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  טהיבטים לשוניים בפרשת וארא ס
  

 ְוִהְפֵליִתי ְוָאַמְרָּת ְוָנַתִּתי ְוִהְרֵּביִתי ְוָלַקְחִּתי ְוָגַאְלִּתי ְוִהַּצְלִּתי ְוהֹוֵצאִתיו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע "מילים שו

   ְוַׁשְבִּתי ַוֲהִׁשבִֹתי ַוֲהִפצִֹתי ִהְכַרִּתיְו ְוַהֲעַמְדָּת ּוָבַקְעָּת ְוִהְדַּבְקִּתי ְוִדַּבְרָּת ְוַהְעַּתְרִּתי ְוַׂשְמִּתי

  

או ג   .ש מלרע"הטעם ברי :ָוֵאָר֗

יםו ז    ף כלל אינה נשמעת"האל :ֵלא%ִה֑

סו כה  יְנָח֑   .ן בשוא נע"הנו: ִּפֽ

ְמַדְּבִרי֙םו כז     1ם בשוא נח"למרות הגעיא המ: ַהֽ

ןז י    . 2ד"הטעם נסוג אחור ליו :ַוַּיֲ֣עׂשּו ֵכ֔

0 ֶנ-ֲאֶׁשרז טו    .ה"א בשווא נח ודגש קל בפ"ה :ְהַּפ֥

  ד להבדיל בין בניין קל לפיעל ובין עבר לציווי"יש להקפיד על הדגש בלמ :ַׁשַּל֙ח  ז טז

ְהיּוז יט  ם-ְוִיֽ ָיה ָד֙ם. ד הראשונה"געיה ביו :ָד֑   א הראשונה"טעם נסוג אחור לה :ְוָה֤

ְפ֛כּוז כ   .א בשוא נע"הפ, ְפכּו-רא וֵיָהיש לק, א מורה על העמדה קלה שם" בה3מרכא :ַוֵּיָה֥

םז כב  םהֲהֲהֲֲהְּבַללעיל ז יא , ת"ד לטי"א בין הלמ"ללא ה, ח יד-ח ג ו, כאן ולהלן :ְּבָלֵטיֶה֑  .ֵטיֶה֖

ים׃ז כז  ְצַפְרְּדִעֽ   . 4י רפויה ובשווא נע" הצדַּבֽ

לח א  ת-ַע֨   5א הראשונה"בה, לפי כל ספרי תימן, ן"בעי) קדמא או מקל(לפי חלק מכתבי היד הדרבן  :ַהְּנָהרֹ֔

ים -ַעלח א  ַעל. ד נח"א והשווא ביו"אין געיה בה :ַהְיאִֹר֖   .במלעיל :ְוַה֥

ַעח ב    .ובשוא נע, י דגושה"כאן הצד: ַהְּצַפְרֵּד֔

י;ח ה    6ו בדגש קל"התי: ּוִמָּבֶּת֑

  .ש מלרע"הטעם ברי: ְוָס֣רּוח ז 

עח טו    מלרע: ֶאְצַּב֥

תט ט    .ֻּבעֹת-יש לקרא אבְע,  בדגש קלת שלאחריה"בי, ן בשווא נח"עי :ֲאַבְעֻּבעֹ֖

ׁשט כג  ֲהַל0 ֵא֖   .א"הטעם נסוג לה, א בחטף פתח"וה, ו"מרכא בתי :ַוִּת֥

יְר֔אּוןט ל    .ף מלרע"הטעם באל :ִּתֽ

  

 ):):):):כדכדכדכד' ' ' ' תימנים מתחילים בפסתימנים מתחילים בפסתימנים מתחילים בפסתימנים מתחילים בפס(((( כט כא  כט כא  כט כא  כט כא ––––הפטרת וארא יחזקאל כח כה הפטרת וארא יחזקאל כח כה הפטרת וארא יחזקאל כח כה הפטרת וארא יחזקאל כח כה 
   

ְׁשִּתיכח כה    ו ההיפוך"ת למרות וי"הטעם בדלי :ְוִנְקַּד֥

  .ן"ם סופית ולא נו"במ: ם֙ם֙ם֙֙םַהַּתִּני. וכן בהמשך הפרק, ן בשוא נח"הנו:  ִהְנִנ֤י.מלרע :ְרָּתְ֝וָאַמכח כט ג 

יכט ד  י; .מלרע :ְוִהְדַּבְקִּת֥   .ן שמאלית"ו רפויה כׂשי"יש לבטא נכונה בעיקר ההוגים תי, ן שמאלית'"ׂשי: ְּבַקְׂשְקׂשֶֹת֑

ם כט ז ָּׁשֲעָנ֤ם .ו בקמץ קטן"התי :ְּבָתְפָׂש֨  ִים .שענם-ה-יש לקרא וב, א" בשווא נח וגעיה בהת"הבי: ּוְבִהֽ ם בקמץ "המ׃ ָמְתָנֽ

                                                 

  .בגליון וארא סח הייתה אריכות על זה 1
  אבל בידינו ספרים מדויקים יותר, בקורן המילים מוקפות 2

בחומשים שלו הוא נמנע , מרכא תביר באותה תיבה) במקומות כמו כאן(ה במשפטי הטעמים שלו מביא כלל שיש כאן "פ שרוו"אע, מעניין 3
וזו אחת התשובות למה אני מעדיף . הטעימו אל נכון) אינני יודע אם בכולם(ך בהרבה מקומות "בנ. קבותיו גם בזהך קורן הלכו בע"בתנ. מלהטעים כך

  .ל.א! תנכים יותר מדויקים
  מה שמוכיח ללא ספק כי השוא הוא נע, י"צ יש חטף פתח בצד"י לנינגרד ובעדות על נוסח כא"בכ 4

  .ל.א. צ"את ההטעמה הנהוגה בכאאנו מעדיפים ,  אין בזה נפקא מינה למעשה:ה"א 5
שיצאו מן הכלל לדעת ' זולת ב, וכן כל לשון בתים שבא בלשון רבים יבואו בדגש קל, ו בדגש קל"התי: "בחלק הדקדוק נאמר על כך, בתורה קדומה 6

  ..."בן אשר ובאו בדגש חזק
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  קטן
  .לקרוא ֲאדָֹני ֱאלִֹהים: ֲאדָֹנ֣י ֱיִֹיכט ח 

ה כט ט   ְלָחְרבֹו֙ת ת בקמץ קטן וכן הדבר בפסוק הבא"החי :ְוָחְרָּב֔

ֲעָבר כט יא   ת ראשונה בקמץ קטן"בי :ָּבּ֙ה-ַתֽ

ֳחָרבֹו֙ת.  לשון שממה ולא נשמה,ם"יש להקפיד על הדגשת המ :ְנַׁשּ֗מֹותכט יב  " ישראלי"במבטא , ם בקמץ רחב"המ: ָמֽ

  .נקרא כפתח
יּוכט יד  ם ְוָה֥ ה׃. א"טעם נסוג אחור לה :ָׁש֖   . כן השבר בפסוק הבא, לא ְׁשֵפָלה, א בקמץ" הפְׁשָפָלֽ

יםכט טו  ְמַעְטִּת֔   .בשוא נח, למרות הקושי, ת"הטי: ְוִה֨

ררֶרֶרֶֶרְנבּוַכְדכט יח  ָיה-לֹא .ן ובמלרע"וש לא בנ"ברי: אַּצ֣   א הראשונה"טעם נסוג אחור לה :֤לֹו ָה֨

ַבד-ֲאֶׁשר כט כ ּה ָע֣ ׂשּון וכן הדבר בהמשך הפסוק "טעם נסוג אחור לעי :ָּב֔ י ָע֣    ִל֔

  
        ::::ראשון של פרשת באראשון של פרשת באראשון של פרשת באראשון של פרשת בא

  
תי ג    .לא להחליף עם ַלֲענֹות או ְלַעּנֹות, בנין נפעל: ֵלָעֹנ֖

ן-ִאםי ד    .לתת רווח בין הדבקים :ָמֵא֥

  .לא לקרוא ּוָמלּו, ד בשוא נע"הלמ: ְל֨אּוּוָמט ו 

נּ֙וּו ּוּו ּוּו ּוּו ּוְּבצֹאֵנ֤ני ט  י ַחג. 'הדבקין'יש להיזהר על הפרדת התיבות מפני  :ִבְבָקֵר֙ נּו׃' ֖ה-ִּכ֥ ימרכא בתיבה  ָלֽ -ַחגטפחא בתיבה , ִּכ֥
  '֖ה

ןי יא א ֵכ֗ ֹ֣ ים. ף ברביע לא בגרשיים"הכ : ל   .ל מלעיל"ם בגימהטע: ַוְיָג֣ ֶרׁש. ף רפויה בשוא נח"הקו: ְמַבְקִׁש֑
 


