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  טטטטססססישלח ישלח ישלח ישלח היבטים לשוניים בפרשת והיבטים לשוניים בפרשת והיבטים לשוניים בפרשת והיבטים לשוניים בפרשת ו
  

  דקדוקי מילים בפרשת וישלח ובהפטרה ובראשון של וישב
  ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שו

  ְוַׂשְמִּתי ְוִנְׁשַמְדִּתי ְוַהֲאַבְדִּתי ְוַחּתּו
  

יו -לב ד אדִֹנ֖   .ַלדִֹני: נחה קרא' הא :ַלֽ

הלב ו  ֶבד ְוִׁשְפָח֑ אן ְוֶע֣ ֹ֖ אןתיבת טעם טפחא ב :צ ֹ֖ ֶאְׁשְלָח֙ה. צ   .ו קמוצה"הו :ָוֽ

  ד בצירי "היו :ַוֵּיֶ֣צרלב ח 

   1ולא רביע) אזלא גרש(ת הוא גרש "הטעם בטי: ְנִּתיטֹ֜טֹ֜טֹ֜טָֹ֜קלב יא 

  .ן בשוא נח לא בחטף"העי: ַוְעָיִרםלב טז 

ְפָ*ְׁש֞(לב יח  או ) קטן(לוקת אם הוא חטוף בעניין הקמץ יש מח. הגימל רפויה, א בשוא נח"מתג ועם זאת הפ-ד בגעיא"היו :ִיֽ

2ן הוא נע"לפי שיטתנו הגימל בקמץ רחב והשוא בשי. רחב
ְל֙( .  יש , ד בשווא נע"ף והלמ"געיה באל, ן בשווא נח"השי :ּוְׁשֵאֽ

ָּת֙ה .ְל(-ֵאֽ-ּוְש: לקרא ֶּלה ְלָפֶנֽי(. מלעיל, פתח באלף: ַא֙ י ֵא֥ יטעם טפחא בתיבת ׃ ּוְלִמ֖   ּוְלִמ֖

    .י בפתח"הצד: ְּבֹמַצֲאֶכםלב יט 

ְיָלה ֗הּואלב כג  כאילו ', ההוא'יש להפריד בין התיבות שלא יישמע , א הידיעה בניגוד לשתי קודמיה" ללא ה֗הּואתיבת  :ַּבַּל֣

ר. היא כן מיודעת   3בזקף קטן: ַוַּיֲעבֹ֔

ַק֙ע לב כו    .ו"הטעם בתי: ַוֵּת֙

ֵּלֲח֔(לב כז    !ן"געיה בשי :ֲאַׁשֽ

ֶר5 לב ל    .שבמקרא' ויברך'כל וכן , מלעיל: ַוְיָב֥

ללב לא  ל לב לב , לעומתו: ְּפִניֵא֑   ְּפנּוֵא֑

5לב לג    ד בסגול ובמלעיל"היו :ֶי֣ ֶר5-ְּבַכף. ד בקמץ ובמלרע"היו :ַהָּיֵר֔

י ַהְּׁשָפֽחֹות׃לג א  ל ְׁשֵּת֥ ל טעם טפחא בתיבת  ְוַע֖   ְוַע֖

םלג ג  ר ִלְפֵניֶה֑   ְו֖הּואטעם טפחא בתיבת  :ְו֖הּוא ָעַב֣

ָרץלג ד    .קטן) חטוף(ש בקמץ "יהר :ַוָּי֨

א-ָנ֙א ִאם-ַאללג י  א.  הראשון מוטעם בפשטא טעם מפסיק וכן צריך להישמע ָנ֙א:ָנ֨ , קדמא טעם מחבר- השני בטעם אזלאָנ֨

  .4וכן צריך להישמע
תּולג יג    ו בקמץ"הוא :ָוֵמ֖

ְתָנֲהָל֣הלג יד    !ן קמוצה"הנו: ֶאֽ

ה לג טו ָּמה ֶּז֔ ן-ֶאְמָצא ואז, להפסיק ָל֣ יְּבֵע ֵח֖ י יֵנ֥   ֲאדִֹנֽ

ה. ן"געיה בנו :ָׁש֙ם-ָנָֽטהלג יט    ן שמאלית"ׂשי׃ ְקִׂשיָטֽ

הלד א     5ד בשווא נע"הלמ :ָיְלָד֖

ָהלד ב    ד בשווא נח" היו׃ַוְיַעֶּנֽ

ב לד ז י ַיֲעקֹ֝ 6בקדמא ואזלא ולא במונח רביע: ּוְבֵנ֨
ם . י. ן בקמץ קטן"השי: ְּכָׁשְמָע֔ ה-ִּכֽ יהמילה : ְנָבָל֞   נחמוקפת ואינה במו ִּכֽ

                                                 
  .בשונה מקורן וההולכים בעקבותיו 1
  .ו"יש שם תשובת פרופסור יוסף עופר נר, ז"יש אריכות דברים על זה בגיליון וישלח תשס 2
ר: קורן וחומשים רגילים', הכתר'בתכנת . כך לפי ברויאר ולנינגרד 3   .ַוַּיֲעבֹ֕
 . הקדמא היא באמצע האות המוטעמת במילה, הפשטא היא בסוף האות האחרונה במילה 4
  משבש את משמעות הכתוב) בקריאה המשווה קמץ לפתח(הקורא בנח  5
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ר לד יא ר תיבת  :ּתֹאְמ֛רּו ַוֲאֶׁש֥   במרכא ולא דרגאַוֲאֶׁש֥

ח. לשון עתיד, ו החיבור בשווא נע"וא :ְוֵיְׁש֤בּו ְוִיְסֲח֣רּולד כא  נּו-ִנַּקֽ   ן"ף ולא בנו"הגעיה בקו :ָל֣

   .7ת מלרע"הטעם בבי :ָׁש֖בּו לד כט

הלד לא    .ף רפויה ובשוא נח"הכ: ַהְכזֹוָנ֕

ְרֲח֔(לה א    . ש בשוא נח"והרי) קטן(טוף הבית בקמץ ח: ְּבָב֨
עּולה ה 8   ).מאריך טרחא(על הקורא לקרוא את האתנח ללא הכנה של מרכא טפחא , אתנח בראש פסוק: ַוִּיָּס֑

םלה ב    ף ראשונה בשווא נע ולא בחטף"כ :ְּבֹתְכֶכ֔

ם-ְוֶאֱעֶׂשהלה ג    ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה באל :ָּׁש֣

ם ֲא-֖הּוא ְוָכללה ו    ֖הּוא  טעם טפחא בתיבת ׃ִעּֽמֹו-ֶׁשרָהָע֥

י-ַאללה יז  יְרִא֔   )לשון ִיְרָאה ולא ראייה(ש אחריה בשווא נע "ו והרי"הטעמה משנית בתי :ִּת֣

ָראלה יח    ף"געיה בקו :֥לֹו-ָקֽ

ַרתלה כ  ל-ְקֻבֽ   ת"געיה בבי :ָרֵח֖

֙ב ֶאת לה כב ן ַוִּיְׁשַּכ֕ ֔ ֽל-ַוֵּיֶ֣ל5 ְראּוֵב֗ ע ִיְׂשָרֵא֑ יו ַוִּיְׁשַמ֖ ֶגׁש ָאִב֑֔ ֙ה ִּפיֶל֣ ן ַוִּיְׁשַּכ֙ב ֶאת:יש לקרא :ִּבְלָה֖ ִּבְלָה֙ה - ַוֵּיֶ֣ל5 ְראּוֵב֗
ל ע ִיְׂשָרֵא֑ יו ַוִּיְׁשַמ֖ ֶגׁש ָאִב֔    9ִּפיֶל֣

הלה כג  יהּוָד֔   ד"ו בחירק מלא ואין להשמיע שווא נע ביו"הוא :ִוֽ

  ).במובן מיתה(במלעיל וכן הדבר בכל המקרא כולו  :ֶסףַוֵּיָא֣לה כט 

ְׂשַמת לו ג   כן הדבר גם בהמשך הפרק, ן נע"והשוא בשי, ת הוא רחב"הקמץ בבי: ָּבֽ

ןכו -לו כה ן-ִּדׁשֹ֑   ן בקמץ"השי, ת בחיריק מלא"ן בחולם וכאשר הדל"השי, ת בחיריק חסר"כאשר הדל : ִדיָׁש֑

ֶל5-ְמָל5לו לא    קמץ קטןד ראשונה ב"למ :ֶמ֖

הלו לג    ת בקמץ קטן"הבי׃ ִמָּבְצָרֽ

הלו לו  ה ִמַּמְׂשֵר ָקֽ   ן שמאלית"בשתי התיבות הׂשי׃ ַׂשְמָל֖

  
        ::::כאכאכאכא----הפטרה עובדיה א אהפטרה עובדיה א אהפטרה עובדיה א אהפטרה עובדיה א א

  
  . ן ימנית"בשי: ִהִּׁשיֶא(ג 

ְיָלה-ִאםה  10ת אחריה בשוא נע"הדלי, ן"טעם נסוג אחור לשי :ׁ֣שֹוְדֵדי ַל֔
ירּו עֵֹלֽלֹות . יבת טעם טפחא בת׃ ֲה֖לֹוא ַיְׁשִא֥

  ֲה֖לֹוא

ֶרת ט יׁש-ִיָּכֽ   ף"געיה בכ :ִא֛

ָּתי    .מלעיל: ְוִנְכַר֖

ְד֣(יא    .ת בשוא נע"הדל, ם בגעיא ובקמץ רחב"המ: ֲעָמֽ

ֶרא-ְוַאליב    ן בקמץ קטן"הנו :ָנְכ֔רֹו. במלעיל :ֵּת֤

                                                                                                                                                                                

ב כז' לדעת ברויאר התחלף לדפוס ונציה הטעמת פסוק זה עם הטעמת פס 6  .ְּבֵנ֣י ַיֲעקֹ֗
  .הקורא במלעיל משנה משמעות 7
  ").דרבן"או " מקל"יש כינויים אחרים כמו (או אזלא בהברה הראשונה וזקף במקום הטעם " מקל"גה זקף הוא מורכב מהטעם כאן נקרא מתי 8
  וניסאים הנוהגים לקרא את שתי מערכות הטעמיםישנם מנהגים אחרים כמו בקרב הת 9
  .מכאן ששוא הדומות אחרי תנועה קטנה הוא בדרך כלל נח. כך מציינים המדקדקים הקדמונים 10
הקורא בשוא נח . ש כדין השווא הבא אחרי תנועה גדולה"השווא ברי, במקרה שלנו, כתיב מלא או חסר במקרא אינו משנה את דקדוק המילה 11

  . משנה משמעות
  )מאריך וטרחא(במספר ההברות בין התיבות המוטעמות מרכא וטפחא " לאזן"אין לנסות  12
  .הקורא מלרע משנה משמעות 13
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5 טו ֶׂשה ָּל֔   ן"טעם נסוג אחור לעי :ֵיָע֣

  .ן מלרע"הטעם בעי: ְוָל֔עּוטז 

ָיהיז ֶדׁש  ְוָה֣   א הראשונה"וג אחור להטעם נס :קֹ֑

תכ  ְרַפ֔ ש בשוא "מתג ובחירק מלא והרי-ד בגעיא"היו: ִיְרׁ֕שּו. ש בשוא נע"הרי, הקריאה צֹורפת מוטעית, י בקמץ רחב"הצד:ָצ֣

   11נע
  

        ::::ראשון של וישבראשון של וישבראשון של וישבראשון של וישב
  

ילז ג ים ֖הּוא ֑לֹו-ֶבן- ִּכֽ ָׂשה ֖לֹו .12֖הּואיש להקפיד על מקום הטפחא בתיבה : ְזֻקִנ֥   .מלעיל, ן"הטעם נסוג לעי :ְוָע֥

יםלז ז  ָמה. ד דגושה ובשוא נע"למ: ְמַאְּלִמ֤    13מלעיל: ָק֥

 


