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  ויקהל פקודי סטהיבטים לשוניים בפרשת 

  

הב   ו תדגיש את הצירי שלא יישמע כמו פתח"העמדה קלה בתי :ֵּתָעֶׂש֣

  ).ו החיבור"כמו תוספת וי(יש לשים לב לשינויים קלים בהשוואה לפסוקים מקבילים בפרשת תרומה 
ָהה    א בקמץ"קריאת הה :ְיִביֶא֕

יםז    ף בקמץ קטן"האל :ְמָאָּדִמ֛

י-ֶאת כגון, ו"משכן יש לשים לב להפרדת בין תיבות המסתיימות ומתחילות בואברשימת כלי ה   .ֲאָדָנֽיו-ֶאתו ְוו ְוו ְוו ְוַעֻּמָד֖
מוקפת למילה " את"כלומר כש. ובסגול רק במילים מוקפות, תנוקד בצירי אם היא באה בטעם גם משרת' את'התיבה 
  .שאחריה

  ד "הטעמה משנית על ידי מרכא ביו: ַוֵּיְ֥צ֛אּוכ 

ֶס֙ףְּת֤רלה יד    ש"טעם נסוג אחור לרי :ּוַמת ֶּכ֙

תלה לב  ב ַמֲחָׁשבֹ֑   ת הראשונה בשווא נח והשנייה בחטף פתח"החי :ְוַלְחׁשֹ֖

ב- ַחְכַמתלה כה ב -ָחְכַמתבפסוק לה . ת בפתח ולא בקמץ קטן כי הוא שם התואר ולא שם העצם"החי :ֵל֖ ת בקמץ "החיֵל֗

  .קטן והמחליף ביניהם משנה משמעות
 .ָוֲאַמֵּלא): לא ג(תשא -להיזהר מהפסוק המקביל בכי :א ֹא֖תֹוַוְיַמֵּל֥לה לא 

ב-ָחְכַמתלה לה    .ת בקמץ חטוף ולא בפתח"חי :ֵל֗

הלו ב    ת אחריה רפה"ש בשווא נח על אף שהבי"ף בקמץ קטן והרי"הקו :ְלָקְרָב֥

יׁשלו ד  יׁש ִמְּמַלאְכּ֖תֹו-ִאֽ    מהדפוסיםלא במרכא תביר טיפחא כפי שמופיע בחלק, במקף מרכא טפחא    :ִא֥

  ד מפני הגעיה שם"העמדה קלה ביו :֛עֹוד-ֲעׂשּוַֽי-ַאללו ו 
ר לו ח ׁש ָמְׁשָז֗   . ן לא תיבלע"צריך להיזהר שהזי, בשתי המילים חמש אותיות שיניות: ֵׁש֣

בשאר המקרים , ֶאחת> =זקף או סגול , אתנח, פ"סו, מוטעמת באחד המפסיקים העיקריים' אחת'כאשר המילה : טז-ט' פס

תטז ' וץ מפסח ַאחת> = ה ַאַח֔   ִמָּד֣

תֻֽללו יא    ד אחריה בשווא נע"ד הראשונה והלמ"געיה תחת הלמ :ְלֹא֣

ֶהל דלו י   ד בשווא נע ולא בקמץ"הלמ :ְלֹא֖
ילו כז    .בפסוק הבא היא רפויה. ף דגושה"לשים לב כאן הכ. 1ד בשווא נח"ו והלמ"געיה תחת הוא: ּֽוְלַיְרְּכֵת֥

תלו כח  ִים. וא נחי בשו"הצד :ִלְמֻקְצעֹ֖   .ש בשווא נח"עם זאת הרי. ף רפויה"כאן הכ׃ ַּבַּיְרָכָתֽ

יַח-ֶאתלו לד    . 2)יםכפי ששגור בפי רב(לא בקמץ , ת בשווא"הבי :ַהְּבִר֣

ק ֗לֹולז ג    .י רפויה"ד והצד"אין הטעם מונח נסוג אחור ליו :ַוִּיצֹֿ֣

יםלז ט ְכִכ֤    מהספריםף הראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק"הכ : סֹֽ

תלז טז ֹ֔   ן שמאלית "ׂשי:  ַהְּקָׂשו
ֵמׁשלח א   ת מפני הגעיה שם"העמדה קלה בחי :ַאּ֤מֹות- ְוָחֽ
  !ת אינה רפה אלא מודגשת בדגש חזק"הבי :ַּכְרֻּכּ֛בֹולח ד 

ת לח ה ע ַהְּקָצוֹ֖   'בארבעה'יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע לשון זכר  :ְּבַאְרַּב֥

ת ְּבַמְרֹא֙תלח ח  ְבֹא֔    3ם אחריה רפויה"ת בשוא והמ"הבי :ַהּצֹ֣

                                                 
1
  .הובהר כבר שיש געיות הבאות בהברה סגורה 
2
ַח לא להחליף עם   ׁש ָּבִר֔   )!!כז א' יישע(ִלְוָיָתן֙ ָנָח֣
3
  !). ולא שהמראות עצמן צובאות, המראות של הנשים הצובאות(הקורא בפתח ודגש עלול להחליף משמעות  
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ָכללח כ  ת-ְוֽ ר. ד בשווא נח"היו :ַהְיֵתדֹ֞ מנוקד (לבין לא מיודע ) מנוקד בסגול(ד להבחין בין מיודע " העמדה קלה בלמ:ְוֶלָחֵצ֛

   4אבשוו
ילח כא  ֶּלה ְפקּוֵד֤ ם .א רפויה"יש לזכור שכאן הפ, פקודי: אף על פי ששם הפרשה :ֵא֣ גם אם . א"אין געיא בה :ֲעבַֹד֙ת ַהְלִוִּי֔

  ד נח"השוא בלמ, בחלק מהחומשים מוסיפים געיא
ׂשּולט ד   ן מפני הגעיה שם" העמדה קלה בעי:֖לֹו- ָעֽ

ֶבןלט י     .5ת רפויה"ת בשווא נח והדל"הטי :ִּפְטָד֙ה .ת"טעם נסוג אחור לטי :֣טּוֵרי ָא֑

  . 6ץד בקמ"היו׃ ְוָיֲהBֽם לט יא

הלט יג    .א בצירי לא בסגול"הפד בקמף רחב "היו :ְוָיְׁשֵפ֑

  
  :אחד מהם הוא. פקודי-תצווה לבין ויקהל-יש להיזהר בכל אותם מקומות בהם המקראות דומים זה לזה בין תרומה, ככלל

תלט טו  ת :ַׁשְרְׁשרֹ֥ ת ַּגְבֻל֖ת לעומת, אצלנו ַּגְבֻל֖ת ַׁשְרְׁשרֹ֥ ְרׁשֹ֥   שבפרשת תצווה ַׁשֽ

  
 ֶזר- ֶאתלט ל יץ ֵנֽ ֶדׁש-ִצ֥   א בסגולן בצירי ול"הנו :ַהּקֹ֖

ֶרF לט מג   7שבמקרא במלעיל' ויברך'כל , אין כאן נסוג אחור אלא, במלעיל :ַוְיָב֥

  א מפני הגעיה ובמלרע"העמדה קלה בה :ְוַהֲעֵליָת֖מ ד 

ֶדׁשמ ט ָיה קֹֽ   הראשונה א"טעם נסוג אחור לה׃  ְוָה֥

םמ טו    ם בקמץ קטן"המ :ָמְׁשָחָת֛

ֶהלמ כט ן ֹאֽ ַתח ִמְׁשַּכ֣ ד- ֶּפ֖ ַתח חא בתיבת טעם טפ :מֹוֵע֑   ֶּפ֖

המ ל    .ת כמובן בשוא נח"ש בקמץ קטן והחי"הרי׃ ְלָרְחָצֽ

ם מ לב צּו. ף בקמץ קטן"ת ראשונה בשווא נח והקו"בי :ּוְבָקְרָבָת֛   .ת ומנוקד קמץ"הטעם בחי: ִיְרָח֑

  ָעלות-ֵה-וְב: יש לקרא, א"ת בשווא נח ויש להעמיד קלות את קריאת הה"הבי :ּוְבֵהָע֤לֹותמ לו 

  
        ::::בת החודש שמות יבבת החודש שמות יבבת החודש שמות יבבת החודש שמות יבמפטיר שמפטיר שמפטיר שמפטיר ש

  
ר יב ג   לשון עתיד, ו החיבור בשווא נע"וא :ְוִיְק֣חּו .ת להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי :ֶּבָעׂשֹ֖

ְת֛נּו יב ז ים. ן כטעם משנה"מרכא בנו :ְוָנ֥ ִּת֔ ת "יש להטעים מעט את הבי, )אחד מן היוצאים מן הכלל(ו "דגש חזק בתי :ַהָּב֣

  . נוחות שבדברבגלל המונח על אף האי
ָכ֘ה יב יא   .ף"כדי למנוע טעות סומנה זרקא בכמה חומשים גם בכ. ף הראשונה מלעיל"הטעם בכ :ְוָכ֮

הּו יב יד  ).קטן(ת בקמץ חטוף "החי׃ ְּתָחֻּגֽ

ל יב טו  אין לקרוא מיאישראל, ד בחירק ודגש חזק"היו :ִמִּיְׂשָרֵא֔

ה -לֹא יב טז   .וישנה משמעות' ַיעשה'חריו המורה על העמדה שלא יישמע ד בצירי וגעיה א"היו :ֵיָאֵכ֣ל... ֵיָעֶׂש֣

  

        ::::יחזקאל מהיחזקאל מהיחזקאל מהיחזקאל מה, , , , הפטרת החודשהפטרת החודשהפטרת החודשהפטרת החודש
  
  ת להבחין בין מיודע בסגול ללא מיודע בשווא וכן הוא בהמשך מו ג"העמדה קלה בבי :ּוֶבֳחָדִׁשי֙ם. ן בצירי"נו ְוַהֵּנֶסF֒ יז

  ן בשווא ולא בקמץ"השי : ְׁשֻב֣עֹותכא

                                                                                                                                                                                
4
  ּוְל: ו לפניה היתה בקיבוץ"ד בשוא הוי"לו הייתה הלמ 
5
  .אין להניע את השווא על מנת להקל על ההגייה 
6
   ׃  ְוָיֲהBֽם: עיקר–אבל נוסחאותינו המסתמכות על כתר ארם צובא . בחטף קמץ, על פי כן התיגאן, בתורה קדומה, א בחטף פתח"ברוב הספרים הה 
7
ֶרF :ש בסגול"גם בצורת הפסק מוחלטת בזקף גדול הוא מלעיל והרי    נה/י שלמה מלכים א ח יד"כן הוא בחנוכת הבית ע ַוְיָב֕
8
  . על פי כתבי יד תימניים' ובדרכם יצאו'לפי תורה קדומה צריך להיות  
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  ט' וא נח על אף הקושי וכן הוא בפסת ראשונה בשו"בי: ּוְב֖בֹואמו ח 

  ף בשווא נח על אף הקושי"הכ: ִנְכ֖חֹו מו ט

אּו מו י ם ֵיֵצֽ םתימניים הידועים הגירסא -בכל הדפוסים וכתבי היד הלא׃ ּוְבֵצאָת֖   . 8ובכללם כתר ארם צובא, ּוְבֵצאָת֖

ח ֗לֹומו יב  ַתֽ   א"טעם נסוג אחור לפ :ּוָפ֣

ְיָתה ּלֹ֙ומו יז  ת. ד מדין אתי מרחיק"ודגש חזק בלמ, ד נע"עם זאת השוא ביו, א" להטעם נסוג אחור :ְוָה֤ , ת רפה" הבי:ְוָׁשַב֖

  פועל לשבות בלשון עבר

  
        ::::ראשון של ויקראראשון של ויקראראשון של ויקראראשון של ויקרא

  

אן-ןמִמִמִִמ-םםםםְוִאיא  ֹ֨   יש להקפיד על הפרדת התיבות :ַהּצ

  


