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  היבטים לשוניים בפרשת ויחי סט
  

  . ובראשון של שמות, דקדוקי קריאה מילים וטעמים בפרשת ויחי ובהפטרה

 ְוָחַזְקָּת ְוָׁשַמְרָּת ְוָיַדְעָּת ְוהֹוַרְדָּת ובהפטרה ְוָׁשַכְבִּתי: ו ההיפוך לעתיד הפכה למלרע"מילים שו

המז ל    .ן בחטף סגול כן הוא במדויקים"העי :ֶאֱעֶׂש֥

ע ֑לֹו מז לא י ַוִּיָּׁשַב֖ ְבָע֨ה ִל֔    .ומוטעמות בטעם מפסיק, שני לשונות השבועה כאן הן מלרע :ִהָּׁשֽ
ְדָּת-ּומֹוַלְדְּת֛% ֲאֶׁשרמח ו    1ן בשוא נח"הדלתי :הֹוַל֥

ָת֩המח ז     2ם" בחלק מהחומשים סימנו תלישא גם במ–כדי למנוע טעות . ם"ההטעמה במ: ֵמ֩

ַתן- ֲאֶׁשרמח ט י-ָנֽ ֶח...ִל֥ ם׃ . ף בהתאמה"ן ובקו"געיה בנו :ָנ֥א-ם ָקֽ   .ש בשווא נע"ף בצירי והרי"הכַוֲאָבְרֵכֽ

  ן שמאלית"שֹי :ִׂשֵּכ֙ל מח יד

ֶר1 מח טו   .ש בסגול"במלעיל והרי :ַוְיָב֥
א מח טז   ו החיבור מנוקדת בשווא"וא: ְוִיָּקֵר֤

ְהֶיהמח יט  ם-ִיֽ אְו .ד מדין דחיק"ד הראשונה ודגש חזק בלמ"געיה ביו :ְּלָע֖ ֹֽ ם׃ -ַזְר֖עֹו ִיְהֶי֥ה ְמל טעם טפחא בתיבת ַהּגֹוִיֽ

  ְוַזְר֖עֹו

ְמ֣%. אין להשגיח בגרשיים של קורן, ת בטעם רביע"הבי :ְּב֗%מח כ     3ן בחירק מלא"כי השים בשוא נע "המ :ְיִׂשֽ

ימח כב  ד. לא להשגיח ברביע של קורן. בגרשיים :ַוֲאִנ֞ ם ַאַח֖   . ף והחית בפתח"האל :ְׁשֶכ֥

ָּתהְּבמט ג  ִרי ַא֔ ז. שתיהן במלעיל: כֹ֣   !ן בקמץ ולא בחולם"העי :ְוֶיֶ֥תר ָעֽ

דמט ו  ְרגּו. ת"מלרע הטעם בחי :ֵּתַח֣ יׁש ָה֣   .ף לתפארת הקריאה"׃ דגש חזק בקוֽׁשֹור-ִעְּקרּו .א"טעם נסוג אחור לה: ִא֔

יָת מט ט י ָעִל֑ ֶרף ְּבִנ֣ ֶרףטעם טפחא בתיבת  :ִמֶּט֖   ִמֶּט֖

המט י  יהּוָד֔ ת. ד"אין לבטא שווא ביו,  מלאם בחירק"מ :ִמֽ   ף לתפארת הקריאה"דגש חזק בקו: ִיְּקַה֥

יםמט יג    .ַיִּמים/ ָים–ָיִמים /יֹום: ם להבדיל מרבים של יום"יש להדגיש את המ :ַיִּמ֖

  ף לתפארת הקריאה"דגש חזק בקו :֔סּוס- ִעְּקֵבימט יז

ֲעַדֵּני מט כ ֶל1׃ -ַמֽ  ן החטופה"ים הראשונה למנוע הבלעת הע"העמדה קלה במֶמֽ

הּו מט כג  ְיָמְרֻר֖   ש ראשונה בשווא נע"ד בשווא נח ורי"היו :ַוֽ

ירמט כד    .הבית רפה ללא דגש :ֲאִֿב֣

ָּךמט כה , דהיינו, בקריאת פסוק זה' הדבקין'יש להיזהר מתופעת . ף סופית דגושה"כ, ן בשוא נע"זי, ן בשוא נח"עי : ְוַיְעְזֶר֗

ָּך. 'מעל וכד// שמים  ;אביך// מאל : ע ביניהן למשללתת רווח בין מילים שהברה עלולה להיבל ְרֶכ֔ ף "ש בשווא נע וכ"רי :ִויָב֣

 סופית דגושה

ףמט כז ד .4ש בקמץ רחב"הרי : ִיְטָר֔ אַכל ַע֑ ֹ֣   ד"טעם נסוג אחור ליו: י

ר ַעלמט ל  א-ְּפֵני-ֲאֶׁש֥ רהמרכא במילה : ַמְמֵר֖    5ֲאֶׁש֥

ֶסף מט לג   במלעיל :ַוֵּיָא֥

יםנ ב ְפִא֔  .ה בשווא נע בניגוד להרגל"הפ : ָהרֹ֣
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  !ואת הנע לנח] בקריאת סגול[יש משתבשים לקרוא ּומֹוַלֶדְּתָך והפכו את השוא הנח לנע  
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 כאן מסמנים –אילן שנמנעים מסימון כפול של תלישא ושאר הטעמים המסומנים בראש המילה או בסופה -ודותן וברך ברויאר "שגם בתנ, מעניין 

  .ם"תלישא גם על המ
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 ההובהר כאן כמה פעמים כי הכתיב המופיע במקרא כשהוא חריג מבחינה דקדוקית אינו קובע אם זו תנוע . של החירקהגדולההגדולההגדולההגדולהכלומר התנועה  
  .גדולה או קטנה
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  . היינו דנים אותו בקמץ חטוף, לו היתה המילה יטרף מוקפת לזו הבאה אחריה 
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  .ְּפֵניבדפוס ונציה בטעות המרכא במילה  
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ל ִזְקֵנ֥י ֶאֶרץנ ז  ִים׃ -ְוכֹ֖ לטפחא בתיבה ִמְצָרֽ   ְוכֹ֖

  ף בקמץ קטן"הקו :ָקְב֥רֹו נ יד

אנ יז ָּנ֡  .ף"יש העמדה מעטה גם באל! ן" הטעם בנו,מלרע : ָא֣

םנ כא    6במלרע:  ַוְיַנֵח֣

ים נ כד ה .ף כלל אינה נשמעת"האל :ֵואKִה֞ בדומה לו גם בפסוק , ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"בההעמדה קלה  :ְוֶהֱעָל֤

םהבא   ְוַהֲעִלֶת֥

  
        ::::הפטרת ויחי מלכים א בהפטרת ויחי מלכים א בהפטרת ויחי מלכים א בהפטרת ויחי מלכים א ב

        
יוב ג    Ve'edevotav": ישראלי"במבטא , ו נקראת בחולם"ת בשוא נע והוי"הדלי :ְוֵעְדוָֹת֔

י- ֲאֶׁשרב ה ָׂשה ִל֝   ! ת בשוא נח" הבי–ו "בוי) מתג(פ שיש געיא "אע :ּֽוְבַנֲע֖לֹו. ן"טעם קדמא נסוג אחור לעי :ָע֨

י ב ז   ת שנייה בקמץ קטן"בי :ְּבָבְרִח֕

ִני֙ב ח  ְלַל֙ ע. ד"ף ושווא נע בלמ"געיה בקו: ִקֽ ַבֽ   ת"ן והעמדה קלה בבי"טעם קדמא בשי :ָוֶאָּׁש֨

  
        ::::ראשון של שמותראשון של שמותראשון של שמותראשון של שמות

  
רא ג   .ימתן השנייה כאילו אינה קי"לקרוא ִיָּׂשָכר והשי וישלח-כבר כתבנו בפרשיות ויצא : ִיָּׂששָכ֥

הא י  ְתַחְּכָמ֖ ָבה ִנֽ   . ן רפויה"הנו: ָה֥

סא יא    .ם בשוא נע"ן בשוא נח והמ"במקומות האחרים העי. ם בשוא נח"ן בפתח והמ"העי: ַרַעְמֵסֽ

תא טו יח כ  ְמַיְּלדֹ֑ ת ַלֽ ְמַיְּלדֹ֔ ת ַלֽ ְמַיְּלדֹ֖   . 7ד"ם נח למרות הגעיא בלמ"השוא במ :ַלֽ

ָיהא טז    .המילה כולה בקמץ. ד רפויה ללא דגש"ת והיו"הטעם בחי, מלעיל :ָוָחֽ

ָא יז  אן ָ ף נחה אינה נקראת כאילו כתוב"האל :ַוִּתיֶר֤   ף ותְרֶאינה עובר למשמעות ראייה"את האל שקורא מי ַוִּתיֶרן
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  אצלנו במובן של נחמה ושם של חרטה. ַוִּיָּנֶ֖חם, שם מילה שונה לחלוטין, בשונה מזולתו בפרשת כי תישא 
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 .תד' ך ברויאר מוסד הרב קוק עמ"תנ 


