היבטים לשוניים בפרשת ויקרא סט
יש לשים לב ,בין היתר להחלפות כבש-כשב:

את
מילים שוי"ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע :וְ ָא ַמ ְר ָתּ וְ י ַָצ ְק ָתּ וְ ֵה ֵב ָ
יא וְ ִאםִ -מןַ -ה ֨צּ ֹאן :יש להקפיד על הפרדת התיבות
א טו וְ נִ ְמ ָצ֣ה :בה"א ולא באל"ף1
ב ב ִמ ָסּ ְל ָתּ ֙הּ :הסמ"ך בקמ"ץ קטן֖ ַ .על ָכּלְ -לבֹנָ ָ ֑תהּ :טעם טפחא בתיבת ַ ֖על ,יש להיזהר לא להדביק את הלמ"דים שבין
התיבות הבאות אחריה
ב ה ַמ ָ ֥צּה :דגש חזק בצד"י שלא יישמע מלשון מציאה בלשון עבר.
ישׁהּ :במלרע ובמפיק בה"א ,הקורא במלעיל ללא מפיק משבש משמעות
ב ח וְ ִה ְק ִר ָיב ֙הּ וְ ִהגִּ ָ ֖
ב יג ַ ֥על ָכּלָ -ק ְר ָבּנְ ָך֖  :יש להיזהר בהטעמת התיבות שלא לצרף את המילה ָכּל לתיבה שלפניה
ב יד ֶ ֣גּ ֶרשׂ :שׂי"ן שמאלית וכן הוא בהמשך בפס' טז ִמגִּ ְר ָשׂ ֙הּ
ג ג ַ ֽה ְמ ַכ ֶ ֣סּה :געיה בה"א והמ"ם בשווא נע לא בחטף פתח ,כן הדבר גם בהמשך
ג יב וְ ִ ֥אם ֵ ֖עז :כך צריכה להיות ההטעמה ולא כקורן ודומיו שם המילים מוקפות
ד ח ַעלַ -ה ֶ ֔קּ ֶרב :היחיד שלא נאמר בו ֶאתַ -ה ֶ ֔קּ ֶרב
יוּרם :הרי"ש בפתח לא בקמץ֖ ַ .על ִמזְ ַ ֥בּח ָהע ָ ֹֽלה׃ טעם טפחא בתיבת ַ ֖על
ד י ַכּ ֲא ֶ ֣שׁר ַ ֔
ד יג וְ נֶ ְע ַל֣ם :העי"ן בשווא נח וכן הדבר גם בהמשך
ד יז ֵ ֖את ְפּ ֵנ֥י ַה ָפּ ֽר ֹ ֶכת׃ טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את .בקורן ודומיו מוטעם בטעות מרכא-טפחא במקום טפחא-מרכא
שׂה ַל ֔ ָפּר :בזקף קטון ולא רביע כקורן ודומיו .יַ ֲע ֶשׂה֑ -לּוֹ :געיה ביו"ד ,יש לקרא בהעמדה קלה שם
ד כ וְ ָע ָ ֣
ד כד וְ ָשׁ ַ ֣חט א ֹ֗תוֹ :ברביע ולא בזקף כקורן ודומיו
ד כו וְ נִ ְס ַ ֥לח ֽלוֹ׃ הטעם לא נסוג אחור .וכן בשאר המקומות.
הוּסר ֵח ֶל ֘ב :הטעם בסמ"ך ,לא נסוג לה"אֵ .מ ַע֣ל ֶז ַ֣בח :שתי התיבות מוטעמות במונח ואינן מוקפות כפי שמופיע
ד לא ַ ֣
בקורן ודומיו
ה ח ָע ְר ֖פּוֹ :העי"ן בקמץ קטן
יִמּ ֵצ֖ה :הצד"י בצירי.
הט ָ
ה יח ִשׁגְ גָ ֧תוֹ :הגימ"ל הראשונה בשווא נח על אף הקושי
יתוֹ׃ טעם טפחא בתיבת ֖אוֹ
ה כא ְבגָ ֵ֔זל :במלרע֖ .אוֹ ָע ַ ֥שׁק ֶאתֲ -ע ִמ ֽ
ה כב וְ ִ ֥כ ֶחשׁ :טעם נסוג אחור לכ"ף .החי"ת בסגול ,לא בציריַ .ל ֲח ֥ט ֹא :החי"ת בחטף לא בשווא נח
ה כג גָּ ָ֗זל :הזי"ן בקמץָ .ע ָ֔שׁק :השי"ן בקמץָ .ה ְפ ַ ֖קד :הה"א בקמץ קטן
הפטרת ויקרא ,ישעיהו מג-מד:
שׂה בציריְ .בּ ִמנְ ָ֔חה :הבי"ת בשווא
מג כג ֵ ֣
מג כז ָ ֥פּ ְשׁעוּ :טעם נסוג אחור לפ"א
שׂ ֵרי :טעם נסוג אחור לשׂי"ן.
מג כח וַ ֲא ַח ֵלּ֖ל :הוי"ו בפתח לא בקמץ֣ ָ .
מד ב ַי ְעזְ ֶ ֑רךָּ  :העי"ן בשווא נח ,הזי"ן בשווא נע ודגש חזק בכ"ף סופית
מד ג ֶא ָצּקַ֙ -מיִ ֙ם :הצד"י בקמץ קטן
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מד ה ָ֔אנִ י :במלעיל .וְ ֶז֖ה יִ ְק ָ ֣רא ְב ֵ ֽשׁם-יַ ֲע ֑קֹב :טעם טפחא בתיבת וְ ֶז֖ה
מד ז וְ יַ ְע ְר ֶכ ָ֙ה :העי"ן בשווא נח והרי"ש בשווא נע .וְ א ִֹתיּ֛ וֹת :התי"ו בחירק חסר ודגש חזק ביו"ד ,יש לקרא :וא ִֹתי-יות
דוּ וְ ַאלִ -תּ ְר ֔הוּ( ,הרי"ש בשווא נח.
מד ח וְ ַאלִ -תּ ְר ֔הוּ :בה"א ולא באלף ) ַ ֽאלִ -תּ ְפ ֲח ֙
מד ט י ְֹצ ֵריֶ -פ ֶ֤סל :העמדה קלה ביו"ד
א־שׁ ָתה ַ ֖מיִ ם :טעם נסוג אחור לשי"ן
מד יב ַ ֽמ ֲע ָ֔צד :דל"ת בסוף התיבה ולא רי"ש .ל ֹ ָ ֥
יְת ֳא ֵ ֑רהוּ :התי"ו בקמץ גדול והאלף בחטף קמץ2
מד יג ָנ ָ֣טה :טעם נסוג אחור לנו"ןַ .ב ֶ֔שּׂ ֶרד :שׂי"ן שמאליתָ .
מד יד ִל ְכ ָרת֣ -לוֹ :הרי"ש בקמץ קטן
א ָפה :טעם נסוג אחור לאל"ף .וַ יִּ ְסגָּ דָ -לֽמוֹ׃ הגימ"ל בקמץ קטן
מד טו וַ ָ֔יּ ָחם :החי"ת בקמץ קטן .וְ ָ ֣
יִשׂ ָ ֑בּע :הוא"ו בשווא
מד טז וְ ְ
אמ ֙ר :וא"ו החיבור בשווא
חוּ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּ֣ל וְ י ֹ ַ
מד יז וְ יִ ְשׁ ַ֙תּ ֙
מד יט וְ א ֵֹכ֑ל :במלרע! פועל א.כ.ל ולא שם העצם
מד כ ר ֶֹע֣ה :בעי"ן ולא באל"ף
א ֶלּה :הכ"ף בקמץ קטןֽ ֶ .ע ֶבדִ -ל֙י :העמדה קלה בעי"ן
מד כא זְ ָכר֣ ֵ -
יתי ָכ ָע ֙ב  -כ' בקמץ לא בשווא .וְ ֶכ ָע ָ ֖נ ן :הוי"ו בשוא הכ"ף בסגול המורה על מיודע ויש בה געיא להדגשת הסגול
מד כב ָמ ִ ֤ח ִ
מד כג ָרנּ֨ וּ :הרי"ש בקמץ קטן ,דגש חזק בנו"ן ובמלרע!
ראשון של צו:
וּקד ֽבּוֹ :הטעם נסוג לת"ו.
מוֹק ָ ֨דֿה :אין מפיק בה"א֥ .תּ ַ
וב ְ
וּמ ְכנְ ֵסיַ -ב ֘ד :העמדה קלה במ"ם
ו ג ִֽ
וּקד-בּוֹ֙  :העמדה קלה בתי"ו
ו ה ֽתּ ַ
ו ח וְ ִה ְק ִ ֣טיר ַה ִמּזְ ֵ֗בּ ַח :בשאר מקומות :וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה.
אכ ֔ ֶלנָּ ה :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהספרים
ו יא ֽי ֹ ְ

 2יש הסוברים כי התי"ו בקמץ קטן ,מאמץ את צליל החטופה שלאחריה א"ה :אולי כך לפי הסברא ,אבל העדות שהבחינו בין קמץ חטוף לרחב
קראוהו בקמץ רחב
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