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             סט סט סט סט))))מצורעמצורעמצורעמצורע ( ( ( (היבטים לשוניים בפרשת תזריע זאת תהיההיבטים לשוניים בפרשת תזריע זאת תהיההיבטים לשוניים בפרשת תזריע זאת תהיההיבטים לשוניים בפרשת תזריע זאת תהיה
        

היב ב  ְמָא֙ה. ד משבשת את המשמעות"אי הקפדה על השווא נע בלמ :ְוָיְלָד֖ . ף צריכה להישמע"והאל, ם בשוא נע"המ :ְוָטֽ

 .וכן בפסוק ה. לא לקרוא ְוָטָמה
י ָטֳהָר֑יב ד  י ָטֳהָרֽ. א"אין מפיק בה :����ִּבְדֵמ֣  . 1תא מופק" הה׃ּהּהּהּהְיֵמ֥

י ָטֳהָרֽ-ַעל יב ה  . א" אין מפיק בה׃����ְּדֵמ֥

אתיב ו  ֹ֣ י ָטֳהָר֗. ף אינה מונעת"ד בחולם והאל"הלמ :ּוִבְמל   .א מופקת"הה: ּהּהּהּהְיֵמ֣

  . א"אין מפיק בה: ����ּוְׂשָעָר֖יג ד 

ה-לֹאיג ה    ן שמאלית"ׂשי :ָפָׂש֥

היג ו    .א בקמץ"הה: ֵּכָה֣

  .וכן בהמשך. לא לקרוא ְוִטּמֹו. השמעף צריכה ל"והאל, ם בשוא נע"המ :ְוִטְּמ֥אֹויג ח 

תיג יא    .לא ַּבֵׂשת: ף שלאחריה"אין לבלוע את האל; בשוא נח ללא דגש ן"הׂשי׃ ַּבְׂשֵאֽ

)יג טז    א בדגש קל וכן הדבר גם בהמשך"א בשווא נח והפ"הה :ְוֶנְהַּפ֣

ֶמתיג יט  ֶרת ְלָבָנ֣ה ֲאַדְמָּד֑ ֶרת טעם טפחא בתיבת : ֥אֹו ַבֶה֖   ַבֶה֖

ןְּביג כט  אׁש ֥אֹו ְבָז ָקֽ ֹ֖   יש להיזהר מלקרוא בפתח, בלתי מיודע, ת בשווא"הבי׃ ר

ָיה ֖בֹו-ְולֹאיג לב    א הראשונה"טעם נסוג אחור לה :ָה֥

ַמחיג לז   יש לקרוא בהעמדה קלה שם, י"געיה בצד :ּ֛בֹו-ָצֽ

תיג לט  ת ֵּכ֣הֹות ְלָבֹנ֑ ת טעם טפחא בתיבת  :ֶּבָהרֹ֖   ֶּבָהרֹ֖

ן ֲאַדְמָּד֑יג מב   ַגע ָלָב֣  ַגע טעם טפחא בתיבת  :םֶנ֖   ֶנ֖

ה .א בשתיהן רפויה"הפ :֔רּוַעֿפָֿפָֿפָָֿפ ֻרִמי֙םֿפְֿפְֿפְְֿפיג מה  א ׀ . 'הטייה'ן בשווא נח אך אין להבליעו כי אז יישמע כלשון "העי :ַיְעֶט֑ ְוָטֵמ֥
א א ָטֵמ֖   יש להפסיק מעט בין הראשונה לשנייה, פסק בין התיבות׃ ִיְקָרֽ

ֶרביג מח  ֶר֙ב: בשונה מההמשך שאז היא בקמץ, לא מיודע, ת בשווא"הבי :ְבֵע֔   ָבֵע֙

היג מט    ף"להיזהר מהבלעת האל. ש בשוא נח"והרי, א בקמץ קטן"הה :ְוָהְרָא֖

ה-ֲאֶׁשר יג נא   ד בצירי"היו :ֵיָעֶׂש֥

ריד ד    .ת דגושה"ם בחיריק חסר והטי"המ :ַלִּמַּטֵה֛

ט ֶאת יד ה ת-ְוָׁשַח֖ ט טעם טפחא בתיבה  :ַהִּצּ֣פֹור ָהֶאָח֑   בהמשך בפסוק כאוכן הוא ְוָׁשַח֖

יםיד ו  ַחִּיֽ ִים ַהֽ ל ַהַּמ֥ לטעם טפחא בתיבה ׃ ַע֖   ַע֖

ר ָי֣בֹוא ֶאליד ח  ַּמֲחֶנ֑ה-ְוַאַח֖ רטעם טפחא בתיבה  :ַהֽ   ְוַאַח֖

ַח. ד בפתח"הלמ :ְיַגַּל֣חיד ט    .ת בפתח גנובה"ד בצירי חי"הלמ: ְיַגֵּל֑

היד י     .ף פתוחה"הכ :ְוַכְבָׂש֥

ידיד יא  ר. א למנוע הבלעת הגרונית החטופה"העמדה קלה בה :ְוֶהֱעִמ֞ ְמַטֵה֗ ם מנוקדת "זהו המקום היחיד בפרק בו המ :ַהֽ

  לא לאדם הבא להטהר שאז מנוקד בחירק חסר,  והכוונה לכהן2בשווא נח
  .ד בשוא נח וכן בהמשך"יו :ַהְיָמִנ֑יתיד יד 

םיד יז  ם ָהָאָׁשֽ ל ַּד֥ לטעם טפחא בתיבה ׃ ַע֖   ַע֖

                                                 
שנייה , א ללא מפיק"ראשונה ושלישית הה: א במפיק ולסיכום"אז הה, כאשר מדובר בימים, א"כאשר מדובר בדמיה של האישה אז ללא מפיק בה 1

  .מפיקב, ורביעית
2

. שוא נעאבל בתיקון קוראים חורב מסומן כ. א במילה בעלת טעם מפסיק משאירה שווא נח"ך ברויאר מוסד הרב קוק שגעית ה"לפי הכלל בסוף תנ 
 .הכרעתנו לפי הכללים
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ר יד יט רַהִּמַּט-ַעל ְוִכֶּפ֕ ר בתיבת  :ֵה֖ ובזקף גדול ולא במרכא כפי שמופיע בקורן , א בסגול וכן בכל מקום בענין"הפְוִכֶּפ֕

  ואחרים
ַגעיד לה    .ף בשווא"הכ :ְּכֶנ֕

ןיד לו  ַחר ֵּכ֛   ף"טעם נסוג אחור לאל :ְוַא֥

ֲערּורֹ֙תיד לז    ערורת-שק: ן החטופה"יש לקרוא בהעמדה קלה שם למנוע הבלעת העי, ף"געיה בקו :ְׁש ַקֽ

א יד נב ִית-ֶאת ְוִחֵּט֣ ִית תיבת  :ַהַּב֔   בזקף קטון ולא ברביע כפי שמופיע בקורן ואחריםַהַּב֔

תיד נו    ן שמאלית בשווא נח"ׂשי :ְוַלְׂשֵא֥

ַעת׃ יד נז  ת ַהָּצָרֽ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ תטעם טפחא בתיבה ז   ּתֹוַר֖

ב טו ט   ף בקמף ולא בפתח" הכ:ַהֶּמְרָּכ֗

ַפר ֝לֹו טו יג   ך"טעם נסוג אחור לסמ :ְוָס֨

חטו יד   ַּקֽ   ד בגלל הגעיה שם"העמדה קלה ביו :לֹ֙ו-ִיֽ

  ן בקמץ קטן"הנו :֑בֹו-ְּבָנְגעֹוטו כג 

ב-ֲאֶׁשרטו כו  ְהֶיה. אינה מוטעמת בקדמא אלא מוקפת לתיבה הבאה אחריהֲאֶׁשר תיבת  :ָעָלי֙ו ִּתְׁשַּכ֤ ּה-ִיֽ ד "געיה ביו :ָּל֑

  ד מדין אתי מרחיק"דגש חזק בלמ, והעמדה קלה שם

ְפָרטו כח  ּהְוָס֥  ך והתיבות אינן מוקפות כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"טעם נסוג אחור לסמ :ה ָּל֛

הטו כט    א"במלרע וללא מפיק בה :ְוֵהִביָא֤

ּה׃ -ְלָטְמָאהטו לב  ם ובכך להשמיע את "יש להקפיד להעמיד קלות את קריאת המ, ם בשווא נח"ת בקמץ קטן והמ"הטיָבֽ

  ף שלאחריה"האל
  

        ::::סאי ישעיה סוסאי ישעיה סוסאי ישעיה סוסאי ישעיה סוהשמים כהשמים כהשמים כהשמים כ, , , , הפטרת ראש חודשהפטרת ראש חודשהפטרת ראש חודשהפטרת ראש חודש
  
)ג  ֵרֽ ֶלב. ת"טעם נסוג אחור לבי: ְמָב֣ ף ֶּכ֔ ֵרֽ   ן"טעם נסוג אחור לעי: עֹ֣

ד-ִאם .ד"א השאלה מנוקדת בחטף וטעם נסוג אחור ליו"ה: ֲה֤יּוַחלח  ֵלֽ קמוצה , ו בדגש חזק"וא, ד בחירק קטן"יו: ּ֖גֹוי-ִיָּו֥

  .  3ומוטעמת מדין נסוג אחור
יזיא    זיולהיזהר לא לקרוא מ: ִמִּז֥

עּויב    .ן בקמץ רחב"׃ שתי השיניְּתָׁשֳעָׁשֽ

םיד    במלרע: ְוָזַע֖

  .ת מלרע"הטעם בבי: ְוַרּ֖בּו טז

יםיז  ַּטֲהִר֝ 4ם בחירק ולא בשווא"המ: ְוַהִּמֽ
 .  

היח    .במלרע: ָּבָא֕

ֶׁשתיט  ְׁשֵכי ֶק֖ ֹ֥   ן בשווא נע"ם ושי"טעם נסוג אחור למ: מ

  ד רפויה ללא דגש ובשוא נח "הלמ: ַלְלִוִּי֖םכא 

  

כלומר כופלים את הפסוק הלפני (ארבעה ספרים אין מסיימים בהם אלא מלמעלה : "ך חלק הדקדוק בתורה קדומהמתו
  ).איכה(קהלת וקינות , תרי עשר,  ישעיהו–ק "וסימניך יתק) אחרון

        
        ::::ראשון של אחרי מותראשון של אחרי מותראשון של אחרי מותראשון של אחרי מות

  

                                                                                                                                                                                

 . אבל יש בה געיא, ד שמרה על הצירי"הלמ 3
4
  סביל בנין התפעל 
5
 3הכוונה היא שהקורא על פי הטעות מקבל , את מספר ההברות משני צדי היחידה' לאזן'א טעות נפוצה שמקורה ברצון הבלתי מודע מצד הקור 

  . משמאל2- מימין ו4 הברות משמאל כאשר הנכון הוא 3-ו) אם נספור את השווא הנע כהברה לצורך העניין(הברות מצד ימין 
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םא    ת שלאחריה"ש בשווא נח ואין דגש קל בבי"הרי, ף בקמץ קטן"הקו :ְּבָקְרָבָת֥

  ת להדגיש את הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בבי :ןֶּבָעָנ֔ב 

ֶנתד  ֶדׁש-ְּכֹתֽ ד קֹ֝ דטעם קדמא על המילה  :ַּב֨    .5קדש-כתנת בד'אין לקרוא בטעות , ַּב֨

ידז    א למנוע הבלעת הגרונית החטופה"העמדה קלה בה :ְוֶהֱעִמ֤

י-ָיֳעַמדי    ד ראשונה בקמץ גדול"יו :ַח֛

ֲחֵלי יב ׁש-ַּגֽ   ל"געיה בגימ :ֵא֞

ם טז ּ מטומֹות:לא. ף"להזהר מהבלעת האל. ם בשוא נח"בשתי המילים המ׃ ִמֻּטְמֹא֙ת ֻטְמֹאָתֽ וכן הדבר גם ּ טומֹותם :ולא, ּ

  .בהמשך

        


