היבטים לשוניים בפרשת ויקהל פקודי סט
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
ה י ְִב ֶ֕
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 גם משרת ,ובסגול רק במילים מוקפות .כלומר כש"את" מוקפת למילה
שאחריה.
כ וַ יֵּ ְ֥צ ֛אוּ :הטעמה משנית על ידי מרכא ביו"ד
וּמת ֙ ֶכּ ֶס ֙ף :טעם נסוג אחור לרי"ש
לה יד ְתּ ֤ר ַ
לה לב וְ ַל ְח ֖שׁ ֹב ַמ ֲח ָשׁ ֑בֹת :החי"ת הראשונה בשווא נח והשנייה בחטף פתח
לה כה ַח ְכ ַמתֵ -ל֖ב :החי"ת בפתח ולא בקמץ קטן כי הוא שם התואר ולא שם העצם .בפסוק לה ָח ְכ ַמתֵ ֗ -לב החי"ת בקמץ
קטן והמחליף ביניהם משנה משמעות.
לה לא וַ יְ ַמ ֵ ֥לּא א ֹ֖תוֹ :להיזהר מהפסוק המקביל בכי-תשא )לא ג( :וָ ֲא ַמ ֵלּא.
לה לה ָח ְכ ַמתֵ ֗ -לב :חי"ת בקמץ חטוף ולא בפתח.
לו ב ְל ָק ְר ָ ֥בה :הקו"ף בקמץ קטן והרי"ש בשווא נח על אף שהבי"ת אחריה רפה
אכ ֖תּוֹ :במקף מרכא טפחא ,לא במרכא תביר טיפחא כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
לו ד ִ ֽאישׁ֥ ִ -אישׁ ִמ ְמּ ַל ְ
לו ו ַאלֽ ַ -י ֲעשׂוּ֛ -עוֹד :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה שם
שׁשׁ ָמ ְשׁ ָ֗זר :בשתי המילים חמש אותיות שיניות ,צריך להיזהר שהזי"ן לא תיבלע.
לו ח ֵ ֣
פס' ט-טז :כאשר המילה 'אחת' מוטעמת באחד המפסיקים העיקריים ,סו"פ ,אתנח ,זקף או סגול =< ֶאחת ,בשאר המקרים
=< ַאחת חוץ מפס' טז ִמ ָ ֣דּה ַא ַ֔חת
את :געיה תחת הלמ"ד הראשונה והלמ"ד אחריה בשווא נע
לו יא ֻ ֽל ְל ֣ ֹ
א ֶהל :הלמ"ד בשווא נע ולא בקמץ
לו יד ְל ֖ ֹ
1
לו כז וּֽ ְליַ ְר ְכּ ֵ ֥תי :געיה תחת הוא"ו והלמ"ד בשווא נח  .לשים לב כאן הכ"ף דגושה .בפסוק הבא היא רפויה.
לו כח ִל ְמ ֻק ְצ ֖עֹת :הצד"י בשווא נחַ .בּיַּ ְר ָכ ָ ֽתיִ ם׃ כאן הכ"ף רפויה .עם זאת הרי"ש בשווא נח.
יח :הבי"ת בשווא ,לא בקמץ )כפי ששגור בפי רבים(.2
לו לד ֶאתַ -ה ְבּ ִ ֣ר ַ
לז ג וַ יִּ ֿ ֣צ ֹק ֗לוֹ :אין הטעם מונח נסוג אחור ליו"ד והצד"י רפויה.
לז ט ֽסֹ ְכ ִ ֤כים :הכ"ף הראשונה בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהספרים
לז טז ַה ְקּ ָשׂ ֔ו ֹת :שׂי"ן שמאלית
לח א וְ ָ ֽח ֵמשַׁ -א ֤מּוֹת :העמדה קלה בחי"ת מפני הגעיה שם
לח ד ַכּ ְר ֻכּ ֛בּוֹ :הבי"ת אינה רפה אלא מודגשת בדגש חזק!
לח ה ְבּ ַא ְר ַ ֥בּע ַה ְקּ ָצ ֹ֖ות :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע לשון זכר 'בארבעה'
3
את :הבי"ת בשוא והמ"ם אחריה רפויה
לח ח ְבּ ַמ ְרא ֹ֙ת ַה ֣צּ ֹ ְב ֔ ֹ
1
2

3

הובהר כבר שיש געיות הבאות בהברה סגורה.
ָתן נָ ָ ֣חשׁ ָבּ ִ ֔ר ַח )ישעי' כז א(!!
לא להחליף עם ִלוְ י ָ ֙
הקורא בפתח ודגש עלול להחליף משמעות )המראות של הנשים הצובאות ,ולא שהמראות עצמן צובאות!(.

1

לח כ ְ ֽו ָכלַ -היְ ֵת ֞ד ֹת :היו"ד בשווא נח .וְ ֶל ָח ֵצ֛ר :העמדה קלה בלמ"ד להבחין בין מיודע )מנוקד בסגול( לבין לא מיודע )מנוקד
4
בשווא
קוּדי :אף על פי ששם הפרשה :פקודי ,יש לזכור שכאן הפ"א רפויהֲ .עב ַֹד ֙ת ַה ְלוִ ֔ ִיּם :אין געיא בה"א .גם אם
לח כא ֵ ֣א ֶלּה ְפ ֵ ֤
בחלק מהחומשים מוסיפים געיא ,השוא בלמ"ד נח
לט ד ָ ֽעשׂוּ֖ -לוֹ :העמדה קלה בעי"ן מפני הגעיה שם
לט י ֣ט ֵוּרי ָ ֑א ֶבן :טעם נסוג אחור לטי"תִ .פּ ְט ָד ֙ה :הטי"ת בשווא נח והדל"ת רפויה.5
לט יא וְ יָ ֲה ֹֽלם׃ היו"ד בקמץ.6
יָשׁ ֵ ֑פה :היו"ד בקמף רחב הפ"א בצירי לא בסגול.
לט יג וְ ְ
ככלל ,יש להיזהר בכל אותם מקומות בהם המקראות דומים זה לזה בין תרומה-תצווה לבין ויקהל-פקודי .אחד מהם הוא:
שׁ ְר ֥שׁ ֹת גַּ ְב ֻל֖ת שבפרשת תצווה
לט טו ַשׁ ְר ְשׁ ֥ר ֹתַ :שׁ ְר ְשׁ ֥ר ֹת גַּ ְב ֻל֖ת אצלנו ,לעומת ַ ֽ
לט ל ֶאת֥ ִ -ציץ ֵ ֽנ זֶ רַ -ה ֖קֹּ ֶדשׁ :הנו"ן בצירי ולא בסגול
לט מג וַ יְ ָ ֥ב ֶרְך :במלעיל ,אין כאן נסוג אחור אלא ,כל 'ויברך' שבמקרא במלעיל
ית :העמדה קלה בה"א מפני הגעיה ובמלרע
מ ד וְ ַה ֲע ֵל ָ ֖
מ ט וְ ָ ֥היָ ה ֽקֹ ֶדשׁ׃ טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
מ טו ָמ ְשׁ ָח ָ ֛תם :המ"ם בקמץ קטן
מוֹע֑ד :טעם טפחא בתיבת ֶ ֖פּ ַתח
א ֶהלֵ -
מ כט ֶ ֖פּ ַתח ִמ ְשׁ ַכּ֣ן ֽ ֹ
מ ל ְל ָר ְח ָ ֽצה׃ הרי"ש בקמץ קטן והחי"ת כמובן בשוא נח.
וּב ָק ְר ָב ָ ֛תם :בי"ת ראשונה בשווא נח והקו"ף בקמץ קטןְ .יִר ָ ֑חצוּ :הטעם בחי"ת ומנוקד קמץ.
מ לב ְ
ובֵ -הָ -עלות
וּב ֵה ָע ֤לוֹת :הבי"ת בשווא נח ויש להעמיד קלות את קריאת הה"א ,יש לקראְ :
מ לו ְ
7

מפטיר שבת החודש שמות יב:
יב ג ֶבּ ָע ֖שׂ ֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע .וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו החיבור בשווא נע ,לשון עתיד
יב ז וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ :מרכא בנו"ן כטעם משנהַ .ה ָ ֣בּ ִ֔תּים :דגש חזק בתי"ו )אחד מן היוצאים מן הכלל( ,יש להטעים מעט את הבי"ת
בגלל המונח על אף האי נוחות שבדבר.
יב יא וְ ָ֮כ ָכ ֘ה :הטעם בכ"ף הראשונה מלעיל .כדי למנוע טעות סומנה זרקא בכמה חומשים גם בכ"ף.
יב יד ְתּ ָח ֻגּֽהוּ׃ החי"ת בקמץ חטוף )קטן(.
יִּשׂ ָר ֵ֔אל :היו"ד בחירק ודגש חזק ,אין לקרוא מיאישראל
יב טו ִמ ְ
שׂה  ...י ֵָא ֵכ֣ל :היו"ד בצירי וגעיה אחריו המורה על העמדה שלא יישמע 'יַעשה' וישנה משמעות.
יב טז לֹא-יֵ ָע ֶ ֣
הפטרת החודש ,יחזקאל מה:
ים :העמדה קלה בבי"ת להבחין בין מיודע בסגול ללא מיודע בשווא וכן הוא בהמשך מו ג
וּב ֳח ָד ִשׁ ֙
יז וְ ַהנֵּ ֶסְך֒ נו"ן בציריֶ .
כא ְשׁ ֻב ֣עוֹת :השי"ן בשווא ולא בקמץ
4
5
6
7

8

וּל
לו הייתה הלמ"ד בשוא הוי"ו לפניה היתה בקיבוץְ :
אין להניע את השווא על מנת להקל על ההגייה.
ברוב הספרים הה"א בחטף פתח ,בתורה קדומה ,על פי כן התיגאן ,בחטף קמץ .אבל נוסחאותינו המסתמכות על כתר ארם צובא – עיקר :וְ יָ ֲהֹלֽ ם׃
גם בצורת הפסק מוחלטת בזקף גדול הוא מלעיל והרי"ש בסגול :וַ יְ ָ֕ב ֶרְך כן הוא בחנוכת הבית ע"י שלמה מלכים א ח יד/נה
לפי תורה קדומה צריך להיות 'ובדרכם יצאו' על פי כתבי יד תימניים.

2

וּב ֖בוֹא :בי"ת ראשונה בשווא נח על אף הקושי וכן הוא בפס' ט
מו ח ְ
מו ט נִ ְכ ֖חוֹ :הכ"ף בשווא נח על אף הקושי
8
אתם ,ובכללם כתר ארם צובא .
וּב ֵצ ָ ֖
יֵצאוּ׃ בכל הדפוסים וכתבי היד הלא-תימניים הידועים הגירסא ְ
אתם ֵ ֽ
וּב ֵצ ָ ֖
מו י ְ
֣תח ֗לוֹ :טעם נסוג אחור לפ"א
מו יב ָוּפ ַ ֽ
יְתה לּוֹ֙  :טעם נסוג אחור לה"א ,עם זאת השוא ביו"ד נע ,ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק .וְ ָשׁ ַ ֖בת :הבי"ת רפה,
מו יז וְ ָ ֤ה ָ
פועל לשבות בלשון עבר
ראשון של ויקרא:
יא וְ ִאםִ -מןַ -ה ֨צּ ֹאן :יש להקפיד על הפרדת התיבות
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