהר לא להבליע את "הכ :ַּכֲאָהִלי֙םכד ו 

                                                 
והאתנח חוצה את החלק העיקרי של הפסוק . יא לפני האתנח הוסבר כמה פעמים שהפתיחה של הפסוק ה:ה"א 1

 .אל בלעם' כלומר את דברי ה
כן הדבר גם בתורה קדומה שמוסיף על כך בחלק הדקדוק שכך הוא הדבר , ן בחטף פתח"השי, על פי תוכנת הכתר 2
 והחטף אינו בא ,תנועה חטופה הבאה באות שאינה גרונית לרוב היא נקראת כשווא נע, ככלל. 'לתפארת הקריאה'

  .אלא על מנת לסמן את הנעת השווא
אנו אנו אנו אנו . א וכן הדבר בכל ספרי תימן"ן ולא בפ"הטפחא בעי, ך קורן ועל פי תורה קדומה"אך בתנ. כך לפי תוכנת הכתר 3

 ....אאאא""""הטעם בפהטעם בפהטעם בפהטעם בפי לנינגרד ומהדורת ברויאר לפיהם י לנינגרד ומהדורת ברויאר לפיהם י לנינגרד ומהדורת ברויאר לפיהם י לנינגרד ומהדורת ברויאר לפיהם """"הולכים לפי כהולכים לפי כהולכים לפי כהולכים לפי כ
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 ַּזלכד ז  ִי֙ם-ִיֽ ו. ד"געיה ביו :ַמ֙ ְלָי֔ ד בשוא "הלמ, ת בקמץ רחב ויש להאריך מעט בקריאתה"הדל :ִמָּד֣

ם. נע א. ש בחולם"הרי, ו בשווא נע ובמלרע"הוא :ְוָירֹ֤ ן "ן בפתח והׂשי"הנו, ו בשווא נע"הוא :ְוִתַּנֵּׂש֖

  .בדגש
י ְיִק כד ט יא ִמ֣ י ּוְכָלִב֖ ב ַּכֲאִר֛ ּנּוָׁשַכ֧ י ההפסק במילה :יֶמ֑  קטן לעומת ההפסק במילה ַּכֲאִר֛

יא  ּנּו כלומרּוְכָלִב֖ י ְיִקיֶמ֑ יG. מוסב על שניהם ִמ֣ כן הדבר גם , ש בשווא נע ולא בחטף"הרי :ְמָבְרֶכ֣

יGבהמשך    ְוֹאְרֶר֖

הכד יא    אחרת משבש את משמעות המקרא, ן"יש להקפיד על קריאה נכונה של העי :ְוַעָּת֖

לִמִּיכד יז    ד אחריה בחירק חסר ובדגש חזק"גם היו, ם בחירק חסר"המ :ְׂשָרֵא֔

ִילכד יח  ֶׂשה ָחֽ ֹ֥    ן"טעם נסוג אחור לעי׃ ע

 .ת בשוא נח"ש ודלי"רי. ו בשווא נע"הוא :ְוֵי֖ ְרְּדכד יט 

ִיןכד כב ר ָק֑ ֵעֽ ָּך. ת"טעם נסוג אחור לבי : ְלָב֣   ף סופית דגושה"כ׃ ִּתְׁשֶּבֽ

ֶמדכה ג    במלעיל :ַוִּיָּצ֥

בה כה    ן בחולם"הׁשי, ו בשווא נע ובמלרע"הוא :ְוָיׁשֹ֛

יְנָח֙סכה ז    ן בשוא נע אחרי חירק מלא וכן הדבר בכל מקום"הנו :ִּפֽ

  
        ::::וווו----מיכה המיכה המיכה המיכה ה, , , , הפטרת בלקהפטרת בלקהפטרת בלקהפטרת בלק

  

י: יג כל הצורות הבאות במלרע-בפסוקים ח י ְוִהְׁשַמְדִּת֖ י ְוָנַתְׁשִּת֥ י ְוָהַרְסִּת֖ י ְוַהֲאַבְדִּת֖   ְוִהְכַרִּת֥

 

לה ו    ד שנייה בפתח"יו, ד ראשונה בשווא נע"יו :ְיַיֵח֖

יה ט    ף החטופה"א למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בה :ְוַהֲאַבְדִּת֖

ְהיּוה יא  2-ִיֽ   ד הראשונה"געיה ביו׃ ָלֽ

ְעָנה ַהְּגָב֖עֹותו א  יש להקפיד על הפרדת התיבות למי שאינו מבחין בקריאתו בין קמץ  :ְוִתְׁשַמ֥

  לפתח
ֶרץו ב    ך בשווא נע"הסמ, ם"וג אחור למטעם נס :֣מֹוְסֵדי ָא֑

י׃ו ג    . [4]ת אחריה רפויה"והבי במרכאֲעֵנ֥ה   ֲעֵנ֥ה ִֿבֽ

  ף בקמץ קטן"הכ :ָנ֙א-ְזָכרו ד 

ַעןו ה     [5]בזקף גדול: ְלַמ֕

ְב֖בֹותו ז  ֶמן-ַנֲחֵלי . ת הראשונה בשווא נע"ש והבי"געיה ברי :ְּבִרֽ   ן "העמדה קלה בנו :ָׁש֑

ֶסד ו ח ֲהַבת ֶח֔   ף"ם נסוג לאלהטע :ְוַא֣

  
        ::::ראשון של פינחסראשון של פינחסראשון של פינחסראשון של פינחס

  
יוכן .  ְּבַקנֹו–לא , ף"עם זאת יש להשמיע את קטיעת האל, ן רפויה"הנו :ְּבַקְנ֥אֹוכה יא  ׃ ְּבִקְנָאִתֽ

  . ְּבִקיָנִתי–ולא 
  קטועה' שלום'ו של "בחלק מספרי התורה הוא׃ ָׁשֽלֹוםכה יב 

ְיָתה ּלֹ֙וכה יג  עם זאת , ד מדין אתי מרחיק" בלמא הראשונה ודגש חזק"טעם נסוג אחור לה :ְוָה֤

יו.ד בשוא נע"היו א+ָה֔   ף כלל אינה נשמעת"האל : ֵלֽ

יתכה טו  אׁש ֻאּ֥מֹות ֵּבֽ ֹ֣ ב ְּבִמְדָי֖ ן ֽהּוא׃ -ר באין להתעכב על ָא֛ ויש להאיץ מעט את קריאת , ָא֛

                                                                                                                                            
ג ובתיקון ההפטרות של פלדהיים אל "ך ירושלים תשי"וא בתנ וכן ה1ןלנינגרד קהיר וששו) צ"כא(כן הוא בבן אשר  [4]

במצודתו . למרבה הצער המדקדק בן זאב לפני כמאתיים שנה הגיה והפך את המרכא לטפחא והדגיש את הרפה. נכון
 . בעקבותיהם כמה תיקוני קוראים, ך קורן"ותנ, היידנהיים, ך לטריס"נלכדו תנ

 ג ולנינגרד"שיכולל ירושלים ת,  כן הוא במדויקים[5]
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  להסמיכה לתיבה שלפניה שהרי הטפחא היא כאן המפסיק העיקריְּבִמְדָי֖ ן התיבה 

י כה יח ים .ח לא במקףבמונ :ִּכ֣ ה .ש ראשונה בשווא נע ולא בחטף"רי :צְֹרִר֥  ,בטעם מרכא ַהֻּמָּכ֥

ה-ְֿביֹום   .במקף ולא במונח -ְּדַברן וגם בהמשך הפסוק אגם כ :ְּפ֑עֹור-ְּדַבר- ַעל.הבית רפה ַהַּמֵּגָפ֖

ת כו ג ְרבֹ֣    .ש בשווא נח"ן והרי"געיה בעי :ְּבַעֽ
  


