היבטים לשוניים בפרשת קֹרח סט
דקדוקי קריאה בפרשת ֹקרח ובהפטרה ,ובראשון של ֻחקת
טז ג ִ ֤כּי ָכלֽ ָ -ה ֵע ָד ֙ה :טעם מהפך בתיבה ִ ֤כּי בלבד ,הכ"ף במילה ָכל רפויה כדין בגדכפ"ת אחרי
מילה המסתיימת בהברה פתוחה וטעם מחבר .יש לשים לב במקומות אחרים1
טז ד ִ ֽתּ ְתנַ ְשּׂ ֖אוּ :שי"ן שמאלית בשווא נע ,אחרת זה משנה את המשמעות.
טז ה וְ ֶ ֽאלָ -כּלֲ -ע ָד ֘
תוֹ :העמדה קלה באל"ף
טז ט ַה ְמ ַע֣ט :המ"ם רפויה ללא דגש ובשוא נח ,כן הדבר בהמשך
וּתנ֣ וּ במונח ולא במקף.
וּתנ֣ וּ ָב ֵ ֣הן ׀ ֵ֡אשְׁ :
טז י ְ
טז יב ַת ִ ֖לּינוּ :דגש חזק בלמ"ד ,מלשון תלונה ולא לינה ,שאז אין דגש והתי"ו קמוצה.
טז טו ֶא ָ ֤חד ֶ ....אתַ -א ַ ֥חד :יש לשים לב להבדלי הניקוד.
אתם׃ הטי"ת בחולם.
טז כו ְבּ ָכלַ -חטּ ֹ ָ ֽ
טז טז ַא ָ ֥תּה וָ ֵ ֛הם וְ ַא ֲה ֖ר ֹן ָמ ָ ֽחר׃ יש להאיץ מעט את קריאת תיבת וְ ַא ֲה ֖ר ֹן להסמיכה לקודמתה,
שלא יישמע ' ַא ָ ֥תּה וָ ֵ ֛הם  -וְ ַא ֲה ֖ר ֹן ָמ ָ ֽחר'
טז כא ִה ָ ֣בּ ְד ֔לוּ :הטעמה משנית בבי"תְ .כּ ָ ֽרגַ ע׃ הכ"ף בשווא נע
טז כב ָה ִ ֤אישׁ :הה"א בקמץ והיא ה"א הידיעה לפי רֹב הפרשנים
טז כד ֵ ֽה ָע ֙לוּ :העמדה קלה בה"א בדומה גם בהמשך כז וַ יֵּ ָע ֗לוּ
פּם׃ כך מוטעם ברב הספרים2
יהם וְ ַט ָ ֽ
וּבנֵ ֶ ֖
יהם ְ
טז כז וּנְ ֵשׁ ֶ ֥
טז לד ָנ֣סוּ :במלעיל
אכל :מלעיל.
טז לה וַ ֗תּ ֹ ַ
יז ב וְ יָ ֵ ֤רם :וא"ו החיבור בשווא נע ובמלרע ,כן הדבר ,דהיינו שווא בוא"ו ,גם בפסוק הבא 'וְ ָע ֨שׂוּ'

'וְ יִ ְהי֥ וּ'
יז ה וְ ַכ ֲ֣ע ָד ֔תוֹ :הטעמה משנית בכ"ף
יז טו ֶנ ֱֽע ָ ֽצ ָרה׃ העמדה קלה בנו"ן למנוע הבלעת העי"ן החטופה
יז כב וַ יַּ ַנּ֥ח :היו"ד בפתח ,דגש חזק בנו"ן ובמלרע
יז כג וַ ֹ֤יּ ֵ ֽצא ֙ ֶפ ַר ֙ח :טעם נסוג אחור ליו"ד .וַ ָיּ ֵ ֽ֣צץ ִ֔ציץ :יש להיזהר בהפרדת התיבות ,תיבות וַ ֹ֤יּ ֵ ֽצא,
וַ ָיּ ֵ ֽ֣צץ במלעיל והצד"י בצירי.
יָמוּת ֶ :אלִ -מ ְשׁ ַ ֥כּן ֖ה' כך הפיסוק ,גם לפי ההטעמה,
יז כח ֣כֹּל ַה ָקּ ֵ ֧רב ׀ ַה ָקּ ֵ ֛רב ֶאלִ -מ ְשׁ ַ ֥כּן ֖ה' ֑
אבל צריך להקפיד כאן יותר כדי שלא ישמע ח"ו מחרף ,כ"כ במנחת שי.
ישׁ ְר ֑תוָּך :הוא"ו בחירק מלא ,אין לקרוא כאילו יש שם שווא ביו"ד.3
יח ב ִ ֽו ָ
יכם׃ טעם טפחא בתיבת וְ ָז֖ר
יח ד וְ ָז֖ר לֹא-יִ ְק ַ ֥רב ֲא ֵל ֶ ֽ
עוֹלם ,קמץ קטן בחי"ת
יח ח ְל ָמ ְשׁ ָ ֛חה :המ"ם בקמץ קטן ,כך גם בהמשך הפסוק ְל ָחקֽ ָ -
יט ט ֶזֽה-יִ ְה ֶי֥ה ְלָך֛  :תיבת ֶזֽה -מוקפת וכך היא ההטעמה הנכונה .אין טעם נסוג אחור ולכן לא
שייך דגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק4
יח י יִ ְֽהיֶ הֽ ָ -לְּך׃ נחץ )הטעמה משנית( ביו"ד מפני הגעיה שם ,דגש חזק בלמ"ד מדין דחיק ,כן הדבר
 1בקטע "בית יעקב" הנאמר ע"י עדות המזרח והמערב לפני שיר של יום אומרים פסוק ממיכה ד הִ :כּ֚י ָכּל֣ ָ -ה ַע ִ֔מּים
ושם ִכּי בכ"ף דגושה ,ויש טועים בזה ,גם סידורים.
 2לפי תורה קדומה ,על סמך כל התיגאן ,הטפחא בתיבת 'ונשיהם'
 3בתנ"ך ברויאר ,גם בכתר בר-אילן אין ציון לחטף פתח ברי"ש .לכן גם הנוהגים לבטא ברֲכו רי"ש בחטף פתח ,אינם
צריכים לנהוג כן כאן.
 4הטעם לא נסוג באשר טעם אינו נסוג להברה סגורה; אבל בנוסף לכך אין היו"ד מודגשת מדין דחיק .בחומשים
רגילים יש טעם מונח במילה ֶזֽה ולכן אין מקום לדגש .גם במדויקים ,בהם ֶזֽה מוקפת ל-יִ ְה ֶי֥ה ,אין דגש דחיק ביו"ד.
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בהמשך בפסוקים יד טו יח
אכ ֶ ֽלנּוּ׃ הכ"ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מן הדפוסים
יח יג י ֹ ְ
יח טו ְ ֽל ָכלָ -בּ ָ֞שׂר :געיה בלמ"ד החטופה
יח טז ְ ֽבּכוֹר֡ -שׁוֹר :געיה בבי"ת החטופהֶ֝ .כּ ֶשׂב :להיזהר משיכול האותיות
יח כ וְ נַ ֲח ָל ְ֣ת ָ֔ך :הטעמה משנית בלמ"ד והתי"ו בשווא נע
שׂר :העי"ן בשווא נח ,אין לקרא כאילו מנוקדת בפתח
יח כד ֶאתַ -מ ְע ַ ֣
יח כו ְבּ ַנ ֲֽח ַל ְת ֶכ֑ם :געיה בנו"ן
יח כז וְ ַ ֽכ ְמ ֵל ָ ֖אה :געיה בכ"ף והמ"ם בשווא נע
יכם :העי"ן בשווא נח והשׂי"ן בשווא נע
יח כח ַמ ְע ְשׂ ֣ר ֹ ֵת ֶ֔
יח כט ֶ ֽאתִ -מ ְק ְדּ ֖שׁוֹ :הדל"ת בשווא נע ,לא בקמץ
בוּאת במלרע ,אין טעם נסוג אחור
בוּאת ָ ֽי ֶקב׃ תיבת ִכּ ְת ַ ֥
בוּאת ֹ֖גּ ֶרן וְ ִכ ְת ַ ֥
יח ל ִכּ ְת ַ ֥
הפטרת קורח ,שמואל א יא יד – יב כב:
יב ב וָ ַ֔שׂ ְב ִתּי :שׂי"ן שמאלית
יב ג וְ ַא ְע ִ ֥לים :הוי"ו אינה בקמץ כוי"ו ההיפוך .העי"ן בשווא נח
אתם :האל"ף כלל אינה נשמעת
יב ה ְמ ָצ ֶ ֛
יס ָר ֩א :הסמ"ך השנייה בשווא נע
יב ט ִ ֽס ְ
יב י וְ נַ ַע ְב ֶ ֽדךָּ ׃ כ"ף סופית דגושה
אמרוּ ֔ ִלי :טעם נסוג אחור לתי"ו
יב יב וַ ֣תּ ֹ ְ
יב יד ִאםֽ ִ -תּ ְיר ֣אוּ :געיה בתי"ו והרי"ש בשווא נע ,לשון י ְִראָה ולא ראייה
יב יז וְ יִ ֵ ֥תּן :הוא"ו שוואית ולא בפתח
ראשון של ֻח ַקּת
ב וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו בשווא נעֵ .א ֶליָך֩ ָפֿ ָ ֨רה :הפ"א רפויה.
יָב ֹא ֶאלֽ ַ -ה ַמּ ֲח ֶנ֑ה :טעם טפחא בתיבת
ז וְ ִכ ֶ֨בּס :הבי"ת בסגול ולא בצירי ,וכן בפסוק י .וְ ַא ַ ֖חר ֣

וְ ַא ַ ֖חר
א ֶהל :הבי"ת בשווא
יד ְבּ ֑ ֹ
טז ַ ֽבּ ֲח ַללֶ֙ -ח ֶר ֙ב :געיה בבי"ת הראשונה
שׁם :געיה בה"אַ .בּ ֙ ֶע ֶצ ֙ם :הבית פתוחה )אופייני לה"א הידיעה לפני עי"ן(ֶ .ב ָח ֔ ָלל :העמדה
יח ָ ֽהיוּ֑ ָ -
קלה בבי"ת לציין מיודע
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