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        ט  ט  ט  ט   ס ס ס סשבשבשבשבהיבטים לשוניים בפרשת ויהיבטים לשוניים בפרשת ויהיבטים לשוניים בפרשת ויהיבטים לשוניים בפרשת וי
        

  דקדוקי מילים בפרשת וישב ובהפטרה ובראשון של מקץ 

  ְוָנַתָּת ְוָנַתָּתה : ו ההיפוך מעבר לעתיד הפכה למלרע"מלים שו
  

ילז ג ים ֖הּוא ֑לֹו-ֶבן- ִּכֽ ָׂשה ֖לֹו  1א֖הּויש להקפיד על מקום הטפחא בתיבה : ְזֻקִנ֥   .מלעיל, ן"הטעם נסוג לעי :ְוָע֥

יםז לז  ָמה. ד דגושה ובשוא נע"למ: ְמַאְּלִמ֤    2מלעיל: ָק֥

םלז יג  ה ְוֶאְׁשָלֲח֣& ֲאֵליֶה֑ הטעם טפחא בתיבת : ְלָכ֖   ְלָכ֖

הלז טז    .במלרע :ֵאיֹפ֖

ְתהּולז כ   .ו בשווא נח והקמץ רחב"התי :ֲאָכָל֑

  .ו בקמץ קטן"הת: ֻּכָּתְנּ֔תֹולז כג 

-ִאם"כן הדבר גם ב(הקפיד על הפרדת המילים על אף היותן מוקפות  ויש ל3ד הראשונה"מתג בלמ: ֶלֶח֒ם-ֶלֱאָכללז כה 

  . מוטעם מלעילֶלֶח֒ם ,)לעיל" ָמׁשֹול

ה   .)ולא נכֹואֹות" (נכֹות"יש לקרא , ף ללא תנועה"אל: ְנכֹא֙ת. במלרע: ָּבָא֖

 ְיַׁשְּל֞חּולז לב  א-ַהֶּכר .ד בדגש חזק והשווא הוא נע"הלמ: ַוֽ   בטעם רביע ולא בגרשיים :ָנ֗

  .ו בקמץ חטוף"התי: ֶז֖ ַרע-ְנָתן לח ט

  . ד מלעיל"הטעם ביו: ַוֵּי֛ ַרע לח י

ָמת ַּבת לח יב ֶׁשת-ַוָּת֖ ה-ׁ֣שּוַע ֵאֽ ָמתיש להקפיד על מקום הטפחא במילה  :ְיהּוָד֑ אין להשגיח בזקף , ברביע: ֗הּוא. ַוָּת֖

  .שבדפוסים
ָבה לח טז   .המילה הבה מוקפת לא במהפך :ָּנ֙א-ָהֽ

ן ִנְהֶי֣ה ָל֑בּולח כג  ןהטפחא במילה  :זֶּפ֖   .ֶּפ֖
הלח כד    .ד"ד בחירק מלא ואין לבטא שווא ביו"הלמ: ִליהּוָד֤

   4ד בשווא נע ולא בקמץ"הלמ: ְלִאיׁ֙שלח כה 

ֶרת לט ד    5וכן בהמשך הפרשה מ ג, במלעיל :ַוְיָׁש֣

ּנּולט ט    .בשורק ולא בחולם: ֵאיֶנ֨

הּו לט יב   .6ת רפויה" דגושה הדלֹוְּבִבְג<ת הראשונה במילה "הבי: ְּבִבְג֛דֹו ַוִּתְתְּפֵׂש֧

נּולט יד  ִביא ָל֛ נּו ֵה֥ ֶחק ָּב֑   .י בהתאמה"א ולצד"טעם נסוג אחור לה :ְלַצ֣

   7ן מלשון להניח"במלרע ודגש חזק בנו: ַוַּתַּנ֥חלט טז 

                                                 
1
  )מאריך וטרחא(במספר ההברות בין התיבות המוטעמות מרכא וטפחא " לאזן"לנסות אין  
2
  .הקורא מלרע משנה משמעות 
3
) מתגים(מ ברויאר לשיטתו הוסיף געיות "ר, כיון שאין מתג בלנינגרד הם נמנעו מלשים אותו, אילן- הטעמים מועתקים כאן מתכנת כתר בר 

  .במקומות כמו זה
4
  .במי מדובר, כביכול, לא ידעה. רמצביע על דרכה של תמ 
5
  'וכו, ויגרש, כן הדבר בדומה לויברך 
התיבה הקודמת לה מסתיימת בהברה פתוחה וכן : כפת בראש מילה"שהרי מתקיימים שני התנאים לביטול הדגש בבגד, הייתה ראויה להיות רפויה 6

ולאחריה אות זהה או , גדוב ְּב-אשונה בתיבה השנייה מנוקדת בשווא האות הר, כלל זה עומד בעינו אלא אם כן). דרגא(היא מוטעמת בטעם מחבר 
ְּבִׁשְבְּת֤& בדומה לזה , "דין הצבותות"כלל זה מכונה בקרב התימנים . שאז הדגש נותר בעינו) בפרעה: כגון, א"ת או פ"ת ואחריה בי"בי(ממוצא זהה 

וזו כוונת השואלים במאורות נתן  שהוצגה . ת תהיה רפה"ם הבי"וש הוא מת השימ"אבל אם האות אחרי בי.  שאנו אומרים בקריאת שמעֵביֶת֙&ְּב
יעל ) סט(בגליון וישלח השנה  י ְבַמְקִל֗ וכן . ת השימוש לפניה"ם תביא לדיגוש בי"כי לשיטתו גם המ" מ הנקדן"כן דלא כר, רפויין: " והתשובה הייתהִּכ֣

רְבִאּ֧תֹו   בפרשתנו מ ז  . ִמְׁשַמ֛
  ".ַוָּתַנח ַהֵּתָבה"ח ד ' פועל לנוח כמו ברמלעיל עלול להישמע מ 7
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ילט יז  ֶחק ִּבֽ א .י"טעם נסוג אחור לצד: ְלַצ֥ י-ָּבֽ התיבות מוקפות ולא כחלק מהדפוסים אשר הטעימו את התיבה  :ֵאַל֞

  נה במונחהראשו
ילט יט  ָׂשה ִל֖   .ן"טעם נסוג אחור לעי: ָע֥

ְט֛אּומ א  ם.ָחטּו: אין לקרא, ת בשוא"הטי, ת"כטעם משנה בחי 8מרכא: ָח֥ פתח ויוצאת -ף מבוטאת בחטף"האל : ַלֲאדֵֹניֶה֖

  ".משה וכלב"מכלל 
רמ ג    .ם בפתח"המ, ת בשווא ולא בפתח"הבי: ְּבִמְׁשַמ֗

םמ ד  ֶרת ֹאָת֑ ם ַוְיָׁש֣ ֶרת תיבה , פעם בחירק ופעם בחולם, ף"אלה: ִאָּת֖   .במלעילַוְיָׁש֣

אCִהי֙םמ ח    ף אינה נשמעת כלל"האל: ֵלֽ

  .ף בפתח"האל: ַאְׁשְּכCֶתיָהמ י 

Dמ יד    ד "טעם נסוג אחור ליו: ִי֣יַטב ָל֔

  .ם מלרע"הטעם במ: ָׂש֥מּומ טו 

 

        :::: ג ח ג ח ג ח ג ח––––הפטרת וישב עמוס ב ו הפטרת וישב עמוס ב ו הפטרת וישב עמוס ב ו הפטרת וישב עמוס ב ו 
 

יו. א בחולם"ל בקמץ קטן והה"הגימ: ָּגְב֔הֹוב ט    שלושת הקמצים רחבים: ְוָׁשָרָׁש֖

יִתיב י    ן החטופה"א למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בה: ֶהֱעֵל֥

  )לא בצירי כרגיל בהפסק(ת בשוא נע " הבי׃ִּתָּנְבֽאּוב יב 

הב יג  ְמֵלָא֥ א ְיַמֵּל֑ט.ם אחריה בשווא נע אך ללא דגש"א הראשונה והמ"געיה בה: ַהֽ ֹ֣   . ם בפתח"ד בשוא ומ"יו : ל

ֲעֶלהג ה    א בדגש חזק מדין דחיק"ד והפ"געיה ביו: ַּפ֙ח-ֲהַיֽ

ם ג ו   .ן בקמץ" והעיו בשוא"הוי: ְוָע֖

גג ח    . ף בקמץ"האל: ָׁשָא֖

  
        ::::ראשון של מקץראשון של מקץראשון של מקץראשון של מקץ

  
רמא א    .ד בשוא נח"היו: ַהְיֹאֽ

ןמא ה    .ן מנוקדת בקמץ"השי, קמץ בזקף גדול: ַוִּייָׁש֕

ֶעםמא ח    .א מלעיל"הטעם בפ: ַוִּתָּפ֣

   .9זקף-מוטעם בקדמא: ֔לֹו-ְּנַסֶּפרַו֨מא יב 

  ת בפתח"ד בשוא נח והחי"היו :ַוְיַחֵּל֣ףמא יד 

        
            ::::חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    ימיימיימיימי    קריאתקריאתקריאתקריאת

  

  . ף בקמץ"אל: ָא֖מֹור .ש בשווא נע למרות הדפוסים הרבים הנוהגים לנקד חטף פתח"הרי :ְתָבְר֖כּו ו כג

ף הראשונה בשווא "הכ, על אף הקושי. והנים בברכתםש כפי שנוהגים מרבית הכ"ת ולא ברי"העמדה קלה בבי :ְיָבֶרְכ֥& ו כז

  נח 
  במלרע  :ְוָׂש֥מּו ו כז

                                                                                                                                                                                
8
לא עקבתי אם בכל , ודותן(אילן -הדפוסים מלבד ברויאר וכתר בר, פ שלפי הכלל במילים האלה יש מרכא בתיבת התביר"הזכרנו כמה פעמים שאע 

  . מציבים געיא במקום מרכא) מקום
בתורה קדומה , ו"מעל האות וא, כולל ברויאר, בועל פי ר. קומה של הקדמאימהו מ השאלה היא .דרבן, זקף או לפי התימנים-טעם זה מכונה מתיגה 9

 .ן והערה הבאה להסביר לפשר העניין"מסומנת היא מעל הנו
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רז ג  ר ָּבָק֔ ד. במונח ואינה מוקפת כפי שמופיע בחלק מהדפוסיםּוְׁשֵנ֣י המילה  :ּוְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣   .ד בשוא ולא בקמץ"הלמ :ְלֶאָח֑

ַעת ז ז   במלעיל :ַאְרַּב֣

ֲעַרת ז יג   ן החטופה"ף למנוע הבלעת העי"העמדה קלה בקו :ַקֽ

ְזְרֵקיז פד ֶס֙ף- ִמֽ   ם"העמדה קלה במ :ֶכ֙

ם ְׁשֵנים ז פז י-ֵאיִל֤ ים ְּבֵנֽ   בפשטאָעָׂש֙ר -ְׁשֵניםתיבת  :ָׁשָנ֛ה-ָעָׂש֙ר ְּכָבִׂש֧

אז פט ֹ֨ ר. ת הראשונה בשווא נח"הבי, על אף הקושי : ּוְבב , ם בשוא"הקורא את המ, ת דגושה"ם בחירק והדלי"המ: ִמַּדֵּב֣

        . משנה משמעות
        


