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         סט סט סט סטהיבטים לשוניים בפרשת אמורהיבטים לשוניים בפרשת אמורהיבטים לשוניים בפרשת אמורהיבטים לשוניים בפרשת אמור
  

 ר ובהפטרה ובראשון של בהרדקדוקי קריאה בפרשת אֹמ

 .ן בשוא נח"עם זאת השי! לא ִלֵׁשרֹו. ף"להיזהר מהבלעת האל: ִלְׁשֵא֔רֹוב 

ד פתוחה"ו בשוא והלמ"כאן הוי :ְוַלֲאחֹ֤תֹוג 
1
 ף החטופה"ד למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בלמ, 

ַעל ְּבד  א ַּב֣ א ִיַּטָּמ֖ ֹ֥ יול ַחּֽלֹו׃ . 'בעמיו, יטמא בעל-לא'אין לקרוא , אתנחתא-מונח, טפחא-מוטעם מרכא :ַעָּמ֑ הטעמה ְלֵה֖

מאיילא: כפולה
2

 ד"פ בלמ"א וסו" בה
ֶדׁשו  יּו קֹֽ  א"טעם נסוג אחור לה׃ ְוָה֥

ּהז   המוזכרת כמה תיבות לפני כן, ללא מפיק', אשה'יש להקפיד על קריאת המפיק להבדילו מה : ֵמִאיָׁש֖

ֶמן-ַעלי    3התיבה הראשונה מוטעמת במונח לגרמיה :רֹאׁ֣שֹו ׀ ֶׁש֤

היג  יָה ִאָּׁש֥ ת הראשונה רפה על אף שהיה מקום לחשוב שיש כאן דין צבותות"הבי :ִבְבתּוֶל֖
4

  

  שֹין שמאלית׃ ָׂשֽרּוַע כא יח

  ֖אֹוטעם טפחא בתיבת  :֖אֹו ְּתַבֻּל֣ל ְּבֵעי֑נֹוכא כ 

יכא כד    ן בפתח"השי :ִמְקָּדַׁש֔

 ְזרּ֙וכב ב   ו בשווא נע"הוא : ְוִיָּנֽ

) במבטא הישראלי(ף בחטף קמץ ונקראת "הקו) ַּבֳּקָדִׁשיםוכן (א הידיעה "ף דגושה עקב ה"כאשר הקו :ַהֳּקָדִׁשי֙םכב ג 

  .ף בקמץ רחב ונקראת כפתח"הקו, א הידיעה" ללא הָקָדִׁשיםבמילה . כחולם

לכב ד   ף מנוקדת בפתח ולא בצירי"הכ : יֹאַכ֔

הכב ו    ם בשווא נע" בקמץ גדול והמת"הטי :ְוָטְמָא֖

ּה-ְלָטְמָאהכב ח    ם בשווא נח"ת בקמץ קטן והמ"הטי :ָב֑

ֶדׁש-לֹאכב י  אַכל קֹ֑ ֹ֣   יד, יא' גם בהמשך הפסוק וכן הדבר בפס, ד"טעם נסוג אחור ליו :י

הכב יג    .ת מלרע"הטעם בבי :ְוָׁשָב֞

יאּוכב טז ם. ין שמאליתׂש : ְוִהִּׂש֤   ף בקמץ קטן"האל :ְּבָאְכָל֖

ְרצְֹנֶכ֑םכב יט    .י"אין לעשות ניגון טיפחא בהברת הצד. אתנח בראש הפסוק ללא הכנה של טיפחא לפניו :ִלֽ

ְהֶיהכב כא    ת מדין דחיק"דגש חזק בבי׃ ּֽבֹו-ִיֽ

ם כב כד   .הבית בשוא נח :ּֽוְבַאְרְצֶכ֖

םכב כה   ם בקמץ קטן"המ : ָמְׁשָחָת֤

י כב לג ְקַּדְׁשִּת֔   .ו מלרע"הטעם בתי :ְוִנ֨

רכג ב  שתי הפעמים הראשונות מוטעם בגרשיים ושתי הפעמים : לאורך קריאה זו' דבר'ארבע פעמים מופיעה התיבה : ַּדֵּב֞

ֶדׁש. האחרונות בתביר י קֹ֑   .וכן בהמשך הפרשה. ף"ולכן מקום הטעם באל, הטעם לא נסוג :ִמְקָרֵא֣

הכג ג    ו שלא יישמע כפתח"העמדה קלה בתי :ֵּתָעֶׂש֣

םכג יז  ֵתיֶכ֝ יּאּו. ת"תיבה זו תמיד תבוא בהטעמה משנית בהברת הבי, ככלל, ת"מא מעל הביטעם קד :ִמּמֹוְׁשבֹ֨ דגש  :ָּתִב֣

                                                 
חֹ֔תֹו:בפרשת נזיר במדבר ו ז 1   .ד בשווא נח"ו שרוקה ולמ"וי  ּוְלַא֣
  פסיק אלא טעם מחבר על אף היותו כטפחא מצד צורתואין זה טעם מ 2
  .66' עמ, מאת הרב ברויאר" טעמי המקרא"י ספר "עפ 3
כשלפניו תיבה המסתיימת !) לא כל צירוף(כפת בראש מילה ומאותו מוצא "שתי אותיות בגד[על אף שהיה מקום לחשוב שיש כאן דין צבותות  4

ונה מבין השתיים מנוקדת אך דין זה מתקיים רק כאשר הראש. 'כבדה בפרעהוִא'או ' פשהו בבגדוותת'כגון , בהברה פתוחה ומוטעמת בטעם מחבר
  .יש ספרים שהשתבשו בזה. ת מנוקדת בחירק" וכאן הביבשווא נע
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ַּתִים. ף"חזק באל   גרסת היתיב עיקר . בחלק מהדפוסים מוטעם בטעם יתיב ובחלקם בפשטא :ְׁש֚

םכג כב  ָעִנ֤י .ו"ת בשווא נח למרות הגעיה בוי"הבי :ּֽוְבֻקְצְרֶכ֞   המורה על מיודעת להדגשת הסגול "העמדה קלה בבי :ֶלֽ

  ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי :ֶּבָעׂ֣שֹורכג כז 

י כג ל   ף שלאחריה"א למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בה, ו מלרע"הטעם בתי :ְוַהֲאַבְדִּת֛

םּתְּתְּתְְּתַׁשַּבכג לב    .ו בשוא נע"התי׃ ֶכֽ

ת ֑הּבְּבְּבְְּבַׁש כג לח ד ַמּלְּלְּלְְּלּוִמ' ֹת֣ ם ּוִמּתְּתְּתְְּתַב֣ דּלְּלְּלְְּלֽנֹוֵתיֶכ֗ ר ִּת-לַב֙ד ָּכּלְּלְּלְְּלּוִמ... ַב֤ ם ֲאֶׁש֥ ֵתיֶכ֔ כל הדגושות בתוך המילה בשוא  :֖נּוּתְּתְּתְְּתִנְדבֹ֣

  .נע
  ף בקמץ קטן"האל :ְּבָאְסְּפֶכ֙םכג לט 

  ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה :ְלַהֲעG֥ת. ו בשווא נע"הוא :ְוִיְק֨חּוכד א 

ֶכת כד ג   )צווהפרשת ת(יש להיזהר מהפסוק הדומה בספר שמות , ד בשווא נע"הלמ :ְלָפרֹ֨

  !במלרע :ְוָאִפיָת֣כד ה 

יתכד י    כן הדבר בהמשך, ש בשווא נע"הרי :ִיְׂשְרֵאִל֔

ל-ֶאתכד יד  ֲמַקֵּל֗    5בשוא נעם " המ:ַהֽ

ם-ְּבָנְקבֹוכד טז    .ת השנייה רפויה"והבי, ן בקמץ קטן"הנו :ֵׁש֖

ֶׂשה ּֽלֹוכד יט    ד"ן ולכן גם דגש חזק בלמ"טעם נסוג אחור לעי׃ ֵיָע֥

ֶתן ּֽבֹוכד כ    ן"טעם נסוג אחור לנו ׃ִיָּנ֥

ט ֶאָח֙דכד כב    .א בפתח"הפ :ִמְׁשַּפ֤

  
        ::::הפטרת אמור יחזקאל מדהפטרת אמור יחזקאל מדהפטרת אמור יחזקאל מדהפטרת אמור יחזקאל מד

  
ִני. ד בשוא נח"הלמ. ד"א לפני הלמ"אין געיא בה: ַהְלִוִּי֝םטו    .וכן בפסוק הבא. ש בשוא נע"ן בקמץ רחב והרי"השי :ְלָׁשְרֵת֑

ת .ת בשוא נח"הבי :ּ֠וְבֵצאָתםיט  ְׁשכֹ֣   ף הרפויה שלאחריה"ף הגעיא שלפניה והכן בשוא נח על א"השי :ְּבִלֽ

חּו׃ כב  ן ִיָּקֽ ה ִמּכֵֹה֖ ְהֶי֣ה ַאְלָמָנ֔ ר ִּתֽ ַאְלָמָנ֙ה ֲאֶׁש֣ יש להקפיד על הפרדת בין , למרות שאין הטעמים מורים אחרתְוָהֽ

ה ן- לַאְלָמָנ֔   . ולהימנע שיבוש הכתוביםִמּכֵֹה֖

הכה    .ם בשוא נח"ת בקמץ קטן והמ"הטי :ְלָטְמָא֑

לִּבּ֨כּוֵר-ָּכלל  ל-ְוָכל. ף הראשונה"טעם נסוג אחור לכ :י כֹ֝ יַח .ש"טעם נסוג אחור לרי :ְּת֣רּוַמת ּכֹ֗ ן "א בקמץ והנו"הה: ְלָהִנ֥

  .רפויה
  

        ::::ראשון של בהרראשון של בהרראשון של בהרראשון של בהר
  

הכה ו  L. ף בקמץ קטן"האל :ְלָאְכָל֔ יְרL֙. ְלL֖טעם טפחא בתיבת  :ְלL֖ ּוְלַעְבְּדL֣ ְוַלֲאָמֶת֑ ווא ש בש"הרי, ף"געיה בכ :ְוִלְׂשִכֽ

י: יש לקרא, נע ְבL֔: דין דומה בנוגע לתיבה הבאה. ְרL֙-ְוִלְׂשִכֽ   ּוְלתֹוָׁש֣

ְבֶהְמְּתL֔כה ז    )דרבן(במתיגה זקף  :ְוִל֨

  ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי :ֶּבָעׂ֖שֹורכה ט 

        
  

                                                                                                                                                                                
  .וכן בפסוק כג. י בחטף פתח להדגיש את הנעת השווא"בכת 5
  


