היבטים לשוניים בפרשת כי-תשא סט
דקדוקי מילים בפרשת כי-תשא ובהפטרה ,ובקריאת התורה בשבת במנחה ושני וחמישי בפרשת ויקהל .בעזרתו המסורה
של אורי טאניס נר"ו .וברכת מזל טוב למלאות שנה להולדת בתו ַמ ְעיָן ,מַ ְעיַ ן גַּ ֔ ִנּים ְבּ ֵ ֖אר ַ ֣מיִ ם ַחיִּ ֑ים וְ נֹזְ ִ ֖לים ִמןְ -ל ָבנֽ וֹן׃
וּפ ַק ְד ִתּי וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי
וּמ ַשׁ ְח ָתּ וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ וְ ָשׁ ַח ְק ָתּ וְ נָ ַת ָתּה ָ
מילים שו"ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע :וְ ָל ַק ְח ָתּ וְ נָ ַת ָתּ ָ

אתי וְ זָ ַר ְק ִתּי
וְ גֵ ַר ְשׁ ִתּי וְ ַחנּ ִֹתי וְ ִר ַח ְמ ִתּי וְ נִ ַצּ ְב ָתּ וְ ַשׂכּ ִֹתי וַ ֲה ִסר ִֹתי וְ ָס ַל ְח ָתּ וְ ָא ַכ ְל ָתּ וְ ִה ְר ַח ְב ִתּי וְ ָל ַק ְח ִתּי וְ ִק ַבּ ְצ ִתּי וְ ֵה ֵב ִ
יתי
הוֹשׁ ְע ִתּי וְ ִה ְר ֵבּ ִ
וְ נָ ַת ִתּי וְ ַ
ל יב וְ לֹא-יִ ְה ֶי֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף ִבּ ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם׃ יש להחיש את קריאת התיבה ֶ ֖נ גֶ ף להסמיכה לקודמתה :וְ לֹא-יִ ְה ֶי֥ה ָב ֶ ֛הם ֶ ֖נ גֶ ף -
ִבּ ְפ ֥קֹד א ָ ֹֽתם
רוּמת :יש להקפיד על הפרדת התיבות
ל טו וְ ַה ַדּל֙ ֣ל ֹא ָ -ל ֵת ֙ת ֶאתְ -תּ ַ ֣
ל יח ְל ָר ְח ָ ֑צה :הרי"ש בקמץ קטן
רוֹר :המ"ם בקמץ קטן .וְ ִקנְּ ָמן֥ ֶ -בּ ֶשׂם :המ"ם בקמץ קטן ,הנו"ן בשוא נע עקב הדגש .יש לשים לב לחלוקת
ל כג ָמרְ -דּ ֙
הטעמים מרכא-טפחא ,אורך התיבות קצת מקשה על הקריאה ועם זאת ,יש להפריד בין מ"ם למ"ם של התיבה הבאה

יתוֹ
ַמ ֲח ִצ ֖
אוּרי :במלרע
לא ב ֶבּן֥ ִ -
לא ג וָ ֲא ַמ ֵ ֥לּא א ֹ֖תוֹ :להזהר מהפסוק המקביל בהמשך הספר לה לא :וַ יְ ַמ ֵ ֥לּא א ֹ֖תוֹ.
לא ד ַל ְח ֖שׁ ֹב ַמ ֲח ָשׁ ֑בֹת :החי"ת הראשונה בשווא נח והשנייה בחטף
לא ה ְל ַמ ֖לּ ֹאת :יש לקרא כאילו כתוב ' ְל ַמ ּלוֹ ת'
יה :הלמ"ד הראשונה בשווא נע ,1אין לחוש לאותם ספרים בהם סומן חטף פתח
לא יד ְמ ַ ֽח ְל ֶ ֙ל ָ֙
ַעשה
שׂה :העמדה קלה ביו"ד שלא יישמע י ֲ
לא טו ֵי ָע ֶ ֣
לא יז ָשׁ ַ ֖בת :הבי"ת לא דגושה! פועל לשבות ,גוף שלישי זכר בזמן עבר ,בשונה משם יום השבת ,בדגש חזק בבי"תַ :שׁ ָבּת
לא יח ְבּ ֶא ְצ ַ ֥בּע :מלרע
לב א ֶמה֥ ָ -היָ ה :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה.
לב ד וַ ָיּ ַ֤צר :מלעיל
ית הלמ"ד בחירק
֖ית :הלמ"ד בצירי בניגוד להמשך לג אֶ :ה ֱע ִ ֖ל ָ
לב ח ֶה ֱע ֵל ָ
֣יחה ֔ ִלּי :דגש חזק בנו"ן ,מלשון להניח )לעזוב( ולא לנוח ,ובלמ"ד דגש מדין אתי מרחיק .וְ יִ ַחרַ -א ִ ֥פּי :וא"ו החיבור
לב י ַה ִנּ ָ
שׂה :העמדה באל"ף שהעי"ן אחריה לא תבלע
בשווא נע ,לא בפתח כי אז משנה משמעות .וְ ֶא ֱע ֶ ֥
לב יא ָל ָ ֤מה :ללא דגש במ"ם ובמלרע ,עקב הסמיכות לאל"ף של שם ה' הבא אחריה.
לב יב ֩ ָל ָמּ ֩ה :במלעיל 2ומ"ם דגושהֶ .בּ ָה ִ ֔רים :העמדה בבי"ת להבליט את הסגול המורה על מיודע לעומת האפשרות השנייה:
3
ֹּלתם :לפי תוכנת הכתר ,הדרבן )הקדמא המשמשת כטעם משנה( מעל השורק
ְבּהרים ,שאז לא מיודע .וּ֨ ְל ַכ ָ֔
לב יד וַ יִּ ָנּ ֶ֖חם :במלעיל
לב יח ֲענ֣ וֹת ֲ -ענ֣ וֹת ַ -ענּ֔ וֹת׃ שתי הפעמים הראשונות העי"ן חטופה מלשון ַל ֲענוֹת ,כלומר לקרוא בקול .בפעם השלישית

העי"ן בפתח ודגש חזק בנו"ן ,מלשון ִענּוּי
 1במקרה זה הגעיה שבחי"ת יש בה כדי להניע את השווא שבלמ"ד ,עיין בפנים עדות שבכתר ארם צובא )וגם בלנינגרד( אין כאן חטף פתח.
 2התלישא אינה מורה על מקום ההטעמה! והוספה תלישא נוספת על הלמ"ד "ליתר בטחון"
3
עפ"י תורה קדומה הדרבן מעל הכ"ף ,כך הוא לפי כל התיגאן .אין זה משנה את ניגון המילה.
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לב כב ַאל-יִ ַ֥חר ַ ֖אף :טעם ביו"ד
אמרוּ ֔ ִלי :טעם נסוג אחור ליו"דֶ .מה֥ ָ -היָ ה ֽלוֹ׃ טעם נסוג אחור לה"א
לב כג וַ ֣יּ ֹ ְ
לב כד ִה ְת ָפּ ָ ֖רקוּ הטעם ברי"ש מלעיל .צורת הפסק בטיפחא.
א ֗ ָנּא :הטעם בנו"ן עם העמדה באל"ף.
לב לא ָ ֣
לב לג ָ ֽח ָטאִ ֔ -לי :העמדה בחי"ת מפני הגעיה שם
ית :הלמ"ד בחירק
לג א ֶה ֱע ִ ֖ל ָ
לג ג ַ֔א ָתּה :אל"ף בפתח מלעיל.
שׁתוּ :במלעיל! הקורא במלרע משבש את המשמעות ללשון שתייה
לג ד וְ לֹא֛ ָ -
לג ה ֶא ֱע ֶל֥ה ֶא ֱע ֶשׂהֽ ָ -לְּך :העמדה באל"ף שהעי"ן אחריה לא תבלע
לג ז וְ ָ ֥ק ָרא ֖לוֹ :טעם נסוג אחור לקו"ף
א ֱה ָלה׃ טעם סו"פ באל"ף.4
לג ח-ט ָה ֽ ֹ
נוּן ֔ ַנ ַער :להפריד בין הנונ"ים של שלוש המילים
לג יא ִבּן֙ -
לג יב ַ ֚ה ַעל :הטעם בה"א מלעיל.
לג יד וַ ֲהנִ ֥חֹ ִתי :הוי"ו בפתח ולא בשוא והה"א בחטף-פתח ולא בפתח ,הטעם בחי"ת.
לג טז ֲה ֖לוֹא ְבּ ֶל ְכ ְתָּך֣ ִע ָ ֑מּנוּ :טעם טפחא בתיבה ֲה ֖לוֹא
שׁם ֖ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך :הפסקה עיקרית אחרי תיבת ֖ה' ,בגלל המשקל המוזיקאלי של הטעם תביר עלול להישמע
אתי ְב ֵ ֛
לג יט וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ -ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך .על מנת למנוע זאת ,יש להחיש את קריאת שם ה' ולהסמיכו לתיבה ְב ֵ ֛שׁם
כאילו כתוב וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
לד ב וֶ ְה ֵי֥ה :הה"א הראשונה בשווא נח
5
שׁם והבי"ת רפה
לד ה ֶבּ ָע ֔ ָנן :העמדה בבי"ת להבליט את צורת המיודע .וַ יִּ ְק ָ ֥רא ְב ֵ ֖שׁם ֽה'׃ טעם טפחא בתיבה ְב ֵ ֖
אתנוּ :הטי"ת קמוצה לשון יחיד )לא בחולם(
וּל ַח ָטּ ֵ ֖
לד ט ְ
נוֹרא במלרע ,אין טעם נסוג אחור לנו"ן
נוֹרא ֔הוּא :תיבת ָ ֣
לד י ִ ֽכּי֣ ָ -
לד יא ְשׁ ָ֨מרְ -ל ָ֔ך :המ"ם בקמץ קטן
שּׁ ֶמר :במלעיל
לד יב ִה ָ ֣
לד יג ִתּתּ ֹ֔צוּן ְתּ ַשׁ ֵבּ ֑רוּן ִתּ ְכר ֹֽתוּן׃ כולם במלרע
לד יד ַק ָנּ֣א :יש להדגיש את הנו"ן בדגש חזק שלא יישמע מלשון קנייןָ :קנָה.
וּב ָקּ ִ ֖ציר :הבי"ת הראשונה בסגול ויש לקרא אותה בהעמדה קלה להדגשת הלשון המורה על מיודע ,הבי"ת
לד כא ֶבּ ָח ִ ֥רישׁ ַ
השנייה בפתח
ֽיר ֖אוּ :היו"ד בחיריק מלא והרי"ש אחריה בשווא נע ,לשון יראה ולא ראייה
לד ל וַ ִיּ ְ
וּב ֨ב ֹא :הבי"ת בשווא נח על אף הקושי
לד לד ְ
מפטיר שבת פרה במדבר יט:
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אין להטעים בשום פנים ואופן את הלמ"ד כפי שמוצע בתיקון 'איש מצליח' וגם לא את הה"א )הטעם בלמ"ד הוא זיוף ,המטעים את הה"א משבש
כי אין טעם בחטף ,אבל עדיף שיבוש מזיוף!(.
אתי ְב ֵ ֛שׁם ֖ה' ְל ָפ ֶנ֑יָך לעיל לג יט(
 5להבדיל מאברהם אבינו בבראשית יב ח :וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה' .דהיינו ,הקב"ה קרא בשם  -ה' )מקיים את דברו :וְ ָק ָ ֧ר ִ ֽ
 6אופייני לה"א הידיעה לפני עי"ן.
7
כי אז היה צריך להקדים את הקמץ לצליל הה"א .אפשר להוכיח כן ממקומות שיש דגש של "אתי מרחיק" שיכול לבוא רק אחרי הברה פתוחה ,וזהו
המקרה שלנו .אם לקמץ היה דין של תנועה גנובה ,היה נכון לקוראו לפני הה"א וזאת ,הה"א ,הייתה סוגרת את ההברה.
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יִק ֣חוּ :וא"ו בשווא נעֵ .א ֶליָך֩ ָפֿ ָ ֨רה :הפ"א רפויה.
ב וְ ְ
ז וְ ִכ ֶ֨בּס :הבי"ת בסגול ולא בצירי ,וכן בפסוק י .וְ ַא ַ ֖חר ֣יָב ֹא ֶאלֽ ַ -ה ַמּ ֲח ֶנ֑ה :טעם טפחא בתיבת וְ ַא ַ ֖חר
א ֶהל :הבי"ת בשווא
יד ְבּ ֑ ֹ
טז ַ ֽבּ ֲח ַללֶ֙ -ח ֶר ֙ב :געיה בבי"ת הראשונה
6
שׁם :געיה בה"אַ .בּ ֙ ֶע ֶצ ֙ם :הבית פתוחה ֶ .ב ָח ֔ ָלל :העמדה קלה בבי"ת לציין מיודע
יח ָ ֽהיוּ֑ ָ -
הפטרת שבת פרה יחזקאל לו טז:
ילוֹתם :העמדות קלות בבי"ת ובלמ"ד הראשונה ,יש לקרא 'וב-עלי-לותם'
וּב ֲע ִ ֽל ָ ֑
יז ַ
כ ְשׁ ַפ ְט ִ ֽתּים׃ הטי"ת בשווא נח
מר :העמדה קלה בבי"ת
כא ֶבּ ֱא ֤ ֹ
ֵיהֽם׃ כן צ"ל .עדיין אפשר למצוא חומשים משובשים שכתוב בהם
כג ְבּ ִה ָקּ ְד ִ ֥שׁי :הקו"ף בקמץ גדול ובדל"ת שווא נעְ .ל ֵעינ ֶ
לעיניכם.
ֶ
יכ֖ם :מרכא ,כהטעמה משנית ,תחת הלמ"ד הראשונה
וּל ֶ
וּמ ָכּל-גִּ ֥לּ ֵ
כה ִ
שׁה :יש להקפיד על הפרדת התיבות )בין חי"ת לחי"ת(
וּח ֲח ָד ָ ֖
כו וְ ֥ר ַ
֤יתם :טעם נסוג אחור ליו"ד
כח וִ ְה ִי ֶ
יכ֖ם :על אף הקושי ,הלמ"ד הראשונה בשווא נח .וּנְ ֽקֹט ֶֹת ֙ם :געיה בקו"ף
וּמ ַע ְל ֵל ֶ
לא ַ
לג ֶה ֳח ָר ֽבוֹת׃ ה"א בסגול והחי"ת בחטף קמץ.
לד ַהנְּ ַשׁ ָ ֖מּה :המ"ם בדגש חזק ,מלשון שממה וכן הדבר בהמשך הפרק
לה וְ ַ ֽהנֲ ַשׁ ֥מּוֹת :בתוכנת הכתר הנו"ן בחטף פתח ,יש לקרוא שווא נע ובכל מקרה ,הנו"ן רפויה
לז ִא ָדּ ֵ ֥רשׁ :האל"ף בחירק
ראשון של ויקהל:
שׂה :העמדה קלה בתי"ו תדגיש את הצירי שלא יישמע כמו פתח
ב ֵתּ ָע ֶ ֣
יש לשים לב לשינויים קלים בהשוואה לפסוקים מקבילים בפרשת תרומה )כמו תוספת וי"ו החיבור(.
יא ָה :קריאת הה"א בקמץ ,אין כאן "קמץ גנובה.7
ה ִיְב ֶ֕
ז ְמ ָא ָדּ ִ ֛מים :האל"ף בקמץ קטן
ברשימת כלי המשכן יש לשים לב להפרדת בין תיבות המסתיימות ומתחילות בוא"ו ,כגון ֶאתַ -ע ֻמּ ָ ֖דיו וְ ֶאתֲ -א ָד ָנֽיו.
התיבה 'את' תנוקד בצירי אם היא באה בטעם מפסיק או משרת ,ובסגול רק במילים מוקפות .כלומר כש'את' מוקפת למילה
שאחריה.
כ וַ יֵּ ְ֥צ ֛אוּ :הטעמה משנית של מרכא ביו"ד

3

