
  היבטים לשוניים בפרשת ויגש סט
  

ְוָיַׁשְבָּת ְוִכְלַּכְלִּתי ְוָנַתִּתי ְוִקַּבְצִּתי ְוֵהֵבאִתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ְוִטַהְרִּתי ְוָכַרִּתי : ו ההיפוך לעתיד הפכה אותן למלרע"מילים שוי
  ְוִהְרֵּביִתי

  
ַחר-ְוַאלמד יח    .ד מלעיל"הטעם ביו: ִי֥

י-ָיְֽלָדהמד כז    ד "ביוגעיה  :ִּל֥

בּו ִׁשְברּומד כה  נּו ְמַעט-ֻׁש֖ ֶכל-ָל֥ בּוטעם טפחא בתיבת ׃ ֹאֽ   ֻׁש֖

ַמדמה א    .ן נסוג אחור"והטעם בעי: ָע֤

י מה ב   ת שנייה בשווא נח ובמלרע"בי :ִּבְבִכ֑

ְצ֗בּו-ַאלמה ה    .י בשווא נע כמובן"ן וצד"יש לקרא בהעמדה קלה בעי, מונח רביע באותה תיבה: ֵּתָע֣

ר מה יב ְמַדֵּב֥   ם בשווא נע"המ :ַהֽ

יו-ִבְנָיִֽמן מה יד   ד הראשונה"געיה בי :ָאִח֖

ן מה טו ֲחֵרי ֵכ֔  ף"טעם נסוג אחור לאל :ְוַא֣

  .ף בשוא"הכ: ְּכזֹא֨תמה כג 

ָרהמו א  ַבע ְּבֵא֣   .ן מדין אתי מרחיק"דגש חזק בשי: ָּׁש֑

ְיָמהמו ד  ד ִעְּמ3֙ ִמְצַר֔ י ֵאֵר֤ ֹנִכ֗ יםתיבה אנכי ברביע לפי ברויאר ואחר: ָאֽ
י ַאַעְל3֣ ַגם1 טעם טפחא בתיבת  :ָע8֑ה- ְוָאֹנִכ֖

י   ְוָאֹנִכ֖

ֶרץ ָוָז֑ ַרח מו יב ה ָוֶפ֣ הטעם טפחא בתיבת  :ְוֵׁשָל֖ 2ְוֵׁשָל֖
  

  .ו ללא דגש"הוי : ּוֻפָו֖המו יג

ת. ד בשווא נע"ד והלמ"געיה ביו :ּלֹ֙ו-ָיְֽלָדהמו כ  ְסַנ֔   ).Asenat": ישראלית"בקריאה (ך בשוא נע "ף בקמץ רחב והסמ"האל: ָאֽ

המו כו  י ְבֵני. ף"מלרע הטעם באל: ַהָּבָא֨ ד ְנֵׁש֣ ב-ִמְּלַב֖ דטעם טפחא בתיבת : ַיֲעקֹ֑   ִמְּלַב֖

ָאהמו כז    .ת"מלעיל הטעם בבי: ַהָּב֥

ְשָנהמו כח  ֹ֑   . ן בשוא נח"ל והשי"הטעם בגימ: ּג

רמו כט    .סגול-ף בשוא נח ולא בחטף"האל: ַוֶּיְאסֹ֤

המו לא  ְמָר֣ שוא נעם ב"המ: ְוֹאֽ
3

יו.    .לא ברביע וזאת בניגוד לקורן ודומיו, בזקף :ֵאָל֔

אןמו לב  ֹ֔ ֵעי צ ֲאָנִׁשי֙ם רֹ֣ אן-ָּכלבמלעיל וכן הוא להלן פס לד , ש"תיבה רעי טעם נסוג אחור לרי: ְוָהֽ ֹֽ ֵעה צ   .רֹ֥

ה צֹאן֙מז ג    . 4ש"אין כאן טעם נסוג אחור לרי, בניגוד לסעיף הקודם: רֵֹע֥

  . 5שתי התיבות במלעיל, בארץ באנו: ֶר֮ץ ָּבאנּ֒וָל֣גּור ָּבָאמז ד 

ֶרC מז ז   במלעיל :ַוְיָב֥

                                                 

להורות גודל וחוזק שיתוף , לא ברביע, בשופר הולך ברב התיגאן המדוקדקות' אנכי'תיבת : בחלק הדקדוק מסביר כך. במונח, על פי תורה קדומה 1
ץ בעל חלק הדקדוק במקומו "וכבוד המהרי. אנו נוהגים כספרים המדויקים שבידינו, להוציא מכל ספק: ה"א. ל"עכ, ודיבוק השכינה ביעקב אבינו

  .ל.א. מונח
2
  .ם בני תמר שהם בני בת שוע לבין אחיהער ואונן ושלהמיקום הטפחא מתעכב במכוון על מנת להבחין בין  

3
  !מי שקורא בשוא נח עלול להישמע ְוָאְמָרה בקמץ חטוף במשמעות ֶוֱאמֹור 
4

ְרכּו־֥לֹו ָׁש֙ם כו ח' מתחלף למרכא לפני פשטא כאשר ההברות המוטעמות סמוכות זו לזו כגון בר) שופר הולך(טעם מהפך   שילוב הטעמים ' וכדו ָאֽ
 .כותפשטא מקל על הקורא להטעים שתי הברות סמו-מרכא

5
  משמאלּה, מיקומם במילה קבוע מעל האות האחרונה, אלא, זרקא וסגול אינם מראים את מקום ההטעמה כידוע 
 



המז ח   ם"הטעם במ :ַּכָּמ֕

ת  מז ט ט ...ּוְמַא֖   ן שבשני "לכל הפחות על ידי ביטוי העי, עליהם להבחין בין השניים, לקוראים בהברה ארצישראלית :ְמַע֣

סמז יא    .ם בשוא נח"ן בפתח ומ"לעומת ַרַעְמֵסס עי, וא נעם אחריה בש"ן בשוא נח והמ"העי: ַרְעְמֵס֑

ַלּהמז יג    .א מופקת כי היא שורשית"ו והה"הטעם בתי: ַוֵּת֜

אְמרּו לֹ֙ומז יח  ֹ֤ נּו.ד"טעם נסוג אחור ליו :ַוּי -ָאֵתנו אלא גִוְי-אין לקרא גִוי, ד בקמץ ודגש חזק"היו, ו בחירק חסר"הוא:  ְּגִוָּיֵת֖

  !ָיֵתנו
יםמז כא     ְל–יש לעמוד מעט בקריאתה להבדיל בין הסגול המיודע לבין השווא שאיננו מיודע ֶל , ד"ה בלמגעי: ֶלָעִר֑

םמז כד    . 6ד אחריה בשווא נח"געיה בשורק והלמ: ּֽוְלָאְכְלֶכ֛

נּו מז כה נּו-ֶהֱחיש לקרא , ד בחיריק"היו :ֶהֱחִיָת֑ ד מנוקדת "ת אבל יש להקפיד לקרא את היו"אין צורך לעצור אחרי החי, ִיָת֑

  7בחירק
        

        ::::כחכחכחכח----בהפטרה יחזקאל לז טובהפטרה יחזקאל לז טובהפטרה יחזקאל לז טובהפטרה יחזקאל לז טו
  
ה טז יהּוָד֔   ד בחירק מלא"הלמ :ִלֽ

ֲאֶׁש֙ר יח  ף החטופה"ף למנוע הבלעת האל"העמדה קלה בכ :ְוַכֽ

ְלכּו כא ם-ָהֽ   א"געיה בה :ָׁש֑

ְהיּוכב צּו. ד הראשונה"געיה ביו :עֹו֙ד- ִיֽ   ת" טעם נסוג אחור לחי:ֵיָח֥

ַּטְּמ֣אּו כג    8ד בחירק"היו :ִיֽ

ּה-ָיְֽׁשבּו כה   ד"געיה ביו :ָב֖

ים כז   ף כלל אינה נשמעת"האל :ֵלא8ִה֑

  
        ::::ראשון של ויחיראשון של ויחיראשון של ויחיראשון של ויחי

  
המז ל    .ן בחטף סגול ולא בשוא נח"העי: ֶאֱעֶׂש֥

ֶרC מח ג   במלעיל :ַוְיָב֖

ְהיּו מח ה י-ִיֽ   ד הראשונה"געיה ביו׃ ִלֽ

ָת֩ה מח ז   )הווה(הקורא מלרע משנה מעבר לבינוני , ילבמלע :ֵמ֩

ַתן-ֲאֶׁשר מח ט י-ָנֽ ֶחם .ן הראשונה"געיה בנו :ִל֥ ם. ף"געיה בקו :ָנ֥א-ָקֽ   .9ף בצירי"הכ. ש בשווא נע ולא בחטף"הרי׃ ַוֲאָבְרֵכֽ

  
 

                                                                                                                                                                                
6
ובין " שאיננה ראויה לגעיה אחרת, געיה כבדה בלתי סדירה יכולה לבוא בכל הברה סגורה"תג ' ך מוסד הרב קוק של ברויאר עמ"ראה בסוף התנ 

ּה :הדוגמאות   .ּֽוְבִׁשְלָיָת֞
7
הערה מעניינת שיש בה כדי , בחלק הדקדוק של תורה קדומה: 'לֹו ְבִמְצַרִים-ֻיַּלד-ֲאֶׁשר'מו כז ) הערה זו אינה קשורה למקום המפנה את הקורא אליה( 

  .ל.א. לנו אין מסורת המבחינה: ה"א. דלא לישתמע לשון שלילה', לו'יש להאריך מעט בתיבת : 'לא'ל' לו'להבהיר כיצד להבדיל בקריאה בין 
8
  הקורא בשווא עלול לשבש את צורת הפועל מסביל לפעיל 
9
מאוחר יותר . ף"סיגלו את הכ)  שנה45כמדומה מהדורת פרסומת לפני כ(גם קורן במהדורתם הראשונה , ף סגולה"בחומשי היידנהיים ואברֶכם בכ 

  .שינוהו לצירי

 


