
 

 

  זעמוד     )טיוטא ( על דקדוק בפרשת השבועהערות
 וישלח פרשת

  פרשת וישלח
  

 י�יש מספר דוגמאות בה� שינויזו בפרשה 
אשר  כדגש ורפה או מלעיל ומלרע י�קל

וצרי� המילי� משמעות  את  יכולי� לשנות
. קורא להקפיד עליה� שלא להחליפ��הבעל

) ב,לד ("ָהּעֶנאותה וְיוישכב ": לדוגמא
הנו  דגושה ומשמעותו מלשו  עינוי ששכ� 

באה לעניי  רפה אבל נו  יעקב � עינה את בת
ש� (" יעקב־ויענו בני"לשו  כמו �מענהשל 

  ).יג
דהיינו שמאריכי� ( א� הוא מלרע "בוָש"

אז ) בבית שש� התנועה האחרונה במילה
 וא� , מלשו  שבי"שבו" המילה משמעות

דהיינו שמאריכי� בשי  שש� (הוא מלעיל 
אז תהיה ) התנועה שלפני אחרונה במילה

לכ  , משמעותו מלשו  חזרה
" וש֖בנשיהם ־טפם ואת־כל־ואת"
ח " ושפי"וראה רש, הוא מלרע) פסוק כט(

  .ש�
מי  גור� ל�" מ#שיב",  מחזיר�" שיבֵמ"

פירושו , יב%ַמ", עומד לשבת אבלשהוא 
ד בברכת לכ  יש להקפי, שגור� לרוח לנשוב

כשהמ� בפתח " ַמ%יב הרוח"גבורות לאמר 
 ואי  לבטא את המ� בצירי ,והשי  דגושה

  . ברכהשאז אינה
הזי  דגושה מלשו  ביזה וא� היתה " ּזוויֹב֑"

) ל,משלי ו( " לגנבּוֿזבֹולא ָי" כמו רפויה
  .שהוא מלשו  בוזלפרש אפשר 

  
  "האיתבאל& �) י,לב ("ואיטיבה עמך" •

  .ג"וק יעיי  פס. לא בהאו
אתים ותישים עשרים מ םעזי" •

 "אתים ואלים עשריםמ םרחלי
 יש להפריד בי  הדבקי� לפני �) טו,לב(
  . שלא תבלענה הממי�" מאתי�"

 כמו . העי  בשוא לבדו� ) טז,לב ("םִרָיְעַו" •
 "ר מלכיהם בזקיםְאֹסֶל"אל& של 

  ).ח,תהלי� קמט(
 הגימל בקמ' �) יח,לב ("ָךְשָגְפִי־כי" •

 למרות רפההיא  ובמעמיד רחב ומועמדת
כמו גימל  ,שאי  הדבר כ  בכמה חומשי�

שהיא ) כה,לד ("והרגו כל זכר"של 
מצאנו שכאשר אות מופיעה רפה ו. רפה

תשאר רפויה ג� לפעמי� במקור אז 
" מלכיה�"בהטיות אחרות כדוגמת 

שהכ& רפה משו� שהיא רפה במילת 
 ".מלכי�"

  . האל& בצירי לא בקמ'�  "לךושֵא" •

" הילדי�" בכל �) יג,לג ("לדיםְיַה־כי" •
 במקרא ההא ללא מעמיד והיוד רפויה
שלא כמו בכל מקו� שיש דגש לאחר הא 

  .הידיעה
,  הכ& רפה ובשוא נח�) לא,לד ("זונהְכַה" •

ק מונה תיבה זו ע� אחרות שה  "והרד
שהא התימא לא , רפות ובלא מעמיד

יכולה כא  לבוא בחט& ומאחר שבאה 
לכאורה היתה בפתח כמו הא הידיעה 

ל "צריכה הכ& שאחריה להדגש קמ
  .המסורה שלא

 היוד בפתח לא � " את־אחותנועשהַי" •
  .בצירי

 הקמ' בבית חטו& �) א,לה ("רח֔ךבָב֨" •
 וכבר מצאנו את המילה �.למרות הטע�

כ הקמ' "המוקפת ע� מעמיד ואעפ" ָכל"
  �.בה הוא חטו&

 הריש בשוא נע � ) יז,לה ("יִאְ֔ר֣יִת־אל" •
הריש . שו  פחד ולא לשו  ראיהלופירושו 

 שלא באה באתנח או בסו& בקמ'אינה 
  .פסוק

 יש מעמיד �) כ,לה ("רחל־רתקֽב" •
  .בבית

 פסוק �) כב,לה ("ויהי בשכן ישראל" •
פ "עבו שהוא אחד מ  הפסוקי� זה 

המסורת חלקו האחד שיי� לפרשה אחת 
. וחלקו השני שיי� לפרשה הבאה
 מבחינה אחת הוא פסוק אחד ובבחינה
האחרת הוא שני פסוקי� לכ  במקצת 

א שיש לקרוא "י. מילותיו שני טעמי�
� ולא נהגו כ  ברוב יאת הפסוק פעמי

  .הקהילות
 . הבית בקמ' חטו&�) לג,לו ("הָרְצָבִמ" •
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