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   סטסטסטסט היבטים לשוניים בפרשת תצוההיבטים לשוניים בפרשת תצוההיבטים לשוניים בפרשת תצוההיבטים לשוניים בפרשת תצוה
  

  תשא-ובראשון של כי, דקדוקי מילים וקריאה בפרשת תצוה קריאת זכור והפטרתה

 ּוָמַׁשְחָּת   ְוִהְלַּבְׁשָּת  ְוַׂשְמָּת  ּוִמֵּלאָת  ְוָנַתָּתה  ּוִפַּתְחָּת ְוָלַקְחָּת: ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שו
    ְוִהֵּזיָת  ְוָזַרְקָּת  ְוָׁשַחְטָּת  ְוִהְקַטְרָּת  ְוָחַבְׁשָּת  ְוָחַגְרָּת  ְוָיַצְקָּת  ְוָאַפְדָּת  ְוָרַחְצָּת  ְוִהְקַרְבָּת  ְוָנַתָּת ְוִקַּדְׁשָּת
     ְוִנְלַחְמָּת  ְוֵהַמָּתה ִּכיָתה ְוִה  ְוִצִּפיָת  ְוָׁשַכְנִּתי  ְוִקַּדְׁשִּתי  ְונֹוַעְדִּתי  ְוִחֵּטאָת  ְוָׂשַרְפָּת  ּוִבַּׁשְלָּת ְוֵהַנְפָּת

 

 ן החטופה שלאחריה"א מעמידה מעט את קריאתה למנוע הבלעת העי"געיה בה: ְלַהֲע֥+ת. ו בשווא נע"הוא: ְוִיְק֨חּו  כז יט

י-ְלַכֲהנֹו כח א   ף"געיה בכ: ִל֑
הכח ג                                             יש להקפיד על הפרדת התיבות:֣רּוַח ָחְכָמ֑

תכח י  ֶבן ָהֶאָח֑ ל ָהֶא֣ לטעם טפחא בתיבה : ַע֖   ַע֖

ֶבן.ד"טעם נסוג אחור ללמ: ִמֻּלַ֣את כח יז ים ָא֑ ה טּוִר֣ הטעם טפחא בתיבת :  ַאְרָּבָע֖   .ת בשוא נח"הטי ִּפְטָד֙ה  ;ַאְרָּבָע֖

  ד קמוצה"היוְוָיֲהֽ+ם׃  כח יח

ָמה׃ כח יט    במלעילְוַאְחָלֽ

הכח כ    . א בצירי ללא דגש"והפ, ן בשווא נע"מץ גדול והשיד בק"היו: ְוָיְׁשֵפ֑

תכח כב  ְרׁשֹ֥  .1ש בשווא נח"ן והרי"געיה בשי: ַׁשֽ

ו כתיב. ו בשווא נע"הוא: ְוִיְרְּכ֣סּוכח כח  ַּטְּבעָֹת֞ יו קרי , ִמֽ ַּטְּבעָֹת֞   ִמֽ

א כח לב  ְהֶיה .ת בשוא נח לא בחטף"החי: ַתְחָר֛   מדין דחיקד "ד הראשונה ודגש חזק בלמ"געיה ביו: ּ֖לֹו-ִיֽ

י׃ ְוִכֲה֥נּו כח מא    ).סוף פסוק(במרכא ואין היא מוקפת לתיבה שלאחריה בסילוק ְוִכֲה֥נּו ִלֽ

יו׃  כח מג   . 2כך ההטעמה לפי תכנת הכתר֖לֹו ּוְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ

רכט א  ה-ֲאֶׁשֽ רתיבת . המילים מוקפות: ַּתֲעֶׂש֥   .ן ובמקף"לא קדמא אלא געיא בשי    ֲאֶׁשֽ

  כ, טז' ת בשווא נח על אף הקושי וכן הוא בהמשך בפס"הטי: ְוָׁשַחְטָּת֥כט יא 

ה כט יג ְמַכֶּס֣   3כב' ם בשוא נע וכן בפס"המ: ַהֽ

הכט כט    ם בקמץ קטן "המ: ְלָמְׁשָח֣

םכט ל    .ן בקמץ"השי: ִיְלָּבָׁש֧

ֶקר-ֶאת כט לט ה ַבּבֹ֑ ד ַּתֲעֶׂש֣ ֶבׂש ָהֶאָח֖ דאין לבלבל עם פרשת התמיד בפינחס שם כתוב : ַהֶּכ֥   .ֶאָח֖

ֶס?ְוכט מ    .ן בצירי"הנו: ֵנ֕

ׁש כט מג   ת פתוחה"הדלי: ְוִנְקַּד֖

יכט מו    ן בקמץ קטן"השי: ְלָׁשְכִנ֣
ֲעֶׂשהל ד    ד מדין דחיק"ו ודגש חזק בלמ"געיה בתי: ּ֣לֹו ׀-ַּתֽ

  ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"ת בשווא נח וגעיה בה"הבי: ּוְבַהֲע֨+תל ח 

  
        ::::מפטיר לשבת זכור דברים כהמפטיר לשבת זכור דברים כהמפטיר לשבת זכור דברים כהמפטיר לשבת זכור דברים כה

  
ם היא "ם בדגש אבל המ"הקוראים פרשת זכור כל מילה וכל אות לאט ובהדגשה והם עלולים לקרוא את המיש : ֲעָמֵל֑ק יז 

                                                 
 .הגעיא כאן אינה הופכת את השוא לנע 1
יומוטעם , י כל ספרי תימן"עפ, בתורה קדומה 2  .֥לֹו ּוְלַזְר֖עֹו ַאֲחָרֽ
  .חטף פתח כדי לוודא את קריאת השווא הנעב ם"המי לנינגרד "בכ 3
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ם.רפויה אחרי חטף   ו בשווא נע"התי:  ְּבֵצאְתֶכ֥

ד בשוא נע "גם כאן בעלי הקריאה האיטית המדגישה עלולים לקרוא את היו: ַוְיַזֵּנ֤ב .ש בשווא נע"ף והרי"געיה בקו: ָקְרC֝יח 

ים-ָּכל .עוד שהיא ללא דגש ובשוא נחובדגש ב קוראים שבכל קריאה אינם  :ְוָיֵגַ֑ע .ן מפאת הגעיה שבה"נחץ בנו: ַהֶּנֱחָׁשִל֣

אבל לפי קריאת . ויגַעה: כלומר, ן בפתח גנובה"ן פתוחה במקום עי"ן עלולים לקרוא כאן עי"ף לעי"מבחינים בין אל
  . ְוָיֵגַיְע: פי עדות המזרחול. ף גנובה ונקרא ְוָיֵגַאְע"האשכנזים יש כאן אל

יC-ִמָּכליט  ְיֶב֝ לאחרונה השתרש מנהג לקרוא פעמים : ֵזֶ֣כר-ֶאת .ד ביניהן בשווא נע"ת והיו"גרש בבי, ף"טעם קדמא באל: ֹא֨

של " מקראות שיש להם הכרע"בקונטרס . מנהג זה אינו מוכר באשכנז המערבי וגם לא בעדות המזרח" זכר"את המילה 
  .ואין כל צורך בקריאה הכפולה,  האריך להוכיח שאין ספק שנוסח הצירי הוא הנכון4ל"מ ברויאר ז"הר
  

        ):):):):אאאא' ' ' ' הספרדים מתחילים בפסהספרדים מתחילים בפסהספרדים מתחילים בפסהספרדים מתחילים בפס((((הפטרת שבת זכור שמואל א טו הפטרת שבת זכור שמואל א טו הפטרת שבת זכור שמואל א טו הפטרת שבת זכור שמואל א טו 
  
  ף סופית בקמץ גדול"ת בחטף קמץ וכ"חי, ן בקמץ גדול"שי: ִלְמָׁשֳחC֣  א

  'בלותו'אין לקרא , ת"געיה בבי: ַּבֲע+֖תֹוב 

הג    מלרעב: ְוִהִּכיָת֝

עד    ם בדגש חזק"ן בפתח והמ"שי, ד בשווא נח"יו: ַוְיַׁשַּמ֤

ֶר?יח    ת בשווא נע ולא בפתח"הבי: ְּבָד֑

ך בשוא "ף בקמץ רחב והסמ"עם זאת אין ספק שהאל, ף" בתכנת הכתר שאנו מעתיקים ממנה אין געיא באל:ַוִּיְמָאְסC֖כג 

  . 5נע
ְׁשַּתֲחֶו֖הכה    ו בשווא נע"הוא: ְוֶאֽ

ָּךכח    ף סופית דגושה"כ׃ ִמֶּמֽ

ְׁשַּתֲחֵו֖יִתיל    . מלעיל: ְוִהֽ

  

 ::::ראשון של כי תשאראשון של כי תשאראשון של כי תשאראשון של כי תשא
  
ם׃ - ְולֹאיב ד ֹאָתֽ  ֶגף ִּבְפקֹ֥ ם ֶנ֖  ֶגף יש להחיש את קריאת התיבה ִיְהֶי֥ה ָבֶה֛  ֶגף -ְולֹא, להסמיכה לקודמתהֶנ֖ ם ֶנ֖  - ִיְהֶי֥ה ָבֶה֛

ם ד ֹאָתֽ   ִּבְפקֹ֥
ְֹ֣וַהַּד טו תְּת-ת ָלֵת֙ת ֶא-א ֙ל ל   יד על הפרדת התיבותיש להקפ: רּוַמ֣

ה  כמובן , ת בשוא נח" והחיש בקמץ קטן"הרי: ל יח ְלָרְחָצ֑

  

                                                                                                                                                                                

  .המעוניין יפנה אלי, ן תצוה סזמאמרו צורף לגיליו 4
  . לַעְפהקובע שזה קמץ רחב ושוא נע או חטף ושוא נח הוא כי אמאס הוא במשקל ֶא. מ ברויאר געיות במקום הראוי להן"במקרים כגון זה השלים ר 5


