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         סט סט סט סטהיבטים לשוניים בפרשת לך לךהיבטים לשוניים בפרשת לך לךהיבטים לשוניים בפרשת לך לךהיבטים לשוניים בפרשת לך לך
        

  . לך ובהפטרה ובראשון של וירא- דקדוקי מילים בפרשת לך

 . ְוִהְרֵּביִתי  ּוֵבַרְכִּתי  ְוָנַתִּתי  ַוֲהִקֹמִתי ְוִהְפֵרִתי ְוַׂשְמִּתי: ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע"מילים שו

  .  ְוָקָראָת ְוָהִייִתי: ו ההיפוך"מילים שנשארו מלעיל למרות ו

  
ת נשמעת אצלם "ו ולכן הדלי"ת בשוא נח לפני תי"יש קוראים שמתקשים לקרוא דלי. ת בשוא נח"הדלי :ּוִמּֽמֹוַלְדְּת֖� יב א

ָּך. כמו בסגול   ף סופית דגושה"כ  ׃ַאְרֶאֽ

ֶעְׂש֙� יב ב ֶרְכ֔�. ן"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל: ְוֶאֽ א "הה:  ֶוְהֵיה.ות הקושיף ראשונה בשווא נח למר"כ: ַוֲאָב֣

  .א"השואית נקראת בשוא נח כמו מפיק ה
י� יב ג ְרֶכ֔ ְרָכ֙ה ְמָב֣   . ש בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"בשתי התיבות הרי: ַוֲאָבֽ

ה      ת ָהֲאָדָמֽ ל ִמְׁשְּפחֹ֥ לטעם טפחא בתיבת ׃ ּכֹ֖   ּכֹ֖

ׁשּור ָרר ָרר ָרר ָרֲאֶׁש֣יב ה    .ש"להיזהר מהבלעת האות רי: ָכ֔

ם ֽה.ו בדגש"פתח והתי-ן בשוא ולא בחטף"העי: ַוַּיְעֵּתק ב חי א ְּבֵׁש֥ א טעם טפחא בתיבת ׃ ' ַוִּיְקָר֖ בניגוד למקרא ַוִּיְקָר֖

  תישא-הדומה בפרשת כי
  במלרע: ְיַחּֽיּו יב יב

ְּת יב יג ִתי ָא֑ יַטב .ת"טעם נסוג אחור לחי: ֲאחֹ֣ י-ִיֽ   ד הראשונה"געיה ביו: ִל֣

ְל֥לּו יב טו   א"ד הראשונה בשווא נע בגלל הגעיה בה"ד בשווא נח והלמ"היו: ַוְיַהֽ

ְרָּת֙ יב יט ה ָאַמ֙ ה תיבת : ָלָמ֤ במלרע לעומת הפסוק הקודם שם היא במלעילָלָמ֤
וא 1 ִתי ִה֔   ת"טעם נסוג אחור לחי: ֲאחֹ֣

ם-ֲאֶׁשר יג ג ָיה ָׁש֤   א הראשונה"טעם נסוג אחור לה: ָה֨

םיג ד ָׂשה ָׁש֖ םַו .ן"טעם נסוג אחור לעי:  ָע֥ א ָׁש֛  אין טעם נסוג אחור: ִּיְקָר֥

י ִמְקֵנה יג ז ין רֵֹע֣ ין טעם טפחא בתיבת : ֑לֹוט-ּוֵב֖   ּוֵב֖

ֶרד ָנ֖א יג ט   . ד נחה ואינה נקראת" היו:ְוֵאיִמָנה. א"טעם נסוג אחור לפ: ִהָּפ֥

ֶרץ יג יב ב ְּבֶאֽ ם ָיַׁש֣ ַען-ַאְבָר֖ םטעם טפחא בתיבת : ְּכָנ֑ ל .ַאְבָר֖ כן , ף החטופה"ד למנוע הבלעת האל"העמדה קלה ביו: ַוֶּיֱאַה֖

  יח' הדבר גם בהמשך פס
ים יג יג   ו בשווא נע ולא בפתח"הוא: ְוַחָּטִא֑

  א"העמדה קלה בפ: ֣לֹוט- ִהָּפֶרדיג יד

םיג טז  ם תיבות מוקפות בניגוד לקורן ואחרים בהם תיבת : ַזְרֲע֖�-ַּגֽ   מוטעמת במרכאַּגֽ

א ַוֵּיֶׁ֛שביג יח ֹ֛   יםשני טעמי תביר רצופ:  ַוָּיב

ֶמ֙ר יד א   ת בקמץ קטן"הדל: ְּכָדְרָלעֹ֙

  'צבִאים'על כן אין לקרא כאילו כתוב , ד בחירק"היו: יםְצבֹ֔יִ יד ב

ים יד ג   ן שמאלית"ׂשי: ַהִּׂשִּד֑

ם יד ו    ראשונה בשווא נחש"רי, למרות הקושי: ְּבַהְרָר֣

ןיד ז ְצצֹ֥   י ראשונה בשווא נע ולא בחטף"צד:  ְּבַחֽ

ָרה יד י    כפי שמופיע בחלק מהדפוסיםולא בציריא בסגול "הה: ֶה֥

י ְבִריתיד יג ם ַּבֲעֵל֥ ם- ְוֵה֖ ם טעם טפחא בתיבת ׃ ַאְבָרֽ   ְוֵה֖
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  .כך היא ההטעמה בזמן שהתיבה מוטעמת בטעם מחבר וזו שלאחריה מתחילה באחת מהגרוניות 
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ֶׁשב יד טז ש אחריה בשווא "א קמוצה והרי"הה:  ָהְרֻכׁ֑ש.בניגוד לטו יא; ד"הטעם ביו, ן בסגול רפויה"ד בקמץ והשי" היו:ַוָּי֕

  כא' כן הדבר גם בהמשך בפס, נע
 ְיָבְרֵכ֖ יד יט   ש בשווא נע ולא בחטף"הרי: הּוַוֽ

ְרִּתי ֶאת  יד כג י ֶהֱעַׁש֥ ם-ֲאִנ֖ יטעם טפחא בתיבת : ַאְבָרֽ   ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה, ֲאִנ֖

ֶׂשק טו ב   ן שמאלית"ׂשי: ַּדֶּמ֥

ְיָמה-ַהֶּבט טו ה   .לא זקף,  יש כאן טעם רביע:ָנ֣א ַהָּׁשַמ֗

  ת ולהשמיע פעמיים חירקיש להקפיד על הפרדת התיבו: ִא֙ם-ִּכי טו ד

ן טו ו   ף"א לאל"ף החטופה ותאפשר להבחין היטב בין הה"א תמנע את הבלעת האל"העמדה קלה בה: ְוֶהֱאִמ֖

ֶתת ְל֛�טו ז   ד הראשונה"טעם נסוג אחור ללמ:  ָל֧

ח טו י  ַּקֽ   ד"געיה ביו: ֣לֹו-ַוִּיֽ

 .ניגוד ליד טזב. ן"ן בצירי ודגושה והטעם בשי"השי, ד בפתח" היו:ַוַּיֵּׁשבטו יא 

ָאהטו יז      2ת"הטעם בבי: ָּב֔

י טז ג ֶׁשת ָׂשַר֣ ם-ֵאֽ ה  .רביע-מונח-הכך היא ההטעמה הנכונה ולא מונח לגרמי: ַאְבָר֗ ּה ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ יש להקפיד על ׃ ִאיָׁש֖

  קריאת המפיק למנוע שיבוש משמעות המקראות
ְדְּת טז יא  או בסגולקרוא כאילו מנוקדת בציריאין ל, ת בשווא נח"הדל. ד בחולם לא בקמץ"היו: ְויַֹל֣

3   
        ֵיJ-ָעְניש לקרוא , ן אחריה בשווא נח"העין בקמץ קטן והנו׃ ָעְנֵיֽ J-ֶאל

  א ראשונה בשווא נח"ה: ֶוְהֵי֥ה יז א

  ד ומנוקדת בחירק"א לבין השנייה ביו"יש להבחין בין קריאת הראשונה בה: ִהּ֧מֹול ׀ ִיּ֛מֹול יז יג

ים-ֲהַבת יז יז   ת אחריה רפויה"השאלה מנוקדת בחטף והביא "ה: ִּתְׁשִע֥

  
        :::: מא טז מא טז מא טז מא טז----הפטרת לך לך ישעיהו מ כז הפטרת לך לך ישעיהו מ כז הפטרת לך לך ישעיהו מ כז הפטרת לך לך ישעיהו מ כז 

  
ה מ כט   ן בקמץ קטן"העי: ָעְצָמ֥

. 4ד הוא חירק מלא שהוא תנועה גדולה"ו בשתי המילים בשוא ולא בפתח והחירק ביו"הו: ְוִיָגעּו   ְוִיֲעפּו.במלרע: ְוִיֲע֥פּו מ ל

ד " היו!!!!ו בציריו בציריו בציריו בצירי""""ף בחולם ואחריה ואף בחולם ואחריה ואף בחולם ואחריה ואף בחולם ואחריה וא""""אין לטעות ולקרא את הקואין לטעות ולקרא את הקואין לטעות ולקרא את הקואין לטעות ולקרא את הקו, ד בצירי"לא ואחריה יוף מנוקדת בחולם מ"הקו: ְוקֹוֵי֤ מ לא

: המילה נקראת באותיות לטיניות במבטא ישראלי. היא מנוקדת בצירי, ם בסוף מילה אלא נקראת"אינה נחה כשאר יודי
vekoye....        

הּו ְלַרְג֑לֹומא ב ֶדק ִיְקָרֵא֣ ֶדקטעם טפחא בתיבת :  ֶצ֖ ָעָפ֙ר .ֶצ֖   ף להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בכ :ֶּכֽ

   מלרע׃ַוֶּיֱאָתֽיּוןמא ה 

רּו מא ו   ן בשווא נח"העי: ַיְעזֹ֑

ַעם- ֶאתמא ז   א"טעם נסוג אחור לה: ֣הֹוֶלם ָּפ֑

ַמר ְל֙� מא ט ָּתה-ַעְבִּדי .ף"טעם נסוג אחור לאל: ָוֹא֤   .ף בפתח ומוטעמת" האלַא֔

Jמא יא ים ָּב֑ ל ַהֶּנֱחִר֣ ל א בתיבת טעם טפח:  ּכֹ֖   ּכֹ֖

יְרִאי֙-ַאל מא יד   ה ופחדראלשון י, ש בשווא נע"הרי: ִּתֽ

        
        ::::ראשון של ויראראשון של ויראראשון של ויראראשון של וירא
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  .ף משנה משמעות"מי שמטעים באל 
3
  .וכן בתחילת הפרשה. ו סמוכות בגלל היותן מאותו מוצא"ת ותי"קיים קושי לבטא דל 
 .כתיב מלא או חסר אינו משנה תנועה קטנה לגדולה ולהיפך 4
5
  ].זיוף זה-בעבר פורסם כאן מכתב למערכת המתריע על שיבוש [צליח מוטעם אחרת בניגוד לדעת כל המקורותבתיקון איש מ 
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  לא מלשון עץ ַאּלֹון, ד ללא דגש"ף בצירי ולמ"אל: ְּבֵאNֵנ֖ייח א 

ה יח ה   לשון עתיד, ו בשווא נע"הוא: ְוֶאְקָח֨

ֱהָלה יח ו   .5א"ף ולא בה"ההטעמה באל, במלעיל: ָהֹא֖

  "]ַלֲעׂשֹוׂשֹוׂשֹו["ו רפויה כמו ׂש וגם האחרים צריכים להיזהר מהבלעת אותיות " הקוראים תיֽתֹו׃ַלֲעׂ֥שֹות ֹא  יח ז

ד-ְוֽהּוא יח ח   . שתי התיבות מוקפות ומוטעמות בדרגא וכך צריך להיות: עֵֹמ֧
ייח יב   .האלף נקראת בחטף פתח, דָֹניאֲאֲאֲֲא נקרא ֵמ'ֵמ֖ה  ד"ף אינה נקראת לעומת פסוק י"האל :ַואדִֹנ֖

        
  


