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        טטטטהיבטים לשוניים בפרשת מקץ סהיבטים לשוניים בפרשת מקץ סהיבטים לשוניים בפרשת מקץ סהיבטים לשוניים בפרשת מקץ ס
        
        

         ובקריאת שבת במנחה ושני וחמישי בפרשת ויגש עם הערות והדרכה לקוראדקדוקי קריאה בפרשת מקץ ובהפטרה
  

ר׃ מא א  ד ַעל־ַהְיֹאֽ ר.  ְוִהֵּנ֖הטעם טפחא בתיבתְוִהֵּנ֖ה עֵֹמ֥   .ד בשוא נח"היו: ַהְיֹאֽ

ןמא ה    .בקמץן מנוקדת "השי, קמץ בזקף גדול: ַוִּייָׁש֕

ֶעםמא ח    .א מלעיל"הטעם בפ: ַוִּתָּפ֣

ְּנַסֶּפרמא יב  1זקף-מוטעם בקדמא: ֔לֹו-ַו֨
  

  ל בפתח"ד בשוא נח וגימ" יוַוְיַגַּל֙חדין דומה גם לגבי . ת בפתח"ד בשוא נח והחי"היו: ַוְיַחֵּל֣ףמא יד 

ימא יז    ן ראשונה בשווא נח"נו, על אף הקושי :ִהְנִנ֥

המא יט ררַרַרַַרְו. מוקפת לזו שלאחריה ולא במונח כבחלק מהדפוסיםֶׁשַבע תיבה  :ֲאֵחרֹו֙ת ָּפ֤רֹות-ֶׁשַבע  ְוִהֵּנ֞  :ּ֣קֹות ָּבָׂש֑
ר  ְוַדּ֣קֹותדומה אך שונה ממנו . ש בפתח"הרי   .'שבפסוק גָּבָׂש֑

ד ֽהּואמא כו    ) ברויאר ואחרים(פ "סו-מרכא-׃ על פי רֹב מוטעם טפחאֲח֖לֹום ֶאָח֥

ַרּ֨קֹות    מא כז   .ש בפתח ופעם שנייה בצירי" פעם ראשונה הרי,יש לשים לב: ָהֵר֔קֹות - ָהֽ

ַבע מא ל    .ן בגרש לא בקדמא"השי :ֶׁש֝

ר מא לב   ם הראשונה בשוא נח"המ: ּוְמַמֵה֥

אמא לג  ם.מלרע, ש"הטעם ברי :ֵיֶר֣ יׁש ָנ֣בֹון ְוָחָכ֑ יׁשטעם טפחא בתיבת  : ִא֖   ִא֖

  .'ְוִיְצְּברּו' 'ְוִיְקְּבצּו'הדבר בהמשך פסוק לה כן הוא , ו החיבור והפועל בעתיד"וא, ו בשווא נע"הוא: ְוַיְפֵקד    מא לד

יםמא לה    ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי :ֶּבָעִר֖

ְפַנ֣תמא מה    . ן בשוא נח לא בחטף"העי :ַּפְעֵנַח֒. א בשוא נע"י בקמץ רחב והפ"הצד :ָצֽ

ת ְסַנ֗ ַרע-ַּבת .ך בשוא נע"ף בקמץ רחב והסמ"האל :ָאֽ בספרי תימן הוא בן , הוא בן שתי מילים" פוטי פרע"ם הש :ּ֥פֹוִטי ֶפ֛

              .מילה אחת
ר ְּבָכלמא מו   ַּיֲעבֹ֖ ִים-ַוֽ ֶרץ ִמְצָרֽ רטעם טפחא בתיבה : ֶא֥  ַּיֲעבֹ֖ ה ֶמֶלB....ַוֽ ִים- ִלְפֵנ֖י ַּפְרעֹ֣   ....ִלְפֵנ֖יטעם טפחא בתיבת  :ִמְצָר֑

יםמא מז    לפניו) מאריך טרחא(פחא או מרכא טיפחא טעם הסילוק כאן הוא ללא הכנה של טי :ִלְקָמִצֽ

ֶכל ׀-ָּכלמא מח  ֶכל בניגון הטעמים של הספרדים עלולה המילה  :ֹא֣ ויש בכך ) הלגרמיה(להישמע מלרע עקב ניגון הפסק ֹא֣

ים. כדי לשבש את משמעות הכתוב , יש לעמוד מעט בקריאתה להבדיל בין תנועת הסגול לשווא, ת בסגול ומתג"הבי :ֶּבָעִר֑

   איננה מיודעתשאז

  ד"געיה ביו :ּלֹ֙ו-ָיְֽלָדה. ד בפתח"הלמ: ֻיַּל֙דמא נ 

י    מא נב   .יי-עונ: ד בחירק מלא"ן בשווא נח ויו"נו, ן בקמץ קטן"העי: ָעְנִיֽ

יָנה מא נג  יָנהלעומת מא נד ַוִּתְכֶל֕   אין להתבלבל בין המילים למרות הדמיון ביניהם :ַוְּתִחֶּל֝

ֶחם׃ מא נד  ָיה ָלֽ   א הראשונה"חור להטעם נסוג אָה֥

י מא נז ק-ִּכֽ   .הקורא בקמץ משנה משמעות, ן בפתח"הזי :ָחַז֥

  .ף מלרע"׃ הטעם באלִּתְתָרֽאּומב א 

ּנּומב ד    .ף בצירי משנה משמעות"הקורא אל. ף בסגול ונון דגושה"האל :ִיְקָרֶא֖

                                                 
בתורה קדומה מסומנת היא , ו"מעל אות הוא, כולל ברויאר, על פי רוב. מיקומה של הקדמא. דרבן, זקף או לפי התימנים-טעם זה מכונה מתיגה 1

 .הערה הבאה להסביר לפשר הענייןן ו"מעל הנו
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ְנ֥נֹומב כא    ן הראשונה בשוא נע"הנו :ְּבִהְתַחֽ

ר מב כד   . שם היא בשוא נח) שמות יד ו(ופרשת בשלח ) מו כט(ף בחטף סגול בשונה מפרשת ויגש "כאן האל :ַוֶּיֱאסֹ֥

  .למד ללא דגש ובשוא נח, ד בשוא נח"יו : ַוְיַמְל֣אּומב כה

ְלכּומב לח  ּה-ֵּתֽ   ו"געיה בתי :ָב֔

בּו ִׁשְברּו    מג ב נּו ְמַעט-ֻׁש֖ ֶכל-ָל֥ בּו ׃ תיבה ֹאֽ   .כן הוא לקמן מד כה, בטפחאֻׁש֖

םָלָמ֥מג ו  ה : ה ֲהֵרעֶֹת֖    2במלרעָלָמ֥

ְהנּו    מג י י לּוֵל֣א ִהְתַמְהָמ֑ י התיבה  :ִּכ֖   .מוטעמת בטפחאִּכ֖

אתמג יא  ֹ֣   'ְנכֹות'יש לקרא , ף ללא תנועה"האל: ְנכ

במג יב    . ן בקמץ"השי :ַהּמּוָׁש֨

ֶסף-ּוִמְׁשֶנהמג טו    ף בדגש חזק מדין דחיק"הכ :ֶּכ֛

יְר֣אּומג יח    .וא נח מחליף במשמעות ראייההקוראו בש, ש בשוא נע"הרי :ַוִּיֽ

ֶחם׃ מג כה  אְכלּו ָלֽ ֹ֥   ד"טעם נסוג אחור ליוי

יּאּומג כו    ף דגושה אך אין לכך כל השפעה על אופן קריאתה"האל :ַוָּיִב֥

  ד בקמץ קטן"היו :ָיְחְנK֖מג כט 

ֶבדמד יז    . 3פ"ן בקמץ אף על פי שאין היא מוטעמת באתנח או סו"העי: ָע֔

   
  : ד ז– יה ב ידיה ב ידיה ב ידיה ב ידזכרזכרזכרזכר, , , , הפטרת שבת חנוכההפטרת שבת חנוכההפטרת שבת חנוכההפטרת שבת חנוכה

   
יב יד    .ן בשוא נח"הנו: ִהְנִני. ן מלרע"הטעם בנו, )קטן(ש בקמץ חטוף " הרי:ָרִּנ֥

יב טו  י. מלרע: ְוָׁשַכְנִּת֥ יּו ִל֖   .ן בפתח"העי: ְוָיַדַעְּת. א"טעם נסוג אחור לה: ְוָה֥

ר ב טז   .מלרע לא נסוג אחור: ּוָבַח֥

ַע֙ד ג ו   .ד"הטעם ביו: ַוָּי֙

ם ִּתְׁשֹמ֣ג ז  י-ר ֶאתְוַג֖ ים. ְוַג֖םטעם טפחא במילה : ֲחֵצָר֑   .ד נע"ה נח והשני בלמ" הראשון בה-ד בשוא "ה והלמ"הה: ַמְהְלִכ֔

יׁש ֲאֶׁשרד א  יׁשטפחא במילה : ֵי֥עֹור ִמְּׁשָנֽתֹו-ְּכִא֖   ).לשון ֵׁשינה(ן " דגש חזק בשי ִמְּׁשָנֽתֹו,ְּכִא֖

  .במפיק: ְוֻגָּלּהד ב 

   
  ::::ראשון של ויגשראשון של ויגשראשון של ויגשראשון של ויגש

   
ַחר-ְוַאלמד יח    .ד מלעיל"הטעם ביו: ִי֥

בּומד כה  נּו ְמַעט-ִׁשְברּו ֻׁש֖ ֶכל-ָל֥ בּוטעם טפחא בתיבת ׃ ֹאֽ   ֻׁש֖

י-ָיְֽלָדהמד כז    ד"געיה ביו :ִּל֥

        
  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
שם השם נחשב לעניין זה כפותח (מוטעמת בטעם משרת והתיבה שלאחריה פותחת באחת מהאותיות הגרוניות ' למה'כן הוא הדבר כאשר  2

  .ןשלפעמים הן מלעיל ולפעמים מלרע לפי אותו עיקרו' שובה וכדו, קומה: דין זה נכון גם במקרים רבים אחרים כגון). בגרונית
3
  )זקף קטן(ק "נקרא קמץ בז 


