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  סט נצבים וילךהיבטים לשוניים בפרשת 

 
וילך ובהפטרה -נצביםבפרשת והדרכה לקורא משמעות  מילים וטעמים וחלקם בעלי שינוי דקדוקי

 ובראשון של האזינו

ְהֶיהכט יב  ים. יח' בדומה לו בהמשך פס, ד הראשונה"געיה ביו :ְ  ָ֙ך -ִיִֽ אֹלִהִ֔  ף כלל אינה נשמעת"האל: ֵלִֽ

ר כט יד  ת ֲאֶׁשֶ֥ הְוֵאֵ֨ היש להאיץ מעט את קריאת התיבה : ֵאיֶנֶּ֛נּו ֹּפֹ֖   1להסמיכה לקודמתה ֹּפֹ֖

ןכט יט  ְ ָ ה  ּבָ֙ך . ן בשווא נח"העי: ֶיְףַׁשֵ֨ דגש חזק ; ת אחריה בשוא נע"הבי, ש"טעם נסוג אחור לרי: ְוָר 

 ת השנייה מדין אתי מרחיק"בבי

תכט כב  ַמְהֵּפַכַ֞  א בשווא נח"הה: ְּכִֽ

ִ יֲא ַ֞  ל ה  א שלאחריה"ו תאפשר לבטא נכונה את הה"ואהעמדה קלה ב :ֶוהֱה

נּו-ַיֲףָ ר ל יג  ת בקמץ קטן"הבי :ָלָ֝

ַרְכ ָ֙ך  ל טז  ף הראשונה בשווא נח"ת והכ"געיה בבי :ּוֵ ִֽ

ם .ת השנייה רפויה"ת בקמץ קטן והבי"הדל :֑ ּב-ּוְלָדְ ָקהל כ  י  ְלַאְ ָרָהֶ֛ . שני תבירים רצופים :ַלֲא ֶֹתֶ֛

ְלַיֲףקֹֹ֖   ד נותר נח"אך השווא בלמגעיה תחת השורק  :ּוִֽ

ּו-ַאל לא ו יְראֶ֥ ף "הכ ׃ַיַףְ ֶ ִֽ ָ . ְוָיִֽ ְראּוָ֙ך  יב' דין דומה בהמשך פס, ש אחריה בשווא נע"ו והרי"געיה בתי :ִּתִֽ

 דגושה
ּה  לא יט ּה... ְוַלְּמָדֶ֥ ְהֶיה .להקפיד על המפיקיםיש  :ִׂשיָמָ֣ י-ִּתִֽ  ו"געיה בתי: ִ ָ֝

ְףִּתילא כא   (סוף פסוק)ילוק פ שהיא בס"ת בפתח אע"הבי ׃ִנְׁשַ ִֽ

י לא כה ְׂשֵאֶ֛ ֶֹ֥ ן "הטעמה משנית במרכא בנו :נ

ה-ֶאת לא ל י ַהִּׁשיָרֹ֖  .לא טיפחא מונח, מרכא טיפחא :ִּדְ ֵרֶ֥

 
 :סג י –הפטרת נצבים ישעיהו סא י 

 
ָ ָתןָ֙ך  סא י ה. ף להדגשת הסגול המורה על מיודע"העמדה קלה בכ :ֶּכִֽ  ן בשווא נח"העי :ַּתְףֶּדֶ֥

ָרא ָל ָ֙ך  סב ב  ף"נסוג אחור לקו טעם :ְוקֹ 

י-ַאלסב ו   .כן השבר בפסוק הבא, ת"ם לא בדלי"הטעם במ :ֳּדִמֹ֖

ַףְּת  סב ח ן בפתח "העי :ָיַ ֹ֖

ּו. ך בשוא נח"ף והסמ"אין געיא באל: ְמַאְסָפיו סב ט ְללֹ֖ ד ראשונה בשווא נע "למ: ְוִהִֽ

ְמִסָ הָ֙ך סב י  .  2ם בשווא נע"א והמ"געיה בה :ַהִֽ

ָ ה סב יב ִֽ ָ . ן מלעיל"ן למנוע הבלעת הגרונית החטופה אבל הטעם בזי"בנו העמדה קלה :ֶנִֽףֱה

ה סג א ת בקמץ קטן "הבי :ִמָ ְ ָרִ֔

ת סג ב ת בשווא ולא בפתח "הבי׃ ְ ַ ִֽ

ם . במונח לא בפשטא :ְוֶאְדְרֵכָ֣

ע סג ה ּבַׁשִֽ  .ן למנוע את הבלעת הגרונית"עם זאת יש געיא בשי, ו"מהפך כהטעמה משנית בתי :ִליָ֙ך -ַוּת 

ְתִני ו אחריה בשווא נח "התי, (קמץ רחב)ף מוטעמת וקמוצה "הכ ׃ְסָמָכִֽ

 

 

                                                           
ת  שלא יישמע כאילו כתוב, טפחא-על מנת למנוע שיבוש ההפסק בין המילים כתוצאה מצירוף הטעמים תביר 1 ְוֵאֵ֨

ר ֵאיֶנֶּ֛נּו  ּבם -ֲאֶׁשֶ֥ נּו ַהּיִֽ ה ִףָּמֶ֥  ֹּפֹ֖
 לא על מנת להורות על קריאה בשוא נעפתח ואין זה א-בבן אשר היא מנוקדת בחטף 2

 


