
 

 

  יעמוד     )טיוטא ( על דקדוק בפרשת השבועהערות
 ויגש פרשת

  פרשת ויגש
  
ישראל הבאים ־ואלה שמות בני" •

שמות פרטיי� ) כח�ח,מו (" מצרימה
כ יבואו מלרע לכ� צרי� לאמר "בד

ל ��ב, ישרא ��, יעק ��, ראוב �י, שמעו �, �גרשו�, לו
ה �ה, יהוד �ר, דינ �ה, אש �ל, לא ��, רח �, יוס
ת �, בהארכת התנועה האחרונה' וכו, אסנ

אול� ישנ� שמות שבאי� מלעיל וצרי� 
: בה� להארי� בתנועה שלפני האחרונה

ַֹהד: לדוגמא �, ֶברֶח�, ֶרדֶס�, ֶר'ֶפ� ;ַֹחרצ�, א
�ֹ, ַלעֶב�, ַרחֶש�, ַרחֶז� ;ֶצרֶי�, ֶכרֶב � ;ַרעטי ֶפ�פו
יש לשי� לב לחלוקה .�ִיָר�מְצ, י�ָר�אְפ

�המופרדי� כא� בנקודה(לקבוצות 
שלכל קבוצה אופ� ניקוד מסוי� ) פסיק

המכונה משקל והוא ג� קובע א� 
המילה מלרע או כמו בדוגמאות אלו 

  .מלעיל
 "ֹטןָּקלא ירד אחיכם ַה־אם" •

ילד " הטית בחול� אבל �) כג,מד(
  . הטית בקמ') כ,מד ("ָטןזקנים ָק

) לב,מד ("הנער־תב אַרָע בדךכי ע" •
לא בצירי שאז ,  הריש בפתח והוא פועל�

  . היה תואר
 –) יד,מה ("אחיו־בנֽימןעל־צוארי " •

היוד  יש� נחת והמורהת� ראורב פ ה"ע
ושמעתי שהרב יוס� זליכה . מועמדת

הורה לקוראו ללא העמדה ביוד ואולי 
מפני שהוא ספק בנוסחאות כפי שמביא 

 , ראיה ברורהש אי� לנו  לשנות ללא"המ
ואולי יש מסורת ליהודי בבל לקוראו 

  .ע"ללא העמדה ביוד וצע
 החית �) כ,מה ("תֹחס־ועינכם אל" •

 העי� היא לא �נקבה שו� בחול� שהוא ל
אתה ( נוכח ובשורוק הוא לזכר, סתח.
ואגב כ� נעיר שבהשכבה יש . )תח/ס

 �" 'המרח� הוא יח/ס וכו"לאמר 
  . לא בחול�, כשהחית בשורוק

  שני הווי� בקמ'�) יב,מו ("ָופרץ ָוזרח" •
  . ולא בשוא

 �) יד,מו ("וֵאלוןובני זבלון סרד " •
 � "יְחְלאלו". האל� בצירי לא בפתח

, )כד,מו ("ויְחְצאל"וכ� . בשני שואי�
  .ואי� לבטא את השוא השני כחיריק

 �) טז,מו ("יואראֿלוערי וארודי " •
  . הלמד רפה

והחית  האל� בצירי �) כא,מו ("יֵאִח" •
 הואו � "ָוָאְרְד". בחיריק והוא מלרע
  . בקמ' והריש בשוא

 בקדמא �) כו,מו ("ההב֨אהנפש ־כל" •
 לשו�  אלא,ואינו לשו� עבר. והוא מלרע

יעקב ־הנפש לבית־כל"אבל . הווה
 ,)פסוק כז ("אה מצרימה שבעיםה֥ב

 �לפיכ� טעמו מלעיל , הוא לשו� עבר
  . ל"י ז"ועיי� רש, בבית

 �) כט,מו (" מרכבתויוסףר ְאֹסֵּיַו" •
  . סגול�האל� בשוא לבדו ולא בחט�

 בשני �) יא,מז ("סְעְמֵסבארץ ַר" •
שואי� הראשו� נח והשני נע ועיי� 

 ותנתשותבי� כיצד יכולה לה ע"בראב
  .משמעותה

הא הומפיק ,  מלעיל�) יג,מז ("ּלהו֜ת" •
 ולא תוספת ללשו� מפני שהיא שורשית

 ודומה .)טז,יט ("ּויתמהמה" כמו ,נקבה
  . שג� הוא מלעיל ומפיק הא"ּגהֽנ"לו 

  .  מלרע�) טז,מז ("מקניכםו ה֣ב" •


