היבטים לשוניים בפרשת כי-תבוא סט
דקדוקי מילים וחלקם בעלי שינוי משמעות בפרשת כי-תבוא ובהפטרה ובראשון של נצבים
את ְו ָלה ַק ְוכ ָל
ּוב ָל
מילים שו י"ו ההיפוך לעתיד הפכתם למלרע  ,ללא ציון הפסוקים ְ :ו ָל ַקר ְו ָל ְו ַקש ְומ ָל ָל

ּוץ ַק ְוד ָל
ְו ָלא ַקמ ְוש ָל ְו זָל ַקב ְו ָל ְו ָלש ַקמ ְו ָל ְו נָל ַקת ָל ה ְו ָל ַקמ ְוש ָל ַק ֲהה ֵקרמ ָלֹמת ְו ַקש ְוד ָל ְו ָלכ ַקת ְוב ָל ְו ָל ַקמ ְוף ָל ָל
ית
ית ְו ָלהיִנ ָל
ית ְו ִנה ְו ִנ ָל
ּובנִנ ָל
ית ָל
ית ְו ָלף ִנש ָל
מילים שנשארו מלעיל למרות ו י"ו ההיפוךְ :ו יָל ַק ְוב ָל ָלבּה ְו ָלףנִנ ָל
ית
ְו ָלף ַקב ְוד ָל ָלשם ְו ַקה ֲהף ִנ ָל
כו ו ַק יְו ַקףּנּונּו היו"ד בשוא ללא דגש והע י"ן בפתח והנ ו"ן בדגש לשון עינוי  .אם יקרא את היו"ד
בפתח משמעותו ענייה
ית :בזקף קטון בלבד ללא דרבן (מקל)
כו י ְו ִנה ְו ַק ֲה ִנ ָל
שש:
כו יב ַ֠ ַק ְוף ֵקשש :לשים לב לניקוד  :למ"ד בפתח ; עי"ן בשוא נח ; ׂשי"ן רפויה  .לא :לְ עַ ֵּׂשרַ .קמ ְוף ַק ַ֧
העי"ן בשוא לא בחטף
מת :הלמ"ד בשוא לא בקמץ
כו יד ְו ֵק ֵ֑
כו יז ֶהה ֱאא ַקמ ְוש ָל  :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף החטופה בדומה לו בהמשך יח ֶהה ֱאא ִנמ ְויש ָ֣ך
כו יט ְו ִנ ְוהי ְוֹמת ַ֧  :געיה בלמ"ד וה"א בשווא נח
ֹמתן ָל ְֵ֑ך :אין טעם נסוג אחור
כז ב נ ֵק ָ֣ך
כז ג ְוב ָלף ְוב ֶה ֵ֑ש  :העי"ן בקמץ קטן
ית :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת הגרונית החטופה שלאחריה
כז ו ְו ַקה ֲהף ִנ ָל
שם :טעם נסוג אחור לכ"ף ודגש חזק בשי"ן מדין אתי מרחיק
כז ז ְו ָלא ַק ָ֣ךכ ְו ָל ָל ֵ֑
כז ט ֶה ֶ֥א ָלכּ -יִנ ְוש ָלש ֵקא  :תיבה ֶה ֶ֥א במרכא ולא במקף ובסגול ולא בצירי  .נִנ ְוה ֵקי ָלָ֣ךית ְו ָלףם :הלמ"ד ללא
דגש אתי מרחיק
שכש
ּובנְו יָל ִנמן׃ טעם טפחא בתיבת ְו יִנ ָלשּׂ ָל
יוֹספ ִנ
שכש ְו ֵק ֶ֥
יהּודה :הוא"ו בחיריק מלאְ .ו יִנ ָלשּׂ ָל
כז יב ִנ ָל
כז יד ְו ָל ֶ֥א ְומ ֛שּו :האל"ף במרכא כטעם משנה
וֹף ַק ָ֣ךבת :העי"ן בחטף פתח ולא בצירי
כז טו ֲה
כז כא ָל ָ֣ךדּם נָל ִנ ֵָ֑רי :הדל"ת בקמץ ולא בפתח
כז כה ָל ָ֣ךדּם נָל ִנ ֵָ֑רי :דם בקמץ ולא בפתח
גּוֹיֶ֥י ָלה ָלא ֶהשצ׃ טעם טפחא בתיבת ַקף
כח א ַקף ָלכּ ֵ -ק
ּוב ַקָ֣ךש ְוכ  :הטעמה משנית בבי"ת והכ"ף הראשונה בשווא נח
כח ח ֵק
כח ט ִננ ְו ַקבעָ -ל ְֵ֑ך :געיה בנו"ן
כח יא ָל ֶ֥ ֶהתת ָל ְך׃ טעם נסוג אחור ללמ"ד
כח יג ּונְו ָלתנְו  :התי"ו בקמץ גדול
כח כ ִנה ָלש ֶהמ ְוד  :המ"ם בסגול והכ"ף סופית קמוצהְ .ו ַקףדֲ -הא ָלב ְוד ָ֙ך  :הבי"ת בקמץ קטן
ּוב ְוט ִנֹמשים :יש לשים לב לכתיב וקרי וכן בהמשך בפס' ל
כח כז ַק
כח כט ַקה ִנףּוֵק ָ֙ךש :הה"א בפתח ,לא בקמץַ .קב ָלצּ ֳה ַק ַ֗שיִנ ם :הצד"י בקמץ גדול והה"א אחריה בחטף קמץ
כח ל ְו ֹמאֵ -קת ֵק ָ֣ך ב ֵ֑בוֹ :אין טעם נסוג אחור
כח מא ְו ֹמא-יִנ ְוהיָ֣ך ּו ָל ְך :אין טעם נסוג אחור
כח מב יְו יָל ֵקש  :יו"ד ראשונה בשווא נע ,יו"ד שנייה קמוצה
מ ְוף ָל ה ָל ֵ֑מּ ְוף ָל ה :העי"ן בשווא נח ומ"ם שנייה בדגש חזק
כח מג ַק ָ֣ך
כח מט ָלף ֶ֨ ֶה י גּוֹי :דגש חזק בגימ"ל מדין אתי מרחיק
אכ  :הכ"ף בצירי ולא בפתח  .אֹמיִנ ְוב  :היו"ד בחירק חסר והבי "ת אחריה בשווא נח  ,כן
כח נה י ֹמ ֵק
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הדבר גם בהמשך הפרק

ּוב ִנב ָל ּה׃ בי "ת ראשונה בשווא נח  ,כן הדבר גם בפסוק הבא
כח נו ְ .ו

יה
ּוב ָלבנֶהָ֙ך ָ֙ךָל
ְו
ֹלהי ׃ טעם טפחא בתיבת ֵקאת
כח נח ַקהּנִנ ְוכ ָלבד :בי"ת בקמץ ולא בפתחֵ .קאת ֶ֥ה' ֱאא ֶה
1
כח נט ָל ֳ ָל יִנ ם ָלש ִנ ֶ֥ףים ְו נֶה ֱאא ָלמ ִננים׃ טעם טפחא בתיבת ָל ֳ ָל יִנ ם
כח סד ְו ָלף ַקֶ֨ב ְוד ָל ָלָ֝שם :טעם נסוג אחור לבי"ת ודגש חזק בשי"ן
יכ ָ֙ךםׂ :שי"ן שמאלית
מ ֵקת ֶה
כט ד ֹמאָ -לב ּו :במלרעַ .קש ְו ֹמ
אּוב ִני .הר' מנוקדת
שאּוב ִנני :הרי"ש בדרך כלל בגעיא  ,רבים משתבשים לקרוא מלה זו ָ :ל ְר ֵ
ֵק
כט ז ָל
רּוב ִני
בשורק והאל"ף נחה כלומר איננה מנוקדת כלל .מילה זו נקראתָ :ל ֵ
ַקה ְומנַק ִנשי׃ השווא במ"ם נע
כט ח ֵקאת ָלכּ ֲ -הא ֶה ֶ֥ ש ַק ֲהףשּון׃ טעם טפחא בתיבת ֵקאת
הפטרת פרשת כי תבוא ישעיהו ס א-כב:
ּומי א ִנוֹשי :שתיהן במלעיל
א ֶ֥ר ִנ
ּוץ ַק ֶ֥ ד :במלרע
ה ָל
ו ֻכּ ָללּם ִנמ ְוש ָל ָ֣ךבא יָל ֵ֑בֹמאּו :טעם טפחא בתיבת ֻכּ ָללּם
ז יִנ ָל ָ֣ךקּ ְובקּו ָל ְך :טעם נסוג אחור לקו "ף ,היו"ד בחירק חסר  ,לא בשווא .יְו ָל ְוש ֵ֑תּונֶה ְך :הרי"ש בשווא נע
ההטעמה בתי"ו ,במלעיל ,כן הדבר גם בהמשך פס' י
יד ְו ָלָר ְושאּו ָל ָ֙ךְך :טעם נסוג אחור לקו"ף
טז ְו יָל ַק ַ֗ד ַקף ְו  :העי"ן בפתח
יז ָל ָ֣ךא ִנביא ֶהכ ֶהספ :טעם נסוג אחור לאל"ף הראשונהְ .ו נֹמגְו ַקשיִנ ְךׂ :שי"ן שמאלית
יט ֹמא-יִנ ְוהיֶה הָ ֶ֨ -ללְּך :געיה ביו"ד הראשונה ,בדומה לו בפס' הבאְ .ו ָלהיָל הָ -ל ְך :געיה בה"א הראשונה
כ יִנ ְוָ֣ךיש ּו ָל ֵ֑א ֶהשצ :טעם נסוג אחור ליו"ד המנוקדת בחיריק מלא ,הרי"ש אחריה בשווא נע
ראשון של נצבים:
אֹלהים :האל"ף כלל אינה
ִנ
כט יב יִנ ְוהיֶה הְ -ולּ ָ֙ך  :געיה ביו "ד הראשונה  ,בדומה לו בהמשך פס ' יחֵ .ק
נשמעת
2
פּה להסמיכה לקודמתה
כט יד ְו ֵקֶ֨את ֲהא ֶה ֶ֥ ש ֵקא ֶהינּ֛נּו ֹמפּה :יש להאיץ מעט את קריאת התיבה ֹמ
כט יט יֶה ְוף ֶַ֨ק ן :העי"ן בשווא נח ְ .ו ָלש ְוב ָלקה בוָֹ֙ך  :טעם נסוג אחור לרי "ש ,דגש חזק בבי "ת השנייה מדין
אתי מרחיק
כט כב ְוכּ ַקמ ְוה ֵקפּ ַַ֞קכת :הה"א בשווא נח
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כן הוא בכתר ארם צובא ובשני כתבי יד.
2
על מנת למנוע שיבוש ההפסק בין המילים כתוצאה מצירוף הטעמים תביר -טפחא ,שלא יישמע כ אילו כתוב
ְו ֵקֶ֨את ֲהא ֶה ֶ֥ ש ֵקא ֶהינּ֛נּו ֹ -מפּה ִנף ָל ֶ֥מּנּו ַקהיּוֹם
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