
 

 

  כגעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 תשא-כי שתפר

  תשא-פרשת כי
  

  קטעי� בפרשה ששובצו בתפילה
  

נושאי� אשר חלק� שובצו ב הפרשה זו מרוב
י חכמי ישראל בסדר התפילות לכ� נמצא "ע

לנכו� להעיר מספר הערות בנוגע לקריאת 
  .קטעי� אלו

  
  :פטו� הקטורת

  
יפסיק    )לה,ל ("רתועשית אתה ק֔ט" •

בפתח  – "ֹרַקח מעשה רֹוֵקַח ".מעט
  . כאילו כתוב ר$ֵקַיח"רוקַח"גנובה 

  ) לו,ל( " תהיה לכםדשיםקדש ָקֽ" •
ואי� , הקו& בקמ% רחב ובהעמדה מעט

קמ% או קֹדשי�  לאמר ֳקדשי� בחט&
  .בחול�

  
  ):תפילה לשבת (ישראל ושמרו בני

  
ת־ישראל את־ושמרו בני" • ּבָ  "ַהּשַ

גושה שהוא ש� תואר  הבית ד ) טז,לא(
וביום השביעי "ליו� השביעי אבל 

,  הבית רפה ) פסוק יז( "ָשַבת וינפש
  .שהוא פועל מהבניי� הקל

  
  ):בקריאת התורה בתענית ציבור (ויחל משה

  
 היוד בשוא נח  ) יא,לב( "ל משהַוְיַח" •

ויש להקפיד לבטא את האות חית כראוי 
" ויכל"ולא כמו האות כ& שאז ישמע 

  .ו"יה חלשו� כל
 מלרע והמ� רפה "למה" – "'ה הל֤מ" •

 " לאמר יאמרו מצרים֩הָּמָל֩"אבל 
  .מלעיל והמ� דגושה) פסוק יב(

  .מלעיל" וינח� " ) יד,לב( "'חם הוי֖נ" •
 ההא  ) ב,לד( " נכון לבקרהְהֵיֶו" •

  .ואפילו מעמיד אי� בו, בשוא נח
 הבית הראשונה רפה   "ועלית ַבּבקר" •

וישכם "וכ� . והשניה דגושה בדגש כבד
  ).ד,לד ("משה ַבּבקר

 יש  ) ט,לד( "בקרבנו' א ה֥נ־ֽילך" •
  .מעמיד ביוד

  
  :ג מידות"י
  
ע֔נ' וירד ה" •  יש לעמוד מעט  ) ה,לד( "ןֶבֽ

באות בית שא� לא כ� ישמע כשוא ולא 
מ לא " מ.יוב� שמובלעת בה הא הידיעה

יארי( בה יותר מדי שלא ישמע כתנועה 
כמו "י� ובתפילה מקדימ. גדולה ממש

וג� ש� צרי( " שהודעת ֶל*עניו מקד�
  .לעמוד מעט בלמד

 צרי( "'ם ֽהא ב֖שויק֥ר"כשאומר  •
כי הוא  "'ה"ל" בש�"להפסיק מעט בי� 

כ "ע. בטרחא ורוב ההמו� טועי� בזה
הוא ' ופירושו שה. לשו� האבודרה�

אבנים "כמו (הקורא למשה בש� 
שפירושו ) יט,איוב יד( "שחקו מים

ואינו דומה ) ���ני�שהמי� שחקו האב
ל(   בפרשת ל("'ם ֽהב֥ש, אויק֖ר"ל
שש� הטע� המפסיק ) ח,יבבראשית (

ופירושו " ויקרא"טרחא במילת 
מ א� עשה "מ' שאברה� קרא בש� ה
ולא חזר " ויקרא"הטע� הטרחא במילת 

יש לומר שיצא בדיעבד שיש לסמו( על 
י שג� כא� מפרש שמשה קרא בש� "רש
  ���.'ה

 "'֔ה' | היקרא פניו ו־על' ויעבר ה" •
כדי '  יש להפסיק בי� שני שמות ה ) ו,לד(

ו בשתי "שלא ישמע כמי שמודה ח
רשויות ומי שלא מטעי� את הפֶסק 
עונשו גדול כנזכר בחסד לאלפי� ומאותו 

שתי פעמי� " אמ� אמ�"הטע� לא יאמר 
וכ� ) נמצא בברכת הלבנה(ללא הפסקה 

  .האומר שמע שמע משתקי� אותו
' ק מעט לאחר ש� ה יש להפסי�כמו כ

ולא לחברו ע� , השני שהוא בזק& קט�
  ."אל רחום וחנון"

ָאְ֖ו" • ובקריאת .  הטית דגושה  "הַחּטָ
שהרי יש בו טע� התורה צרי( להפסיק 

ונקה "כ להמשי( ולאמר "ואחטרחא 
ויש לבטא ונקה בקו& , "'לא ינקה וכו

 .ולא בכ&
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  כדעמוד     )טיוטא (הערות על דקדוק בפרשת השבוע
 תשא-כי פרשת

  :הערות נוספות בפרשה
  
שת  נ֖חושת וכ֥נור נ֛חועשית כ֥י" •

וכתב .  ההא בלא מפיק  ) יח,ל ("ְלָרְחָצה
.  מוסב על הכיור-" לרחצה"ל "י ז"רש

לכ� יש להפסיק רק מעט בתביר של 
כי א� נפסיק בו הפסקה ". כיור נחשת"

יהיה " וכנו נחשת ְלָרְחָצה"גדולה אז 
דיבור בפני עצמו ואז ישמע שהכ� של 
הכיור הוא יהיה  לרחצה והרי הכ� אינו 

  .קדשְמ
 הפתח בחית נקרא  ) כ,ל ("המזבַח־אל" •

 ויש לקרוא את המילה כאילו פתח גנובה
ַיְחְזִמ"כתוב  מביא . והטע� בבית" ב*
שי שהוא בפשט אחד אבל בכל   המנחת

פשטי� והטע�  הספרי� שלנו הוא בתרי
ח"כי בכל מקו� מילת  היא מלעיל " מזב*

וא� יהיה בפשטא אז , שהטע� בבית
 הטע� באות יהיה מלרע דהיינו שיהיה

יוד השייכת לפתח הגנובה ודבר זה לא 
  .מצאנו בשו� מקו�

 המ� בקמ% לבדו  ) כג,ל ("דרור־ָמר" •
 וה� חטופי� מפני "םֶשּבֶ־ּוקְנָמן"וכ� ב

לכ� יש לקרות� כמו . שבאי� לפני מק&
. )קנמ$�, כמו מ$ר (חול� קצר

 והבית  הנו� דגושה   "םֶשּבֶ־ןּוקְנָמ"
  .בסגול

 המ� בחיריק  ) כה,ל( "רקח ִמְרקחת" •
ישנ� עדות השומרי� על . לא בצירי

חסר ולסגול  הגיה המיוחדת לחיריק
כשאינ� מוטעמות שה� תנועות קטנות 

מלא וצירי שה�   להבדיל מחיריק
וצרי( שמיעה , תנועות גדולות

  .OQPממומחה
הקמ% ) לו כט,ל ("דשיםָקֹֽקדש " •

  . חטו&  שבקו& הוא קמ% רחב ולא קמ%
ם" • ֵתיֶכֽ ו ,י בהושע יא" רש ) לא,ל ("ְלֹדֹרֽ

מילה  מונה "ותיֽהםמֽמוע֖צ"על מילת 
, ע� אחרות הבאות בשני טעמי�זאת 

פסוק לפי שהוא דבור בפני   בטרחא וסו&
. והוא הטע� הידוע בש� מאיילה, עצמו

בחמשה במסורת  נמנה טע� נדיר זה
  סו& הסימ�( יחד ע�"מקומות בתנ

.  איננו אחד מה�"לדרתיכם" ו,פסוק
 � בספרי� שלנו הוא במעמיד וסו&ואכ

סימ� מ קריאת� שווה ש"מ. פסוק
א חלק מהמאיילה עושה והטרחא שה
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רק העמדה כמו מעמיד ואי� ש� עיקר 
.הטע�

e�f
  

  ) לב,ל ("ְךבשר אדם לא ִייָס־על" •
מלא ואי� להדגיש את היוד בחיריק 

ק " ורדע" ראב,י"ועיי� רש .הסמ(
  .g�hבשורשי� שורש יס(

 הבית  ) ב,לא ("ם֑שה קראתי ֿבר֖א" •
 מחמת האתנח  כא�ויש להפסיק. רפה
אורי ־צלאל בןּב"כ להמשי( "ואח
ולא כאות� , "חור למטה יהודה־בן

  ".בצלאל"השמי� את האתנח  בתיבת 
,  החית בשוא לבדו ) ד,לא ("לְחשב" •

החית , שלאחריו "מֲחשֹבת "אבל
  . פתח  בחט&

 יש להיזהר  ) ו,לא ("את אהליאב" •
ת ההא כדבעי ולא לבטא את האל& וא

וכ� בכל מקו� בו . להחלי& ביניה�
  ."אהרן"מבטאי� אל& והא אחריו כמו 

  ) ח,לא ("כליו־השלחן ואת־ואת" •
 אבל בהמש( הפסוק "כל"ללא 

המנרה הטהרה ־ואת"
  . "־כליהכל־ואת

  ) יג,לא ("םְשֶכִּדַקְמ' י ֖הא֥נ֛כי " •
  .הדלת בחיריק לא בסגול

ד  היו ) טו,לא ("ה מלאכהֶשֵיָע" •
החיי� טע� למה  ועיי� באור, בצירי
  ".תעשה"ולא אמר " יעשה"אמר 
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