
 

 

  ועמוד     )טיוטא ( על דקדוק בפרשת השבועהערות
 ויצא פרשת

  פרשת ויצא
  
אל� לא ה � ) אי,כח ("יוֲאשו֑תמֽר" •

 .פתח� בחט�ויוצאת במבטא והיא נחה 
 להקל על ובא מעמיד בריש שלפניה כדי

  .מבטא האל�
 יש �) טז,כח ("וייקץ יעקב מּשנתו" •

 �א� לא כ� יהיה לשו� שדגש בשי
כשהמ� היא שורשית ) לימודו ("ִמְשנה"

. והוא חסר משמעות, ולא מ� השימוש
 � ממשנתו�ר"ל בב"פ שדרשו חז"ואע
  .מ אי� זה פשט הפסוק אלא דרש"מ

 לספרדי� השוא �) טז,כט ("ּוְללבן" •
 "ּוְללאה"וכ� , א נחבלמד נקרא כשו

שלפניו שנקודה  מפני שהואו )ד,לא(
 אינה נחשבת לתנועה גדולה ורוקשב

ואי� בכוחה להניע את השוא היות והיא 
כ תחלי� לשוא של ואו החיבור "בסה

 �מחמת שלא יכולי� לבוא שני שואי
מ מנהג העול� להניע "מ. נעי� יחדיו

א זה ודומיו מ� האותיות הכפולות שו
  . לבטאו נחמפני הקושי

נו� בקמ# ה �) כח,ל ("ָנְקבה שכרך" •
  . היות ואי� מעמיד בנו�חטו�

,  הקו� בחול��) לב,ל ("אּנֹקד וטלו" •
  .והלמד בשורוק

המנהג  �) לב,ל ("בשֲקתות המים" •
  .פתח� שהקו� בחט�

 בכל התורה כלה �) יח,ל ("יששכר" •
�האחד נקרא בקמ# ודגש , בשני שיני

 ופעמי� .ישמע כלל בביטולא ננח ווהשני 
יהיו שתי אותיות הדומות סמוכות 

השניה את הראשונה ולא את ויקראו 
דברי הימי� א  ("מחצצרים"כלל כמו 

 "ומחייאל", שקוראי� מחצרי�) כד,טו
 יוד � שקוראי� מחיאל ) יח,בראשית ד(

). יג,ירמיהו לז ("יראייה"וכ� , בקמ#
  אלאבשני שיני� אינו" יששכר"והקורא 

קי� על גאוני� מ� המתמיהי� שחול
�  .�וראשוני

 יש ספרי� �) מא,ל ("הּליחמנ" •
פתח והמ� בסגול ויש �שהחית בחט�

לבדו והמ� נח ספרי� שהחית בשוא 
ומנהג . ע הנו� דגושה"מ לכו"בצירי מ

ולגבי . יהודי בבל שהחית בשוא לבדו
מ " ונק שהוא בצירי"המ� כבר כתב הרד
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להגית יהודי תימ� ששונה הסגול 
  . ודומה לפתחירייתו מהציבהג

ים ך האל֛הויאמר אלי מל֧א" •
� בי יש הפסק �) יא,לא ("ום יעקבבח֖ל

"�,  בטע� טרחא"יעקב"ובי� " בחלו
 שאז היה משמעותו ,סמיכותב נ�איש
 הכוונה שבחלו� א אל,חלו� של יעקבב

  . יעקב� בשמו' המלא$ קרא לו 
האל� ו מלעיל �) נב,לא ("ניָא֗־אם" •

תנח או חזק של אבקמ# שלא בהפסק 
מ למבטא האשכנזי� "נו, סו� פסוק
� שמבטאי� קמ# רחב קרוב והתימני

. לקמ# חטו� בשונה מ� הפתח
 מלרע שהתלשא היא �  "אתה־֠ואם"

לעול� בראש המילה ואינה עושה מלעיל 
 יש שתי בה�ספרי� יש ו, ומלרע

, תלשאות אחת על האל� ואחת על התיו
  בתיוועשו כ� כדי להודיע שהוא מלרע

 וכ�בסגולתא ועושי� בזרקא כמו ש(
בפשט אחד שמוסיפי� עוד אחד על 

  ).מקו� הטע� להודיע שהוא מלעיל


