היבטים לשוניים בפרשת תרומה סט

נוֹע ְד ִתּי וְ ִד ַבּ ְר ִתּי וְ ִח ַבּ ְר ָתּ וְ ָכ ַפ ְל ָתּ וְ ָל ַק ְח ָתּ
את וְ ַ
ית וְ נָ ַת ָתּ וְ ֵה ֵב ָ
מילים שוי"ו ההיפוך לעתיד הפכתן למלרע וְ ָשׁ ַכנְ ִתּי וְ ִצ ִפּ ָ
ית וְ י ַָצ ְק ָתּ )של הארון( נשארו מלעיל.
וּפ ַתּ ְח ָתּ וְ נָ ַת ָתּה ַו ֲה ֵקמֹ ָת כולן מלרע המילים וְ ָע ִשׂ ָ
וְ יָ ַצ ְק ָתּ )עמודי האוהל( ִ
כה ב יִ ְדּ ֶב֣נּוּ :הדל"ת בשוא נע.1
ילם | ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים וְ עֹ ֥ר ֹת | ְתּ ָח ִ ֖שׁים
כה ג זָ ָ ֥הב וָ ֶ ֖כ ֶסף :יש להקפיד על הפרדת התיבות וכן בהמשך פס' הֵ :א ִ ֧
כה ה ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים :מ"ם בשוא ,אל"ף בקמץ חטוף
כה ח וְ ָ ֥עשׂוּ ִ ֖לי :טעם מרכא נסוג אחור לעי"ן
מאָמה עבריה
ָ
כה י וְ ַא ָ ֤מּה :אל"ף פתוחה ודגש חזק במ"ם להבדילו
כה יב וְ ַיָצ ְ֣ק ָתּ ֗לּוֹ :טעם מונח נסוג אחור לצד"י ודגש חזק בלמ"ד
כה יד ַ ֖על ַצ ְל ֣עֹת ָה ָא ֑ר ֹן :טפחא בתיבה ַ ֖על
שׁר ֶא ֵ ֖תּן ֵא ֶ ֽליָך :אין לסיים 'אשר ,אתן אליך' )טעות נפוצה(
כה טז ֲא ֶ ֥
וּכרוּבֶ -א ָ ֥חד ִמ ָקּ ָ ֖צה ִמ ֶזּ֑ה :טעם טפחא בתיבה ִמ ָקּ ָ ֖צה ,אין לקרא 'וכרוב אחד ,מקצה מזה'
כה יט ְ
כים :כ"ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף פתח כפי שמופיע בחלק מהספרים2
כה כ ס ְֹכ ִ ֤
כה כא ִמ ֿ ְל ָ ֑מ ְע ָלה :הלמ"ד הראשונה רפויה בשוא נח בניגוד למילה ִמ ְלּ ַמ ָטּה שהלמ"ד דגושה בשוא נע.
כה כב וְ ִד ַבּ ְר ִ֨תּי ִא ְתּ ָ֝ך :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא לבטא חירק אחד לשתיהן
כה כד ָר ְח ֔בּוֹ :הרי"ש בקמץ קטן
שׂוֹת ֙יו :שי"ן שמאלית
וּק ָ
כה כט ְ
הערה :ישנן שתי שיטות הנהוגות בקביעת מקום העלייה השלישית ,יש מי שנוהג לקרוא עד פרק כה ל )פרשה פתוחה( ויש
מי שנוהג להמשיך עד סוף הפרק )פסוק מ ,פרשה סתומה( .אין לכך נפקא מינה רק שאולי כדאי להודיע על כך מראש לציבור
המתפללים ולהימנע מהערות מיותרות בזמן הקריאה.
כה לט ִכּ ָ ֛כּר :הכ"ף השנייה
ר־א ָ ֥תּה ָמ ְר ֶ ֖אה ָבּ ָ ֽהר טפחא במילה 'מראה' וכך צריך לקרוא 'אשר אתה מראה ,בהר'.
כה מ ָמ ְר ֶ ֖אה :המ"ם בקמץ קטן ֲא ֶשׁ ַ
בקמץ3

פרק כו ַאחתֶ -אחת :כאשר המילה מוטעמת באחד המפסיקים העיקריים ,סו"פ ,אתנח ,זקף או סגול =< ֶאחת ,בשאר
המקרים =< אַחת .יוצא מן הכלל כו ח ִמ ָ ֣דּה ַא ַ֔חת
כו א ָמ ְשׁ ָ֗זר :עקב היות השי"ן והזי"ן מאותו מוצא – אותיות שיניות ,יש קושי מסוים לבטא את השי"ן בשוא נח .המ"ם
בקמץ חטוף של בנין ָהפעל.
את :געיה תחת הלמ"ד הראשונה והשווא אחריה ,נע.4
כו ד ֻל ְל ֣ ֹ
א ֶהל :הלמ"ד בשווא נע ולא בקמץ
כו ז ְל ֖ ֹ
1הקוראים וי"ו כבית רפויה )מבטא "ישראלי" רגיל( אם יקראו בשוא נח משנים משמעות
2זו שיטת כתבי יד מדויקים ובראשם כא"צ ,אבל למעשה לא מומלץ לקרוא כן מי שקורא כל שוא נע כעין סגול.
3זה אחד משיבושי חילופי קמץ פתח מדפוס ונציה שהתאזרחו בחומשים .כן הוא אל-נכון בקמץ בתנ"ך ירושלים תשיג ,בדותן ע"פ לנינגרד.
ובברויאר ובכתר בר אילן .וכן בפסוק המקביל בפרשת ויקהל )לז כד(.
4כך הדבר על פי תורה קדומה ואם למקרא ,בראשון מביניהם ,בחלק הדקדוק נאמר כך :השווא שבלמ"ד נע מפני הגעיה שקדם לו וכן הוא בכל
התיגאן וברב הדפוסים ושרשו לול והאל"ף נוספת ,עכ"ל .א"ה :כבר אמרנו שיש כאן כתיב מלא דקדוקי .כלומר המילה בכתיב דקדוקי היא לּולאות,
לכן אין ספק שהוא שוא נע .
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כו יב ָהע ֵ ֹ֔דף :הטעם בדל"ת מלרע.
כו יג ָבּע ֵ ֹ֔דף :במלרע
כז כב וּֽ ְליַ ְר ְכּ ֵ ֥תי :הכ"ף דגושה הלמ"ד בשוא נח למרות הגעיא בוי"ו .לעומתו בפסוק הבא:
כז כג ַבּיַּ ְר ָכ ָ ֽתיִ ם׃ הרי"ש בשוא נח והכ"ף אחריה רפויה
ה :הטעם במ"ם מלעיל ,הלמ"ד דגושה
כו כד וְ ִי ְֽהי֣ וּ :וא"ו החיבור בשווא נע והקורא בפתח משנה משמעות לזמן עברִ .מ ְלּ ַמ ָטּ ֒
בשוא נע ,בניגוד למילה ִמ ֿ ְל ַמ ְע ָלה שהלמ"ד רפויה ובשוא נח.
ית :הה"א בקמץ קטן
כו לא ָה ְר ֵ ֖א ָ
כו לג וְ ִה ְב ִדּ ָיל֤ה :במלרע
כז ו ַכּ ְר ֥כּ ֹב :הכ"ף השנייה בחולם ,לא בקיבוץ
א ֶרְך :טעם נסוג אחור למ"ם
כז יא ֵ ֣מ ָאה ֑ ֹ
יה ֙ם ַא ְר ָבּ ֔ ָעה :בפשטא זקף ולא במונח זקף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
כז טז ַע ֻ ֽמּ ֵד ֶ
כז יט וְ ָכל-י ְִת ֥ד ֹת :היו"ד בחירק חסר והתי"ו בשווא נח על אף הקושי שבהגיית הדל"ת שלאחריה
הפטרת תרומה במלכים א ה כו-ו יג:
לּוֹנ֖י5
ַח ֵ

טוּמים :טעם טפחא בתיבת
לּוֹנ֖י ְשׁ ֻק ִ ֥פים ֲא ִ ֽ
ו ה ַח ֵ
תּי 6
ו ו ְל ִב ְל ִ ֖תּי ֲא ֥חֹז ְבּ ִקירוֹתַ -ה ָ ֽבּיִת :טעם טפחא בתיבה ְל ִב ְל ִ ֖
ו ז ֶ ֽא ֶבן־ ְשׁ ֵל ָ ֥מה ַמ ָ ֖סּע נִ ְב ָנ֑ה :טעם טיפחא בתיבה ַמ ָ ֖סּע
לוּלּים :דגש חזק בלמ"ד השנייה
וּב ֗ ִ
ו ח ַה ֵצּ ָל ֙ע :במלרעְ .
וּשׂ ֵד ֖ר ֹת :שי"ן שמאלית
וט ְ
ראשון של תצווה:
כז יט וְ ִי ְק ֨חוּ :הוא"ו בשווא נעְ .ל ַה ֲע ֹ֥לת :געיה בה"א מעמידה במעט את קריאתה למנוע הבלעת העי"ן החטופה
כח א ְל ַכ ֲהנוֹ֑ ִ -לי :געיה בכ"ף
וּח ָח ְכ ָ ֑מה :יש להקפיד על הפרדת התיבות
כח ג ֣ר ַ
כח י ַ ֖על ָה ֶ ֣א ֶבן ָה ֶא ָ ֑חת :טעם טפחא בתיבה ַ ֖על

5על פי תורה קדומה ,על סמך התיגאן ,טעם טפחא בתיבת 'שקופים' א"ה :וכבר בארנו שאנו הולכים לפי בן אשר בכתר אר"ץ.
 6כן הדבר על פי תוכנת הכתר ובאתר של מכון ממרא ,וכן בלנינגרד )דותן( וירושלים תשיג .בתורה קדומה ובתיקון סימנים ,הטפחא בתיבת 'אחז'
סימנים הטעים כך לפי קורן ,ולא הטעים נכונה.
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