
1 

 

  רח סט היבטים לשוניים בפרשת קֹ
  

  קתובראשון של ֻח, רח ובהפטרהדקדוקי קריאה בפרשת ֹק
י ָכלטז ג  ֵעָד֙ה-ִּכ֤ י טעם מהפך בתיבה  :ָהֽ ת אחרי " רפויה כדין בגדכפָכלף במילה "הכ, בלבדִּכ֤

  1יש לשים לב במקומות אחרים. מילה המסתיימת בהברה פתוחה וטעם מחבר

ְתַנְּׂש֖אּו טז ד  .אחרת זה משנה את המשמעות, ן שמאלית בשווא נע"שי :ִּתֽ

לטז ה   ף"העמדה קלה באל :ֲ֘עָדתֹו-ָּכל- ְוֶאֽ

טטז ט    כן הדבר בהמשך, ם רפויה ללא דגש ובשוא נח"המ :ַהְמַע֣

ׁשטז י  ן ׀ ֵא֡   .במונח ולא במקףּוְת֣נּו  :ּוְת֣נּו ָבֵה֣

ינּוטז יב    .ו קמוצה"ש והתישאז אין דג, מלשון תלונה ולא לינה, ד"דגש חזק בלמ: ַתִּל֖

ד  טז טו ד-ֶאת.... ֶאָח֤   .יש לשים לב להבדלי הניקוד: ַאַח֥

ם׃-ְּבָכלטז כו    .ת בחולם"הטי ַחּטֹאָתֽ

ר טז טז ן ָמָחֽ ם ְוַאֲהרֹ֖ ה ָוֵה֛ ן יש להאיץ מעט את קריאת תיבת ׃ ַאָּת֥ , להסמיכה לקודמתהְוַאֲהרֹ֖

ם 'שלא יישמע  ה ָוֵה֛ ר-ַאָּת֥ ן ָמָחֽ   '  ְוַאֲהרֹ֖

ְד֔לּוִה טז כא ַגע׃  .ת"הטעמה משנית בבי :ָּב֣   ף בשווא נע"הכְּכָרֽ

יׁש טז כב   א הידיעה לפי רֹב הפרשנים"א בקמץ והיא ה"הה :ָהִא֤

ָעלּ֙ו טז כד   ַוֵּיָע֗לּוא בדומה גם בהמשך כז "העמדה קלה בה :ֵהֽ

ם׃  טז כז ם ְוַטָּפֽ ם ּוְבֵניֶה֖    2כך מוטעם ברב הספריםּוְנֵׁשיֶה֥

  במלעיל : ָנ֣סּוטז לד

אַכלטז לה  ֹ֗   .מלעיל :ַוּת

ם יז ב ' ְוָעׂ֨שּו'גם בפסוק הבא , ו"דהיינו שווא בוא, כן הדבר, ו החיבור בשווא נע ובמלרע"וא :ְוָיֵר֤
  'ְוִיְה֥יּו'

ֲעָד֔תֹו יז ה   ף"הטעמה משנית בכ :ְוַכ֣

ָרהיז טו   ן החטופה"ן למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בנו׃  ֶנֱֽעָצֽ

  ן ובמלרע" בנודגש חזק, ד בפתח"היו : ַוַּיַּנ֥חיז כב

ַר֙ח יז כג א ֶפ֙ ֵצֽ יץ. ד"טעם נסוג אחור ליו :ַוּיֹ֤ ץ ִצ֔ א תותיב, יש להיזהר בהפרדת התיבות :ַוָּיֵ֣צֽ ֵצֽ  ,ַוּיֹ֤

ץ    .  י בצירי"הצד ובמלעילַוָּיֵ֣צֽ

ב ֶאל יז כח ב ׀ ַהָּקֵר֛ ל ַהָּקֵר֧ ן ֖ה-ּכֹ֣ ן ֖ה-ֶאל : ָי֑מּות' ִמְׁשַּכ֥ , גם לפי ההטעמה, כך הפיסוק 'ִמְׁשַּכ֥

  .כ במנחת שי"כ, ו מחרף"צריך להקפיד כאן יותר כדי שלא ישמע חאבל 
יָׁשְר֑תּוC יח ב   .3ד"אין לקרוא כאילו יש שם שווא ביו, ו בחירק מלא"הוא :ִוֽ

ם׃ -ְוָז֖ר לֹא יח ד ב ֲאֵליֶכֽ   ְוָז֖רטעם טפחא בתיבת ִיְקַר֥

היח ח ם-ְלָחק כך גם בהמשך הפסוק, ם בקמץ קטן"המ : ְלָמְׁשָח֛   ת"קטן בחיקמץ , עֹוָלֽ

אין טעם נסוג אחור ולכן לא .  מוקפת וכך היא ההטעמה הנכונה-ֶזֽהתיבת  :ִיְהֶי֥ה ְלC֛-ֶזֽהיט ט 

  4ד מדין אתי מרחיק"שייך דגש חזק בלמ
ְהֶיה יח י F׃ -ִיֽ כן הדבר , ד מדין דחיק"דגש חזק בלמ, ד מפני הגעיה שם"ביו) הטעמה משנית(נחץ ָּלֽ

                                                 

י ָּכל :י עדות המזרח והמערב לפני שיר של יום אומרים פסוק ממיכה ד ה"הנאמר ע" בית יעקב"בקטע  1 ים- ִּכ֚ ַעִּמ֔  ָה֣
  .גם סידורים, ויש טועים בזה, ף דגושה"ושם ִּכי בכ

  'ונשיהם'הטפחא בתיבת , על סמך כל התיגאן, לפי תורה קדומה 2
אינם , ש בחטף פתח"לכן גם הנוהגים לבטא בֲרכו רי. ש"אילן אין ציון לחטף פתח ברי-גם בכתר בר, רויארך ב"בתנ 3

   .צריכים לנהוג כן כאן
בחומשים . ד מודגשת מדין דחיק"אבל בנוסף לכך אין היו; הטעם לא נסוג באשר טעם אינו נסוג להברה סגורה 4

  . ד"אין דגש דחיק ביו, ִיְהֶי֥ה-מוקפת ל ֶזֽה בהם, גם במדויקים.  לדגשולכן אין מקום ֶזֽהרגילים יש טעם מונח במילה 
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  בהמשך בפסוקים יד טו יח
ּנּו׃  יגיח    ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מן הדפוסים"הכיֹאְכֶלֽ

ָכליח טו ר- ְלֽ   ד החטופה"געיה בלמ :ָּבָׂש֞

כֹור יח טז ֶׂשב. ת החטופה"געיה בבי :ׁ֡שֹור-ְּבֽ   להיזהר משיכול האותיות :ֶּכ֝

ְתC֔ יח כ   ו בשווא נע"ד והתי"הטעמה משנית בלמ :ְוַנֲחָל֣

ר-ֶאת יח כד   אין לקרא כאילו מנוקדת בפתח, וא נחן בשו"העי :ַמְעַׂש֣

ם יח כו ֲחַלְתֶכ֑   ן"געיה בנו :ְּבַנֽ

היח כז ְמֵלָא֖   ם בשווא נע"ף והמ"געיה בכ : ְוַכֽ

םיח כח ֵתיֶכ֔   ן בשווא נע"ין בשווא נח והׂש"העי : ַמְעְׂשרֹ֣

ת יח כט   לא בקמץ, ת בשווא נע"הדל :ִמְקְּדׁ֖שֹו-ֶאֽ

 ֶקיח ל  ת ָיֽ ֶרן ְוִכְתבּוַא֥ ת ֹּג֖ ת תיבת ב׃ ִּכְתבּוַא֥   אין טעם נסוג אחור, במלרעִּכְתבּוַא֥

  
        :::: יב כב יב כב יב כב יב כב––––שמואל א יא יד שמואל א יא יד שמואל א יא יד שמואל א יא יד , , , , הפטרת קורחהפטרת קורחהפטרת קורחהפטרת קורח

ְבִּתי יב ב   ן שמאלית"ׂשי :ָוַׂש֔

ים יב ג   ן בשווא נח"העי .ו ההיפוך"ו אינה בקמץ כוי"הוי :ְוַאְעִל֥

םיב ה   ף כלל אינה נשמעת"האל : ְמָצאֶת֛

יְסָר֩א יב ט   ך השנייה בשווא נע"הסמ :ִסֽ

ָּך׃ ְו יב י   ף סופית דגושה"כַנַעְבֶדֽ

י יב יב אְמרּו ִל֔ ֹ֣   ו"טעם נסוג אחור לתי :ַוּת

יְר֣אּו-ִאם יב יד   לשון ִיְרָאה ולא ראייה, ש בשווא נע"ו והרי"געיה בתי :ִּתֽ

ן יב יז   ו שוואית ולא בפתח"הוא :ְוִיֵּת֥

  
        ראשון של ֻחַּקתראשון של ֻחַּקתראשון של ֻחַּקתראשון של ֻחַּקת

ה .ו בשווא נע"וא: ְוִיְק֣חּו ב   .א רפויה"הפ :ֵאֶליC֩ ָֿפָר֨

סז  א ֶאל. וכן בפסוק י, ת בסגול ולא בצירי"הבי :ְוִכֶּב֨ ֹ֣ ר ָיב ַּמֲחֶנ֑ה-ְוַאַח֖ טעם טפחא בתיבת : ַהֽ

ר   ְוַאַח֖

ֶהליד    ת בשווא"הבי: ְּבֹא֑

ֲחַללטז  ֶר֙ב-ַּבֽ   ת הראשונה"געיה בבי :ֶח֙

יּויח  ם-ָהֽ ֶצ֙ם. א"געיה בה: ָׁש֑ לֶבָח. )ן"א הידיעה לפני עי"אופייני לה(הבית פתוחה  :ַּבֶע֙ העמדה  :ָל֔

  ת לציין מיודע"קלה בבי

  


