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            טטטטהיבטים לשוניים בפרשת ויצא סהיבטים לשוניים בפרשת ויצא סהיבטים לשוניים בפרשת ויצא סהיבטים לשוניים בפרשת ויצא ס
        

            
בני ציון היקרים אשר נסעו בשליחות מצווה לנכר איך נפלו לפני בני . על כן ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה

  .  עוולה

  

  . דקדוקי מילים בפרשת ובהפטרה ובראשון של וישלח

  ְוַׁשְבִּתי  ּוָפַרְצָּת :אותן למלרע ו ההיפוך לעתיד הפכה"מילים שו

  
יו כח יא   ף חטופה "ם בשוא והאל"המ: ְמַרֲאׁשָֹת֑

ר כח יד   ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בכ: ַּכֲעַפ֣

ת ֲאֶׁשר .ת בשוא נח"והבי) קטן(ן בקמץ חטוף "הזי: ֶאֱעָזְב֔� כח טו !-ֵא֥ ְרִּתי ָלֽ יש להקפיד על מיקום הטעמים ׃ ִּדַּב֖

ְרִּתי ָלֽולהימנע מקריאה  ר ִּדַּב֥ ת ֲאֶׁש֖   !ֵא֥
֒כח טז  אֶמר. שלא יהא כאילו מדובר על לימוד משנה, ן"יש להקפיד על קריאת הדגש שבשי: ִמְּׁשָנתֹו ֹ֕   .ג ולא ברביע" בזק:ַוּי

ַתן כח כ י-ְוָנֽ   ן"געיה בנו: ִל֥

יםכח כא    .ף כלל אינה נשמעת"האל׃ ֵלא0ִהֽ

! כח כב ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ רטעם טפחא בתיבת ׃ ַעֵּׂש֖ !ספרים אשר הטעימו בטעות אין לחוש לאותם , ַעֵּׂש֖ ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֖   ַעֵּׂש֥

  ד ראשונה בשווא נע ולא בחטף"למ: ְוָגְל֤לּוכט ג 

ה׃ כט ו   .משמעות ת משנה"המטעים את הבי ,מלרע ף"הטעם באל ָּבָא֖

ָאה כט ט   .משמעות ף משנה"המטעים את האל ,מלעיל ת"הטעם בבי :ָּב֗

י-ֲהִכיכט טו    ת בצורה רהוטה"י השמעת הח"ם עיש להבחין בין שתי המילי :ָאִח֣

ןכט טז  הבדומה בהמשך לא ד , ד ראשונה בשווא נח"למ, על אף הקושי: ּוְלָלָב֖   ּוְלֵלָא֑

בכט יח  דבר דומה גם , ף החטופה שלאחריה"ד בסגול למנוע את הבלעת האל" יש להעמיד קלות את קריאת היו:ַוֶּיֱאַה֥

ֱעָבְד֙�' בהמשך הפס   .ת בשוא נח"חטוף והדלית בקמץ "ובמילה זו הבי ֶאֽ

ה כט כא    1מלרע ת"הטעם בבי :ָהָב֣

ים ֲאֵחֽרֹות-֖עֹוד ֶׁשַבעכט כז    ל' וכן הדבר בהמשך בפס֖עֹוד טעם טפחא בתיבת ׃ ָׁשִנ֥

יכט לב    ִיי-ְּבָעְנ: יש לקרוא, ד בחירק מלא"ן בשווא נח ואחריה יו"הנו, ן בקמץ קטן" העי:ְּבָעְנִי֔

ִכי׃  ל א ה ָאֹנֽ   .מלעיל משנה משמעות מלרע הקורא ו"הטעם בתיֵמָת֥

  ו חיבור ולשון עתיד"וא, ובמלרע) לא בפתח(ו בשווא נע " הוא:ְוֵתֵל֙דל ג 

  . 2ובשוא נח ם רפויה ללא דגש" המ:ַהְמַע֙ט ל טו

ר ל יח    הקורא ִיָּׂשְׂשָכר משתבש ,ן השניה כאילו אינה כתובה"הׂשי: ִיָּׂשָכר הקרי ִיָּׂששָכֽ

  .בצירי ולא בסגולן "זי: ֵזֶ֣בד טֹו֒בל כ 

ת ָיְ֣לָדה ל כא   .ד"ליו הטעם נסוג :ַּב֑

ִניל כז    ש בשווא נע ולא בחטף"הרי: ַוְיָבְרֵכ֥

ה ל כח   .משמעות  משנה–הקורא בקמץ רחב ובשוא נע  .בשוא נח ף"והקו) קטן(ן בקמץ חטוף "הנו:ָנְקָב֧

ֶר! ל ל   .מלעיל הטעם בבית: ַוְיָב֧
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ים ל לב   .כאן שינוי משמעות אבל זו מילה אחרת אין, וא בכבשיםלשים לב לא לקר :ַּבְּכָׂשִב֔

�ל לד י ִכְדָבֶרֽ   ֖לּוטעם טפחא בתיבת ׃  ֖לּו ְיִה֥

חל לז   ַּקֽ ח ְו֣לּוז ְוַעְר֑מֹון .ד"געיה ביו: ֣לֹו-ַוִּיֽ ל ִלְבֶנ֛ה ַל֖ ח יש להאיץ מעט את קריאת התיבה : ַמַּק֥ להסמיכה לקודמתה ַל֖

  ולהימנע משיבוש המשמעות 
ְק֣תל לח    ף בשווא נע ולא בחטף" הקו:ֹותְּבִׁשֽ

  .מוקף ולא קדמא ַוָּיֶֽׁשת :֤לֹו-ַוָּיֶֽׁשתל מ 

ָּנהל מא    .ת בצירי"ת בשווא נח ולא בחטף והחי"החי: ְלַיְחֵמ֖

יףל מב    ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"ת בשווא נח ויש להעמיד קלות את קריאת הה"הבי: ּוְבַהֲעִט֥

ֶתל לא ז י ֵה֣    .ה מלעיל"הטעם נסוג לה :ִּב֔

!לא יב  ֶׂשה ָּלֽ ֹ֥   ן"טעם נסוג אחור לעי׃ ע

  ד אחריה בחולם מלא ודגש חזק"ש בחירק חסר והיו"הרי: ָנְכִרּ֛יֹותלא טו 

ֶמר  לא כד   .מלעיל: ִהָּׁש֧

ֶמׁש׀לא כט    במונח לגרמיה: ֶא֣

ַתםלא לב     במלעיל׃ְּגָנָבֽ

ָּנהלט  לא י.נח ף ללא דגש ובשוא"הקו: ְּתַבְקֶׁש֑ ְבִת֣   ת בשווא נע"הבי:  ְּגֻנֽ

ילא מב  ָיה ִל֔   א"טעם נסוג אחור לה: ָה֣

ה ִלילא מג    .מוקפת ולא במונח ִליתיבת : ֑הּוא-רֶֹא֖

ם .3ף רפויה"הקו: ִלְק֣טּו לא מו אְכלּו ָׁש֖ ֹ֥   ד"טעם נסוג אחור ליו: ַוּי

ָרא ֖לֹולא מז    ף"טעם נסוג אחור לקו: ָק֥

ֶצףלא מט    במלעיל: ִי֥

ִני-ִאםלא נב    במלעיל: ָא֗
  

        :::: יד י יד י יד י יד י––––א ז א ז א ז א ז הפטרה ויצא הושע יהפטרה ויצא הושע יהפטרה ויצא הושע יהפטרה ויצא הושע י
        

! .ִּכְצבֹוִיים :ף נחה ואינה נשמעת קרא"האל: ִּכְצבֹאִי֑ם יא ח   א דגושה"א בשווא נח והפ"הה: ֶנְהַּפ֤

יר׃ יא ט   .בקמץ ת בשוא ולא"הבי ְּבִעֽ

  ו בשווא ולא בפתח"הוא: ְוֶיֶחְר֥דּויא י 

  .מלעיל ד"הטעם ביו :ַוָּיַׂ֤שר  יב ה

ייב יב    ן שמאלית"ׂשי׃ ָׂשָדֽ

ת יג א ם. ו"והטעם בת, ש בשוא לא בסגול" הרי:ְרֵת֔    נח ף בשוא"האל :ַוֶּיְאַׁש֥

  .מלרע ף"הטעם בקו׃ ִיָּׁשֽקּון יג ב

ר  יג ג   .בצירי ן"העי: ְיסֵֹע֣

ים יג ד   ף כלל אינה נשמעת"האל: ֵוא0ִה֤

  ש בקמץ קטן"הרי: ַוָּי֣ ָרם יג ו

   4ן רפויה"ץ והשי"ף בקמ"האל ָאֽׁשּור׃ יג ז

ע יג ח ב ְמקֹורֹ֙ו ְוֵי֤בֹוׁש טו ' בדומה לו גם בהמשך פס, ור ומנוקדת בשוואו החיב"וא: ְוֶאְקַר֖    ַמְעָי֔נֹו ְוֶיֱחַר֣
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ָטְב֙� יג יד    .הבית בשוא נח )קטן(ת בקמץ חטוף "הטי, ף בקמץ רחב"הקו: ָקֽ

יָה .ף בשווא נח"האל: ֶּתְאַׁש֙ם יד א   ף כלל אינה נשמעת"האל: ֵּבא0ֶה֑

אַמר ֛עֹוד-ְולֹא יד ד ֹ֥   ן"ר לנוטעם נסוג אחו: נ

יויד ו    כולם בקמץ רחב: ָׁשָרָׁש֖

  .א סגולה"הפ: ֶּפְרְי֥�. ד קמוצה"הלמ: ָלֲעַצִּביםיד ט 

ֶּלהיד י  ן ֵא֔ ם. ד"טעם נסוג אחור ליו: ְוָיֵ֣בֽ ם. ד בשוא נע"ד הלמ"טעם נסוג אחור ליו: ֵיְ֣לכּו ָב֔ ְׁשלּו ָבֽ טעם נסוג אחור ׃ ִיָּכ֥

   .ן בשוא נע"ף והשי"לכ
  

  :ראשון של וישלחראשון של וישלחראשון של וישלחראשון של וישלח
  
יו -ד אדִֹנ֖  .ַלדִֹני: נחה קרא' הא :ַלֽ

הו  ֶבד ְוִׁשְפָח֑ אן ְוֶע֣ ֹ֖ אןטעם טפחא בתיבת : צ ֹ֖ ֶאְׁשְלָח֙ה. צ   .ו קמוצה"הו: ָוֽ

  ד בצירי "היו :ַוֵּיֶ֣צרח 

ְנִּתייא     5ולא רביע) אזלא גרש(ת הוא גרש "הטעם בטי: ָקטֹ֜

  


