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    סטהיבטים לשוניים בפרשת ויקרא
  

  :כשב-בין היתר להחלפות כבש, יש לשים לב
  ְוֵהֵבאָת ְוָיַצְקָּת ְוָאַמְרָּת: ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע"מילים שוי

 

אן-ןמִמִמִִמ-םםםםְוִאיא  ֹ֨   יש להקפיד על הפרדת התיבות :ַהּצ

ה א טו    1ף"א ולא באל"בה :ְוִנְמָצ֣

ל ָּכ . קטןץ"ך בקמ"הסמ :ִמָּסְלָּתּ֙הב ב  ּהלְלְלְְל----ללללַע֖ לטעם טפחא בתיבת  :בָֹנָת֑ דים שבין " יש להיזהר לא להדביק את הלמ,ַע֖

  התיבות הבאות אחריה
הב ה    .בלשון עבר י שלא יישמע מלשון מציאה"דגש חזק בצד :ַמָּצ֥

ּהב ח    הקורא במלעיל ללא מפיק משבש משמעות, א"במלרע ובמפיק בה :ְוִהְקִריָבּ֙ה ְוִהִּגיָׁש֖

ל ָּכלב יג     לתיבה שלפניהָּכליש להיזהר בהטעמת התיבות שלא לצרף את המילה : ָקְרָּבְנ֖%-ַע֥

  ִמִּגְרָׂשּ֙ה טז' ן שמאלית וכן הוא בהמשך בפס"ׂשי :ֶּג֣ ֶרׂשב יד 

הג ג  ְמַכֶּס֣   כן הדבר גם בהמשך, ם בשווא נע לא בחטף פתח"א והמ"געיה בה :ַהֽ

זג יב  ם ֵע֖   מיו שם המילים מוקפותכך צריכה להיות ההטעמה ולא כקורן ודו :ְוִא֥

ֶרב-ַעל ד ח ֶרב -ֶאתהיחיד שלא נאמר בו  :ַהֶּק֔   ַהֶּק֔

םד י  ר יּוַר֔ ה. ש בפתח לא בקמץ"הרי :ַּכֲאֶׁש֣ ח ָהעָֹלֽ ל ִמְזַּב֥ ל׃ טעם טפחא בתיבת ַע֖   ַע֖

  ן בשווא נח וכן הדבר גם בהמשך"העי: ְוֶנְעַל֣םד יג 

ֶכתד יז  י ַהָּפרֹֽ ת ְּפֵנ֥ תטעם טפחא בתיבת ׃ ֵא֖   מרכא-טפחא במקום טפחא-בקורן ודומיו מוטעם בטעות מרכא. ֵא֖

רד כ ה ַלָּפ֔   יש לקרא בהעמדה קלה שם, ד"געיה ביו :ּ֑לֹו-ַיֲעֶׂשה. בזקף קטון ולא רביע כקורן ודומיו : ְוָעָׂש֣

ט ֹא֗תֹו ד כד   ברביע ולא בזקף כקורן ודומיו :ְוָׁשַח֣

ח ֽלֹו ד כו   .תוכן בשאר המקומו. ׃ הטעם לא נסוג אחורְוִנְסַל֥

ר ֵחֶל֘בד לא  ל ֶזַ֣בח. א"לא נסוג לה, ך"הטעם בסמ: הּוַס֣ שתי התיבות מוטעמות במונח ואינן מוקפות כפי שמופיע  :ֵמַע֣

  בקורן ודומיו
  ן בקמץ קטן"העי :ָעְרּ֖פֹוה ח 

ה ה ט   .י בצירי"הצד: ִיָּמֵצ֖

  ל הראשונה בשווא נח על אף הקושי"הגימ :ִׁשְגָג֧תֹוה יח 

לה כא ק ֶאת֖א. במלרע : ְבָגֵז֔   ֖אֹוטעם טפחא בתיבת ֲעִמיֽתֹו׃ -ֹו ָעַׁש֥

ֶחׁשה כב  א. לא בצירי, ת בסגול"החי. ף"טעם נסוג אחור לכ :ְוִכ֥ ֹ֥   ת בחטף לא בשווא נח"החי :ַלֲחט

לה כג ק. ן בקמץ"הזי : ָּגָז֗ ד. ן בקמץ"השי :ָעָׁש֔   א בקמץ קטן"הה :ָהְפ ַק֖

  

        ::::מדמדמדמד----ישעיהו מגישעיהו מגישעיהו מגישעיהו מג, , , , הפטרת ויקראהפטרת ויקראהפטרת ויקראהפטרת ויקרא
  

המג כג  הְּבִמ . בצירי ֵׂש֣    ת בשווא"הבי :ְנָח֔

ְׁשעּו מג כז   א"טעם נסוג אחור לפ :ָּפ֥

למג כח  ֵרי. ו בפתח לא בקמץ"הוי :ַוֲאַחֵּל֖   .ן"טעם נסוג אחור לׂשי :ָׂש֣

ָּךמד ב    ף סופית"ן בשווא נע ודגש חזק בכ"הזי, ן בשווא נח"העי :ַיְעְזֶר֑

ִי֙ם-ֶאָּצקמד ג    י בקמץ קטן"הצד :ַמ֙
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ִנימד ה םְוֶז֖ה ִי. במלעיל : ָא֔ א ְבֵׁשֽ ב-ְקָר֣   ְוֶז֖ה טעם טפחא בתיבת  :ַיֲעקֹ֑

  יות-ואִֹתי: יש לקרא, ד"ו בחירק חסר ודגש חזק ביו"התי :ְוֹאִתּ֛יֹות. ש בשווא נע"ן בשווא נח והרי"העי :ְוַיְעְרֶכָה֙ מד ז

ל(א ולא באלף "בה :ִּתְר֔הּו-ְוַאל מד ח   .ש בשווא נח"הרי, )ִּתְר֔הּו-ִּתְפֲחדּ֙ו ְוַאל-ַאֽ

ֶסל-י יְֹצֵרמד ט   ד"העמדה קלה ביו :ֶפ֤

דמד יב  ֲעָצ֔ ִים. ש"ת בסוף התיבה ולא רי"דל :ַמֽ ָתה ַמ֖   ן"טעם נסוג אחור לשי :לֹא־ָׁש֥

ֶרד. ן"טעם נסוג אחור לנו :ָנָ֣טהמד יג  הּו. ן שמאלית"ׂשי :ַבֶּׂש֔    2ו בקמץ גדול והאלף בחטף קמץ"התי :ְיָתֳאֵר֑

  ש בקמץ קטן"הרי :֣לֹו-ִלְכָרתמד יד 

ָחםַומד טו  ָפה. ת בקמץ קטן"החי :ָּי֔ מֹו-ַוִּיְסָּגד .ף"טעם נסוג אחור לאל :ְוָא֣   ל בקמץ קטן"הגימ׃ ָלֽ

עמד טז    ו בשווא"הוא :ְוִיְׂשָּב֑

ל ְויֹאַמ֙רמד יז חּ֙ו ְוִיְתַּפֵּל֣   ו החיבור בשווא"וא : ְוִיְׁשַּת֙

למד יט   ל ולא שם העצם.כ.פועל א! במלרע : ְוֹאֵכ֑

  ף"ן ולא באל"בעי :רֶֹע֣המד כ 

ֶּלה-ְזָכרד כא מ ֶבד. ף בקמץ קטן"הכ :ֵא֣   ן"העמדה קלה בעי :ִלי֙-ֶעֽ

יִתי ָכָע֙ב  מד כב  ן .לא בשווא בקמץ'  כ-ָמִח֤    הסגוללהדגשת  ויש בה געיא  המורה על מיודעבסגולף "כהו בשוא "הוי :ְוֶכָעָנ֖

  !ן ובמלרע"דגש חזק בנו, ש בקמץ קטן"הרי :ָרּ֨נּומד כג 

  

        ::::ראשון של צוראשון של צוראשון של צוראשון של צו

  

  .ו"הטעם נסוג לת: ּ֥תּוַקד ּֽבֹו. א"אין מפיק בה: Mמֹוְקָד֨ ו ב

ְכְנֵסיו ג   ם"העמדה קלה במ: ַב֘ד-ּוִמֽ

  ו"העמדה קלה בתי: ּבֹ֙ו-ּֽתּוַקדו ה 

יר ַהִּמְזֵּב֗ו ח    .ָחהָחהָחהָחהְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּב: בשאר מקומות: חַחַחַַחְוִהְקִט֣
ָּנהו יא  אְכֶל֔ ֹֽ   ריםף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהספ"הכ :י
 

                                                                                                                                                                                

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

 


