
   

 

 

 

 

 

 חלק א'

ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ  הגייה נכונה –)נחמיה ח', ח'(  "ַויִּּ

  בג"ד כפ"ת:דגש קל באותיות 

ֶחם" ה ַפת־ֶלֶ֜ ֶהל" .)יח, ה( "ְוֶאְקח ָ֨ א ֹֽ ֵּ֥ה ב   -ו  פתלמרות שהמילים  – .)יח, ט( "ִהנ 

בראש מילה,  ןקל כשהמנוקדות בדגש שב' -פ' ובאותיות  ותמתחיל באהל

ולכן הדגש נופל והאות נהגית  באות אחרי תנועה וטעם מחבר הןכאן 

  .בצורה רפה

ם" :הטעמה ן ֲעַבְרֶתֶּ֖ ֵּ֥ ם" )יח, ה( "ִכֹֽי־ַעל־כ  ם ְלַדְרְכֶכֶ֑ ם ַוֲֹֽהַלְכֶתֶּ֣   יט, ב() "ְוִהְשַכְמֶתֶּ֖

םהטעמת המילים:  ם, ֲעַבְרֶתֶּ֖ ם, ְוִהְשַכְמֶתֶּ֖ ם, ַוֲֹֽהַלְכֶתֶּ֣ במלרע היא מלרע.  ְלַדְרְכֶכֶ֑

 טעמה היא הדגשה של אחתה יש להדגיש את ההברה האחרונה במילה.

 הגייתאו בעוצמתו בעת  תדירות הקולבאמצעות שינוי ב מילהב הברותה

 .מלרעעם הנופל בהברה האחרונה של המילה מכונה ט .ההברה
 

 

 

 

 

 חלק ב'

א"  ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ  הסבר לתורה ולמפרשיה -)שם( "ַויָּּבִּ

  טעמים מפרידים:

ְך ו טֹוב  " ר ַרַ֤ ק ֶ֜ ח ֶבן־ב  ן " ומוסיף רש"י:)יח, ז(.  " ַויִַקָ֨ ַהֲאִכילָׁ ֵדי לְׁ יּו, ּכְׁ ִרים הָׁ ה פָׁ לֹוש ָׁ ש ְׁ

לֹוש   לש ָׁ ּדָׁ ַחרְׁ ֹונֹות ּבְׁ ש   . "לְׁ

הטעמים המפרידים בכל אחת מן המלים הללו מעידים על כך שאין כאן 

שלושה  –שם עצם עם שתי מילות תואר, אלא שלושה שמות עצם נפרדים 

 שלושת הפרים הם: בן בקר, רך, טוב. פרים.

 3עלון  שנת ה'תשע"ח פרשת וירא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C#.D7.92.D7.95.D7.91.D7.94_.D7.94.D7.A6.D7.9C.D7.99.D7.9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C#.D7.92.D7.95.D7.91.D7.94_.D7.94.D7.A6.D7.9C.D7.99.D7.9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%99%D7%94


  ה"א השאלה:

 . בפרק י"ח ישנם כמה מופעים של ה' השאלה

 בדרך כלל בחטף פתח:ה' השאלה מנוקדת 

ֹֽה" ֵּ֥א מ  ל  ר 'ֲהיִפ  ֶ֑ ב   )יח, יד( "ד 

ֹֽט ה ִמְשפ  ֲֹֽעֶשֶּ֖ א ַי ֶרץ לֵּ֥ א ָ֔ ט  כ ל־ה  ח  ומוסיף רש"י:. )יח, כה(" ֲהש פ  ּתָׁ ֲחַט"ף ּפַ קּוד ּבַ נָׁ

ת ט ֱאמֶׁ ּפַ ה ִמש ְׁ ֹוֵפט לֹא ַיֲעש ֶׁ הּוא ש  ֶׁ ִכי ִמי ש  ִמיָּׁה: וְׁ ֹון ּתְׁ ש  ֵֹפט", לְׁ ל "ֲהש  ֶׁ  .ֵה"א ש 

 לפני אות גרונית ולפני שווא תנוקד בפתח:

ה" ֶ֑ ל  ּו ׀ כ  שֶּ֣ י ע  ַלֶּ֖ ָאה א  ֵּ֥ ּה ַהב  ָ֛ ת  ה ַהְכַצֲֹֽעק  ֶּ֣א ְוֶאְרֶאָ֔ ה־נ  ְרד  ֹֽ  )יח, כא( " א 

ע" ֹֽ ש  יק ִעם־ר  ה ַצִדֶּ֖ ף ִתְסֶפָ֔  .)יח, כג( "ַהַאֶּ֣

ה" ר ֲאִנֵּ֥י ע ֶשֹֽ ם ֲאֶשֶּ֖ ה ָ֔ ַֹֽאְבר  ה ֲאנִי  מ   "בתמיהה". -רש"י מוסיף  – )יח, יז( "ַהְֹֽמַכֶסַ֤

 

 
 

 :לפני מילה מיודעת אותיות השימוש בכ"ל

לך, למדנו שאותיות השימוש ב'כ'ל' לפני מילה -בעלון הקודם, פרשת לך

 מיודעת מקבלים את ניקוד ה' הידיעה, וה' הידיעה עצמה נשמטת.

כלל זה מתבאר גם מדברי רש"י בפרשתנו, פרשת וירא. בפרק י"ח פסוק 

ה "לאברהם:  ךהמלאי' מבטיח  ֶּ֣ ר  ן ְלש  ֶּ֖ ה ְוִהנ ה־ב  ת ַחי ָ֔ ֶּ֣ ע  יך  כ  ֶלָ֨ ּוב א  שַ֤ ֹוב א  אֶמר שֶּ֣ ַוי ֹּ֗

ך ֵעתרש"י מבאר:  ... ". ִאְשֶתֶ֑ ֵעת – ַחי ָּה כ ָּ ֹּאת ּכָׁ ה ַהז נָׁ ש ָׁ ה לְׁ אָׁ ַסח. ַהּבָׁ יָׁה ּופֶׁ ַסח הָׁ פֶׁ  ּולְׁ

א ק נֹוַלד ַהּבָׁ חָׁ א, ִיצְׁ לָׁ ן ִמּדְׁ ִרינָׁ ֵעת" קָׁ א" ּכְׁ ּלָׁ ֵעת" אֶׁ כלומר, ניקוד אות השימוש כ'  ."ּכָׁ

אינו בשווא כרגיל, אלא בקמץ. זאת מפני שהמילה "עת"  כעתבמילה 

ה' הידיעה לפני האות  "פסח היה". –מיודעת, כלומר מדובר על עת ידועה 

הגרונית ע' )כשאינה קמוצה( מנוקדת בקמץ. כאן נשמטת ה' הידיעה וניקודה 

 עובר לכ'.

יך"... המלאך ממשיך ואומר לאברהם:  -נוספת  הדוגמ ֶלָ֛ ּוב א  שֵּ֥ ד א   ..." ַלּמֹוע ֵ֞

ֹוֵעד". רש"י מוסיף: )שם, פס' י"ד( מֹול:  - ַלמ  תְׁ ךָׁ אֶׁ י לְׁ ּתִ ַבעְׁ ּקָׁ ֶׁ ד ש  יּוחָׁ אֹותֹו מֹוֵעד ַהּמְׁ לְׁ

ת רֶׁ ַאחֶׁ נָׁה הָׁ ָׁ ש ּ ֶּׁה ּבַ  –גם כאן לומד רש"י שהמדובר במועד ידוע  .""ַלּמֹוֵעד ַהז

המועד שנקבע אתמול, ולא במועד אחר, מניקוד אות השימוש ל' במילה 

"למועד". האות ל' אינה מנוקדת בשווא כרגיל, אלא בפתח ולאחריה דגש 

זאת מפני שמדובר על עת חזק באות מ', כניקוד הרגיל של ה' הידיעה. 
מֹול -מיודעת  תְׁ ךָׁ אֶׁ י לְׁ ּתִ ַבעְׁ ּקָׁ ֶׁ ד ש  יּוחָׁ אֹותֹו מֹוֵעד ַהּמְׁ  .לְׁ

 

 עריכה לשונית: כוכבה גרסון      


