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  פרשת ויצא

  מלעיל ומלרע
  

יש להקפיד לבטא כל מלה בטע� שלה א� 
לפעמי� תשתנה , היא מלעיל או מלרע

. משמעות המלה א� מחליפי� את הטע�
 הבא� בתו רחל והנה " :לדוגמא

מפני  ���הוא בלשו� הווה) ו,כט( "הצאןעם
דהיינו (מבוטאת מלרע " באה"שמילת 

אבל ) במילהשמאריכי� בתנועה האחרונה  מכיוו� שהוא ) 'ש� ט( "אהב� ורחל "
דהיינו שמאריכי� בתנועה שלפני ( ���מלעיל

  .���הוא לשו� עבר) אחרונה
) א,ל( "ה אנכיאין מת� ואם"בדומה לכ" 

" הבה"מילת ) כא,כט( "אשתיאת ההב� "  .���משו� שטעמו מלרעבלשו� הווה " מתה"
בלשו� ציווי ובקשה ואינה קשורה לכלל 

לבוא כ "בדמשפטה והווה ו הקוד� של עבר
שסמוכה  מפני יל אלא שכא� באה מלרעמלע

דהיינו לאל# של י "לאחת מאותיות אהו
רבבות אלפי  יי השוב� " ודומה לו, "את"

שאומרי� לפני מוס# ) לו,י במדבר( "ישראל
סמוכה לאות אל# " בהשו"של שבת שמילת 
של אול� ההעמדה בהא . ���של ש� אדנות בה" 
אינה מלעיל משו� ) א,ל( "י בניםּל� ה

ומבחינת  "לי"מוקפת לתיבת  "הבה"שתיבת 
מלה אחת שטעמה כ הטעמי� נחשבות ה�

  .בלמד
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  המשרתי� למלכי�
  

ידוע הדבר שבטעמי� המשרתי� אי� 
) המלכי�(להפסיק ובטעמי� המפסיקי� 

  [�[.צרי" להפסיק ואי� לחבר� למילה הבאה
טע� ר "לפני הטעמי� המפסיקי� יבוא עפ

. �של טעמי� משרתי רצ#משרת או 
לאחר  אלאאי� להפסיק  בטעמי� המשרתי�

שופר ( הרות� ": לדוגמא. הטע� המפסיק
 לרח� ) משרת � שופר הול"( תשפח�  ,הבלה�  ,לדות� , )זק# קט�( ודע� ) משרת � הול"

 "בליעק� , )טרחא( ישנ� ) מארי"( ןב� , )אתנח(
צריכות להאמר  "ותהר עוד"המילי� ). ז,ל(

שאותה יש לעשות  ,יחדיו ללא הפסקה
יש לאמר�  "שפחת רחל"וכ� . לאחריה�

כ "יחד ואח �יש לאומר "בן שני"וכ� . יחד
והוא  "ליעקב" לומרלהפסיק ולאחר מכ� 

  .סו# הפסוק
של  רצ#לכל טע� מפסיק יש משרתי� או 

בוא יכולי� לאשר  מסוימי� ^�[משרתי�
 "בליעק�  א ילדה! י ל  כ� " לדוגמא. לפניו

שופר הול" ושופר  שבא רצ# המשרתי�) א,ל(
  .מהופ" לפני הפשטא

ישרתו רק  תבירלפני הטע� המפסיק 
אשר "כדוגמת  דרגאהטעמי� המשרתי�  או  ,)פסוק כו( ")תביר( תך$ אֹ ) דרגא( דתיעב" 

) מארי"( ןותת� "כדוגמת  )מרכא(מארי	    ).פסוק ט( ")תביר( הֹאת$ 
 :איזה משרת ישרת לתביר הואקובע שהכלל 

ר שתי הברות או א� יש בי� המשרת לתבי
 “ך$ תְ &אֹ  יתִ &ְד ב" &ע"יותר כמו בדוגמא לעיל 

 ,בי� הטעמי�" תי או" _�[שישנ� שתי הברות
וא� . דרגאדווקא האזי המשרת לתביר יהיה 

הוא המארי" דווקא אז  "הת$ &אֹ ן ותת� "יהיה הפרש של הברה אחת ביניה� כמו 
  .ישרת לפני התבירש

 *) דרגא( יםאלה" נפתולי "והנה בפסוק 
ישנה רק הברה אחת ) ח,ל( ")תביר( לתית$ פנִ 
נשאלת בי� הטעמי� ו" נפתלתי"של " ִנפְ "

דרגא לפני התביר ולא המדוע משרת השאלה 
  ?מארי"ה
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זאת לדעת שא� יבוא פסק לפני  אאל
אזי לא יבוא לפניו מארי" כי א�  ���התביר
ת� מבעלי התוספות �וכפי שכתב רבינו, דרגא

זכור "בשיר שחיבר על כללי טעמי המקרא 
) בי� המשרת לתביר(לביניה� / ג� א� פסק 

/ ) תקבע,תעלה( בדרגא ש� תסק/  יפסק
אי� לו יוצאי� מ� ( ואי� לו משביתי�

  ���.")הכלל
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