
 

 

  חעמוד     )טיוטא ( על דקדוק בפרשת השבועהערות
 וישב פרשת

  פרשת וישב
  

 כתב רבינו בחיי �) ח,לט ("׀ןוימ֓א" •
 � שלשלת � "וימאן"שהטע� שבמילה 

מורה על איסור הדבר ועל היותו נמנע 
ממא� בו בתכלית המיאו� שהרי , אצלו

מתו� הטעמי� שבתורה אנו מביני� מה 
ות שבאד� י� התנועישלא נכתב בה בענ

  �.שמתוכ� נידע כוונת לבו
הטעם מלעיל והוא  -) ז,לז ("מה֥קוהנה " •

 ואם היה מלרע היה .לשון עברפועל ב
ונאכל "בלשון הווה או שם עצם כמו 

  ).ה,שמות כב ("ּגדיש או ַהָקָמה
 בכל מקו� ולא  מלרע–) טז,לז ("ה֖איפ" •

וג� , יומי שלנו�כמו בדיבור היו�
מ היא "שבכ" אצל"השתבשה המילה 

  .מלרע ואנחנו אומרי� אותה מלעיל
הריש  –) כה,לז ("ת יְשְמעליםַחְרֹאֽ" •

 "הב֖א". המ� בשוא לא בקמ", בשוא נע
  �. אל# נחה"אתנֹכ ".מלרע

 הזו,  מלעיל והנו� רפה�) ל,לז ("נה֥א" •
ובי� ) איפה(בהא " אנה"בי� שיש הבדל 

ללשו� בקשה שהוא ) יז,נ(באל# " אנא"
 וצרי� לדעת שישנ� פעמי� .בדגש הנו�

בהא ללשו� " אנה"שמופיעה המילה 
 " כי אני עבדך'הה ּ֣נֽא"בקשה כמו 

וה� באי� בדגש ) טז ועוד,תהלי� קטז(
  .הנו�

קי�  בספרי� מדוי�) ט,לח ("כי ּלא לו" •
 �) י,לח ("רעו֛י". מדבדגש הל" לא"

  .מלעיל
 .שני שואי�ב �) טו,לח ("בהְשויְח" •
השי� בקמ"  − )יז,לח ("חךְלָש עד" •

, כי אי� אחריה טע� או העמדהחטו# 
  . הויוהלמד רפ

 הלמד בשוא לא � ) כה,לח ("אישְל" •
 .בקמ"

 הפא דגושה � ) כט,לח ("רצתּפ־מה" •
֑ פָיךע֣ל". מדי� דחיק  הפא דגושה � "רץּ
  . רחיקמ�מדי� אתי

 הסמ� בשוא �) א,לט  ("ריס פרעהְס" •
 .לסמיכות

 מלעיל שהוא פועל �) ט,לט ("אתיָטָ֖חו" •
  . ולכ� הטית רפהלא ש� עצ�ו
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ַּוַת֥נ" •  התיו � ) טז, לט (" אצלהח בגדוּ
  . והנו� דגושי� והטע� בנו�

 החית בפתח לא �) ה,מ ("ּמוְלַחַֽיַו" •
 .בשוא

 �) י,מ (" ענביםלתיהְכְשהבשילו ַא" •
  . בפתח לא בסגולהאל#

פ " אע"שמו"  �) טו,מ (" אתיוש֥מ־כי" •
שלא מלרע שהוא פועל מנחי העי� הוא 

שמי על ־ו אתוש֥מ"כמו בפסוק כדי� 
שבברכת ) כז,במדבר ו ("ישראל־בני

, י" ואולי מפני שבאו לפני אהו.כהני�
 "נ֣מו שנתם"מ פסוקי� כמו "מ
 "נייו ער֣מ־לאו"וכ� ) ו,תהלי� עו(
ודאי ה� יוצאי� מ� ) א,תהלי� קלא(

  .הכלל


