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        היבטים לשוניים בפרשת וירא סט היבטים לשוניים בפרשת וירא סט היבטים לשוניים בפרשת וירא סט היבטים לשוניים בפרשת וירא סט 
        

 

ייח א   לא מלשון עץ ַאּלֹון. ד ללא דגש"ף בצירי ולמ"אל  ְּבֵא�ֵנ֖

ר יח ג   . ם פתוחה ומוטעמת באתנח בראש פסוק" המ:ַוּיֹאַמ֑

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

ֱהָלהיח ו      1ד"ף ולא בלמ"ההטעמה באל, במלעיל: ָהֹא֖

  "ַלֲעׂשֹוׂשֹוׂשֹו"ו רפויה כמו ׂש וגם האחרים צריכים להיזהר מהבלעת אותיות " הקוראים תיֹאֽתֹו׃ַלֲעׂ֥שֹות   יח ז

היח ח ד-ְוֽהּוא. לא לקרוא ֶחָמה, ף"יש להשמיע את האל:  ֶחְמָא֜   . 2שתי התיבות מוקפות ומוטעמות בדרגא: עֵֹמ֧

ייח יב    ף אינה נקראת "האל :ַואדִֹנ֖

היח יז  ְמַכֶּס֤   ם אחריה בשווא נע" והמא" געיה בה:ַהֽ

ְרָדהיח כא  ָאה .ש בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים"הרי: ָּנ֣א-ֵאֽ ה. 3מלעיל, ת"הטעם בבי ַהָּב֥ : ָעׂ֣שּו ׀ ָּכָל֑
  ף נותרה בדגש קל בגלל הפסק שבין התיבות"הכ

אִתייח כו    .ו ההיפוך לעתיד" נשאר מלעיל למרות וי:ְוָנָׂש֥

  וכן הוא גם בהמשך, במלעיל: ִיַ֤חריח ל 

ַעריט א ב ְּבַׁשֽ ם- ְו֖לֹוט יֵֹׁש֣   ְו֖לֹוטטעם טפחא בתיבת : ְסדֹ֑

א  4)רבים של אדון(ן בפתח והוא חול " הנו: ֲאדַֹנֹייט ב ֹ֔ ' ד דגושה בשונה מההמשך פס"אין טעם נסוג אחור והלמ: ַוּיֹאְמ֣רּו ּל

אְמרּו ֔לֹו ה  ֹ֣   ד רפה"ד והלמ"שם הטעם נוסג אחור ליוַוּי

   5במלעיל, ף"ת ובכ"הטעמה בטי: ִיְׁשָּכבּ֒וֶטֶרם֘ יט ד 

אְמרּ֙ויט ט ֹֽ   בפשטא ולא בקדמא:  ַוּי

ּה׀יט טז   ִּיְתַמְהָמ֓   א ראשונה בשווא נח ושנייה במפיק"ה: ַוֽ

א יט יט ה ָּנ֝   .ן דגושה במדויקים בעקבות המסורה" הנו:ִאָּמְלָט֨

ייט כא    ף אחריה בדגש קל"א בשווא נח והכ"הפ, א בקמץ קטן"הה: ָהְפִּכ֥

ֲעָרהיט כג    . ש"אין לחוש לאותם דפוסים הסוברים כי ההטעמה צריכה להיות ברי, י"הטעם בצד׃ צֹֽ

ם-ֲאֶׁשריט כז  ַמד ָׁש֖   ן"טעם נסוג אחור לעי: ָע֥

ל יט כח ר-ָּכל-ְוַעֽ ֶרץ ַהִּכָּכ֑    מוקף ולא מרכא-ֽלַעְו :ְּפֵנ֖י ֶא֣

ְיָלה ֑הּואיט לג    א הידיעה " ללא ה֑הּואתיבת : ַּבַּל֣

ן ָיְ֣ליט לח   ת בדגש חזק מדין דחיק"ד והבי"טעם נסוג אחור ליו: ָדה ֵּב֔

ואכ ב ִתי ִה֑ י ֑הּוא  ה לעומת זאת' ת וכן הוא בהמשך בפס" טעם נסוג אחור לחי: ֲאחֹ֣   .ף"הטעם לא נסוג לאלָאִח֣

ַעלכ ג  ַלת ָּבֽ   ן הראשונה" טעם נסוג אחור לעי׃ְּבֻע֥

ַמרכ ה  י-ְּבָתם. ף"געיה באל: ִלי֙-ָאֽ   ו בקמץ קטן"יהת: ְלָבִב֛

Fכ ו    ן שמאלית"ׂשי: ָוֶאְחׂשֹ֧

                                                 
1
  .כך הוא בתיקון איש מצליח בניגוד לדעת כל המקורות 
2
ד :לא כבקורן ובעקבותיו גם בסימנים    ְו֨הּוא עֵֹמ֧

3
 .והקורא מלרע יחשוש משינוי משמעות 

4
  .)אל נא תעבר מעל עבדךה "י ד"ראה פירוש רש(' ן בקמץ והוא שם ה"שם הנו, בניגוד למקרא דומה בתחילת הפרשה יח ג 
5
  ללא כל קשר למקום ההטעמה) משמאל לאות האחרונה(הזרקא והסגול באות תמיד בסוף התיבה  
 



 2

יְר֥אּוכ ח    ש אחריה בשווא נע"ד בחירק מלא והרי"היו: ַוִּיֽ

ְרִּתיכ יא י ָאַמ֗   .ברביע ולא כקורן ואחרים אשר הטעימו בזקף:  ִּכ֣

הכ יב  א ַבת. ף בקמץ קטן"האל: ָאְמָנ֗ ֹ֣ F ל י-ַא֖ Fטעם טפחא בתיבת : ִאִּמ֑   ַא֖

ל ְוֹנ כ טז ת ּכֹ֖ ַחת׃ְוֵא֥ ת ָכֽ   לא מוקף ובסגול כבקורן ודומיו, ף בטעם מרכא בצירי" האלְוֵא֥

  .קרא ַודָֹני: ַויָיא 

 .מלעיל: ַוַּתַהרב 

  ד השנייה מדין דחיק"ד בשווא נע ודגש חזק בלמ"הלמ, ד"העמדה קלה ביו: ּ֥לֹו-ָיְלָדה-ֲאֶׁשר. ן"געיה בנו: ֛לֹו-ַהּֽנֹוַלדג 

ים-ֶּבןד  ן ְׁשֹמַנתאין לקרוא בטעות , אשונות מוקפותשתי התיבות הר: ְׁשֹמַנ֖ת ָיִמ֑ ים-ֶּב֖   ָיִמ֑

  במלעיל: ְּבִהָּוֶ֣לד ה 

יו  ָׂשה ִל֖ ְצַחק. ן"טעם נסוג אחור לעי: ָע֥ י-ִיֽ   . י בשווא נע"ד הראשונה והצד"געיה ביו׃ ִלֽ

ת ְּבֽנֹויא  ל אֹודֹ֥ לטעם טפחא בתיבת ׃ ַע֖   ַע֖

חיד   ַּקֽ ַמת. ד"געיה ביו: ֶלֶח֩ם-ַוִּיֽ   במלעיל : ְוֵח֨

ֶמת-ִמןו ט    ת בצירי"החי: ַהֵח֑

ֶׁשתטז    אין טעם נסוג אחור: ִּכְמַטֲחֵו֣י ֶק֔

י-ַאליח  יְרִא֔   ש בשווא נע"ו והרי"הטעמה משנית בתי: ִּת֣

חכא  ַּקֽ   ו"געיה בתי: ֥לֹו-ַוִּתֽ

יכג  ְבָעה ִּל֤ ּה. אתי מרחיק, ד"ן ודגש חזק בלמ" טעם נסוג אחור לשי:ִהָּׁש֨  ְרָּתה ָּבֽ   י מרחיקת מדין את"דגש חזק בבי׃ ַּג֥

ֶלFכז    ד בפתח"הלמ: ַלֲאִביֶמ֑

ןכח    ת בשווא נע"הדל׃ ְלַבְּדֶהֽ

תל  ְהֶיה. א הידיעה"ללא ה: ְּכָבׂשֹ֔ י-ִּתֽ   ו"געיה בתי: ִּל֣

ֶׁשללג  ע ֶא֖   .ף בסגול" האל ֶאֶׁשל,אין טעם נסוג אחור: ַוִּיַּט֥

םא  יו ַאְבָרָה֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ םהקורא : ַוּי    משמעות הכתוב משבש את,ַוּיֹ֤אֶמר ֵאָלי֙ו ַאְבָרָה֔

ִרָּי֑הב  הּו. ד דגושה ובקמץ"ש בחירק חסר ואחריה יו"הרי: ַהֹּמֽ . ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה: ְוַהֲעֵל֤

Oי ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ רטעם טפחא בתיבת ׃ ֲאֶׁש֖   ֲאֶׁש֖

ַמר-ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר-ֶאלג  ים-ָאֽ ַמר ף של "להעמדה קלה בא, ַהָּמ֖קֹום-ֶאלטעם טפחא בתיבת ׃ ֥לֹו ָהֱא�ִהֽ בגלל הגעיה  ֥לֹו-ָאֽ

  ט ' שם וכן הדבר בהמשך פס
יםח    בגרשים :ֱא�ִה֞

ייב  א-ִּכֽ ָּתה. ד השנייה בשווא"היו: ְיֵר֤ ְכָּת .ף מלעיל והיא מנוקדת פתח"הטעם באל  ַא֔   ן שמאלית"ׂשי: ָחַׂש֛

ִיל-ְוִהֵּנהכב יג  ר ַא֔    יש להקפיד על הפרדת התיבות למנוע שיבוש משמעות הכתוב:ַאַח֕

  ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי "כ: ֲאָבֶרְכO֗יז 

  ש בשווא נע ולא בחטף"הרי:  ְוִהְתָּבְר֣כּויח

ֶׂשדכב   ן שמאלית"ׂשי:  ֶּכ֣

  
        ::::הפטרת וירא מלכים ב דהפטרת וירא מלכים ב דהפטרת וירא מלכים ב דהפטרת וירא מלכים ב ד

        
  . יש לשים לב לכל הכתיב וקרי בהפטרה

  
ֱעֶׂשה ב  F-ֶאֽ י. ף מפני הגעיה שם"העמדה קלה באל :ָּל֔ ֶמן׃ טעם מ ָא֥סּוF-ִאם ִּכ֖ יָׁשֽ   רכא בתיבה ִּכ֖

ל ד ים-ָּכל ַע֥ ל טעם מרכא בתיבה : ַהֵּכִל֖   אין לצרף לה את התיבה שלאחריה, בלבדַע֥



 3

ֶחם- ֶלֱאָכלח . ד שבסוף התיבה הראשונה ותחילת התיבה השנייה"ף בקמץ קטן ויש להיזהר לא להבליע את הלמ"הכ: ָל֑

  ן בקמץ קטן"העי :ָעְב֔רֹו

ּה-ֶאל ט   כן הדבר גם בהמשך הפרק, יקיש להקפיד על קריאת המפ: ִאיָׁש֔

  ד אחריה דגושה ובפתח"ד בחירק חסר והיו"הלמ :ִקי֙ר-ֲעִלַּיתי 

ָּמהיא    ד"טעם נסוג אחור ליו :ַוָּי֣בֹא ָׁש֑

ְדְּת יג   .לא לקרוא ָחַרֶדְּת, ו בשוא נח"ת והתי"הדלי: ָחַר֣

הּו כ ִים-ַעד .ד בשווא נח"היו: ַוְיִביֵא֖ ָּצֳהַר֖   .י בקמץ רחב"הצד: ַהֽ

י-ֲעָצרַּת-ַאלכד    י בקמץ קטן"הצד :ִל֣

ּה-ֶוֱאָמר כו   ).קטן(ם בקמץ חטוף " המ:ָל֗

ּהכז ָרה. א בסוף המילה במפיק"א בקמץ קטן הה"הה:  ְלָהְדָפ֗ ּה-ָמֽ ים. ם"געיה במ :ָל֔   ן בשווא נח"העי :ֶהְעִל֣

ּנּו כט   ף ראשונה בשווא נח"כ, על אף הקושי :ְיָבֶרְכO֥. ש בשווא נע" הרי:ְתָבְרֶכ֔

ָּךֶאֶע-ִאם ל   ף סופית דגושה" כ:ְזֶב֑

  ת בקמץ קטן"החי: ַוָּיָ֖חםלד 

  ד בקמץ קטן"היו: ַוָּיָׁ֝שבלה 

  
        ::::ראשון של חיי שרהראשון של חיי שרהראשון של חיי שרהראשון של חיי שרה

  
י-ֵּגר כג ד ב ָאֹנִכ֖ יטעם טפחא בתיבת  :ְותֹוָׁש֥   ָאֹנִכ֖

ר ֽלֹוכג ה    .ם הוא לא נסוג"׃ הטעם במֵלאֹמ֥

ם כג ט   .ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף"כ: ְּבתֹוְכֶכ֖

ם ָהָאֽכג יב ם המילה : ֶרץ ַע֥   . במרכא ואינה מוקפתַע֥

ַער. ן קמוצה"הנו: ְלִמְקָנ֖ה כג יח י ַׁשֽ ל ָּבֵא֥ ל׃ טעם טפחא בתיבת ִעיֽרֹו-ְּבכֹ֖   ְּבכֹ֖

  
   


