היבטים לשוניים בפרשת לך לך סט
דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא.
יתי.
וּב ַר ְכ ִתּי וְ ִה ְר ֵבּ ִ
מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע :וְ ַשׂ ְמ ִתּי וְ ִה ְפ ֵר ִתי וַ ֲה ִקמ ִֹתי וְ נָ ַת ִתּי ֵ
את.
יתי וְ ָק ָר ָ
מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך :וְ ָה ִי ִ
וֹל ְד ְתָּך֖  :הדלי"ת בשוא נח .יש קוראים שמתקשים לקרוא דלי"ת בשוא נח לפני תי"ו ולכן הדלי"ת נשמעת אצלם
וּמ ֽמּ ַ
יב א ִ
כמו בסגולַ .א ְר ֶ ֽאךָּ ׃ כ"ף סופית דגושה
יב ב וְ ֶ ֽא ֶע ְשׂ ָ֙ך :העמדה קלה באל"ף למנוע הבלעת העי"ן .וַ ֲא ָ ֣ב ֶר ְכ ָ֔ך :כ"ף ראשונה בשווא נח למרות הקושי .וֶ ְהיֵ ה :הה"א
השואית נקראת בשוא נח כמו מפיק ה"א.
יב ג וַ ֲא ָ ֽב ְר ָכ ֙ה ְמ ָ ֣ב ְר ֶ֔כיָך :בשתי התיבות הרי"ש בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהדפוסים.
֖כֹּל ִמ ְשׁ ְפּ ֥חֹת ָה ֲא ָד ָ ֽמה׃ טעם טפחא בתיבת ֖כֹּל
שׁר ָר ָ֔כשׁוּ :להיזהר מהבלעת האות רי"ש.
יב ה ֲא ֶ ֣
יִּק ָ ֖רא בניגוד למקרא
יב ח וַ יַּ ְע ֵתּק :העי"ן בשוא ולא בחטף-פתח והתי"ו בדגש .וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥שׁם ֽה'׃ טעם טפחא בתיבת וַ ְ
הדומה בפרשת כי-תישא
יב יב יְ ַחיּֽ וּ :במלרע
ֽיטב֣ ִ -לי :געיה ביו"ד הראשונה
יב יג ֲא ֣חֹ ִתי ָ ֑א ְתּ :טעם נסוג אחור לחי"ת .יִ ַ
יב טו וַ יְ ַ ֽה ְל ֥לוּ :היו"ד בשווא נח והלמ"ד הראשונה בשווא נע בגלל הגעיה בה"א
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יב יט ָל ָ ֤מה ָא ַ֙מ ְר ָ֙תּ :תיבת ָל ָ ֤מה במלרע לעומת הפסוק הקודם שם היא במלעיל ֲא ֣חֹ ִתי ִ֔הוא :טעם נסוג אחור לחי"ת
שׁם :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה
יג ג ֲא ֶשׁרָ֨ -היָ ה ָ ֤
שׁם :אין טעם נסוג אחור
יג ד ָ ֥ע ָשׂה ָ ֖שׁם :טעם נסוג אחור לעי"ן .וַ ִיּ ְק ָ ֥רא ָ ֛
וּבין
וּבין ר ֵֹע֣י ִמ ְקנֵ ה֑ -לוֹט :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖
יג ז ֵ ֖
ימנָ ה :היו"ד נחה ואינה נקראת.
יג ט ִה ָ ֥פּ ֶרד ָנ֖א :טעם נסוג אחור לפ"א .וְ ֵא ִ
שׁב ְבּ ֶ ֽא ֶרץְ -כּ ָנ ַ֑ען :טעם טפחא בתיבת ַא ְב ָ ֖רם .וַ ֶיּ ֱא ַ ֖הל :העמדה קלה ביו"ד למנוע הבלעת האל"ף החטופה ,כן
יג יב ַא ְב ָ ֖רם יָ ַ ֣
הדבר גם בהמשך פס' יח
יג יג וְ ַח ָטּ ִ ֑אים :הוא"ו בשווא נע ולא בפתח
יג יד ִה ָפּ ֶרד֣ -לוֹט :העמדה קלה בפ"א
יג טז ַגּֽם-זַ ְר ֲעָך֖  :תיבות מוקפות בניגוד לקורן ואחרים בהם תיבת ַגּֽם מוטעמת במרכא
יג יח וַ ָיּ ֛ב ֹא וַ ֵיּ ֶ֛שׁב :שני טעמי תביר רצופים
יד א ְכּ ָד ְר ָל ֹ֙ע ֶמ ֙ר :הדל"ת בקמץ קטן
צבאים'
יד ב ְצב ִֹ֔יים :היו"ד בחירק ,על כן אין לקרא כאילו כתוב ' ִ
יד ג ַה ִשּׂ ִ ֑דּים :שׂי"ן שמאלית
יד ו ְבּ ַה ְר ָ ֣רם :למרות הקושי ,רי"ש ראשונה בשווא נח
יד ז ְבּ ַ ֽח ְצ ֥צ ֹן :צד"י ראשונה בשווא נע ולא בחטף
יד י ֶ ֥ה ָרה :הה"א בסגול ולא בצירי כפי שמופיע בחלק מהדפוסים
יד יג וְ ֵ ֖הם ַבּ ֲע ֵ ֥לי ְב ִריתַ -א ְב ָ ֽרם׃ טעם טפחא בתיבת וְ ֵ ֖הם

 1כך היא ההטעמה בזמן שהתיבה מוטעמת בטעם מחבר וזו שלאחריה מתחילה באחת מהגרוניות.
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יד טז וַ ֕ ָיּ ֶשׁב :היו"ד בקמץ והשי"ן בסגול רפויה ,הטעם ביו"ד; בניגוד לטו יאָ .ה ְר ֻכ֑שׁ :הה"א קמוצה והרי"ש אחריה בשווא
נע ,כן הדבר גם בהמשך בפס' כא
יְב ְר ֵ ֖כהוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
יד יט ַ ֽו ָ
שׁ ְר ִתּי ֶאתַ -א ְב ָ ֽרם :טעם טפחא בתיבת ֲא ִנ֖י ,העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת העי"ן החטופה
יד כג ֲא ִ ֖ני ֶה ֱע ַ ֥
טו ב ַדּ ֶ ֥מּ ֶשׂק :שׂי"ן שמאלית
טו ה ַה ֶבּטָ -נ֣א ַה ָשּׁ ַ֗מי ְָמה :יש כאן טעם רביע ,לא זקף.
טו ד ִכּיִ -א ֙ם :יש להקפיד על הפרדת התיבות ולהשמיע פעמיים חירק
טו ו וְ ֶה ֱא ִ ֖מן :העמדה קלה בה"א תמנע את הבלעת האל"ף החטופה ותאפשר להבחין היטב בין הה"א לאל"ף
טו ז ָל ֶ֧תת ְלָך֛  :טעם נסוג אחור ללמ"ד הראשונה
טו י וַ ִ ֽיּ ַ ֽקּח֣ -לוֹ :געיה ביו"ד
טו יא וַ יַּ ֵשּׁב :היו"ד בפתח ,השי"ן בצירי ודגושה והטעם בשי"ן .בניגוד ליד טז.
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טו יז ָ֔בּ ָאה :הטעם בבי"ת
שּׁה׃ יש להקפיד על
ישׁהּ ל֥ וֹ ְל ִא ָ ֽ
טז ג ָשׂ ַ ֣רי ֵ ֽא ֶשׁתַ -א ְב ָ ֗רם :כך היא ההטעמה הנכונה ולא מונח לגרמיה-מונח-רביעִ .א ָ ֖
קריאת המפיק למנוע שיבוש משמעות המקראות
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טז יא וְ י ַֹל ְ֣ד ְתּ :היו"ד בחולם לא בקמץ .הדל"ת בשווא נח ,אין לקרוא כאילו מנוקדת בצירי או בסגול
ֶאלָ -ענְ ֵ ֽי ְך׃ העין בקמץ קטן והנו"ן אחריה בשווא נח ,יש לקרוא ָענְ -יֵ ְך
יז א וֶ ְה ֵי֥ה :ה"א ראשונה בשווא נח
יִמּוֹל :יש להבחין בין קריאת הראשונה בה"א לבין השנייה ביו"ד ומנוקדת בחירק
יז יג ִה ֧מּוֹל ׀ ֛
יז יז ֲה ַבתִ -תּ ְשׁ ִ ֥עים :ה"א השאלה מנוקדת בחטף והבי"ת אחריה רפויה
הפטרת לך לך ישעיהו מ כז  -מא טז:
מ כט ָע ְצ ָ ֥מה :העי"ן בקמץ קטן
מ ל וְ יִ ֲע ֥פוּ :במלרע .וְ יִ ֲעפוּ וְ יִ גָ עוּ :הו"ו בשתי המילים בשוא ולא בפתח והחירק ביו"ד הוא חירק מלא שהוא תנועה גדולה .
קוֹי֤ :הקו"ף מנוקדת בחולם מלא ואחריה יו"ד בצירי ,אין לטעות ולקרא את הקו"ף בחולם ואחריה וא"ו בצירי! היו"ד
מ לא וְ ֵ
אינה נחה כשאר יודי"ם בסוף מילה אלא נקראת ,היא מנוקדת בצירי .המילה נקראת באותיות לטיניות במבטא ישראלי:
.vekoye
אהוּ ְל ַרגְ ֑לוֹ :טעם טפחא בתיבת ֶצ ֶ֖דקֽ ֶ .כּ ָע ָפ ֙ר :העמדה קלה בכ"ף להדגשת הסגול המורה על מיודע
מא ב ֶצ ֶ֖דק ִי ְק ָר ֵ ֣
מא ה וַ יֶּ ֱא ָתיֽ וּן׃ מלרע
מא ו יַ ְע ֹ֑זרוּ :העי"ן בשווא נח
וֹלם ָ ֑פּ ַעם :טעם נסוג אחור לה"א
מא ז ֶאת֣ -ה ֶ
א ַמר ְל ָ֙ך :טעם נסוג אחור לאל"ףַ .ע ְב ִדּיַ֔ -א ָתּה האל"ף בפתח ומוטעמת.
מא ט וָ ֤ ֹ
מא יא ֖כֹּל ַהנֶּ ֱח ִ ֣רים ָ ֑בְּך :טעם טפחא בתיבת ֖כֹּל
מא יד ַאלֽ ִ -תּ ְיר ִא֙י :הרי"ש בשווא נע ,לשון יראה ופחד
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ראשון של וירא:
 2מי שמטעים באל"ף משנה משמעות.
 3קיים קושי לבטא דל"ת ותי"ו סמוכות בגלל היותן מאותו מוצא .וכן בתחילת הפרשה.
 4כתיב מלא או חסר אינו משנה תנועה קטנה לגדולה ולהיפך.
 5בתיקון איש מצליח מוטעם אחרת בניגוד לדעת כל המקורות ]בעבר פורסם כאן מכתב למערכת המתריע על שיבוש-זיוף זה[.
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ֹלנ֖י :אל"ף בצירי ולמ"ד ללא דגש ,לא מלשון עץ אַלּוֹן
יח א ְבּ ֵא ֵ
יח ה וְ ֶא ְק ָ֨חה :הוא"ו בשווא נע ,לשון עתיד
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א ֱה ָלה :במלעיל ,ההטעמה באל"ף ולא בה"א .
יח ו ָה ֖ ֹ
א ֽתוֹ׃ הקוראים תי"ו רפויה כמו שׂ וגם האחרים צריכים להיזהר מהבלעת אותיות ]" ַל ֲעשׂוֹשׂוֹשׂוֹ"[
יח ז ַל ֲע ֥שׂוֹת ֹ
יח ח וְ ֽהוּא-ע ֵ ֹ֧מד :שתי התיבות מוקפות ומוטעמות בדרגא וכך צריך להיות.
יח יב וַ אד ִֹנ֖י :האל"ף אינה נקראת לעומת פסוק י"ד ֵמ ֖ה' נקרא ֵמאֲֲאדֹנָי ,האלף נקראת בחטף פתח.
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