היבטים לשוניים בפרשת פינחס סט
דקדוקי קריאה בפרשת פינחס ובהפטרה ובראשון של מטות
כה יא ְבּ ַרנְ ֥אוֹ :הנו"ן רפויה בשוא נח ,עם זאת יש להשמיע האל "ף ,לא – ְּב ַקנֹו .וכן ְבּ ִרנְ ָא ִ ִֽתי׃ ולא
ָתי.
– ְּב ִקינ ִ
כה יב ָשׁלִֽ וֹם׃ בחלק מספרי התורה הוא"ו של 'שלום' קטועה
כה יג ְ ָ יְ ָת וֹ֙וֹ  :טעם נסוג אחור לה "א הראשונה ודגש חזק בלמ "ד מדין אתי מרחיק  ,עם זאת
היו"ד בשוא נעִֽ .לאֹל ָָ֔ י  :האל"ף כלל אינה נשמעת
כה טו ֹ֣ש ֹאשׁ ֺא ֥מּוֹת ִֽבּיתָ֛ ָ -אב ְבּ ִמ ְד ָיָ֖ן ִֽ וּא ׃ אין להתעכב על ָ ָ֛אב ,ויש להאיץ מעט את קריאת
התיבה ְבּ ִמ ְד ָיָ֖ן להסמיכה לתיבה שלפניה שהרי הטפחא היא כאן המפסיק העיקרי
כה יח ִ ֹ֣כּי :במונח לא במקף  .ק ְֹש ִ ֥שים :רי"ש ראשונה בשווא נע ולא בחטף ֺ ַ .מּ ָ ֥כּ בטעם מרכא ,
ְביוֹםַ ַ -מּגּ ָץ הבית רפהַ .ףלְ -דּ ַבשְ -פּ ֑ףוֹש :גם כאן וגם בהמשך הפסוק ְדּ ַבש -במקף ולא במונח.
כו ג ְבּ ַ ִֽף ְש ֹ֣בֹת :געיה בעי"ן והרי"ש בשווא נח.
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הרּובני' .
כו ו ָ שאוּב ִנ֑י :האל"ף כלל אינה נשמעת ,כאילו כתוב ' ֵ
יאי ,בתחילת הספר – הפוך! ַבּ ֲף ַדת-
יאי ָ ף ָ ָ֗ד  :כאן הכתיב הוא רש אי והקרי ְר ִש ֹ֣
כו ט ְר ִש ֹ֣
ָ֔רֹ ַשח :העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה ,בדומה גם בהמשך פס' י ַבּ ֲא ֹ֣כֹל
כו יד ְשׁ ַנָ֖יִ ם ְ ֶף ְשׂ ִ ָ֛שים ֶא ֶלפ  :יש להאיץ את קריאת תיבת ֶא ֶלפ להסמיכה לתיבה שלפניה שלא
יישמע 'שנים ועשרים ,אלף ומאתים' 22,200 .ולא  1,222נכון הדבר גם לאורך כל הפרק
כו טז ְל ָאזְ ִ֕ ִני :האל"ף בקמץ קטן
כו יז ַל ֲא ִ֕שוֹד :הלמ"ד פתוחה
כו כ ְלשׁ ָ֗ ָל  :במלרע
כו כג ְל ֺץ ָ ִ֕  :במדויקים ,הוי"ו רפה ללא דגש.
כו לג לֹא ֥ ָ -יוּ לָ֛ וֹ :טעם נסוג אחור לה"א.
כו מה ְל ִֶ֕ח ֶבש :החית בסגול ולא בצירי
כו נג ָל ָ֗א ֶ  :למ"ד קמוצה
כו נד ְ ַל ְמ ִ֕ ַףט :המ"ם בשווא נח
כו נט יָ ְל ָ ֥ד  :יש להיזהר לא להניח את השווא שבלמ "ד ,אחרת משנה משמעות  ,במיוחד לקוראים
קמץ כפתח.
כו סב ָ ְת ָפּ ְר ָ֗דוּ :ה"א בקמץ קטן ,תי"ו בשוא נח ,פ"א בקמץ רחב ,והקו"ף בשווא נע
כו סד לֹא ֹ֣ ָ -יָ ִָ֔אישׁ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
כז ג ַבּ ֲף ַדת֑ -רֹ ַשח :העמדה קלה בבי "ת למנוע הבלעת העי "ן החטופה  .לֹא ֥ ָ -יוּ לִֽ וֹ׃ טעם נסוג
אחור לה"א
2
ית א ָָֹ֔תהּ :הטעם לא עבר לתי"ו  ְ .נֶ ֱאא ַס ְץ ָ ֥  :מלרע ,הטעם בתי"ו.
כז יג ְ ָש ִ ֹ֣א ָ

ית ְ נָ ַת ָ ֥
מקומות נוספים בפרק זה שוי"ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרעָ ְ :ס ַמ ְכ ָ ֥ ְ ַ ֲף ַמ ְד ָ ֹ֣ ְ ִקוִּ ָ ֥
כז יח ש ֶ ִֹֽף ׃ אי הקפדה על קריאת העי"ן כהלכה עלולה לגרור אחריה שינוי משמעות
שׁ ַאל לָ֛ וֹ :טעם נסוג אחור לשי"ן
כז כא ְ ָ ֥
3
כח ד ַ ֶ ֥כּ ֶבשׂ ֶא ָחד :תיבה ֶא ָחד ללא ה"א הידיעה
בעל הקריאה בזמן
כח כד ָכּ ֵ֝א ֶ  :בלא מעט קהילות קיים מנהג מיותר לפיו הקהל מלווה את
 1בחומשים סימנו געיא ברי "ש (עקב ריחוקה מהטעם) שעלולה להטעות לשוָא ,בעיקר מי שרגיל לקרוא כך.
 2כך הוא בד"כ בל"ה בנין קל
3
בפרשת תצוה יש שינויים אחדים וכדאי לשים לב
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שהוא קורא תיבה זו  .במקרה כזה ועל מנת לתת לאנשים לשמוע את הקורא  ,כדאי להמתין מעט
לפני קריאתה
יכ֑ם :הטעמה
כח כו ְבּ ַ ְר ִ ִ֨ש ְיב ֵֶ֝כם :אזלא-גרש באותה תיבה ,גם הבי"ת השנייה בשווא נעְ .בּ ָשׁ ֺבףֹת ֶ
משנית בעי "ן בטעם מאיילא ִֽ ִ .4מ ְר ָשאֹ֙ -וֹר ֶד ֙וֹשׁ :יש געיא (מתג) במ"ם ,עם זאת השוא בקו "ף נח  .כן
הדבר גם בהמשך.
וּב ָףשׂוֹש֩ר  :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע
כט א כט ז ֶ
כ-לה :יש לשים לב להבדלים הדקים בין המקראות  ,פעמים עם וא "ו החיבור ופעמים ללא (לה
יּוֹם ַ ְשּׁ ִמ ָ֔ ִיני ִ ,מנְ ָח ָתהִּ ,מנְ ָח ָתם) ,לפעמים בלשון יחיד ולפעמים בלשון רבים (לג ְבּ ִמ ְס ָפּ ָשם
ַבּ ֙וֹ
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ִֽטם)
הפטרת פינחס ,ירמיהו א; ב א-ג
א א יִ ְש ְמָי וּ :המ"ם בשווא נע למרות מה שנהוג בקרב רוב האנשים לקרא שם חירק
א ב ְל ָמ ְל ִֽכוֹ׃ המ"ם בקמץ קטן
אשׁ ֙וֹוּ :השי"ן בחירק חסר והיו"ד דגושה וקמוצה ,נכון הדבר גם לגבי ִק ְד ִר ָ ֥יּ וּ
א ג ֶבּן-י ֹ ִ יָּ֙וֹ
א ה ֶא ָ ְש  :הצד"י בקמץ קטן ,והשוא ברי"ש נח
א ט ַ יַּ ַגּע :במלרע ,היו"ד בפתח לא בחירק
וּל ַ ֲא ִ ֹ֣ביד :הלמ"ד בשווא נח ויש להעמיד קלות
א י ִלנְ ֥תוֹשׁ ְ ִלנְ תוֹצ :בשתי המילים התי"ו רפויהְ .
את קריאת הה"א למנוע הבלעת האל"ף החטופה :ול-ה-אביד
וּד ׃ טעם טפחא
א טו ִ נְ ִנֹ֣י :השוא הוא נח  ,ועל אף הקושי ,אפשר לבטאו כך ַ ְ .ףל ָכּלָ -ף ֥שי יְ ָ ִֽ
בתיבת ְ ַףל.
א טז לאֹל ִ ֹ֣ ים :יש לקרוא ללא אל"ף ֵללֹהים
א יז ֶ ְא ֹֹ֣זש :האל"ף בשווא נחֲ .א ַקֶ ֑וָּ֖ ָ  :כ"ף סופית מודגשת
וּכלוּ ָלְ֑ך :טעם נסוג אחור ליו"ד והכ"ף אחריה בשווא נע
א יט ְ לֹא-יֹ֣ ְ
את :במלעיל
ב ב ְ ִֽ ָָ֖ר ָש ָ ֩ר
ב ג יִ ְשׂ ָשאל֙וֹ ַל ָ֔ ' :להזהר מהבלעת למ "ד (רווח בין הדבקים ) ,האל"ף של שם ה ' אינה נשמעת .
יֶ ְא ָָ֔שׁמוּ :האל"ף בשווא נח
ראשון של מטות
יש לשים לב ולהקפיד על המפיקים המופיעים לעתים קרובות בקריאה זו ולא להיכשל  ,לדוגמא,
בין 'אשה' ל'אישּה':
ל ג ִֽאוָֹ ִ -שּׁ ַבע :במלעילֶ .ל ְאסֹש :אל"ף בשוא נח ,לא בשווא נע ולא בחטף.
ל ה ָכּל-נְ ָד ֶ ָ֔שי ָ  :ישנם קוראים 'המקפידים' לבטא יו "ד אחר הרי "ש ,מנהג פסול מיסודו שאין לו
על מה להישען .נכון הדבר גם לגבי ֶ ֱאא ָס ֶ ָ֛שי ָ
ל ו ָשׁ ְמעוֹ ֒וֹ :השי"ן בקמץ קטן ֙ ִֽ ַ .וֹ ' :אין להשמיע את האל "ף של תחילת שם ה ' ,לקרא כאילו כתוב
'ודוני' .יִ ְִֽס ַלחָ ָ֔ -להּ :געיה ביו"ד ,עם זאת הסמ"ך בשוא נח.
ל י ְ ֥נ ֶָ֖דש :הנו"ן בצירי וכן בהמשך בפסוק יד
וּל ִא ַ ֥סּש :הלמ"ד בשווא נח
ל יג ְ
ל יד ְל ַף ֹֹ֣נּת :הנו"ן בדגש חזק ,לשון ענוי הנפש
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צורתו כמו הטפחא אבל בניגוד לה הו א טעם מחבר
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